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Estela funerária. Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. P 280, I 192.  

Prov.: Atenas, Kerameikós. Encontrada no muro do canal do Eridano.  

Data: 420-400 a.C. 

Medidas: 1.51m; 0,755m 

Bibliografia: IG II2 7411; CAT no. 2.154; ANIMAUX no. 362, pl. 61; KERAMEIKOS, p. 151, fig. 151a.  

           

 
 Detalhe do relevo entalhado no 
corpo do lutróforo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da imagem: 

 No centro da estela encontra-se esculpido um lutróforo-ânfora rodeado por dois lécitos lisos, não-figurados. 
Estes apóiam-se sobre esfinges aladas cujas patas dianteiras estão posicionadas sobre a base do lutróforo, dotado 
de um relevo figurado. Neste, uma jovem figura feminina, em pé de perfil/três quartos à direita, com  a cabeça de 
perfil, veste um quíton com mangas e um himátion que é envolto por detrás da cabeça e em cuja extremidade ela 
segura, levando a mão à frente do colo. Seu cabelo é preso por uma fita. A jovem troca um aperto de mãos com 
uma figura masculina barbada. O gesto ocupa o centro da cena. Ele está em pé, de três quartos à esquerda, com a 
cabeça de perfil. Veste um himátion que deixa descobertos o torso, o braço direito e quase todo o braço esquerdo 
abaixado. Seu cabelo encaracolado é preso por uma fita muito fina. 

Inscrição: A inscrição foi gravada horizontalmente acima do relevo figurado: 

    -------- OS SKAMBONIDHS   

Dados do contexto: Pode ter pertencido a um tumulus do final do século V construído a O do “Rundbau” (v. 
planta 1). Dois grandes lécitos de argila (ca. de 1m de altura) pertencentes a esta estrutura foram encontrados, 
assim como 3 sarcófagos, enterrados abaixo do montículo (Knigge, 1991, fig. 149). 
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Estela funerária. Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. I 342.  

Prov.: Atenas, Kerameikós, necrópole do Eridano. 

Data: 400-375 a.C. 

Medidas: 1,06m; 0,25m 

Bibliografia: CAT no. 2.214. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição da imagem: 

 Uma figura feminina em pé, de perfil à direita, veste um quíton com 
mangas, um quíton sem mangas e um himátion que é envolto por detrás da 
cabeça e cobre as costas e a parte inferior do corpo. As suas várias dobras 
cruzam o corpo da mulher na altura do quadril e caem sobre o braço 
esquerdo dobrado e elevado. A mão esquerda erguida é levada ao queixo. 
A cabeça apresenta uma ligeira inclinação para frente e o cabelo, mechas 
encaracoladas. Um aperto de mãos entre ela e uma figura feminina, em pé, 
de perfil à esquerda, ocupa o centro da cena. A cabeça desta segunda 
mulher encontra-se danificada, impossibilitando a estimativa da idade. Ela 
veste um manto e possivelmente um quíton de mangas curtas. Seu braço 
esquerdo encontra-se dobrado e a mão esquerda, danificada. 
 A inscrição encontra-se no topo da coluna, imediatamente acima do 
painel esculpido: 

   EUKOLINH  TIMULLA    
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Estela funerária. Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. P 1131.1

Prov.: Atenas, área de escavações do Kerameikós. Encontrada no “Terraço Sul”.   

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 1,16m; 0,98m 

Bibliografia: CAT no. 1.334; KERAMEIKOS, p. 129, fig. 126. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem:  

 Uma mulher encontra-se em pé, de três quartos à direita, com a cabeça de perfil. Ela veste um quíton com 
mangas, um quíton sem mangas e um himátion drapeado sobre o ombro esquerdo, as costas e a parte inferior do 
corpo. Muitas dobras atravessam sua cintura horizontalmente e caem sobre o braço esquerdo, terminando em uma 
longa faixa abaixo do joelho esquerdo. O cabelo está enrolado em volta da cabeça e preso por uma fita. O braço 
direito da jovem encontra-se abaixado e na mão direita ela carrega uma hídria. A mão esquerda está erguida e 
aberta com os dedos ligeiramente curvados. O gestual da mão é acompanhado pela expressão do olhar, dirigido 
para a direita.  
 
Inscrição: as inscrições, de difícil visualização, têm datação mais recente do que a estela. Posicionadas em frente 
à cabeça da figura e na parte inferior do relevo: 

                OLUMPIODWROS NE. .E.              Abaixo da anta esq.:   

PATRWN                                    : ] lewn 
ARCENE  [  WS                                luko [  : 
FILOQENOS       FILOQEOS 

  ] rcene [ wς                               
 
Dados do contexto: monumento encontrado provavelmente em contexto secundário, no “Terraço Sul” (planta 1) - 
atrás dos precintos da ala S da Rua das Tumbas - , embutido no muro S do grande santuário de Hékate construído 
no local no período romano. 

                                                 
1 Conhecida como estela “Hydrophoros”. 
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Estela funerária. Atenas, Museu Nacional. Inv. 2708. 

Prov.: Atenas, Kerameikós. Ala S da Rua das Tumbas. Encontrada em períbolo no “Terraço de Canto”. 

Data: 350-300 a.C.1

Medidas: 1,35m; 1,09m 

Bibliografia: IG II2  11797; CAT no. 2.426; PERIBOLOS, p. 140, A 12; KERAMEIKOS, p. 115ss, no. 20, fig. 115; 
SELF-PRESENTATION, p. 333-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da imagem:  
 

As duas figuras do relevo não têm as cabeças preservadas. Uma mulher adulta, em pé, de três quartos à 
direita, veste um quíton com mangas, um quíton sem mangas e um himátion drapeado sobre os ombros, as costas 
e a parte inferior do corpo, uma faixa do qual cruzando horizontalmente a cintura e caindo por cima do braço 
esquerdo. A mulher tem o braço esquerdo dobrado e junto ao corpo, com a palma da mão voltada para cima.2 
Com a direita, ela troca um aperto de mãos com uma mulher sentada, à esquerda, em um banco acolchoado com 
uma almofada. Ela veste um quíton duplo e um himátion drapeado sobre os ombros, as costas e a parte inferior do 
corpo, cruzada por uma faixa do manto, a qual cai pela lateral esquerda do banco. O braço esquerdo está dobrado 
e a mão, sobre o colo. Os pés apóiam-se em um banquinho posicionado diagonalmente.   
 
Inscrição:  as inscrições (primária e secundária) foram gravadas na arquitrave:3  
 
(inscrição primária)    KALLISTOMACH  DIOKLEOUS  QUGATHR  NAUSION  SWSANDROU 

           QUGATHR      

                                                       
(inscrição secundária)         PAMFILH    DHMHTRIA   NIKIPPOU 

              

                                                 
1 Este monumento deve anteceder o anterior (CAT 2.464) em ca. de 20 anos e ter datação anterior a 338. 
2 O que, para Clairmont, sugere um gesto de fala. 
3 De acordo com Clairmont, a inscrição mais antiga apresenta o nome da morta (Demétria), com o patronímico, e nome de 
Pamphile, que, por sua vez, seria a morta no monumento anterior (CAT 2.464). A inscrição adicionada posteriormente indicaria 
a re-utilização da estela na comemoração de outras mulheres do mesmo grupo doméstico. 
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Estela funerária. Atenas, Museu do Cerâmico.  

Prov.: Atenas, Kerameikós. Ala S da Rua das Tumbas. Encontrada em períbolo no “Terraço de Canto”. 

Data: 350-300 a.C. 

Medidas: 1,92 m; 1,235m. Base (sobre a qual a estela foi erigida): 1,76m; 0,46m; 0,94m. 

Bibliografia: IG II2 11088; CAT no. 2.464; PERIBOLOS, p. 140, A12; SCULPTURE, p. 35, pl. 8; KERAMEIKOS, p. 
115ss., no. 30, fig. 126; SELF-PRESENTATION, p. 333-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da imagem:  
 
 Uma mulher, em pé, ligeiramente de três quartos à esquerda, veste um quíton com mangas, um quíton sem 
mangas e um himátion, envolto por detrás da cabeça, que lhe cobre o ombro e parte do braço direito. Com a mão 
esquerda, ela segura uma ponta do manto na altura do ombro. Seu olhar está voltado para frente. Uma segunda 
figura feminina, uma mulher sentada em um trono, de três quartos à direita, veste dois quítons (provavelmente) e 
um himátion, envolto por detrás da cabeça, numa ponta do qual ela segura com a mão direita na altura do ombro. 
O manto lhe cobre inteiramente a parte superior do braço. A mão esquerda repousa sobre o colo, cruzado por uma 
faixa do himátion com muitas dobras. O braço do trono é apoiado em por uma esfinge alada. Os pés repousam em 
um banquinho disposto diagonalmente.  
 
Inscrição: gravada na arquitrave 
       DHMHTRIA PAMFILH 
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Lutróforo-ânfora. Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. I 260. 
Prov.: Atenas, Kerameikós. Ala S da Rua das Tumbas. Encontrada em períbolo no “Terraço de Canto”. 
Data: 350-300 a.C. 
Medidas: 1,54m (sem a base). 
Bibliografia: IG II2 11797; CAT no. 2.427; PERIBOLOS, p. 140, A12; KERAMEIKOS, p. 117ss, fig. 116; SELF-
PRESENTATION, p. 333-4. 

 

Descrição da imagem:  

 Um homem idoso barbado, em pé, de três quartos à direita, apóia-se em um 
cajado originalmente pintado. Ele veste um himátion que deixa descobertos o ombro e 
braço direito, e o peito. A perna esquerda cruza a direita pela frente. Sua cabeça está 
inclinada e o olhar voltado, possivelmente, para a figura feminina à sua frente, com 
quem troca um aperto de mãos. Este gesto ocupa o centro da cena. A mulher, 
sentada em um banco, de três quartos à esquerda, traja um quíton e um himátion 
envolto por detrás da cabeça que lhe cobre os ombros e a parte inferior do corpo. A 
cabeça está ligeiramente elevada e o olhar voltado para o homem em pé. A mão 
esquerda repousa sobre o colo e os pés em um banquinho; o pé esquerdo cruza o 
direito pela frente. 

Inscrição: as inscrições encontram-se sobre as cabeças das figuras: 

     HGHTWR PAMFILH          

 (inscrito na base)  HGHTWR      KHFISODWRO 

 
 
    
 

 

 

Lécito. Atenas, Museu Nacional. Inv. 2729. 
Prov.: Atenas, Kerameikós. Ala S da Rua das Tumbas. Encontrado em frente ao períbolo de 
“Demétria e Pamphile”, no “Terraço de Canto”. 
Data: 350-300 a.C. 
Medidas: 1,16m 
Bibliografia: CAT no. 3.427; PERIBOLOS, p. 140, A12; SELF-PRESENTATION, p. 333-4. 
 
Descrição da imagem:  
 
 Uma mulher sentada de perfil à direita, em uma cadeira acolchoada, veste um quíton e 
um himátion. Os pés estão apoiados em um banquinho. Ela troca um aperto de mãos com 
uma jovem mulher à sua frente, em pé de três quartos à esquerda. Ela veste um quíton e 
um himátion atravessado diagonalmente na frente do corpo. O braço esquerdo está 
abaixado e a cabeça ligeiramente inclinada. Atrás dela, uma jovem mulher vestindo um 
quíton e um himátion encontra-se em pé, em posição frontal, com a cabeça ligeiramente 
inclinada à direita. O braço direito atravessa a frente do corpo, com a mão encoberta pelo 
cotovelo esquerdo. 
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Dados do contexto: monumentos integrantes do chamado “períbolo de Demétria e Pamphile”  

Localização moderna: Escavações do Kerameikós 

Localização antiga: Ala S da Rua das Tumbas, “Terraço de Canto” 

Data: metade do século IV até o ínicio do século III (tumbas) 

Arquitetura do períbolo: 2 muros de fachada, um de frente para a Via Lateral (planta 1) e outro, o muro N, de frente 
para o caminho O. O primeiro muro tem 5m de extensão e duas fases de construção. A extensão preservada do muro 
N é de 6,64m. 

Monumentos: há uma fundação ao longo do muro S e outra ao longo do N. 

1. Naiskós inscrito e figurado, datado de pouco antes de 317/07 (CAT 2.464)  

2. Naiskós inscrito e figurado, datado da metade do século IV (CAT 2.426, PE54 Supl./ IG II2 11797)  

3. Pedimento com inscrição (CAT PE 51 Supl./ IG II2 11158)  

      Dioklh~" Eujdravstou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lutróforo-ânfora (CAT 2.427) 

5. Lécito figurado (CAT 3.427) 

Sepultamentos: 

Fase 1: 

1. sarcófago datado da metade do século IV com o esqueleto de uma mulher e contendo: 2 alabastros, 1 
espelho, 1 fiala e 140 astrágalos 

2. sarcófago da metade do século IV com o esqueleto de um adulto e contendo: 1 alabastro, 1 lécito e 1 prego 
(nail?)  

3. 3 sarcófagos de ca. 340; não foram aberto 

4. cremação anterior a 338, com ossada de um adulto e contendo 1 píxide e um estrigilo 

Fase 2: 

1. sarcófago de pouco depois de 338, com o esqueleto de uma criança e contendo: 2 alabastros, 1 lécito e 1 
estrigilo 

2. cremação pós-338, com a ossada de um adulto e contendo 1 lécito  

3. cremação datada entre 338 e 317/07, com a ossada de um adulto 
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4. cremação anterior a 317/07 com a ossada de um adulto 

 Fase 3: 

1. esquife de cerâmica de pouco antes de 317/07, com o esqueleto de uma mulher e contendo: 1 espelho e 1 
roseta 

2. esquife (larnax) datando pouco antes de 317/07 e contendo 1 tigela  

3. esquife de cerâmica do século IV com o esqueleto de um adulto; no recheio do poço: 1 alabastro de pedra 

Fase 4: 

1. tumba em poço, do início do século III com esqueleto de um adulto 

 

Observações: o períbolo foi destruído em 338 e reformado posteriormente; acredita-se que o relevo mais antigo de 
Demetria e Pamphile (CAT 2.426) estivesse originalmente situado sob fundação ao lado do muro L do lote. A estela 
posterior (CAT  2.464) teria sido ali assentada após a reconstrução do mesmo; a primeira estela (2.426) foi 
provavelmente re-assentada em uma base no muro N.   

 

 
Vista L do períbolo   
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Estela funerária. Atenas, Museu Epigráfico. Inv. 10432.  

Prov.: Atenas, Kerameikós (possivelmente). Encontrada próximo à Hagia Triada 

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 1,56m; 0,64m  

Bibliografia: IG II2 5768; GV 421; HANSEN CEG2, no. 580; GaE, no. 73; CAT, no. 1.891; STÈLES, p. 562f; 

PERIBOLOS, p. 140, A12; FWD, p. 112; SELF-PRESENTATION, p. 333-4. 

 

Descrição da imagem:  

 O relevo no interior do painel esculpido representa uma figura adulta sentada, à 
direita, em uma cadeira coberta por um pano. A porção superior da figura está mal 
preservada ou pode não ter sido finalizada. Ela veste um manto e seus pés 
descansam em um banquinho. No lado oposto, uma pequena criança, sentada em 
uma arca, parece ter o braço esquerdo dobrado na frente do corpo, e o direito 
abaixado (segurando algum objeto?).  
 Um epigrama foi gravado abaixo do painel esculpido: 
 
  [E]nqavde ej[ gwV  k]ei~mai pr[olipwVn bivoton, fil]evtairo[ς] 
  [e]i!kosi [kaiv d]  uv’e#th ge[gawVς ojlevsaς ne]ovthta, 
 [ej]n pa~si [ kleinoVn]  e!rg[masin ai\vvn]o[n]  e!cwn, 
 [s]wfros[uvnheς ple]i~[ston kai filiv]aς  metevcwn, 
       [g]umnasiv[oiς d=a#l]lwn o[ujdeniV lei]povmenoς.1  
 

Inscrição: Inscrição com nomes (seguidos do patronímico e demótico) foram 
gravadas posteriormente acima do painel esculpido:2

  STRATWNIDHS 
  EUDWROU 
  AFIDNAIOS 

  EUDHMOS 
  EUFANOUS 
  AFIDNAIOS 

 

Dados do contexto: períbolo ao qual o monumento pode ter pertencido 
 

Localização moderna: Escavações do Kerameikós 

Localização antiga: ala S da Rua das Tumbas; “Terraço de Canto”, canto NE. 

Data: 370/60 – pós 317/07 (tumbas) 

Arquitetura do períbolo: formato retangular; tem 2 fachadas: uma N com extensão de 4,20m e outra L, com 5,65m de 

extensão.  

