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Β. Επιγραφική Συλλογή

Τό σύνολον των είς τήν Συλλογήν άποκειμέ- 
νων ένεπιγράφων λίθων άνέρχεται είς 13.350. 
Άπό τά τελευταίως είσαχθέντα σημειοϋμεν:
EM. 13314 έκ Παιανίας = IG I2 1016

» 13315 έκ Διονύσου = IG II2 4605
» 13316 » » = » 3094
» 13317 » » = » 2851
» 13318 » »=Hesperia XVII, 1948 σ.141
» 13319 » »= » » » σ. 142

EM. 13337 μετεφέρθη έκ τοΰ Μουσείου Άγο-
ρας καί συνεκολλήθη έπΐ τής ΕΜ.
6793.

» 13338 μετεφέρθη έκ τοΰ Μουσείου Άγο-
ρας καί συνεκολλήθη έπΐ τής ΕΜ. 8046.

» 13346 μετεφέρθη έκ τοΰ Μουσείου Αγο
ράς καί συνεκολλήθη έπϊ τής ΕΜ. 
7547.

» 13350 μετεφέρθη έκ τοΟ Μουσείου ’Αγο
ράς καί συνεκολλήθη έπΐ τής ΕΜ. 
8391.

ΕΜ. 13345 εύρέθη είς τόν χώρον τοΰ ’Ασκλη
πιείου καί συνεκολλήθη έπΐ τής ΕΜ. 8619 (άνω 
δεξιά γωνία). Ή στήλη έφ’ ής τοΰτο συνεκολλή
θη περιέχει παιάνα εις ’Απόλλωνα καί ’Ασκλη
πιόν (IG II2 4473).

Ή τοποθέτησις τών ένεπιγράφων λίθων είς 
τήν θέσιν των έχει άπό πολλοΰ συντελεσθή καί 
οί μελετηταί έργάζονται άνέτως είς τήν Συλλο
γήν. Έφροντίσαμεν, ώστε είς έκαστον χώρον καί 
είς τό φωτεινότερον σημεϊον τούτου νά ύπάρχη 
άνά μία μεγάλη ξυλίνη τράπεζα, έφ’ ής νά μετα- 
φέρωνται οί πρός μελέτην λίθοι- τοΰτο δέ άντί 
τοΰ μοναδικοΰ πρός τόν σκοπόν τοΰτον ύπάρχον- 
τος παλαιότερον ίκριώματος. Τό φώς, φυσικόν 
ή τεχνητόν, είναι άφθονον είς τάς αίθουσας, είς 
ας κατ’ άποστάσεις ύπάρχουν καί ρευματολήπται 
διά τήν φωτογράφηση1 έπΐ τόπου τών όγκωδών 
λίθων.

Ή συντελουμένη νΰν έργασία άφορς κυρίως 
είς τήν συγκόλλησαν τών μεγάλων στηλών, έφ’ 
ών ή σαν άναγεγραμμένα τά όνόματα τών ’Αθη
ναίων έφήβων. Αύται ήσαν διαλελυμέναι. Ό 
Π ί ν. 5α, είναι φωτογραφία τής ΕΜ. 10342 έπι- 
γραφής. Είναι μία άπό 50άδα περίπου τοΰ είδους 
της. ’Εντός ξυλίνου πλαισίου έχύνετο κατά τόν 
παρελθόντα αίώνα γύψος καί έντός τούτου έτο- 
ποθετοΰντο «κολυμβηταί» αί δεκάδες τών ένεπι- 
γράφων τεμαχίων τής στήλης. ’Αλλά ύπό τήν 
έπήρειαν τών καιρικών συνθηκών όχι μόνον έσή-

