
r'. ANΕΓΕΡΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

’Ερχόμενη επίκουρος εϊς to Κράτος άνήγειρε δαπάναις αυτής ή διερ- 
ρύθμισεν ή Εταιρεία τά κάτωθι αρχαιολογικά μουσεία και συλλογάς δαπα- 
νήσασα έν δλφ δρχ. 734.000.

ΐ) Έν Άμφιαρείφ τοΰ Ώρωποϋ νέον κτήριον Μουσείου (είκ. 1) κατά

Είκ. 1. Τό νέον μουσεΐον τοΰ Άμφιαρείου τοΰ Ώρωποΰ. (Φωτογραφία Ε. Σιίκα)

την άριστεράν όχθην τοΰ ποταμού κα'ι προς Νότον τής Έγκοιμητηρίου 
Στοάς. Τούτο κατεσκευάσθη, αφού εσκάφη τό έδαφος εις βάθος πλέον τών 
δυο μέτρων, ϊνα προστατευθή ή άποψις τής τε Στοάς και τοΰ Θεάτρου. Έξέ- 
λιπεν ούτως ή από τής δημοσίας όδοΰ δυσάρεστος έντΰπωσις ή προξενουμένη 
είς τούς έπισκέπτας τοΰ ειδυλλιακού τούτου αρχαιολογικού χώρου, δστις, ανα
σκαφείς δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας υπό τοΰ αειμνήστου 
Βασιλ. Λεονάρδου από τοΰ 1884-1922, ειιρίσκετο από τοΰ θανάτου μάλιστα 
τοΰ άνασκαφέως εις πλήρη έγκατάλειψιν.

Τό από μακροΰ κατηρειπωμένον κτήριον τής μουσειακής αποθήκης
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’Ανέγερσις καί διαρρύθμισις Μουσείων 155

κατηδαφίσθη και διηυθετήθη ό ελευθερωθείς χώρος, ευρισκόμενος μεταξύ 
τοϋ αρχαίου βωμού καί τής μακρας σειράς τών αναθηματικών βάθρων καί 
παρά τό βόρειον ανάλημμα κτισμάτων, τών οποίων ή άποψις κατά μέγα μέ
ρος ήμποδίζετο διά τοϋ ήκιστα καλαισθητικού παλαιού κτηρίου. ’Ήδη περα- 
τωθέντος τού νέου μουσείου ήρχισε, δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, 
διά τού εφόρου κ. Ί. Παπαδημητριού ή εντός τού μουσείου καί τού περί

%

Εΐκ. 2. Άποψις τοΰ δαπάναις τής Άρχ. Εταιρείας άνεγερδέντος 
νέου μουσείου ’Αργοστολιού.

αυτό σχηματισΟέντος χώρου άνίδρυσις καί ταξινόμησις τών εκεί ευρισκομέ
νων αρχαίων καί πολυπληθών επιγραφών.

2) Έν Άργοατολίφ κατασκευάζεται νέον έξ ύπαρχής μέγα μουσεΐον, 
(εικ. 2) οπερ έλπίζεται δτι θέλει περατω&ή εντός τοΰ 1958 υπό την άμεσον 
έπίβλεψιν τοΰ Νομομηχανικοΰ Κεφαλληνίας.

3) Έν "Αργεί συνετελέσθη ή επισκευή καί διαρρύθμισες είς μουσεΐον 
τών ελληνικών αρχαιολογικών ευρημάτων τής περιοχής, τής ιστορικής πλήν 
ήρειπωμένης διωρόφου οικίας Καλλέργη, ήν έδώρησεν εις τό Κράτος ό Δήμος 
’Αργείων. ’Ήδη άνανεωθείσης τής σεσαθρωμένης στέγης του καί άντικατα- 
σταθέντων τών ξύλινων πατωμάτων του διά νέων εκ σιδηροπαγούς σκυρο
δέματος, άτινα εστρώθησαν διά ψηφιδωτού, τό κτήριον παρεδόθη εις τήν 
αρχαιολογικήν υπηρεσίαν μετά τών υδραυλικών αυτού χάριν τοϋ καθαρισμού 
τών άγγείων εγκαταστάσεων. Τάς εργασίας έπέβλεψεν δ Επιθεωρητής άρχι- 
τέκτων τών άναστηλώσεων κ. Ε. Στίκας.
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