                                                 
1 “Aqui repouso, Philetairos, após deixar a vida e perder minha juventude aos 22 anos de idade. Obtive devido reconhecimento 
por todos os meus feitos. Desfrutei bastante da moderação dae amizade. Não fiquei para trás de nenhum dos meus 
companheiros do ginásio”. 
2 Segundo Clairmont, o monumento sofreu duas re-utilizações. 
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Estela funerária. Atenas, Kerameikós (in situ), P686 e 1472  (mão direita). 

Prov.: Atenas, Kerameikós. Ala S da Rua das Tumbas. Encontrada no chamado “períbolo dos Messênios”. Erigida 

na fase Ia do precinto, antes de 338. Muitos sepultamentos presentes nesta área. 

Data: 350-300 a.C. 

Medidas: (fig.) 1,24m; 1,09m  

Bibliografia: CAT no. 1.432; PERIBOLOS, p. 140, A13; KERAMEIKOS, p. 117-21, no. 21; SELF-
PRESENTATION, p. 334-5. 

 
Descrição da imagem:  
  
 Uma mulher encontra-se sentada em um banco com 
assento acolchoado e cujas pernas estão cobertas por um largo 
pano. Ela tem a parte superior do corpo ligeiramente voltada de 
três quartos à esquerda, enquanto as pernas estão em perfil. 
Veste um quíton com mangas e, por cima, um quíton sem 
mangas, este último feito de um material mais pesado do que o 
primeiro. Um himátion é drapeado sobre os ombros, as costas e 
parte inferior do corpo. O braço direito dobrado está sem a mão, 
preservada separadamente. Uma faixa do himátion com várias 
dobras cruza o colo da mulher. Os pés repousavam em um 
banquinho não-preservado. 
 
Dados sobre o monumento: A figura sentada está sem a 
cabeça, parte do braço esquerdo e do pé direito. Uma porção 

do banquinho sobre o qual repousam os pés também foi perdida. A mão direita foi preservada separadamente. A 
escultura foi erigida em uma base de Breccia (1,39m; 0,42m; 0,87 profundidade). Duas bases circulares em frente 
à figura abrigaram vasos em mármore. Vestígios da base de um vaso são visíveis na base à esquerda. 
Aparentemente, a figura não estava situada em um naiskós. 

 

     

Dados do contexto: monumento pertencente ao chamado “períbolo dos Messênios”  

Localização moderna: Escavações do Cerâmico 

Localização antiga: ala S da Rua das Tumbas, “Terraço de Canto” (ao lado do períbolo de Demetria e Pamphile, 
ver IP4). 

Data: metade do século IV até o século III (tumbas) 

Arquitetura do períbolo: originalmente dotado de apenas 1 fachada (L), um muro com 14,5m de extensão (...); foi 

conturbado em 338 e reconstruído posteriormente. 

Monumentos: há uma fundação ao longo do muro S e outra ao longo do N. 

1. Estela funerária (CAT 1.432)   
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Detalhe de 2 trapezai do períbolo   

2-4. 3 trapezai inscritas (IG II2  9347):1  

2.    Filovxeno" ⎥ Divwno" ⎥ Messhvvnio" 

3. Divwn ⎥  Filoxevnou ⎥ Messhvvnio" 

4. Parqevvnio" ⎥ Filoxevnou ⎥ Messhvvnio" 

 

5. kionísko inscrito (IG II2  8635): Dorkav"⎥ jHraklew~ti" 

6. kionísko inscrito (IG II2  10678):   [Anna 

7. kionísko inscrito (IG II2  12755): Swfrovnh  

 

Sepultamentos: grande concentração de enterramentos de pessoas e animais – incinerações e inumações em 

sarcófagos, larnaxes, esquifes de cerâmica e tumbas em poço. Diveros locais de oferenda encontrados na área do 

períbolo. Tem sido sugerido que o períbolo teria abrigado não apenas sepultamentos de membros da família de 

Philoxeno, mas teria sido usado como local de sepultamento dos messênios que eram metecos em Atenas.2

 
 

 
Períbolo dos Messênios visto a partir  N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Um bloco inscrito com o nome “Philoumene” estaria associado ao monumento, de acordo com Brueckner. Esta tese não é 
aceita por Knigge e Kovacsovics. Philoumene foi tida como esposa de Philoxenos, cujo nome é registrado no precinto. Entre os 
memoriais do precinto XIII estão 3 trapezai1, todas inscritas (Kovacsovics 105, nos 4-6 e fig. 52 com as tumbas): Philoxenos, 
filho de Dion; Dion, filho de Philoxenos; Parthenios, filho de Philoxenos. Três monumentos muito simples registram os nomes 
de escravos da família dos Messênios:  Anna, Dorkas e Sophrone. 
2 Para a relação de sepultamentos, cf. Closterman, 1999: 334-7. 
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Lécito. Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. MG 51.1

Prov.: Atenas, Kerameikós, ala S da Rua das Tumbas. Encontrado no “Terraço de Canto” em frente ao períbolo de 

Demétria e Pamphile.2 Não se sabe a que precinto deve ter pertencido. 

Data: 400-375 a.C. 

Medidas: 0,78m 

Bibliografia: IG II2 13026; CAT no. 4.710; KERAMEIKOS, p. 115, fig. 113. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem: 

 Uma moça, vestindo um quíton e um himátion, encontra-se em pé, de três quartos à direita, com a cabeça de 
perfil. Em seus braços, ela segura uma criança inteiramente enrolada em um manto (?). A criança tem a cabeça 
elevada e seu olhar possivelmente encontra o da moça, a qual, por sua vez, inclina ligeiramente a cabeça ao olhar 
para a criança. Em frente a eles, em pé à direita, há uma jovem mulher, ligeiramente mais alta do que a primeira, 
vestindo um quíton com mangas e um himátion que lhe cobre o ombro esquerdo, as costas e a parte inferior do 
corpo. Uma faixa do manto cai por cima da mão esquerda, mantida próxima à parte inferior do corpo. No cabelo ela 
usa uma opistophendone e uma fita. A moça troca um aperto de mãos com um homem barbado, em pé, de três 
quartos à esquerda. Ele veste um himátion que lhe cobre o ombro e braço esquerdo - incluindo a mão, junto ao 
corpo na altura da cintura – e envolve a parte inferior do corpo. Atrás do aperto de mãos, no centro da composição, 
está uma estela funerária sobre uma base de dois degraus. A terminação da coluna é circular no centro e 
apresenta duas projeções laterais.3 Atrás do homem encontra-se a figura de uma menina. Em pé, de perfil à 
esquerda, ela veste dois quítons, um feito de um tecido fino, o outro de material mais grosso, e um himátion até o 
joelho que envolve completamente a parte superior do corpo e ambos os braços, incluindo as mãos. O braço 
esquerdo está dobrado junto ao corpo. A mão direita é levada ao queixo e a cabeça, ligeiramente inclinada.4 Os 
cabelos curtos são adornados por uma fita. 
 Vestígios de pintura são encontrados entre as figuras, no pescoço e no ombro do vaso.  
 
Inscrição:  KEFALIWN 

                                                 
1 Pertence ao pequeno grupo de monumentos funerários com representação do tipo estela funerária em estela funerária. 
2 Ver IP4. 
3 Para Clairmont, os demais detalhes devem ter sido pintados. 
4 Clairmont considera que esta figura ilustra bem o espírito da lamentação. 
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Estela funerária. Atenas, Museu Nacional. Inv. 717. 

Prov.: Atenas, Kerameikós. Encontrada em frente ao “Terraço de Canto”, na ala S da Rua das Tumbas. 

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 1,45m; 0,85m 

Bibliografia: CAT no. 3.350; KERAMEIKOS, p. 114, fig. 112.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem:  

 

 
 Uma mulher, sentada de três quartos à direita em um banco, veste um quíton com mangas e um himátion, uma 
faixa do qual atravessa seu colo. O cabelo ondulado é preso em um coque baixo. Os pés repousam em um 
banquinho. Com a mão esquerda, ela toca as dobras do manto na altura do ombro esquerdo; com a direita, troca 
um aperto de mãos com uma mulher à sua frente, para a qual seu olhar parece estar voltado. Esta segunda figura 
feminina encontra-se em pé, de três quartos à esquerda, vestindo um quíton e um himátion, que tem uma faixa 
caindo por sobre o braço esquerdo dobrado. A mão esquerda toca dobras do manto na altura do peito. Ela tem o 
cabelo ondulado envolto em uma fita originalmente pintada e preso em um coque baixo. A cabeça está inclinada e 
o olhar voltado para a mulher sentada. Em segundo plano, um homem barbado, em pé, de três quartos à direita, 
está envolto em um himátion que deixa seu torso parcialmente descoberto. Ele tem o braço direito junto ao corpo, 
atravessando o torso, e o esquerdo dobrado. A cabeça está inclinada e a mão esquerda toca o queixo.1   
 

                                                 
1 Na interpretação de Clairmont, gesto que conota atitude de reflexão. 
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Estela funerária. Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. P 688. 
Prov.: Atenas, Kerameikós. Ala S da Rua das Tumbas.  
Data: 350-300 a.C. 
Medidas: 1,65m; 1,00m 

Bibliografia:  IG II2 11891; CAT  no. 4.415; PERIBOLOS, p. 136f, A2; ANIMAUX no. 317, pl. 50; KERAMEIKOS, 
p. 121-2, no. 22; SELF-PRESENTATION, p.  324. 

 Descrição da imagem:  

 Uma mulher, de perfil à direita, sentada em um banco, veste um 
quíton com e sem mangas, ou um peplo (?), e um himátion envolto por 
detrás da cabeça. Ele cobre o ombro e o braço direito, as costas e a parte 
inferior do corpo. Aos seus pés, encontra-se um cachorro, de perfil, à 
direita, com a cabeça virada. Um aperto de mãos entre a mulher sentada 
e um homem idoso barbado, em pé, de três quartos à esquerda, ocupa o 
centro da composição. A mão esquerda da mulher está debaixo do braço 
direito do homem à esquerda.1 Ele veste um himátion sobre o ombro 
esquerdo, as costas e a parte inferior do corpo, onde uma faixa do manto 
forma um triângulo. O braço direito e o torso permanecem descobertos. O 
braço esquerdo está abaixado, com a mão, sobre as dobras do himátion, 
apoiada contra coxa esquerda. Ele tem a cabeça levemente inclinada, 
como se olhasse para a mulher à direita. Contra o fundo do relevo existem 
outras duas figuras. Imediatamente atrás da mulher à esquerda, é 
possível observar a cabeça de uma figura feminina com cabelos curtos, a 
cabeça ligeiramente inclinada  e a mão esquerda nas bochechas. Seu 
corpo não está visível.  Vê-se com maior facilidade a cabeça e o corpo de 

uma figura masculina barbada, em pé, em posição frontal/de três quartos à esquerda. Ele veste um himátion sobre 
o ombro esquerdo e a parte inferior de seu corpo. O ombro direito e o peito permanecem descobertos. Na altura do 
último e sobre as dobras do himátion, encontra-se a mão direita. 

 

 
Inscrição: encontra-se gravada na arquitrave. Originalmente, apenas o nome de Korallion estava inscrito. 
Posteriormente, ele foi apagado e substituído por “Korallion, esposa de Agathon”. 

       KORALLION  AGAQWNOS   GUNH 

Dados do contexto: monumento proveniente do períbolo da família de Agathon e Sosikrates, do demo de 

Herakleia.  

Localização moderna: Escavações do Kerameikós 

Localização antiga: Rua das Tumbas, ala  S 

Data: 364 (data baseada em circunstâncias históricas, período em que muitos habitantes de Herakleia migraram para 

Atenas). Reconstruído após 338. 

Arquitetura do períbolo: formato retangular; identificadas 2 fases de construção, cobertura de argamassa e pintura 

branca na segunda fase. Dimensões da fachada: 8m de extensão e 2,8m de altura. Profundidade variável de 5,35m a 

6m.  

                                                 
1 Na interpretação de Clairmont, este seria um gesto de consolação.  
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Monumentos:  

1. Estela figurada com inscrição (CAT 4.415)  

2. Lécito figurado (CAT 2.893; Atenas, Museu do Cerâmico):  

3. Naiskós inscrito e com figuração originalmente pintada (IG II2 11891):  

jAgavqwn   jAgaqokleviou"   jHraklewvth" 

4. Estela colunar (com rosetas) (IG II2 8551): 

( jA)gavqwn   jAgaqoklevou"   jHraklewvth"   Swsikravth" |  jAgaqoklevou"   jHraklewvth"  
5. Base de naiskós 
6. Base de naiskós 

Marcadores de limite: Garland considera a possibilidade de que 2 pedras em frente ao períbolo, nos cantos NE e NO, 
e uma pedra alta posicionada verticalmente no muro traseiro, possam ter servido como marcadores de limite. 

Observações: foi a descoberta da estela com rosetas neste períbolo que desencadeou a descoberta e as escavações 

do Kerameikós.   

Fachada do períbolo vista a partir
da ala N da Rua das Tumbas. 

  

 

Interior do peíbolo visto do SO  

 

 
Interior do períbolo visto a partir do S  
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Estela funerária. Atenas, Museu Nacional. Inv. 737.1

Prov.: Atenas, Kerameikós. Ala S da Rua das Tumbas. Encontrada próxima à rua Pireos. 

Data: 350-300 a.C. 

Medidas: 2,64m; 1,57m; 0,53m 

Bibliografia: IG II2 5376; CAT no. 3.460; AGR, p. 47, fig. 25; TOMBS, p. 119; FWD, p. 114; KERAMEIKOS, p. 
127f, fig. 123; LEADER, R. AJA 101.4, 1997, p. 696, fig 7; SELF-PRESENTATION, p. 327-8. 

 
 

Descrição da imagem:  
 
 
 Um homem idoso barbado encontra-se sentado à direita em 
uma cadeira coberta por um pano. Ele veste um himátion que lhe 
deixa o braço direito e parte do torso descobertos. Seus pés 
descansam em um banquinho. A mão esquerda repousa sobre o 
colo; com a direita ele troca um aperto de mãos com a figura à 
sua frente, para a qual dirige seu olhar, como indica a ligeira 
elevação da cabeça. No centro da composição, ao fundo, uma 
mulher adulta, em pé quase frontalmente, veste um quíton com 
mangas, um quíton e outra vestimenta sem mangas de material 
mais fino (um peplo?). Um himátion é envolto por detrás da 
cabeça. Enquanto o braço direito está dobrado na frente do corpo, 
o esquerdo toca dobras do manto na altura do ombro. É possível 
ver seu pé direito entre as pernas da cadeira. Assim como a figura 
anterior, a cabeça ligeiramente inclinada e o olhar estão voltados 
para o homem adulto barbado, em pé de três quartos à esquerda. 
Paramentado como um guerreiro, ele veste um quíton, uma 

couraça e um himátion. Envolto pelo meio do corpo, o manto cobre o ombro e parte do braço esquerdo e cai pelo 
lado esquerdo do corpo, até a altura do joelho. Com a cabeça ligeiramente inclinada, ele olha para o homem 
sentado. Na mão esquerda, segura a bainha de uma espada. 

 

 
Inscrição: Os nomes encontram-se inscritos na arquitrave, relacionados às figuras representado; um nome 
adicional foi inscrito com uma letra diferente e menor: 

À esquerda:         [ PROKLEIDHS SWSTR ]   ATOU :  
No meio:              : ARCIPPH :  MEIXIADOU 
À direita:         PROKLHS : PROKLEIDOU   AIGILIEUS 

                    
 Abaixo do patronímico do nome do meio: 

PROKLEIDHS 
PANFILOU 
AIGILIE  [ U ] S’ 
 

                                                 
1 Ver CAT nos. 2.418 e 2.419. No lécito CAT no. 2.418, aparecem o avô de Prokles (Sostrato) e seu pai. O irmão de Archippe 
(mãe de Prokles?),  Pamphilos, filho de Melxiades, é atestado em outro lécito (CAT no. 2.419). Sostrato e Praxagora (sua 
esposa?) são conhecidos a partir de CAT no. 182. 
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Dados do contexto:  
 

Localização moderna: Escavações do Kerameikós, continuação sob a rua Pireos. 

Localização antiga: Ala S da Rua das Tumbas 

Arquitetura: 2 grandes períbolos (não visíveis) 

Monumentos: pertencentes a 1 dos períbolos 

1. Naiskós inscrito e figurado (CAT 3.460)  

2. Lécito figurado (CAT 2.419/ IG II2 5374) (Londres, Museu Britânico):  

Pavmfilo" Meixiavdou   Aijgilieu["] 

jArcivpph   Meixiavdou 

3. Lécito figurado (CAT 2.418/ IG II2 5379) (Reading, PA, Reading Museum): 

Swvstrato"   Swnautivdou   Aijgilieuv".   Prokleivdh" Swstravtou   Aijgilieuv". 
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Estela funerária (fragm.). Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. P 862. 

