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ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΘΗΝΩΝ

Κατά τάς έργασίας έπανεκθέσεως τής Επι
γραφικής Συλλογής ’Αθηνών τού έτους 1967 
έγένοντο πολλαί άποκαταστάσεις μεγάλων στη
λών και συγκολλήσεις ένεπιγράφων τεμαχίων. 
Αύται προέκυψαν ή έκ τής έκ νέου μελέτης καί 
παρατη ρήσεως τών λίθων ή έκ τής άνάγκης 
άντικαταστάσεως τών παλαιών σιδηρών έλα- 
σμάτων διά ράβδων όρειχάλκου, ώστε νά άπο- 
φευχθή ή περαιτέρω έκ τής σκωρίας φθορά τού 
μαρμάρου. Παραθέτομεν φωτογραφίαν (Π ί ν. 
8 ) μιας μόνον έκ τών ένεπιγράφων στηλών, ή 
όποια περιέχει κατάλογον τών ταμιών τής θεάς 
Άθηνάς Ε.Μ. 6762+636+635+6775 (IG Π, 
256 - 263 ), τών έτών 434/3 - 427/6.

Έμελετήθησαν έκ νέου καί συνεκολλήθησαν 
αί κάτωθι όμάδες ένεπιγράφων λίθων καί μνη
μείων :

1) Κατάλογοι ήθοποιών καί διδασκαλίαι κατά 
τά Διονύσια καί τά Λήναια (εις IG II2, 2318, 
2323 καί 2325).

2) ’Αναθηματικοί βάσεις έκ τής Άκροπόλεως, 
φέρουσαι τήν ύπογραφήν καλλιτεχνών, ώς αί 
IG I2, 505, A. Ε. Raubitschek, Dedications from 
the Athenian Acropolis, σ. 307 μέ ύπογραφήν 
τού Πολλίου καί IG I2, 516, Raubitschek, 
έ.ά., σ.225, όπου τό όνομα Εύφρονίου Κεραμέως, 
καί άλλαι.

3) ’Αναθηματικοί βάσεις καί περιρραντήρια 
άρχαϊκής έποχής έκ τής Άκροπόλεως. Κατά

ΒΥΖΑΝΉΝΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ
Ή έκθεσις έργασιών τού έτους 1967 τού Βυ

ζαντινού Μουσείου θά δημοσιευθή είς τό α' τεΰ-

τήν συγκόλλησιν, συνήθως τό πρώτον έπι- 
τευχθεϊσαν, προσετέθησαν καί νέα συνανήκοντα 
τεμάχια, άνεπίγραφα. Ταΰτα, ώς μή έφαπτό- 
μενα, έτοποθετήθησαν κατά συμπέρασμα είς 
άπόστασιν άπό τών γραμμάτων είς τήν άρχήν 
ή τό τέλος τής έπί τού χείλους έπιγραφής.

ΟΟτω, έκ τής γνωστής όμάδος περιρραντη
ρίων τού Όνησίμου, υίοΰ τού Σμικύθου (Rau
bitschek, έ.ά., σ. 385 κ.έ.), πλήν τού περιρραντη
ρίου Ε.Μ. 6543 + 6538 (IG I2, 758, 752, Rau
bitschek, έ.ά., 350) άποκατασταθέντος ώς είς 
AAA I ( 1968), σ. 65, είκ. 1, δύο άκόμη 
άνεπίγραφα τεμάχια Ε.Μ. 5500 (Π ί ν. 9α) 
προσδιωρίσθησαν καί έτοποθετήθησαν είς τήν 
άρχήν τής έπιγραφής [Όνε]σιμο[ζ] άνέ[θεκεν] 
τού Ε.Μ. 6534 (IG I2, 750, Raubitschek, 352).

Έτερα τεμάχια άνεπίγραφα συνεκολλήθησαν 
είς τμήματα περιρραντηρίων: τό Ε.Μ. 5505 
( Π ί ν. 9β) πρός τό έσωτερικόν τού Ε.Μ. 
5508 ( Raubitschek, 361 ), τό άνευ άριθμού Ε.Μ. 
καί μή συγκολλώμενον άμέσως έπί τού Ε.Μ. 
6553 (IG I2, 759/393, Raubitschek, έ.ά., 365), 
είς άπόστασιν 0,05 μ. περίπου μετά τό [δεκ]άτεν, 
ώς είς τό τέλος τού στίχου.

4) Βάσεις ρωμαϊκής κυρίως έποχής, έκ τών 
όποιων πολλαί άπετελέσθησαν έκ νέων, άδη- 
μοσιεύτων καί μή τεμαχίων, είς άκέραια σχεδόν 
μνημεία. Ή δημοσίευσις τινών έξ αύτών, ώς 
περισσότερον έκτενής, θέλει περιληφθή είς τό 
ΑΔ 24 ( 1969 ) : Μελέται ( ύπό έκτύπωσιν).

ΝΤΙΝΑ ΠΕΠΠΑ - ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ

χος τών Χρονικών τού ΑΔ 24 (1969), μετά 
τής έκθέσεως τού έτους 1968.

*

(Σημ. τ. Συντ.)
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Άθήναι. ’Επιγραφική Συλλογή. Κατάλογος τών ταμιών τής θεάς ’Αθήνας (IG I2, 256-263)
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Άθήναι. Επιγραφική Συλλογή: α. Τμήμα περιρραντηρίου (Ε.Μ. 6534+ 5500), β. Τμήμα περιρραν
τηρίου (Ε.Μ. 5508+ 5505 + 6553)
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