ποντο αί σανίδες, ήμαυροΰτο ό γύψος, άλλά καί 
έθραύετο ούτος είς τεμάχια. Είς τό ΰπαιθρον, 
έπΐ τών τοίχων τής μεγάλης αύλής στηριζόμεναι, 
ύπέστησαν μεγάλας ζημίας καί άπό θραύσματα 
όλμων κατά τήν Δεκεμβριανήν άνταρσίαν (1944). 
Ή οπή άνω δεξιά έπΐ τοΰ Π ί ν. 5γ, άβαθής μέν 
άλλά διευρυνομένη πρός τήν έπιφάνειαν, είναι 
έκ τών πολλών δειγμάτων. Μετά μεγάλης λοιπόν 
προσοχής, άφοΰ γίνη σχέδιον τοΰ όλου, άριθμεΐ- 
ται καί άποσπάται έκαστον τεμάχιον. Άφοΰ, έν 
συνεχεία, έκ τής δημοσιεύσεως τής στήλης δια- 
πιστωθή ή άπόστασίς του έκ τοΰ έγγυτέρου τε
μαχίου, συγκολλώνται δι’ είδικής κόλλας, άφοΰ 
συνδεθοΰν άμφότερα μέ ράβδους όρειχάλκου 
( Π ί ν. 5β). Τό αύτό έν συνεχείς: γίνεται διά τά 
λοιπά τεμάχια, όταν δέ έχουν συνδεθή όλα τά 
τεμάχια (ή έφαπτόμενα άλλήλων ή είς σχετικήν 
άπόστασιν εύρισκόμενα) μεταξύ των μέ όρείχαλ- 
κον (μέχρι 50 χιλιογράμμων είς τινας στήλας), 
τότε τά μεταξύ των κενά πληροΰνται μέ γύψον. 
Διά τής νέας έπεξεργασίας τά τεμάχια τής στήλης 
μεταβάλλονται είς έν συμπαγές σύνολον μεγάλης 
άντοχής. Έπάλειψις έν συνεχείς τοΰ γύψου μέ 
έλαιον καί χρώμα προφυλάσσει τοΰτον καί συγ
χρόνως προβάλλει καλύτερον τά ένεπίγραφα τε
μάχια. Ούτως ή στήλη λαμβάνει τήν μορφήν 
καί τό σχήμα, άτινα είχεν άρχικώς καί τοποθε
τείται έν συνεχείς, έρειδομένη στερεώς, έπΐ τοΰ 
τοίχου τών διαδρόμων (Π ί ν. 5γ). Είς τήν έργα- 
σίαν ταύτην μεγάλη υπήρξε ή συμβολή τοΰ έμ
πειρου τεχνίτου Νικ. Φράγκου.

Άλλ’ έκ τής νέας έπεξεργασίας προκύπτει καί 
άπροσδόκητον έπιστημονικόν όφελος, τό έξής: 
Είς τήν Editio minor άναφέρεται συχνά, ότι έκ 
τοΰ άριθμοΰ (τών 36 φερ’ είπεΐν) τεμαχίων τής 
στήλης, άτινα είδον οί παλαιότερον δημοσιεύ- 
σαντες τήν έπιγραφήν, έλλείπουν 2 ή 3. Συνηθέ- 
στερον ταΰτα άπόκεινται έπΐ τών ρυμών ή είναι 
έντός κιβωτιδίων άποτεθειμένα διά μεγαλυτέραν 
άσφάλειαν, έπ’ εύκαιρίς δέ λαμβάνουν τήν θέσιν 
των έπΐ τής στήλης. Συνέβη όμως καί πλείονας 
φοράς, τά έλλείποντα τεμάχια νά τά άνεύρωμεν 
έντός τών ξύλινων πλαισίων, άλλ’ όπό τήν έπι- 
φάνειαν τοΰ γύψου, ώς έρμα μεταξύ τεμαχίων 
πλίνθων καί άργών λίθων. Ήτο κατά ταΰτα άδύ- 
νατον είς τόν Kirchner νά τά ίδη, ένόμιζεν ούτος, 
ότι είχον άπολεσθή καί έσημείωσεν «litterae, 
quae lineis subscriptis insignitae sunt, nunc pe- 
rierunt ή quae hodie non exstant, lineis subscri
ptis insignivimus».

ΜΛΡΚΕΛΛΟΣ θ. ΜΙΤΣΟΣ
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