Prov.:  Atenas, Kerameikós. Encontrada no início da ala N da Rua das Tumbas (na entrada do canal, em frente à 

trapeza de Hiparete, ver Knigge, 1991, no. 17). 

Data: 375-350 a.C. (datação estimada devido à falta de detalhes sobre o monumento) 

Medidas: 0,91m; 0,26m. 

Bibliografia: IG II2  7695; CAT no. 1.347.        

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem:  
  
 Uma figura feminina encontra-se sentada em um banco de perfil à direita, tendo a cabeça ligeiramente de 
três quartos. O precário estado de preservação da pintura não permite distinguir detalhes da vestimenta. Enquanto 
a mão direita parece estar na frente do corpo, o braço esquerdo está curvado. 
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Estela funerária. Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. P 685. 

Prov.: Atenas, Kerameikós, ala S da Via Sagrada.1

Data: 420-400 a.C. 

Medidas: 0,95m; 0,48m 

Bibliografia: CAT no. 1.152; BCH 86 (1962) 852, pl. 22; KERAMEIKOS, p. 139, 142, figs. 135 e 137.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição da imagem: 

 Uma jovem mulher, em pé, de três quartos à direita, tem a cabeça de perfil e ligeiramente inclinada. Ela veste um 
quíton, um peplo cintado (?) e, preso nas costas, um himátion. Com a mão direita, abaixada na frente do corpo, a 
mulher segura uma faixa do manto. Outra faixa do mesmo, com muitas dobras, cai pelo braço esquerdo curvado. Seu 
cabelo é preso por uma fita larga (sphendone), que parece cobrir ainda parte do pescoço, e uma fita com várias voltas 
ao redor da cabeça. Na orelha, ela tem um brinco em forma de disco. Com a mão esquerda, elevada na frente do 
peito, segura um espelho, ao qual dirige fixamente o olhar. 
 Havia, possivelmente, uma inscrição pintada na arquitrave. Outros detalhes do relevo foram originalmente 
pintados.  
 
Dados do contexto: monumento encontrado durante as investigações do períbolo de Antidosis, situada a O de um 
muro que terminava na face N do períbolo de Ampharete (IP20), não-visível atualmente, encoberto pela Via Sagrada. 
Provavelmente teria sido posicionado com o relevo de frente para a Via Sagrada (fig. 30) 
 

                                                 
1 ver IP20. 
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Estela funerária. Atenas, Museu Nacional. Inv. 3624.  
Prov.: Atenas, Kerameikós. Ala N da Rua das Tumbas. 
Data: 420-400 a.C. 
Medidas: 1,58m; 1,00m 
Bibliografia: IG I2 1079; GaE no. 79; CAT no. 2.150; AGR, p. 18f, fig. 5; PERIBOLOS, p. 142, A20; GSCP, p. 184, 
fig. 151; KERAMEIKOS, p. 131-4, no. 34, fig. 128; DEAD WOMEN´S, p. 121, 7.2; ART , p. 125-9; SELF-
PRESENTATION, p. 340-1.  

 

 Descrição da imagem:  

 Uma mulher, em pé à direita, com a parte superior do corpo 
voltada ligeiramente de três quartos, veste um quíton com mangas 
longas, tem a cabeça levemente inclinada e o cabelo inteiramente 
coberto por um sakkos. Com o braço direito abaixado, ela segura 
uma caixa cuja tampa está aberta. O braço esquerdo, talhado em 
baixo relevo, está abaixado, assim como o direito, e a mão esquerda 
parece dar suporte adicional à caixa. À esquerda, de perfil, uma 
segunda mulher encontra-se sentada em uma cadeira. Veste um 
quíton com mangas e um himátion drapeado sobre seus ombros, 
braços e parte inferior do corpo. Uma fita enrolada duas vezes em 
volta do cabelo é parte de uma fita larga (opisthosphendone)  que 
cobre o mesmo do pescoço para cima. A cabeça é coberta, ainda, 
por um véu muito fino que cai pelo pescoço e é entalhado abaixo do 
nariz da mulher e em frente à porção direita de seu peito. Os pés 
repousam sobre um banquinho. Na mão direita, entre os dedos 
polegar e o indicador, ela estaria segurando algum objeto, 
possivelmente pintado. Os dedos polegar e o indicador da mão 
esquerda, teriam segurado a outra ponta.1 O olhar da figura à direita 
é dirigido para a mão direita da mulher sentada.2

 
Inscrição: gravada no friso horizontal do pedimento 

          HGHSO   PROXENO 

Dados do contexto: períbolo do qual o monumento é proveniente, conhecido como “períbolo de Koroibos, do 

demo de Melite” 

Localização moderna: Escavações do Kerameikós 

Localização antiga: Rua das Tumbas, lado N 

Data: metade do século IV a.C. 

Arquitetura do períbolo: grande parte do muro frontal (S) foi pilhada (?), preservadas apenas 2 fileiras de blocos. 

Muro com 7,6m de extensão. 

Monumentos: conturbados em 338 e restabelecidos posteriormente a suas bases. 

1. Naiskós figurado e inscrito (CAT 2.150)  

                                                 
1 Kurtz-Boardman sugerem que o objeto portado na mão direita seria um anel.  
2 Vários autores consideram que este seja o ponto central da composição. 
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2. Estela com um lutróforo em relevo e inscrição (Museu do Cerâmico, inv. P 1072; CAT 2.215a)3  

 
IG II2 6859 
 
Povtnia Swfrosuvnh. Quvgathr megalovfronoς 
Aijdo~ς,  
plei~sta se timhvsaς eujpolemovn te jArethvn  
Kleivdhmoς MeliteuVς Kleidhmivdo ejnqavde kei~tai, 
zh~loς patriv pot’ wn[, mht[evri nu~n oj]duv[nh] 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Estela colunar inscrita 

 
IG II2 6008 
Swsiklh~ς Eujqudhvmou Eijteai~oς 
 
Abaixo das rosetas: 
Kovroiboς Kleidhmivdo Meliteuvς 
Kleidhmivdhς Koroivbou Meliteuvς  
Kovroiboς Kleidhmivdou Meliteuvς 
Eujquvdhmoς Swsiklevouς Eijteai~oς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Observações: o relevo de Hegeso (final do V ou início do IV) tem datação anterior ao períbolo; presume-se que tenha 

sido transferido para o períbolo a partir de um local anterior. De acordo com as escavações ele foi colocado ao lado da estela 
colunar da metade do século IV após esta ter sido erguida. É difícil determinar a relação da família de Hegeso com a família de 
Koroibos.Poucas oferendas foram encontradas nas tumbas deste períbolo, que foi abandonado por volta da metade do século 
III a.C.  

 
 

 
 

                                                 
3 “Venerável Prudência, filha exemplar do Pudor, aquela que lhe tem grande estima e também a Coragem que traz sucessos  nas 
batalhas. Kleidemos, de Melite, filho de Kleidemides aqui repousa, outrora fonte de orgulho para seu pai, agora [fonte] de 
tristeza para sua mãe”. 
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Vista do períbolo a partir do chamado precinto de Dioniso de Kollytos, lado S da Rua das 
Tumbas. 
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Estela funerária (fragm.). Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. P 1138, I 169. 

Prov.: Atenas, Kerameikós. Encontrada nas proximidades do períbolo XX. 

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 0,32m; 0,365m 

Bibliografia: IG II2 11360; CAT no. 3.356; PERIBOLOS no. A21; FWD, p. 115; KERAMEIKOS, p. 134, no. 35; 

SELF-PRESENTATION, p. 341-2. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem:  
 
 Na composição muito fragmentária, vê-se cabeça de um homem barbado (Eumenios?), de perfil à direita e 
ligeiramente inclinada. A mão esquerda, levada ao queixo, toca a barba.1

 
Inscrição: a inscrição com três nomes foi gravada em uma linha no friso horizontal do pedimento:2

EU  ]  MENIOS  EUBIOS    DHMETR  [  IA 
                              
 

                    
Dados do contexto: relativos aos monumentos CAT 3.420 e CAT 3.356, este segundo, possível integrante de 
períbolo  
 

Localização moderna: Escavações do Kerameikós 

Localização antiga: Rua das Tumbas, ala N 

Data: pós-338 a.C. 

Arquitetura do períbolo: fachada (muro S) com 8,85m de extensão; acabamento/coberto com telhas com antefixos. 

Profundidade varia de 9 a 10,85m. 

 

                                                 
1 Na interpretação de Clairmont, gesto que conota tristeza e uma postura reflexiva. 
2 Baseando-se no princípio da correspondência entre a quantidade de nomes e figuras, Clairmont acredita que a composição 
teria contado com três figuras. Igualmente, por analogia aos esquemas iconográficos dos relevos com três figuras, o autor 
sugere a representação, à direita, de uma mulher sentada (Demetria) e de Eubios (uma figura masculina?) no centro, talvez em 
posição frontal com a cabeça voltada para a direita.  
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  Monumentos: conturbados em 338 e re-situados posteriormente em suas bases. 

1. Estela figurada e inscrita (CAT 3.420)  

2. Coluna que originalmente dava suporte a um vaso de mármore, possivelmente um lutróforo. Inscrição da 
base: Bivwn Eujbivo Potavmio" (“Bion, filho de Eubios do demo de Potamos”).  
Inscrição no capitel:  jArcik[lh`]"  jArcivou ) Potavmio" (“Archikles, filho de Archaias do demo de Potamos”). 

3. Base de estela  (CAT 2.215a, Museu do Cerâmico, inv. P 1072) 

  

Observações: Knigge observa que a datação da estela com painel em relevo - anterior à metade do século IV – nos 

permite pensar que ele tenha pertencido a um períbolo mais antigo da mesma família. 
 

 
Períbolo de Eubios e parte do períbolo de Hegeso  (R. das Tumbas, ala N) 
vistos a partir do períbolo de Dioniso de Kollytos (R das Tumbas, ala S). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Detalhe do períbolo de Eubios visto a partir do períbolo de Dioniso de Kollytos 
(R das Tumbas, ala S). 
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Estela funerária. Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. I 277. 

Prov.: Atenas, Kerameikós. Ala N da Rua das Tumbas. Pertencente ao períbolo XIX e re-erguida in situ sobre a 

base antiga. 

Data: 350-300 a.C. 

Medidas: 1,88m; 0,46m-0,41m  

Bibliografia: IG II2 7263; CAT no. 3.420; KERAMEIKOS, p.134, no. 35; SELF-PRESENTATION, p. 341-2.  

 

 

Descrição da imagem:  

 
 Uma mulher, sentada à direita em uma cadeira coberta por um pano, veste um 
quíton com mangas, um quíton sem mangas e um himátion que lhe cobre os 
ombros, as costas e a parte inferior do corpo. Sua mão esquerda repousa sobre o 
colo, provavelmente coberto pelo manto, e os pés, em um banquinho. Entre as 
pernas da cadeira, está um pequeno cachorro de perfil à direita. À direita da 
mulher, ao fundo, encontra-se um homem idoso barbado, vestindo um himátion 
que lhe cobre os ombros e deixa o torso parcialmente descoberto. O braço direito 
está abaixado, com a mão repousando sobre a coxa. Com o braço esquerdo 
dobrado, a mão toca dobras do manto que caem verticalmente pelo ombro 
esquerdo. A mulher sentada troca um aperto de mãos com um homem barbado, 
em pé, de três quartos à esquerda. Ele usa um himátion envolvido pela parte 
inferior do corpo e a parte superior do braço esquerdo, abaixado junto ao corpo. Na 
mão esquerda, segura um aríbalo e um estrigilo.  
  

Inscrição: A inscrição, em cinco linhas, encontra-se gravada no topo da coluna. A 
segunda inscrição, em duas linhas, foi acrescentada posteriormente e por uma 
mão diferente; encontra-se imediatamente abaixo do painel esculpido. 

   EUFROSUNH FANIPPOU 
   POTAMIOU 
   EUBIOS     FANIPPOU 
   BIWN   EUBIOU 
   POTAMIOS 
 

            DEXIKLEIA    FILIWNOS EX OIOU 
            ARCIAS   EUBIOU   POTAMIOS  
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Dados do contexto/monumentos associados:   

 Este não é o principal memorial de Bion, mas uma coluna de mármore Hymettan, 2,03m erigida em uma base 
de 0,32m de altura e coroada por uma capital dórica, sobre a qual foi preservada a base de um lutróforo de 
mármore do pentélico. O lutóforo atesta que Bion morreu antes do casamento. Além da inscrição que se refere ao 
próprio Bion, um segundo nome menciona Archikles, filho de Archias, do demo de Potamos, sobrinho de Bion, 
descendente de seu irmão (Archias e Dexikleia, filha de Philion, do demo de Oion, nomes conhecidos a partir das 
inscrições posteriores).  
 Em um terceiro memorial (no. 48), Eubios é provavelmente idêntico ao Eubios idoso deste no. 104, sendo 
representado como um adulto (man in his prime) na primeira. Demetria em CAT no. 3.356 parece ser a esposa de 
Eubios, que já estava morta quando Bion morreu antes de seu próprio pai. Assim, Euphrosyne, irmão de Eubios, 
toma o lugar da mãe dele. Eumenio, mencionado em , pela sua idade, ele seria um irmão de Demetria e que ele 
lamenta a morte dela na presença de seu cunhado, Eubios. 
 
Stemma:  
 
   Phainippos  
     (3.420) 
         ⏐ 
         seus filhos  
 
Euphrosyne     __          Eubios + Demetria  __ Eumenio 
 (irmã)     (irmão) 
 3.420                   3.356    3.356              3.356  
                     3.420  
    seus fillhos    Philion 
    ⏐           ⏐                3.420 
                                 ⏐ 
    Bion    __    Archias + Dexikleia, filha de Philion 
    3.420           coluna      3.420 
 
          (seus filhos) 
            Archikles 
              Coluna 
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Estela funerária (fragm.). Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. P 694, I 210. 

Prov.: Atenas, Kerameikós. Encontrada na Rua das Tumbas. 

Data: 400-375 a.C.  

Medidas: 1,15m; 0,45m 

Bibliografia: CAT no. 2.221. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da imagem: 

 Uma mulher, sentada à esquerda em um banco, veste um quíton com mangas e, por cima, um quíton sem 
mangas. Uma faixa do himátion drapeado sobre os ombros, as costas e a parte inferior do corpo, cai sobre o 
banco. Ambas as mãos repousam sobre o colo. O braço esquerdo apresenta-se completamente envolvido pelo 
manto. Ela tem o cabelo enrolado ao redor da cabeça e o olhar voltado para uma segunda figura esculpida no 
relevo, à direita, na porção não preservada do mesmo. Desta segunda figura é possível observar apenas a mão 
esquerda, que segurava algum objeto não-identificável. 
  
Inscrição:  gravada na arquitrave  

      EUKOLINH 

 



                                                         IP15 

                       
Estela funerária (fragm.). Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. P 1140, I 16.  

Prov.:  Atenas. Kerameikós, Rua das Tumbas. 

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 0,52m; 0,395m 

Bibliografia: IG II2 8420; CAT no. 0.851. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da imagem:  

 
Uma menina em pé, em posição frontal, com a cabeça de três quartos à esquerda, veste um quíton de mangas 
curtas e, por cima, um chíton ou peplo (?) sem mangas. O cabelo encaracolado é envolto em uma coroa. Enquanto 
braço esquerdo encontra-se abaixado pressionando algumas dobras do quíton, o braço direito está dobrado. Na 
mão direita, ela segura uma boneca nua cujas pernas estão quebradas dos joelhos para baixo. 
 
Inscrição: em uma linha, gravada na arquitrave:  

     KALLISTONIKH   LUSISTRATOU 
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Lécito. Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. MG 18, I 432.  

Prov.: Atenas, Kerameikós. Encontrado na Rua das Tumbas.1

Data: 350-300 a.C. 

Medidas: 0,87m 

Bibliografia: CAT no. 2.933. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da imagem:  
 
 Uma menina em pé, de três quartos à direita e a cabeça de perfil, veste um quíton de mangas longas. Na 
frente do corpo, ela segura uma caixa retangular. Enquanto a mão esquerda está por debaixo da caixa, apoiando-
a, a direita repousa sobre a tampa da mesma. No centro da composição, uma mulher sentada à direita em uma 
cadeira, veste um quíton com mangas cintado e um himátion que lhe cai pelos ombros, costas e parte inferior do 
corpo. O cabelo é envolvido por uma fita. Os pés repousam em um banquinho. Com a mão direita, ela troca um 
aperto de mãos com um homem imberbe (?), em pé de três quartos à esquerda. Ele veste um himátion que lhe 
deixa descobertos o torso e o ombro direito. A mão esquerda toca dobras do manto na frente do corpo. A cabeça 
está ligeiramente inclinada e o olhar voltado para a mulher com quem troca o aperto de mãos com um homem 
barbado em pé, de três quartos à esquerda, vestindo um himátion que lhe deixa descobertos o ombro direito e o 
torso. Ele tem a cabeça inclinada e o olhar voltado para a mulher com quem troca o aperto de mãos. O braço 
esquerdo está dobrado na frente do corpo, com a mão tocando dobras do manto. 
 
Inscrição:  as inscrições encontram-se sobre as cabeças das duas figuras 

IERW  ME ] GAKLHS  ALOPEKHQEN 

                                                 
1 Prukakis relaciona o nome “Megakles”, inscrito neste lécito, com a família dos Alcmeônidas, sendo o vaso, tido como um 
memorial de menor importância em um contexto de memoriais mais suntuosos honrando a família (CAT, vol. III, p. 807). 
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Estela funerária. Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. P 388. 

Prov.: Atenas, Kerameikós. Ala N da Rua das Tumbas/S da Via Sagrada. 

Data: 350-300 a.C. 

Medidas: 1,36m; 0,80m-0,75m 

Bibliografia: IG II2 9203; CAT no. 4.420; GBC, p. 105, fig. 18; ANIMAUX no. 152, pl. 25; KERAMEIKOS, p. 137, 

fig. 133; PICTURE, p. 209, fig. 11.2; SELF-PRESENTATION, p. 109. 

Descrição da imagem: 

 Uma mulher, em pé, de três quartos à direita, veste um quíton de 
mangas curtas, um peplo, e um himátion que lhe cobre o ombro esquerdo, 
as costas e a parte inferior do corpo, formando uma faixa triangular. Ela tem 
o cabelo encaracolado e a cabeça ligeiramente inclinada enquanto olha 
para a moça à direita do relevo. A mão esquerda da mulher é levada ao 
queixo da menina, a direita, ao braço direito da mesma. Ao fundo, 
parcialmente encoberta, encontra-se uma segunda mulher. Em pé, de três 
quartos à direita, ela veste provavelmente um quíton duplo, ou um quíton e 
um peplo, sendo a peça mais externa cintada abaixo do peito. Há também 
um himátion que ela envolve por detrás da cabeça e, na altura do ombro 
esquerdo, segura com a mão esquerda em uma das extremidades. O braço 
direito está cruzado na frente do corpo, talvez apoiando ao braço esquerdo 
curvado. No pescoço, ela tem dois anéis de Vênus. Com a cabeça inclinada, 
olha para a menina. Esta, de menor estatura em comparação às demais 
figuras, encontra-se em pé, de três quartos à esquerda no primeiro plano do 
relevo. Veste um quíton de mangas curtas e um peplo longo e cintado, e um 
himátion que lhe cobre as costas, no qual segura com a mão esquerda 

abaixada. Faixas da vestimenta cruzam o peito e são presas no centro por um broche em forma de disco. O cabelo 
da apresenta cachos curtos e é preso por uma tiara.  Ela usa brincos, um colar e dois braceletes no braço 
esquerdo. Na mão esquerda elevada, segura um pássaro. Com a cabeça elevada, ela olha para a mulher à direita. 
Um pequeno cachorro pula em direção às suas pernas. A quarta figura do relevo, um homem idoso barbado, com 
um anel de Vênus no pescoço, encontra-se atrás da menina, em pé, de três quartos à esquerda. Ele veste um 
himátion drapeado sobre o ombro esquerdo e a parte inferior do corpo. Uma faixa do manto cai pelo braço 
esquerdo. A mão esquerda está muito próxima das costas da figura à sua frente. A mão direita é levada à barba e 
à bochecha direita. 

 

 
Inscrições: inscrições na arquitrave substituem as inscrições originais, apagadas. Dos exíguos vestígios destas 
últimas, pode-se dizer que, à esquerda, havia um único nome, talvez sem patronímico. Sob o nome de Eukoline, a 
palavra “filha” poderia estar escrita. A data da reutilização da estela é 338, aproximadamente. Nomes adicionados 
posteriormente, no pedimento: 

ONESIMOS    ONETOROS   L<E>SBIOS 

Inscrição da arquitrave (diretamente relacionadas à seqüência das figuras no relevo):    

PROTONOH    NIKOSTRATH  EUKOLINH 
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Dados do contexto: detalhes do enterramento de Eukoline (montículo e monumento funerário) 

Localização moderna: Escavações do Kerameikós 

Localização antiga: Entre ala N da Rua das Tumbas e S da Via Sagrada  

Data: após 338 a.C. 

Tipo de estrutura funerária:  múltiplos enterramentos sob montículo construído e marcado 

  Monumentos: conturbados em 338 e re-situados posteriormente em suas bases. 

1. Naiskós figurado e inscrito (CAT 4.420)  

2. Base de estela (in situ, ao lado do naiskós)  

Sepultamentos: 5 sepultamentos (2 inumações de crianças e 3 incinerações de adultos) 
  

 

 
Montículo da família de Eukoline visto do N (ala N da Rua das Tumbas ao fundo) 
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Lécito. Atenas, Terceira Eforia. Inv. M 1329. 

Prov.: Atenas, O do Kerameikós. Encontrado na porção inicial da Via Sagrada.1

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 0,67m 

Bibliografia: IG II2  12086; CAT no. 2.330c.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem:  
 
 Um homem idoso barbado, encontra-se sentado em uma cadeira à direita. Ele veste um himátion que cobre o 
ombro e o braço esquerdos, as costas e a parte inferior do corpo. Com o braço direito estendido, troca um aperto 
de mãos com uma mulher adulta em pé à sua frente, de perfil à esquerda. Ela tem a cabeça ligeiramente de perfil e 
o olhar voltado para o homem barbado. Veste um quíton com mangas e um himátion que cobre os ombro e o braço 
esquerdo. Uma faixa do manto com várias dobras é cruzada pela cintura, caindo pelo braço esquerdo, colado na 
frente do corpo.  
 
Inscrições: encontram-se gravadas no corpo do lécito, acima da cabeça de cada uma das respectivas figuras:  

FILOKLHS      NIKOMACH 
        

                                                 
1 Encontrada junto com outros memoriais, em uma área conhecida como um grande cemitério. V. também CAT nos. 163, 164, 
2391c (ver IP18a). 
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Lécito. Atenas, Terceira Eforia. Inv M 1328.  

Prov.: Atenas, O do Kerameikós. Encontrada na porção inicial da Via Sagrada, área conhecida por abrigar uma 
grande necrópole, de onde provém muitos monumentos.1

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 0,44m 

Bibliografia: SEG 26.358; CAT  no. 2.391c.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem:  
 
 Um homem, em pé, de três quartos à direita, apóia-se com a mão esquerda em um cajado e tem as pernas 
cruzadas. Ele veste um himátion que lhe cobre inteiramente os ombros, a mão e o braço esquerdos, as costas e a 
parte inferior do corpo. O braço esquerdo está dobrado na frente do corpo. Sua cabeça está inclinada e o olhar 
voltado, possivelmente, para a figura feminina à sua frente, com quem troca um aperto de mãos. Este gesto ocupa 
o centro da cena. A mulher, sentada, de três quartos à esquerda, em uma cadeira coberta por um pano, veste um 
quíton com mangas e um himátion que lhe cobre os ombros, o braço esquerdo, as costas e a parte inferior do 
corpo. A mão esquerda repousa sobre o colo e os pés em um banquinho. Uma faixa de cabelo é enrolada em volta 
da porção frontal da cabeça e o olhar está voltado para o homem à sua frente. 
 A inscrição encontra-se gravada acima das cabeças das figuras: 

EXHKIAS   NIKONIKH 

                                                 
1 Por exemplo: CAT nos. 163, 164, 2.330c (ver peça anterior, no. IP18). 
 



                                   IP20* 
 

Estela funerária. Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. P 695, I 221. 
Prov.: Atenas, Kerameikós, Via Sagrada.  
Data: 420-400 a.C. 
Medidas: 1,20m; 0,63m  
Bibliografia: IG II2 10650; GV 1600; SEG 21.208; HANSEN CEG no. 89; GaE no. 23; CAT no. 1.660; CEMETERY, 
p. 28, pl. 28; AGR, p. 15, 17, 27ss, 63, 159; GBC pl. 131; STÈLES, p. 530; TOMBS, p. 111, n. 30, 114.117; 
PERIBOLOS C3a, p.144, fig. 30; ANIMAUX no. 119, pl. 19; GWD, p. 68, 84, fig. 13.; KERAMEIKOS, p. 140, no. 
39a, fig. 138; DEAD WOMEN´S, p. 111-12, fig. 7.1; SELF-PRESENTATION, p. 345-6; PICTURE, p. 214, fig. 11.6.  
 

 

Descrição da imagem: 

 Uma mulher adulta, sentada em uma cadeira coberta por um 
pano, encontra-se de três quartos à direita, com as pernas e a cabeça 
quase de perfil. Ela veste um quíton com mangas e um manto, envolto 
por detrás da cabeça, lhe cai pelos ombros e cruza o encosto da 
cadeira, pousando com várias dobras em seu colo. A porção do manto 
que cai a partir do lado esquerdo da cabeça da mulher cobre o corpo da 
criança que ela tem no colo e segura com a mão esquerda. Da criança, 
cujo sexo não é possível identificar, vê-se apenas a cabeça e a 
pequena mão direita elevada em direção à mulher. Esta, tem o braço 
direito apoiado por detrás da cadeira e na mão direita segura um 
pássaro.1 Sua cabeça está inclinada e seu olhar dirigido à criança. Ela 
usa um brinco em forma de disco. 
  
Inscrição:   
 no friso horizontal do pedimento e acima da cabeça da figura, 
encontra-se gravado o nome. O epigrama2 foi gravado em duas linhas, 
na arquitrave: 
 

AMFARETH 

 Tevknon ejmh~ς qugatroVς tovd’e[cw fivlon, o@mper  
    oJvt’ ajugavς 
 o#mmasin  h| jelivo zw~nteς ejderkovmena, 
 e\con ejmoi~ς govvnasin kaiV nu~n fqimevnon fqimevvnh’cw3

 
 
 

                                                 
1 Elemento recorrente nas cenas de criança(s) e mulher com criança. A presença do pássaro nesta cena é interpretada por 
Clairmont como um recurso para atrair a atenção da criança. 
2 A qualidade do relevo e, principalmente, o epigrama que possibilita a identificação das figuras representadas, tem feito desta 
uma das estelas funerárias mais citadas pelos especialistas, sobretudo os que procuram elucidar a quase sempre intrincada 
relação entre epigrama/inscrição/imagem. Daux (1972): “Caso típico e raríssimo de uma interpretação do relevo. Ampharete é a 
avó, e não a mãe, da criança que ela tem no braço esquerdo. Todos se deixariam enganar.” 
3 “É a criança da minha filha que aqui seguro com amor, o qual tive em meu colo enquanto, em vida, víamos a luz do sol e 
agora, estando morta, (ainda) o carrego, morto”  



IP20* 
 

Dados do contexto:  informações sobre o possível períbolo a qual teria pertencido o monumento 
 
       Localização moderna: Escavações do Kerameikós 

Localização antiga: Via Sagrada, ala S. Encontrada em frente ao precinto de Antidosis4, atrás do qual figurava um 
precinto mais antigo identificado como o da família de Ampharete (ver fig. 29).  

Data: pela datação da estela, final do século V. 

Arquitetura: sem descrição 

Monumentos:  

1. estela funerária (CAT 1.660/4)  

Observações: Fachada encoberta em 338 a.C., em virtude da ampliação da rua. Vasos datados do final do século V 

foram encontrados no sepultamento de Ampharete. 
 

                                                 
4 Garland, 1982, C3; Closterman, 1999: 345. 
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Estela funerária. Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. I 430. 

Prov.: Atenas, Kerameikós, S da Via Sagrada. Encontrada próxima ao monumento de Ampharete.1  

Data: 400-375 a.C. 

Medidas: 1,01m; 0,42m  

Bibliografia: SEG 22.199; CAT no. 1.248; ANIMAUX no. 104, pl. 34; WORKING WOMEN, p. 311. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem:  
  
 Uma jovem mulher encontra-se em pé, de perfil à direita, com a perna esquerda ligeiramente avançada. Ela 
veste um quíton com e sem mangas, por cima, um quíton sem mangas (ou um peplo?), e um himátion drapeado 
sobre o ombro esquerdo, as costas e a parte inferior do corpo. Uma faixa do himátion cruza a cintura e cai sobre o 
braço esquerdo, dobrado. Na mão direita, ela segura uma grande chave pela argola. O polegar da mão esquerda, 
em punho, apontando para cima sugere que ela poderia estar segurando outro objeto originalmente pintado.2 A 
cabeça está levemente inclinada e o cabelo apresenta-se em densos cachos envoltos por uma fita em torno da 
testa. 
 
Inscrição: gravada acima do nicho com a figura em relevo 

ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΗ 

 

                                                 
1 Para períbolo associado à estela de Ampharete, ver peça IP20 deste catálogo. 
2 Vierneisel-Schlörb (1968) o identifica como uma flor (apud Kosmopoulou e Clairmont). 
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Estela funerária. Atenas, Museu do Cerâmico.  

Prov.: Atenas, Kerameikós. Encontrada em contexto secundário, sendo reutilizada na cobertura de um poço de 

inspeção para um canal de água na Via Sagrada. 

Data: 400-375 a.C.1

Medidas: 1,45m; 0,535 

Bibliografia: GaE no. 14; CAT no. 1.281; KERAMEIKOS, p. 143-4, fig. 139; PERIBOLOS, C4a; SELF-
PRESENTATION, p. 346. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descrição da imagem: 

 Uma jovem mulher, em pé, de três quartos à direita, tem a cabeça de perfil e ligeiramente inclinada. Ela veste 
um quíton, um peplo cintado (?) e, preso nas costas, um himátion. Com a mão direita, abaixada na frente do corpo, 
a mulher segura uma faixa do manto. Outra faixa do mesmo, com muitas dobras, cai pelo braço esquerdo curvado. 
Seu cabelo é preso por uma fita larga (sphendone), que parece cobrir ainda parte do pescoço, e uma fita com 
várias voltas ao redor da cabeça. Na orelha, ela tem um brinco em forma de disco. Com a mão esquerda, elevada 
na frente do peito, segura um espelho, ao qual dirige fixamente o olhar. 
  
 

 

 

                                                 
1 Datação aproximada de 380-70. 
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Inscrição:  

 No friso horizontal do pedimento, acima da cabeça da figura, encontra-se gravado o nome. O epigrama foi 
gravado ao longo das molduras laterais do monumento, devendo ser lido de cima para baixo, começando pela 
moldura esquerda. 

Eujkolivnh  jAntifavvvno" 

Eujkoliva" o!nom’ ei^cen ejpwvnumon h@de bivou de 
kei~tai e!cos’ uJpoV gh`" moivran ejf’ hJiper e!fu.2

 
Dados do contexto:   
 
 Monumento provavelmente pertencente a um períbolo construído por volta de 380 a. C. no lado S da Via 
Sagrada (fig. 29), local ocupado posteriormente pelo períbolo de Aristomache (IP23) e por um segundo períbolo.3 
As fachadas muito bem preservadas vistas atualmente no Cerâmico pertencem estes últimos.  
 Informações sobre o períbolo que teria abrigado esta estela de Eukoline:4  
 

Localização moderna: Escavações do Kerameikós 

Localização antiga: Via Sagrada, ala S. 

Data: ca. 380 

Arquitetura do períbolo: euthynteria preservada, comprimento de 15,3m; períbolo com 5m de largura. 

Monumentos: fundação de um monumento (provavelmente o presente monumento, de Eukoline) no centro do muro 

N. 

Sepultamentos: 2 sarcófagos 

Comentários: saqueado em 338. 

 

 
 

                                                 
2 “Esta mulher teve um nome coincidente com seu temperamento afável e com sua vida. Aqui repousa sob a terra, tendo 
cumprido a sorte para a qual nasceu”. 
3 Knigge, 1991 nos. 40 e 41; Closterman, 1999: 346-7, períbolos SG 36 e 38. Para o períbolo de Aristomache, ver IP23. 
 
 

mailto:h@de
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Lécito. Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. MG 2. 

Prov.: Atenas, Kerameikós, restabelecido in situ. Encontrado na porção SE da Via Sagrada, próxima ao precinto 

XXII. Pertence ao precinto I 

Data: 350-300 a.C. 

Medidas: 1,38m; base: 0,47m (alt.) e 0,67m (diam.) 

Bibliografia: IG II2 12025; CAT no. 3.403; GBC, p. 128, pl. 28; PERIBOLOS, p. 146, C4; KERAMEIKOS, p. 142, 

no. 40; SELF-PRESENTATION, p. 346. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem:  

 

 
 Um homem barbado encontra-se em pé, de três quartos à direita. Ele veste um quíton e um himátion que lhe 
cobre o ombro esquerdo, deixando o torso e o braço direito descobertos. A faixa triangular formada pelo manto na 
frente do corpo é tocada pelo braço esquerdo. Com a mão direita, o homem troca um aperto de mãos com uma 
mulher sentada, de três quartos à esquerda, em uma cadeira coberta por um pano. Ela veste dois quítons, sendo o 
superior cintado, e um himátion envolto por detrás da cabeça. Uma faixa do manto atravessa a parte inferior do 
corpo e cobre, ainda, a mão esquerda que repousa sobre o colo. Os pés estão apoiados em um banquinho. O 
olhar está voltado para o homem idoso e a cabeça ligeiramente elevada. Ao fundo, entre as duas figuras descritas, 
uma jovem mulher, em pé de três quartos à direita, veste um quíton com mangas, um quíton sem mangas e um 
himátion que lhe cobre os ombros, o braço direito, as costas e a parte inferior do corpo. Ela segura uma ponta do 
manto na altura do ombro, levando-o à frente. A cabeça está inclinada e o olhar voltado para o homem sentado. 
 

Inscrição: gravada na base circular 

ARISTOMACH 
KEFISODOTOU 
KOLLUTEWS 
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Dados do contexto: períbolo do qual o monumento é proveniente, conhecido como “períbolo de Aristomache” 

Localização moderna: Escavações do Kerameikós 

Localização antiga: Via Sagrada, ala S. 

Data: 3o quartel do século IV (350-325) 

Arquitetura: formato de p; fachada com 8m de extensão; 4m do muro L preservados; traços de reboco e pintura 

encontrados nos muros. 

Monumentos:  

1. 1 lécito de mármore figurado (CAT 3.403) 

2. base redonda e fundação para lécito com inscrição mencionando Aristomache, esposa (?) de Kephisodotos, do 

demo de Kollytos. 

3. base para uma estela e fundação situada a O da fundação para lécito. (Para Knigge, base de uma estela 

colunar com o nome do chefe da família, similar àquelas encontradas nos períbolos de Agathon ou Koroibos). 

Sepultamentos: 4 tumbas, incluindo 1 sarcófago com um grande alabastro  

Comentários: separada do períbolo de Antidosis (ver fig.) por uma viela de 1m de largura [local de achado da peça  

I19].  

 

 
Vista do períbolo a partir da ala N da Rua das Tumbas 
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Lécito.1 Atenas, Museu do Cerâmico. Inv P 1388.  

Prov.: Atenas, Kerameikós. Ala N da Via Sagrada. 

Data: 400-375 a.C. 

Medidas: 0,62m 

Bibliografia: SEG 33.220; CAT no. 2.755; PERIBOLOS, p. 147, C14; FWD, p. 115; KERAMEIKOS, p. 152, no. 56; 

SELF-PRESENTATION, p. 346. 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem:  
 
 Um homem idoso barbado, sentado à direita em uma cadeira coberta por um pano, segura com a mão 
esquerda um cajado esculpido. Ele veste um himátion que lhe cobre os ombros, parte de ambos os braços, as 
costas e a parte inferior do corpo. O torso permanece descoberto. Seus pés repousam em um banquinho. Com a 
mão direita, ele troca um aperto de mãos com um homem imberbe à sua frente. O último encontra-se em pé de 
três quartos à esquerda, trajando um himátion que lhe cobre o ombro e o braço esquerdo, dobrado, as costas e a 
parte inferior do corpo. O braço esquerdo e o torso permanecem descobertos; a mão esquerda é mantida na frente 
do corpo. Atrás do homem imberbe está um menino em pé, de três quartos à esquerda e a cabeça de perfil. Ele 
veste uma túnica (exomis) (?) e tem os braços abaixados e alinhados a corpo lateralmente. Na mão esquerda, 
segura um aríbalo. 
 
Inscrição: gravada acima das figuras:2

AMOIBICOS  KL EOMHDES 

Dados do contexto:  

Localização moderna: Escavações do Kerameikós 

                                                 
1 Há muitos vestígios de pintura decorativa no ombro do vaso. 
2 U. Knigge acredita que o nome de Ambichos foi inscrito em uma rasura. 
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Localização antiga: Via Sagrada, lado N. Situa-se entre o “Rundbau” e a Rua Transversal.  

Data: construído após 394; caiu em desuso por volta da metade do século IV 

Arquitetura: períbolo em formato de P; fachada com extensão de 8,8m e laterais com 7,5m. Identificam-se 3 fases de 

uso. 

Monumentos: uma fundação encontrada 

1. lécito de mármore – encontrado em contexto secundário, reutilizado, fora da Porta Sagrada. Originalmente, 
pode ter pertencido a este períbolo. 

Sepultamentos: 1. cremação; continha um alabastro;  2. esquife de cerâmica  3. esquife de cerâmica  4. sarcófago, 

contendo: 2 alabastra, 2 vasos pequenos e um espelho;  5. sarcófago. 
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Estela funerária. Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. I 334.  
Prov.: Atenas, Kerameikós. Encontrada no lado N da Via Sagrada. 

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 1,24m; 0,43m 

Bibliografia: CAT no. 2.892; ANIMAUX no. 143, pl. 24; EPITAPHS no. 56; KERAMEIKOS, p. 147, no. 45. 

Descrição da imagem:  
 
 Uma mulher, sentada à direita em uma cadeira com uma almofada, tem o cabelo 
envolvido por uma fita, veste um quíton com mangas e um himátion drapeado sobre os 
ombros, as costas e a parte inferior do corpo. O braço esquerdo parece inteiramente 
coberto pelo manto. O braço direito, abaixado, repousa sobre o colo. Na mão direita, ela 
segura um pequeno coelho. Os pés repousam em um banquinho. Em frente à mulher, um 
rapaz com o corpo nu, encontra-se em pé, em posição frontal, com a cabeça de três 
quartos à esquerda. O braço direito, abaixado e ao lado do corpo, está na direção de um 
cachorro, que pula na perna direita do rapaz. Este, tem uma clâmide que cai por cima do 
braço esquerdo dobrado e ao longo da perna esquerda. Ao lado do rapaz, um menino em 
pé, em posição frontal e a cabeça ligeiramente elevada de perfil à esquerda, tem a perna 
esquerda cruzada pela frente da direita. O braço direito está abaixado. No ombro 
esquerdo, ele carrega um manto e, na mão esquerda, segura um aríbalo. 
  
Inscrição: No topo da coluna, acima do painel esculpido, encontra-se gravada uma 
inscrição em três linhas: 

  PLAQANH  KALLIMACOU ⎜ MELITEWS  POLUKRATHS ⎜ 
  POLUKRATOU   WHQEN 

 
Uma inscrição de caligrafia diferente foi gravada abaixo do painel esculpido: 
 
  QESMOQETIA    AMEINIOU 
  PEIRAIEWS      QUGATHR 
 
 
Dados do contexto: Monumento foi erguido sobre um recheio de terra úmida, apoiado por um muro de contenção 

de 13m de extensão construído após 338 a.C. Uma estela de mármore de ca. 350, com a inscrição “Hermon, filho 

de Athenokles” na base, foi encontrada abaixo do mesmo recheio de terra. Trata-se de um dos raros exemplos de 

monumentos pintados em bom estado de conservação do período clássico (Knigge, 1991: 147-8). 
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Estela de Hermon, filho de Athenokles (ca. 
350) 

 

 
Local de deposição do monumento (lado N da Rua das Tumbas) 
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Lécito. Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. P 647. 
Prov.: Rua Pireos (encontrado atrás da refinaria de gás) 
Data: 375-350 a.C. 
Medidas: 1,45m 
Bibliografia: IG II2 11856b; CAT no. 5.380; CEMETERY, p. 34, pl. 33b; SELF-PRESENTATION, p. 342. 

Descrição da imagem: 

 Um jovem mulher, em pé de três quartos à direita, com a cabeça de perfil, 
veste um quíton de mangas longas. Ela tem o braço direito curvado e a mão 
levada ao queixo e à bochecha. Sua cabeça tem uma ligeira inclinação e o olhar 
está voltado para a figura sentada à direita em um trono acolchoado. Ela veste um 
quíton com mangas e um himátion que lhe cobre ambos os ombros, as costas e a 
parte inferior do corpo. A mão esquerda repousa sobre o colo, os pés, em um 
banquinho. O cabelo é enrolado em volta da cabeça. O braço da cadeira é 
apoiado por uma esfinge alada. A mulher troca um aperto de mãos com uma 
jovem mulher em pé, de três quartos à esquerda. Ela veste dois quítons (?) e um 
himátion envolto por detrás da cabeça. O braço esquerdo está na frente do corpo, 
na altura da cintura. Atrás dela, outra mulher, em pé de três quartos à esquerda, a 
cabeça de perfil, veste um quíton e um himátion, este último envolto por detrás da 
cabeça. A posição do braço esquerdo é muito semelhante a da figura descrita 
anteriormente. A mão direita, próxima à boca, segura um pedaço do manto. Uma 

terceira mulher encontra-se em pé e veste um quíton e um himátion que lhe cobre ambos os ombros, a mão e o 
braço esquerdo, este último posicionado na frente do corpo. 
 Vestígios de pintura são encontrados entre as figuras, no pescoço e no ombro do vaso.  
 
Inscrição: encontra-se gravada acima das figuras, exceto da jovem mulher atrás da cadeira: 

KLEONIKH   DHMOSTRATH   DEMAIN<E>TH  DEMOSTRA<T>H 

Lécito (fragm.). Atenas, Museu Nacional. Inv. s/n. 

Prov.: encontrado na Via do Pireu, próximo à refinaria de gás. 
Data: 375-350 a.C. 
Medidas: 0,31m 
Bibliografia: IG II2 12973; CAT no. 4.379. 

 

Descrição da imagem: 

 Três figuras foram preservadas neste relevo, composto originalmente por quatro.1 
Um homem barbado, em pé, de três quartos à direita, com a cabeça de perfil, apoiava-se possivelmente em um 
cajado pintado. A parte superior do corpo está à mostra. A parte inferior é coberta por um himátion que tem uma 
faixa caindo por cima da mão esquerda, junto ao corpo. Ele troca um aperto de mãos com uma figura feminina, 
sentada em uma cadeira à esquerda, com a parte superior do corpo de três quartos.  

                                                 
1 De acordo com Clairmont, não foi preservada uma figura feminina à direita, atrás do homem barbado. A inscrição  DHMAIN 
] ETH corresponderia a ela. 
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Uma faixa de cabelo é enrolada em volta da porção frontal da cabeça, ligeiramente inclinada a medida que ela olha 
para o homem à sua frente. A jovem veste um quíton com mangas e um himátion que lhe cobre o ombro e a parte 
superior do braço esquerdo, as costas e a parte inferior do corpo. Atrás da cadeira, em pé, de três quartos à 
esquerda, com a cabeça de perfil, encontra-se uma jovem mulher vestindo um quíton e um himátion que lhe cobre 
os ombros e cai por cima do braço esquerdo. Com a mão esquerda ela segura uma parte do manto na altura do 
ombro. Ela tem o olhar dirigido para o homem. 

Inscrição: encontra-se acima das figuras: 

    DHMAIN ] ETH   FILOS<T>RATOS  DHMOSTRATH  DHMOS<T>RA [ TH 

 

Dados do contexto: 

Localização moderna: Rua Pireos. Monumento 1 (CAT 4.379) encontrado próximo de Hagia Triada; monumento 2 

(CAT 5.380), da refinaria de gás na Rua Pireos. 

Localização antiga: ao longo da Via Sagrada 

Data: século IV a.C. 

Monumentos: conturbados em 338 e re-situados posteriormente em suas bases. 

1. Lécito (fragm.) (CAT 3.420)  

2. Lécito  (CAT 5.380)  

  

Observações:  Bergemann sugere que estes lécitos tenham integrado um períbolo familiar. 
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Estela funerária. Atenas, Museu Nacional. Inv. 3696.  

Prov.:  Atenas, O do Kerameikós. Encontrada nas proximidades da Via Sagrada. 

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 1,07m; 0,37m  

Bibliografia: GV 1499; HANSEN, CEG 2 no. 564; IG II2 12974; GaE no. 17, pl. 9; CAT no. 0.855a; PAIDES, p. 
172, no. 108, pl. 30; TOMBS, p. 114; ANIMAUX no. 197, pl. 29. 
 
                    

 

Descrição da imagem:  

 
 Um menino encontra-se em posição frontal com a cabeça 
levemente inclinada à esquerda. Tem sobre o ombro esquerdo uma 
clâmide drapeada, que cobre ainda o braço esquerdo dobrado. O 
braço direito dele está abaixado. Em direção à mão direita, não 
preservada, pula um pequeno cachorro retratado em posição ereta. A 
cabeça do animal também não foi preservada. Uma trança atravessa 
a cabeça do menino, cujo cabelo apresenta mechas encaracoladas. À 
esquerda do menino, é representada uma segunda figura masculina 
de menores dimensões, sem ter preservados a cabeça, os braços e 
ombro esquerdo. Sua perna direita está cruzada sobre a esquerda, a 
mão direita sobre a esquerda e a cabeça levemente inclinada está 
voltada para a figura maior. 
  

Inscrição: gravada no pedimento 

[FIL] OSTRATOS  FILOQENOU 
  

 Na arquitrave, gravado em duas linhas, encontra-se o epigrama:1

 
 Pai~ patevroς sautou~ patroς e]cwn o]vnoma, 
 KaiV paramvunion h^sqa ⏐parwnuvmiovvn te goneu~si, 
    Neollarivwn, daivmwn dev s=ajqeivleto pa~~<s>i po | qeinovn.   

 

                                                 
1“Criança que traz o nome do pai de seu pai, você foi fonte de alegria para seus pais, apelidado ´Pequeno Falastrão´, mas a 
Fortuna (daivmwn) o levou para que todos sentissem sua falta.”  
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Estela funerária (fragm.). Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. P 943. 

Prov.: Atenas, Kerameikós. Encontrada na Via Sagrada. 

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 0,66m; 0,49m 

Bibliografia: CAT no. 3.365. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem:  
 
 Neste relevo fragmentário há vestígios de três figuras sem as respectivas cabeças. A primeira figura, uma 
mulher sentada à direita em uma cadeira coberta por um pano, tem a parte superior do corpo de três quartos. 
Vestindo um quíton de mangas curtas, cintado abaixo do peito, e um himátion que lhe cobre os ombros, o braço 
direito, as costas e a parte inferior do corpo, ela tem a mão esquerda sobre o colo e os pés sobre um banquinho 
sumariamente entalhado. Ela troca um aperto de mãos com uma figura feminina, da qual foi preservada apenas a 
parte inferior do corpo. Observa-se, a partir deste pouco que restou, que ela encontra-se em pé, de três quartos, 
veste um quítion e um manto que forma uma faixa triangular na frente do corpo. O braço esquerdo, abaixado, 
repousa sobre a coxa esquerda. Entre as duas figuras descritas, ao fundo, dobras de um himátion pertencente a 
uma terceira figura em pé, e em posição frontal. Não é possível identificá-la como uma figura masculina ou 
feminina. 
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Estela funerária (fragm.). Atenas, Museu Nacional. Inv. 3697. 

Prov.: Atenas, Kerameikós, via Sagrada. Sem registro exato de proveniência.  

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 0,30m; 0,34m 

Bibliografia: IG II2 11487; CAT no.  2.373. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem:  
 
 Uma mulher, em posição frontal/de três quartos à direita, veste um quíton e um himátion que é envolto por 
detrás da cabeça e cobre inteiramente o braço esquerdo abaixado. O braço direito está dobrado. O rosto não é 
visível devido ao desgaste da escultura. A cabeça está inclinada e voltada para um rapaz sentado em um banco, 
de perfil à esquerda. Ele tem o corpo inclinado para a frente e a cabeça, abaixada, apoiada na mão direita. O braço 
esquerdo repousa sobre ambas as coxas. A mão esquerda serve de apoio para o braço direito dobrado. O rapaz 
veste um himátion que cobre as costas, o braço esquerdo e a parte inferior do corpo. 
 
Inscrição:  gravada no lintel   E ] UTUCIS    MOSCIWN 
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Estela funerária (fragm.). Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. 1139. 

Prov.: Atenas, Kerameikós. Encontrada na Via Sagrada. 

Data: 350-300 a.C. 

Bibliografia: CAT (1993) no. 3.411. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da imagem:  

 Uma mulher sentada, à direita, em uma cadeira coberta por um pano, veste um quíton com mangas e um 
himátion que lhe cobre o ombro e parte do braço direito, as costas e a parte inferior do corpo, esta última 
atravessada por uma faixa do manto. Uma fita parece envolver seu cabelo ondulado. A mulher tem os dedos da 
mão esquerda nas cordas de uma cítara apoiada em sua coxa esquerda. Os pés repousam em um banquinho. Ela 
troca um aperto de mãos com uma mulher em pé, de três quartos à esquerda, vestindo um quíton com mangas, 
um quíton sem mangas cintado e um himátion que lhe cobre o ombro esquerdo, as costas e a parte inferior do 
corpo. O manto atravessa a frente do corpo formando uma faixa triangular. Uma fita envolve o cabelo ondulado, 
uma faixa do qual é enrolada ao redor da parte frontal da cabeça. As duas mulheres entreolham-se. Entre elas 
duas figuras, ao fundo, há uma terceira mulher, em pé, de três quartos à direita. Ela veste um quíton cintado e um 
manto envolto por detrás da cabeça e possivelmente tocado pela mão esquerda posicionada logo abaixo do 
queixo. A cabeça está inclinada e o olhar voltado para a outra figura em pé. O braço direito da mulher é encoberto 
pela cítara. 
 

Inscrição: o fragmento preservado da inscrição encontra-se na extremidade direita da arquitrave 

       ] S  DWRIS 
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Estela funerária (fragm.). Paris, Museu do Louvre. Inv. Ma 768.  

Prov.: Atenas, área do Dípylon.  

Data: 420-400 a.C. 

Medidas: 1,40m; 0,78m 

Bibliografia: IG II2 7411; CAT no. 2.177. 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da imagem: 

 A figura à direita da composição encontra-se em estado fragmentário. Ela está sentada e veste um quíton e 
himátion, cuja extremidade eleva à altura do ombro com a mão esquerda. Com a outra ela aperta a mão de uma 
figura masculina barbada posicionada à esquerda e ligeiramente curvada para frente. Seu braço esquerdo está 
dobrado e a mão esquerda é levada ao queixo, enquanto o braço direito é estendido em direção para o aperto de 
mãos. Um manto envolve toda a porção esquerda do corpo. O cabelo e a barba são encaracolados e seu olhar 
direcionado para a figura à sua frente. 

  

Inscrição: foi gravada no friso horizontal do pedimento. Parte dela consiste em acréscimo posterior: 

] SRTATH   ARISTOTELHS 

 (inscrito posteriormente) 

 KALIPPOS FILOKUDHS 
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Estela funerária. Atenas, Museu Nacional, inv. 885 + Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. P 287. 

Prov.: Atenas, Kerameikós. 

Data: 420-400 a.C. 

Medidas: 0,74m; 0,54m 

Bibliografia: IG II2 11336a; SEG 33.229; CAT no. 3.190. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descrição da imagem: 

 No centro da estela encontra-se esculpido em alto relevo um lutróforo-ânfora rodeado por dois lécitos lisos, 
não-figurados, acima dos quais estão dois alabastros. Na cena figurada entalhada no lutróforo, um jovem em pé e 
de perfil à direita veste um himátion que deixa o ombro direito e o torso parcialmente descobertos. Seu braço 
esquerdo está abaixado e a mão esquerda, que aparece em frente ao corpo, apoiava-se em um cajado 
originalmente pintado. Uma jovem mulher, em pé de três quartos à direita, com a cabeça de perfil, veste um quíton 
com mangas, um quíton sem mangas e um himátion drapeado sobre os ombros e parte inferior do corpo. Ela tem 
uma fita no cabelo. A mão esquerda está ligeiramente elevada em frente ao corpo, sugerindo um gesto de fala. Ela 
troca um aperto de mãos com um homem idoso barbado, em pé à esquerda, cujo corpo, envolvido em um 
himátion, é apoiado em um cajado originalmente pintado.  
 
Inscrição: foi gravada no friso horizontal do pedimento: 

    [E]  RMODORWS     MIKA    KA[L] LISTRATOS 
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Estela funerária (fragm.). Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. I 341. 

Prov.: Atenas, Dípylon. 

Data: 400-375 a.C. 

Medidas: 0,47m; 0,255m  

Bibliografia: CAT (1993) no. 1.253. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem:  
  
 Na imagem pintada, uma mulher em pé, de três quartos à esquerda, veste um quíton e um himátion drapeado 
sobre o ombro esquerdo, as costas e, possivelmente, sobre a parte inferior do corpo, pintada no fragmento perdido 
da estela. Ela tem a cabeça ligeiramente inclinada e o olhar dirigido para um objeto não-identificado que segura na 
mão direita elevada. O braço esquerdo está curvado.  
 
Inscrição: gravada no topo da coluna, acima da imagem pintada 

        ΜΥΡΤΑΛΗ 
 

 

  



     K4 

 
Estela funerária. Atenas, Museu Nacional. Inv. 765. 

Prov.: Atenas, Dípylon. 

Data: 400-375 a.C. 

Medidas: 0,90m; 0,49m 

Bibliografia: IG II2 12129; CAT no. 2.210; AGR, p. 37.  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da imagem:   

 Uma jovem, sentada à direita em um banco coberto por um pano, tem a cabeça e as pernas de perfil, e a 
parte superior do corpo de três quartos. Ela veste um quíton com mangas e um himátion drapeado sobre os 
ombros. O cabelo é coberto por um lenço e preso por uma fita. O pé direito repousa obliquamente sobre um 
banquinho. Na mão esquerda elevada ela segura um espelho. Com a mão direita ela aperta suavemente a mão 
direita de uma figura masculina à sua frente, vestindo um himátion que deixa descobertos o torso e o braço direito. 
A cabeça encontra-se inclinada e o olhar dirigido à mulher. A mão esquerda é apoiada na coxa esquerda. 
 

Inscrição: gravada no friso horizontal do pedimento  

MIKA  DIWN 
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Lécito. Atenas, Museu Nacional. Inv. 851.   

Prov.: Atenas, Kerameikós. 

Data: 400-375 a.C. 

Medidas: 0,58m 

Bibliografia: IG II2 13033; CAT no. 2.211. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da imagem: 

 
 Uma figura feminina, sentada de perfil à direita, veste um quíton com mangas, um quíton sem mangas e 
um himátion drapeado sobre os ombros, as costas e a parte inferior do corpo. Seu cabelo está enrolado em volta 
da cabeça e preso por uma fita. Enquanto a mão esquerda está posicionada na frente do corpo1, com a direita ela 
aperta a mão de um homem barbado em pé, de perfil à esquerda. Ele veste um himátion que deixa descobertos o 
torso e o braço direito. 
 
Inscrição: encontra-se acima da cabeça da figura feminina 

       CAIRESTRATH 

 

                                                 
1 Interpretado por Clairmont como um gesto de fala. 
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Estela funerária (fragm.). Atenas, Museu do Cerâmico. Inv  P 169.  

Prov.: Atenas, Dípylon. 

Data: 400-375 a.C. 

Medidas: 0,41m; 0,39m 

Bibliografia: CAT no. 2.727. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem:  
 
 Uma figura feminina sem a cabeça preservada encontra-se sentada em uma cadeira (?) com a parte superior 
do corpo de três quartos. Ela veste um quíton com mangas e usa um manto que lhe cobre os ombros, as costas e 
a parte inferior do corpo. No colo, segura um bebê com ambos os braços; o direito é posicionado ao longo e por 
debaixo do corpo do bebê – inteiramente envolto por um tecido - cuja cabeça é apoiada pela mão esquerda. É 
possível ver A mão esquerda de uma terceira figura pode ser vista sobrepondo-se à mão da figura feminina 
sentada. 

 



K7 

 
Estela funerária (fragm.). Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. P 663. 

Prov.: Atenas, Dípylon. Sem registro exato de proveniência. 

Data: 400-375 a.C. 

Medidas: 0,49m; 0,375m 

Bibliografia: CAT no. 3.703. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem:  
 
 No centro da estela encontra-se esculpido um lutróforo-hídria, dotado de um relevo figurado. Neste, uma moça 
em pé, de três quartos à direita, veste um peplo. Ela tem os cabelos curtos e a cabeça de perfil. A mão esquerda 
na frente do corpo segura uma caixa retangular. A mão direita, abaixada, segura por uma corda uma caixa quase 
quadrada. À frente da moça, uma segunda figura feminina, uma jovem mulher, encontra-se em pé, de três quartos 
à direita com a cabeça de perfil. Ela veste um quíton com mangas, um quíton sem mangas cintado e um himátion 
cobrindo os ombros, a parte superior dos braços e a parte inferior do corpo. O cabelo é preso por uma fita e, 
possivelmente, por uma fita larga (opisthosphendone). Seus braços são estendidos em direção à jovem mulher à 
sua frente, em pé de perfil à esquerda, para quem entrega o bebê que tem em mãos. Ao receber a criança, a 
jovem, que veste um quíton e um himátion, inclina a cabeça. Seu cabelo ondulado é penteado para trás. 
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Estela funerária. Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. I 181.  

Prov.: Atenas, Dípylon. Sem registro exato de proveniência.  

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 0,535m; 0,308m  
Bibliografia: CAT no. 2.344. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem:  
 
 Uma mulher encontra-se sentada em uma cadeira à direita, tendo a parte superior do corpo de três quartos. 
Ela veste um quíton e um himátion que cobre seus ombros, as costas e a parte inferior do corpo. O cabelo é 
enrolado em volta da cabeça e preso por uma fita. A mão esquerda, coberta pelo manto, repousa sobre o colo, e 
os pés, sobre um banquinho. A mão direita é estendida para uma figura masculina à sua frente, com a qual troca 
um aperto de mãos, gesto que ocupa o centro da cena. O homem encontra-se de três quartos à esquerda, com a 
cabeça inclinada.  Ele usa um himátion que cobre o ombro esquerdo e a parte inferior do corpo, deixando 
descobertos o braço direito e grande parte do torso. Enquanto o braço direito é estendido para o aperto de mãos, o 
esquerdo, dobrado junto ao corpo, toca as dobras do himátion. 
 
Inscrição: foi gravada em letras grandes no topo da coluna, acima do painel esculpido e na linha da figura 
sentada: 

       ANQIS     
 



K9 

 
Lécito. Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. MG 23, I 433.  

Prov.: Atenas, Dípylon. 

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 0,58m 

Bibliografia:  IG II2 11653; CAT no. 2.346. 

 

 

Descrição da imagem:1  
 
 [Theopropis] Uma figura em pé troca um aperto de mãos com uma figura sentada [Simonides]. Em função dos 
vínculos familiares, os autores mencionados na bibliografia referem-se ainda a outros três monumentos quando 
discutem este, dois dos quais estão preservados (CAT 2.347, 3.348). Um terceiro (CAT 3.349) embora esteja 
perdido, é conhecido através da descrição de Conze. Brueckner e Prukakis propõe uma genealogia. Clairmont 
adota a sugestão do último autor: 
 

Aristonike (filha de
Theopropis); 
2.347, 3.348 

CAT 2.346, 3.348  Simonides I + Theopropis  CAT 2.346/47. 3.349 
         ⎜ 
              Anthippos II  3.348, 3.349 
        ⎜ 
              Simonides II 3.349 

 
 
  Este lécito representa Simonides I juntamente com sua esposa Theopropis. Esta última deve ser tomada como 
a morta, uma vez que 3.338 sugere que Simonides sobreviveu à morte de sua mulher, assim como Aristonike à 
morte de sua irmã. (v. 2.347 e 3.348). A partir do 3.349 observa-se que Theopropis era honrado como morto, 
celebrado, neste caso por seu filho Anthippos e o neto Simonides II. 
 A inscrição está gravada acima das figuras: 

QEOPROPIS    SIMONIDHS 

  
        

 
 

 

 

                                                 
1 O monumento não foi reproduzido no CAT.  
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Lécito. Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. MG 1. 

Prov.: Atenas, Dípylon. 

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 0,53m 

Bibliografia: CAT no. 2.315. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem:  
 
 Uma figura feminina em pé de três quartos à direita veste (possivelmente) um quíton de mangas longas e, 
sobre ele, um quíton cintado, curto e com mangas curtas. Na frente do corpo, ela segura uma caixa com ambas as 
mãos. Uma segunda figura feminina encontra-se sentada em uma cadeira, à esquerda, e estende a mão direita na 
direção da caixa. Sua mão esquerda repousa sobre o colo e os pés sobre um banquinho. Não é possível identificar 
detalhes da vestimenta desta mulher, exceto pelo manto que envolve o ombro esquerdo e cobre a parte inferior do 
corpo. 
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Estela funerária (fragm.). Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. P 1158.  

Prov.: Atenas, Dípylon, sem registro exato de proveniência. 

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 0,40m; 0,41m  

Bibliografia: CAT no. 2.359. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem:  
 
 No relevo, sem a metade superior preservada, uma mulher, encontra-se sentada à direita em um banco 
coberto por um pano. Ela veste um quíton com mangas (?), um quíton sem mangas e um himátion que cobre os 
ombros, as costas e a parte inferior do corpo. A mão esquerda, envolvida pelo manto, repousa provavelmente 
sobre o colo. Os pés repousam em um banquinho. Com a mão direita, ela troca um aperto de mãos com uma 
figura masculina em pé, à sua frente, de três quartos à esquerda. Ele veste um himátion que cobre a parte inferior 
do corpo e parte do braço esquerdo. Uma faixa do manto cai pelo braço esquerdo.  
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Estela funerária (fragm.). Atenas, Museu Nacional. Inv. 2306. 

Prov.: Atenas, Kerameikós. Encontrada nos arredores de Hagia Triada.  

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 0,36m; 0,24m 

Bibliografia: IG II2 5363; CAT no. 2.377b. 

 

 

 

 

Descrição da imagem:  
 
 Um homem barbado, em pé à direita, veste um himátion que cobre 
os ombros, o braço esquerdo e parte do direito, as costas e a parte 
inferior do corpo, deixando uma parte do peito descoberta. Com a mão 
direita, troca um aperto de mãos com uma mulher à sua frente, sentada 
à esquerda em um cadeira coberta por um pano. Ela veste um quíton e 
um himátion que lhe cobre os ombros, parte do braço esquerdo, as 
costas e a parte inferior do corpo. Uma faixa do manto cruza 
horizontalmente seu colo e cai pela mão esquerda. O cabelo é preso 
por uma fita e, uma faixa do mesmo, enrolada em volta da cabeça.  
 
Inscrição: encontra-se gravada em duas linhas no topo da coluna e 
acima do painel esculpido: 

ARCAN ] DRO [ S    ARCANDROU 
                                       AIGILIEUS 
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Estela funerária. Atenas, Museu Nacional. Inv. 920.  

Prov.: Atenas, Dípylon, próximo a Hagia Triada. 

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 0,72m; 0,27m 

Bibliografia: IG II2 12450; CAT no. 2.383. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem:  
 
 Um homem barbado, sentado, de perfil à direita, em uma cadeira coberta por um pano, veste um himátion que 
lhe cobre os ombros, as costas e a parte inferior do corpo, deixando o torso descoberto. Os pés estão apoiados em 
um banquinho e o braço esquerdo repousa sobre o colo. Seu olhar está voltado para frente, possivelmente para o 
jovem imberbe, em pé de três quartos à esquerda, com quem troca um aperto de mãos, gesto que ocupa o centro 
da cena. O jovem veste um himátion que deixa descobertos o torso e o ombro esquerdo. 
 
Inscrição: foi gravada no topo da coluna, acima do painel esculpido: 

PIAIOS   DIFILOS 
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Estela funerária. Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. P 285.  

Prov.: Atenas, Dípylon (sem registro exato de proveniência). 

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 0,49m; 0,325m 

Bibliografia: CAT no. 2.387. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem:  
 
 Uma mulher, sentada de perfil à direita em uma cadeira coberta por um pano, veste um quíton com mangas, 
possivelmente um quíton sem mangas e um himátion que lhe cobre os ombros, as costas e a parte inferior do 
corpo. A mão esquerda repousa sobre o colo e os pés em um banquinho. Ela tem os cabelos curtos e o olhar 
voltado para o jovem em pé, de três quartos à esquerda, com quem troca um aperto de mãos, gesto que ocupa o 
centro da cena. Ele veste um quíton curto cintado e tem uma clâmide caindo por cima do ombro esquerdo. O braço 
esquerdo, dobrado, é mantido junto ao corpo. 
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Lécito. Atenas, Museu Nacional. Inv 1108.  

Prov.: Atenas, arredores da área do Kerameikós.  

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 0,48m 

Bibliografia: IG II2 11166; CAT no. 2.396a. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem:  
 
 Uma mulher, sentada de perfil à direita em uma cadeira coberta por um pano, veste um quíton com mangas e 
um himátion que lhe cobre os ombros, parte do braço direito, as costas e a parte inferior do corpo. Ela tem o baço 
esquerdo dobrado cuja mão segura uma ponta do manto na altura do ombro. Uma faixa de cabelo é enrolada em 
volta da porção frontal da cabeça e o restante, preso atrás em um coque baixo. Seu olhar está voltado para frente, 
possivelmente para a mulher em pé, posição frontal/três quartos à esquerda, com  a cabeça de perfil. Esta 
segunda mulher veste um quíton com mangas e um himátion que lhe cobre os ombros, o braço esquerdo, as 
costas e a parte inferior do corpo. Uma faixa do manto, cruzada pela cintura, cai por cima do braço esquerdo 
dobrado. O cabelo é envolto por uma fita. 
 
Inscrição: nomes encontram-se gravados acima e ao lado das duas respectivas figuras: 

DIONUSIA  MURTH 
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Estela funerária. Atenas, Museu Nacional. Inv. 723. 

Prov.: Atenas, Dípylon. 

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 1,77m; 0,85 m 

Bibliografia: IG II2 12495; GV 345; HANSEN CEG 2 no. 529; GaE no. 50, pl. 23; CAT no. 2.850; 
INTERPRETATION, p. 105-6, fig. 1; AGR, p. 24, fig. 10; STÈLES (1972), p. 549.1

 
 

 

 

Descrição da imagem: 
 

Uma jovem mulher encontra-se sentada, de perfil à direita, 
em um banco com uma almofada, tendo a parte superior do corpo 
e a cabeça inclinada, ligeiramente de três quartos. Ela veste um 
quíton e um himátion envolto por detrás da cabeça. Os pés 
repousam em um banquinho posicionado obliquamente. Com a 
mão direita, segura uma ponta do manto na altura do ombro. O 
braço esquerdo é levado ao redor das costas de um menino em 
pé, de três quartos à esquerda e a cabeça ligeiramente elevada, 
que se apóia com ambas as mãos em uma de suas coxas. Ele 
segura uma bola na mão direita. Um himátion lhe cobre as costas, 
o ombro e parte do braço esquerdo, bem como toda a parte 
esquerda de seu corpo. Atrás da cadeira, uma jovem mulher em 
pé, à direita, veste um quíton de mangas longas, tem o cabelo 
coberto por um lenço, e usa um brinco em forma de disco. (Frel 
observou anéis de Vênus em toda as figuras). 
 
Inscrição: o epigrama2, inscrito em duas linhas, encontra-se na 
arquitrave: 

 
Pevnqoς  kouridivw/ te povsei kaiV mhtriV lipou~saς 
kaiV patriV tw/~ fuvsanti Poluxevnh ejnqavde kei~tai 

                                                 
1 Daux critica a tradução de “kourivdioς povsiς” como “bom esposo”, oferecida por Clairmont, no GaE, sem propor, no 
entanto, outra solução de tradução.   
2 “Ela deixou pesar para um marido legítimo (?), uma mãe e um pai que a gerou, Polyxena, que aqui repousa (tradução 
baseada em Clairmont, 1970: 127)”   
She left grief to her good husband, her mother, and the father who begot her, Polyxena, who lies buried here. 
Ayant laissé en deuil un époux légitime, une mère, et le père qui l´engendra, Polyxène gît ici. (trad. Couchoud, 1923: 106). 



  K17 

 
Lécito (fragm.). Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. I 305.  

Prov.: Atenas, Kerameikós. 

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 0,46m 

Bibliografia: IG II2 12839a; CAT no. 2.884.  

 

 

 

Descrição da imagem:  
 
 Uma figura feminina, sentada à direita em uma cadeira coberta por 
um pano, tem os pés apoiados em um banquinho. Em frente a ela, uma 
criança (menina?), em pé de perfil, vestindo um himátion e com a 
cabeça ligeiramente inclinada. A figura feminina troca um aperto de 
mãos com um homem barbado, em pé, de três quartos à esquerda, 
vestindo um himátion que lhe deixa descobertos o braço direito e parte 
do torso. Sua cabeça tem uma ligeira inclinação e o olhar está voltado 
possivelmente para a figura feminina. 
  
Inscrição: nome inscrito acima da figura masculina 

FAIDRIA [ S 



  K18 

 
Estela funerária. Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. P 666, I 211.  

Prov.: Atenas, Dípylon. 

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 1,85m; 0,685m 

Bibliografia: IG II2 6939; CAT no. 2.891. 

 

 

 

Descrição da imagem:  
 
 Uma menina encontra-se em pé, de três quartos à direita, com a cabeça 
de perfil. Ela veste um quíton de mangas longas e, por cima, uma túnica ou 
um segundo quíton cintado e na altura do joelho. Seu cabelo é enrolado em 
volta da parte frontal da cabeça. Com a mão esquerda na frente do corpo, a 
menina segura uma caixa, sobre cuja tampa apóia a mão direita.1 À sua 
frente, uma jovem mulher em pé, de perfil à direita, veste um quíton com 
mangas e um himátion, envolto por detrás da cabeça, que lhe cobre o ombro 
e parte do braço direito, as costas e a parte inferior do corpo. Com a mão 
esquerda, ela leva à frente, na altura do ombro, uma ponta do manto. Uma 
faixa do mesmo é cruzada pelo corpo, caindo por cima do braço esquerdo. A 
cabeça está inclinada e o olhar dirigido para uma mulher sentada em uma 
cadeira com um pano, com a qual troca um aperto de mãos. Esta segunda 
mulher tem cabelos curtos e veste um quíton e um himátion drapeado sobre 
os ombros, as costas e a parte inferior do corpo. A mão esquerda repousa 
sobre o colo, os pés em um banquinho.  
 
Inscrição: gravada imediatamente acima do painel esculpido e da mulher 
em pé  

TIMAGORA ⎜ EUQUKLEOU ⎜ XUPETAIONOS 

                                                 
1 Segundo Clairmont, a menina estaria prestes a abrir a caixa. 



  K19 

 
Estela funerária. Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. P 233, I 167.  

Prov.: Atenas, Dípylon. 

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 1,12m; 0, 345m 

Bibliografia: IG II2 12050; CAT no. 2.894. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da imagem:  
 
 Um mulher em pé, em posição frontal e a cabeça de três quartos à direita, veste um quíton de mangas longas. 
Na frente do corpo, ela segura um bebê com as duas mãos, para quem olha, inclinando ligeiramente a cabeça. No 
centro da composição, uma jovem mulher em pé tem a cabeça de perfil à direita e o corpo quase em posição 
frontal. Ela veste um quíton sem mangas, um quíton com mangas e, com a mão esquerda na altura do ombro, leva 
a frente a ponta de um himátion também envolto por detrás da cabeça. Com a mão direita, troca um aperto de 
mãos com uma mulher sentada de perfil à esquerda em uma cadeira coberta por um pano. Ela veste um quíton 
com mangas, um quíton sem mangas e um himátion que lhe cobre os ombros, parte dos braços e a parte inferior 
do corpo. Uma faixa de cabelo é enrolada na porção frontal da cabeça, e o restante, preso atrás em um coque 
baixo. O cabelo é envolvido ainda por uma fita. Sua mão esquerda repousa sobre o colo e os pés, em um 
banquinho. 
 
Inscrição: gravada acima da figura feminina 

MEDONTIS NIKANDRA 
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Lécito. Atenas,  Museu Nacional. Inv. 3341. 

Prov.: Atenas, Dípylon.  

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 0,66m 

Bibliografia: IG II2 11613/4; CAT no. 3.319a. 

 

 

 

 

Descrição da imagem: 

 
 Uma mulher, sentada à direita em uma cadeira coberta por um tecido, veste 
um quíton com mangas e um himátion drapeado sobre os ombros, as costas e a 
parte inferior do corpo. Sua mão esquerda repousa sobre o colo. O cabelo está 
enrolado em volta da testa e a cabeça envolta em uma fita. A cabeça é 
ligeiramente elevada enquanto a mulher troca um aperto de mãos com uma 
jovem em pé, de três quartos à direita, no centro da composição. A jovem veste 
um quíton e um himátion que é envolto por detrás da cabeça. O manto é 
drapeado sobre o ombro esquerdo, as partes superior e inferior do corpo, 
cobrindo ainda o braço esquerdo que encontra-se na frente do corpo. Ela tem a 
cabeça ligeiramente inclinada e olha para a mulher sentada. Uma terceira figura 
feminina, uma jovem, aparece em pé, de perfil à esquerda, vestindo um quíton e 
um himátion e tendo o antebraço esquerdo dobrado em frente ao corpo. A mão 
direita é elevada, com os dedos abertos e estendidos.1

 

Inscrição: gravada acima da cabeça da figura sentada, à esquerda: 

    HSUCIA 

                                                 
1 Posição que configura o gestual classificado por Clairmont como gesto de fala 
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Lécito. Atenas, Museu Nacional. Inv. 839. 

Prov.: Atenas, Kerameikós. 

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 0,70m 

Bibliografia: IG II2 12349; CAT no. 3.362. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem:  
  
 Uma figura feminina1, em pé, de perfil à direita, veste um quíton com mangas longas. Enquanto o braço direito 
está abaixado e junto ao corpo, com a mão direita, na altura do peito, ela segura uma caixa retangular com a 
tampa aberta. No centro da composição, uma mulher encontra-se sentada, à direita, em uma cadeira coberta por 
um pano. Veste um quíton com mangas, um quíton sem mangas e um himátion envolto por detrás do corpo que 
lhe cobre as costas e parcialmente a cabeça. A mão esquerda repousa sobre o colo, os pés sobre um banquinho. 
Seu olhar está voltado para frente, provavelmente para a mulher em pé, de três quartos à esquerda, com quem 
troca um aperto de mãos. Esta segunda mulher veste ambos os quítons (com mangas e sem mangas, 
respectivamente) e um himátion envolto por detrás da cabeça. Uma faixa do manto atravessa horizontalmente o 
corpo, caindo pelo braço esquerdo dobrado. 
 

Inscrição: gravada acima da cabeça de duas figuras 

                    OINANQH   ARISTAGORA                              
                    
 
 

                                                 
1 Identificada por Clairmont como uma criada. 
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Estela funerária. (fragm.). Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. P 167. 

Prov.: Atenas, Dípylon, sem registro exato de proveniência.  

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 0,49m; 0,32m 

Bibliografia: IG II2 7605; CLAIRMONT, C. CAT (1993) no. 3.379a. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem: 
 
 O relevo apresenta vestígios muito fragmentários de duas figuras.1 A primeira, uma figura masculina, em pé à 
direita, com a mão esquerda sobre as dobras do himátion. À sua direita, em segundo plano, encontra-se uma 
figura feminina, em pé, vestindo um quíton de mangas longas e usando um lenço na cabeça. O braço direito está 
atravessado na frente do corpo, o esquerdo, dobrado. A mão esquerda toca a bochecha de mesmo lado.2  
 
 

                                                 
1 Uma terceira figura é sugerida por Clairmont (p. 251-2): “uma figura feminina, provavelmente sentada, a qual deveríamos 
tomar como a morta, esposa do homem em pé [não preservado]”. 
2 Um gesto de luto bem característico da iconografia funerária ática. 



 K23 

 
Estela funerária. Proveniência atual desconhecida. 

Prov.: Atenas, Kerameikós (possivelmente). 

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 0,92m; 0,42m 

Bibliografia: SEG 12.212; CAT no. 3.390a. 

 

 

 
 
Descrição da imagem:  
 
 Uma jovem mulher, sentada à direita em um banco acolchoado, veste um 
quíton e um himátion. Uma faixa de cabelo envolve a parte frontal da cabeça, 
ligeiramente elevada. Ela tem os pés apoiados em um banquinho e troca um 
aperto de mãos com uma figura masculina, em pé, de três quartos à 
esquerda. Ele veste um himátion que lhe cobre o ombro esquerdo, as costas e 
a parte inferior do corpo, deixando descobertos o braço direito e parte do 
torso. Uma faixa do manto atravessa horizontalmente a cintura. O braço 
esquerdo está abaixado, com a mão tocando um uma faixa do manto. Ao 
fundo, entre as duas figuras descritas, uma figura feminina vestindo um quíton 
e um himátion encontra-se em posição frontal. Ela tem ambas as mãos, uma 
sobre a outra, na frente do corpo. Os danos sofridos pelo relevo, não 
permitem a identificação das faixas etárias das figuras de pé. 
 

Inscrição: gravada na arquitrave 

XENILLA   TIMOXENO  
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Estela funerária. Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. P 286, I 140. 

Prov.: Atenas, Dípylon. 

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 0,34m; 0,31m 

Bibliografia: IG II2 5524; CAT no. 3.392.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem:  
 
 Um homem idoso barbado, em pé, de perfil à direita, apóia-se com a mão direita em um cajado esculpido. Ele 
veste um himátion que deixa o torso e o braço direito descobertos. A mão esquerda é levada ao queixo. Ele olha 
para frente e tem o cabelo encaracolado envolvido por uma fita. No centro da cena, uma jovem mulher, sentada à 
direita em uma cadeira, veste um quíton com mangas e um himátion drapeado sobre seus ombros, as costas e a 
parte inferior do corpo. O manto envolve ainda a mão esquerda, apoiada sobre a coxa esquerda. O cabelo é preso 
em um coque e uma fita é enrolada em duas voltas ao redor da cabeça, ligeiramente elevada. O olhar da mulher 
dirige-se para a figura masculina à sua frente, com quem troca um aperto de mãos. Trata-se de um jovem imberbe, 
em pé, de três quartos à esquerda. Ele veste um himátion que lhe cobre o braço e a mão esquerda, ambos junto 
ao corpo, e deixa parte do torso descoberta. 
 

Inscrição: gravada acima do painel esculpido 

       KOSMIA 
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Estela funerária. Berlim, Museu Staatliche (Museu Pergamon). Inv. 1493. 

Prov.: Atenas, Kerameikós.  

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 1,30m; 0,78m 

Bibliografia: IG II2 12025; CAT no. CAT 3.398a. 

 

 

 

 

Descrição da imagem:  
 
 Um homem idoso barbado, sentado à direita em uma cadeira 
coberta por um pano, veste um himátion que lhe cobre o ombros, parte 
dos braços, as costas e a parte inferior do corpo e deixando o torso e 
parte do braço direito descobertos.1 Os pés repousam sobre um 
banquinho. O cabelo é preso por uma fita e o olhar está voltado para a 
jovem mulher, em pé, de três quartos à esquerda, com quem troca um 
aperto de mãos. Ela veste um quíton com mangas e um himátion que 
lhe cobre o ombro e o braço esquerdo dobrado, as costas e a parte 
inferior do corpo. Uma faixa do manto é atravessada pela frente do 
corpo, caindo por cima do braço esquerdo. Pela posição da sua cabeça, 
parece improvável que o olhar esteja dirigido para o homem sentado.2 
Uma faixa de cabelo ondulado é envolvida em torno da porção frontal 
da cabeça. Ela usa ainda uma fita no cabelo. Ao fundo, entre as duas 
figuras descritas, encontra-se uma terceira, esculpida superficialmente. 
Trata-se de uma mulher adulta com a cabeça de perfil à esquerda. A 
mão equerda toca as costas a mulher à sua esquerda. 
  

Inscrição:  gravada em uma linha na arquitrave 

              MALQAKH   LAKWNOS 

                                                 
1 A posição do braço esquerdo leva Clairmont a propor que o homem sentado tem um cajado esculpido, visível junto ao seu 
antebraço esquerdo e ao antebraço direito da figura à sua frente. 
2 O que não pode ser categoricamente afirmado, uma vez que a pintura dos olhos não foi preservada. 
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Estela funerária. Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. P 664, I 213. 

Prov.: Atenas, Dípylon. 

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 1,07m; 0,435-0,397m 

Bibliografia: IG II2 6276; CAT no. 3.865. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem:  
 
 Um homem barbado, em pé, de perfil à direita, veste um himátion que lhe cobre o ombro esquerdo, as costas e 
a parte inferior do corpo, deixando o braço direito e o torso descobertos. Ele tem a cabeça inclinada, o braço 
esquerdo abaixado e, com o direito, troca um aperto de mãos com uma mulher sentada, à esquerda, em uma 
cadeira coberta por um pano. Ela veste um quíton e um himátion que lhe cobre o ombro esquerdo, as costas e a 
parte inferior do corpo. O braço esquerdo repousa sobre o colo, os pés em um banquinho. Apoiando-se nas pernas 
da mulher sentada, um menino, com as duas mãos sobre as coxas da mesma. Atrás dela, uma jovem mulher (ou 
uma moça) encontra-se em pé, à esquerda. Ela veste um quíton e um himátion e tem o braço esquerdo na frente 
do corpo. A mão esquerda é levada ao queixo ou à bochecha (?).1

 
Inscrição: gravada em três linhas, encontra-se no topo da coluna, acima do painel esculpido: 

  DHMOKRATEIA 
  DEMOKRATOUS 
  IKARIEWS 

 
 

                                                 
1 Caracterizando, segundo Clairmont, um gesto de luto. 
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Estela funerária. Atenas, Rhode Island/Providence, Escola de Design de Rhode Island. Inv. Rh.I. 31.278.  

Prov.: Atenas, Kerameikós (possivelmente). 

Data: 350-300 a.C. 

Medidas: 1,63m; 0,92m  

Bibliografia: IG II2 7543a; CAT no. 1.412.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da imagem:  

 

 Uma jovem, em pé, de três quartos à esquerda, veste um quíton com mangas, um peplo e um himátion envolto 
por detrás da cabeça. Ele cobre o ombro e a porção superior do braço direito, e as partes superior e inferior do 
corpo. O antebraço direito apoiado sobre a cintura retém junto ao corpo duas bolsas irregulares. A mão direita 
apóia o cotovelo do braço esquerdo curvado; a mão esquerda segura a extremidade do himátion na altura do 
ombro. O cabelo da jovem apresenta-se com ondulações. Ela tem três anéis de Vênus no pescoço, dois dos quais 
talhados estreitamente juntos. 
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Estela funerária. Atenas, Museu Nacional. Inv. 966.  

Prov.: Atenas, Kerameikós. Área de Hagia Triada. 

Data: 350-300 a.C. 

Medidas: 1,68m; 0,78m 

Bibliografia: IG II2 7543a; CAT no. 1.430.  
 

 

 

Descrição da imagem: 

 

 

 Uma mulher, em pé, de três quartos à direita, tem a cabeça 

ligeiramente curvada e de perfil. Seu cabelo, com cachos terminando 

acima da testa e ao longo da fronte, é aparado na altura do pescoço. Ela 

porta dois anéis de Vênus. Suas vestimentas consistem de um quíton com 

mangas, um peplo e um himátion com drapeados sobre os ombros e as 

costas, com algumas dobras horizontais formadas logo abaixo do peito e 

uma faixa triangular na frente do corpo. Com a mão direita, ela leva o 

himátion ao ombro direito; seu braço e mão esquerda encontram-se 

inteiramente cobertos pelo manto.  
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Estela. Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. P 653. 

Prov.: Atenas, Dípylon. 

Data: 350-300 a.C. 

Medidas: 0, 375m; 0,305m 

Bibliografia: IG II2 12747a; CAT no. 2.438. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da imagem:  
 
 As figuras foram levemente incisas na superfície do bloco de mármore, e não propriamente entalhadas. Um 
homem barbado, em pé à direita, apóia-se em um cajado situado abaixo da axila esquerda. Ele veste um himátion 
que lhe deixa o ombro direito e o torso descobertos. A mão esquerda é levada à bochecha. Ele troca um aperto de 
mãos com uma mulher sentada em uma cadeira. Ela veste um quíton e um himátion. 
 
Inscrição: posterior à estela, encontra-se gravadas no topo da coluna 

 SWTHRIS   
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Estela. Atenas, Museu do Cerâmico. 

Prov.: Atenas, Dípylon. 

Data: 350-300 a.C. 

Medidas: 0, 295m; 0,18m 

Bibliografia: CAT no. 2.445. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da imagem:  
 
 O estado muito fragmentário da estela dificulta a identificação das figuras no relevo. Pode-se ver apenas  
cabeça levemente inclinada de um homem (em pé?), de três quartos à esquerda, cujo ombro esquerdo é coberto 
por um himátion e tem parte do torso descoberto.1

 

                                                 
1 Apesar de nenhum vestígio preservado da segunda figura, Clairmont acredita que podemos tomá-la seguramente por uma 
mulher sentada, à direita, trocando um aperto de mãos com a figura masculina. 
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Estela funerária. Atenas, Museu Nacional. Inv. 1019. 

Prov.: Atenas, Kerameikós. Encontrada próximo a Hagia Triada. 

Data: 350-300 a.C. 

Medidas: 1,14m; 0,475m 

Bibliografia: IG II2 12024; CAT no. 3.407a. 

 

 

 

 
 
Descrição da imagem:1  
 
 Uma mulher, sentada à direita, veste um quíton e um himátion, envolto por detrás da cabeça, que lhe cobre o 
ombro direito, todo o braço esquerdo, as costas e a parte inferior do corpo. Ela troca um aperto de mãos com uma 
jovem mulher em pé, de três quartos à esquerda, com a cabeça de perfil. Esta última veste um quíton e um 
himátion drapeado sobre o ombro e o braço esquerdo, as costas e a parte inferior do corpo. Dobras do manto 
cruzam a horizontalmente a cintura, caindo por cima do braço esquerdo. Entre as duas figuras, ao fundo, está uma 
figura feminina, em posição frontal, vestindo um quíton e um manto que lhe cobre ambos os ombros e braços, as 
costas e a parte inferior do corpo. Ela tem o braço esquerdo direito dobrado e a mão elevada na frente do corpo. O 
braço esquerdo está abaixado.  
 

Inscrição: encontra-se gravada na parte superior da coluna:  

MALQAKH   NIKIPPH  CRHES [ TH 

                                                 
1 A imagem do monumento não foi reproduzida no CAT.  
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Estela funerária. Berlim, Museu Staatliche (Museu Pergamon). Inv. 738. 

Prov.: Atenas, Kerameikós (supostamente encontrada nas cercanias de Hagia Triada). 

Data: 350-300 a.C. 

Medidas: 1,60m; 0,88m 

Bibliografia: IG II2 7220; CAT no. 3.419. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem:  
 
 Um homem adulto, em pé, de três quartos à direita, tem a cabeça inclinada de perfil e os cabelos 
encaracolados. Ele veste um himátion que lhe cobre o ombro e o braço esquerdo dobrado, as costas e a parte 
inferior do corpo. A mão esquerda toca dobras do manto na frente do corpo; com a direita, troca um aperto de 
mãos com uma mulher sentada à esquerda em um banco acolchoado. Ela veste um quíton com mangas e um 
himátion que lhe cobre ambos os ombros, o braço esquerdo (incluindo a mão), uma porção do braço direito, as 
costas e a parte inferior do corpo. Uma ampla faixa do manto com muitas dobras atravessa o colo, caindo pela 
lateral do banco. A mão esquerda repousa sobre o colo enquanto a direita está envolvida no aperto de mãos. O 
banquinho no qual apóiam-se seus pés foi posicionado diagonalmente. Ela tem a cabeça ligeiramente elevada e 
envolvida por um volumoso rolo de cabelo, formando uma porção triangular acima da testa e um grande coque 
acima do pescoço. Entre as duas figuras, ao fundo, uma jovem mulher encontra-se em pé, em posição frontal/três 
quartos à esquerda.  Ela veste provavelmente um peplo. Seu braço esquerdo está dobrado e a mão esquerda é 
levada à bochecha. A cabeça está levemente inclinada e os cabelos são curtos.1  
 

Inscrição: gravada na arquitrave: 

                         QRASEAS   PERIQOIDHS  EUANDRIA 

                                                 
1 A mão na bochecha aliada à inclinação da cabeça representa, na interpretação de Clairmont e de outros autores, um gesto de 
lamentação/luto/expressão de tristeza pela morte. 
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Estela funerária. Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. P 284. 

Prov.: Atenas, Dípylon. 

Data: 350-300 a.C. 

Medidas: 0,78m; 0,37-0,32m 

Bibliografia: CAT no. 3.441; WOYSCH-MÉAUTIS, D. ANIMAUX (1982) no. 428, pl. 29. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem:  
 
 Uma mulher encontra-se sentada à direita em um banco acolchoado. Ela veste um quíton cintado com mangas 
relativamente curtas e um himátion. Envolto por detrás da cabeça, o manto cobre-lhe os ombros, as costas e a 
parte inferior do corpo. A mão esquerda toca um pedaço do manto na frente do peito. Seu pés descansam em um 
banquinho. Ao fundo, à direita desta figura, uma mulher em pé, posição frontal, tem a cabeça ligeiramente 
inclinada à esquerda. Ela veste um quíton e um himátion. O braço esquerdo dobrado junto ao corpo apóia o direito; 
a mão direita é levada à bochecha. Esta figura sobressai dentre as demais.1 A mulher sentada troca um aperto de 
mãos com um jovem em pé, de três quartos à esquerda, que veste um quíton e um himátion (torso e braço direito 
descobertos). O braço esquerdo na frente do corpo toca dobras do manto.  

                                                 
1 Característica que foge ao padrão corrente, no qual as figuras ao fundo são menos destacadas do que as figuras em primeiro 
plano. 
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Estela funerária (fragm.). Atenas, Museu Nacional. Inv. 768 (+ 1174 fragmento descoberto posteriormente). 

Prov.: Atenas, Kerameikós. Encontrada próximo a Hagia Triada. 

Data: 350-300 a.C. 

Medidas: 1,47m; 0,99m 

Bibliografia: CAT no. 3.462; BCH 95, p. 804, fig. 1; FWD, p. 112.  

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem:1  
 
 Duas figuras desta estela do tipo naiskós não tiveram as cabeças preservadas.2 Em pé, de três quartos à 
direita, um homem3 veste um himátion que deixa o torso descoberto. Enquanto a mão esquerda segura uma faixa 
do manto na altura do torso, a direita troca um aperto de mãos com uma mulher, sentada de perfil à direita em uma 
cadeira acolchoada. Ela veste um quíton com mangas e um himátion que lhe cobre os ombros e a parte inferior do 
corpo. Uma larga faixa do manto atravessa a cintura/coxas e cai pela face lateral do banco. Os pés cruzados 
repousam em um banquinho. As pernas da mulher se sobrepõem às do homem. Ao fundo, entre as duas figuras 
descritas, vê-se apenas a cabeça ligeiramente inclinada à direita e uma porção da parte superior do corpo de uma 
mulher idosa, envolvida por um himátion bem ajustado. O braço direito é curvado e elevado na altura do peito 

                                                 
1 Inscrições IG II2 5678, 1874  pertencentes a esta estela? (v. CAT no. 3.463). 
2 A cabeça da figura ao fundo, no centro, foi adicionada recentemente, embora não apareça na foto do CAT. 
3 Clairmont afirma categoricamente que se trata de um homem idoso. 
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Lécito. Atenas, Museu Nacional. Inv. 1055. 

Prov.: Atenas, Kerameikós. 

Data: 350-300 a.C. 

Medidas: 0,85m 

Bibliografia: IG II2 11655; CAT no. 3.463a; FWD, p. 112. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem: 
 
 Uma mulher, em pé, com as costas vistas de três quartos à direita,  veste um quíton de mangas curtas e um 
himátion. Uma faixa de cabelo é enrolada em torno da cabeça, e o cabelo é provavelmente envolvido por um lenço, 
embora ele não seja esculpido em detalhe. Com o braço esquerdo, oferece apoio a uma jovem mulher sentada em 
um banco acolchoado. Ela tem a parte superior do corpo em posição frontal, as pernas de perfil à direita e a 
cabeça inclinada na direção do ombro direito. Veste um quíton feito de um tecido fino. Um manto lhe cobre a parte 
inferior do corpo. Os pés repousam em um banquinho. Os longos cabelos estão presos e caem pelos ombros até a 
altura do peito. O braço esquerdo cai frouxamente pela cadeira;  o direito é estendido na direção do homem à sua 
frente, que lhe dá suporte. O homem idoso barbado encontra-se em pé, de três quartos à esquerda. Ele usa um 
himátion drapeado sobre o ombro e o braço esquerdo dobrado, as costas e a parte inferior do corpo. Dobras do 
manto atravessam a frente do corpo pela cintura, caindo por cima do braço esquerdo. O braço direito está elevado, 
e a mão na cabeça.1  
 A inscrição situa-se acima da figura: 

                QEOFANTH 
 

                                                 
1 Gesto que, segundo Clairmont, expressa sofrimento e consternação profunda pela morte da figura sentada. 
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Estela funerária. Atenas, Museu do Cerâmico. Inv. P 290, I 174. 

Prov.: Atenas, Dípylon, sem registro exato de proveniência. 

Data: 350-300 a.C. 

Medidas: 1,34m; 0,455m 

Bibliografia: IG II2 12293; SEG 38.242; CAT no. 3.442; CEMETERY pl. 34. 

 

 

Descrição da imagem:  

 Uma jovem mulher, em pé, de três 
quartos à direita, tem o corpo inclinado para 
frente e veste um quíton com mangas 
curtas e um himátion. O manto lhe cobre os 
ombros e a parte inferior do corpo. Os 
cabelos curtos são envolvidos por uma fita. 
O braço direito está estendido; na mão ela 
segura um objeto.1 A mão esquerda apóia 
o corpo, ligeiramente inclinado para trás, de 

uma jovem mulher sentada, de três quartos à esquerda, em um banco. Ela 
(Stephane) veste um quíton de mangas curtas cintado e feito de um tecido fino. 
Um manto lhe cobre a parte inferior do corpo. Os longos cabelos encaracolados 
caem pelos ombros e pelas costas. O braço direito está estendido na direção da 
mulher à sua frente, cujo pescoço toca com a mão. Com o braço esquerdo, ela se 
apóia em uma almofada do banco. Os pés apóiam-se em um banquinho. Atrás 
dela, em pé à direita, encontra-se uma jovem de cabelos curtos, vestindo um 
quíton de mangas curtas cintado, com faixas nos ombros. Com a mão esquerda 
por debaixo do cotovelo esquerdo da jovem sentada, oferece-lhe apoio. A mão 

direita é levada à cabeça.2

 

 
Inscrição: gravada no topo da coluna, em letras grandes: 

                NIKOMENEIA   STEFANH 

                                                 
1 Para Clairmont, provavelmente uma pequena esponja. 
2 Em um gesto que, na interpretação de Clairmont, expressa transtorno. 
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Lécito. Atenas, Terceira Eforia. Inv. M 885.  
Prov.: Atenas, Cerâmico. Encontrado na odós Marathonos, próximo ao curso do Dromos, no caminho para a 
Academia. Nas proximidades do Demósion Séma). 

Data: 375-350 a.C. 

Medidas: 1,05m 

Bibliografia: CLAIRMONT, C. CAT (1993) no. 2.361b; ALEXANDRI, AAA 2 (1969) 257ff, fig. 7; BCH 94 (1970) 
911, fig 56; GARLAND, R. PERIBOLOS (1982) 152, E1(e); CLOSTERMAN, W. E. SELF-PRESENTATION (1999) 
320-1. 

Descrição da imagem:  
 
 Um homem idoso barbado, sentado à direita em uma cadeira coberta por um 
pano, veste um himátion que cobre o ombro e o braço esquerdo, as costas e a parte 
inferior do corpo. O manto deixa o torso e o braço direito descobertos. Sua mão 
esquerda repousa sobre o colo. Com a mão direita, ele troca um aperto de mãos 
com uma segunda figura masculina, outro homem idoso barbado, em pé de três 
quartos à esquerda. Ele também veste um himátion drapeado sobre o ombro e o 
braço esquerdo, as costas e a parte inferior do corpo, deixando o torso e o braço 
direito descobertos. O braço esquerdo está abaixado; o direito, no aperto de mãos, 
gesto que ocupa o centro da cena.  

 

Dados do contexto: monumento em períbolo 

Localização moderna: Atenas, odós Marathonos 61. 

Localização antiga: nas aforas do portão NE. 

Arquitetura do períbolo: muro S com 7,70m de extensão, continuava a L da área escavada, 

abaixo da odós Marathonos; preservadas 3 fileiras de pedras da construção do muro (1,40 de altura). 

 

Monumentos: 

1. estátua de uma mulher. 

2. estátua de uma menina1 

3. estátua de uma menina 

4. estátua de um leão agachado (1,44m de largura)   

Data: os responsáveis pela escavação datam o períbolo da metade do século IV a.C e a estatuária do segundo ou terceiro 
quartel do mesmo século. 

Observação: a área foi utilizada como uma necrópole desde o início do século V a.C.; os arqueólogos acreditam que a via 
ligando a Academia ao demo de Kolonos corria ao S deste períbolo.  

 

                                                 
1 Uma das estátuas tem 1,43m de altura. 
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