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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ-ΑΤΤΙΚΗΣ

I. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΕΩΣ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Εις τό Μουσεΐον Άκροπόλεως συνεχίσθη ή 
έργασία έκθέσεως εις τήν αίθουσαν V ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοϋ έπιτίμου Διευθυντοΰ Άκροπό
λεως κ. Γιάννη Μηλιάδη, έργαζομένου κατ’άνά- 
θεσιν έντολής τοϋ 'Υπουργείου. Ήκολουθήθη- 
σαν αί αύταί γενικαί άρχαί, αί έκτεθεϊσαι είς τήν 
εκθεσιν τοϋ 1962, καί τό έργον συντόμως περατοϋ- 
ται μέ τήν οριστικήν τοποθέτησιν έπΐ των βά
θρων των των μορφών τοϋ μεγάλου μαρμάρινου 
άετώματος τής Γιγαντομαχίας.

Παραλλήλως πρός τάς έργασίας έπανεκθέσεως 
τοϋ Μουσείου, συνεχίσθη καί έτελείωσεν ύπό τήν 
καθοδήγησιν τοϋ αύτοϋ έπιστήμονος, τή συνερ
γασία τής έπιστημονικής βοηθού κ. Μ. Τομπρο- 
πούλου-Μπρούσκαρη, ή άποδελτίωσις των έκτε- 
θειμένων έργων τοϋ Μουσείου. Έκ παραλλήλου, 
τή έποπτείμ τοϋ Εφόρου, συνετελέσθη ή προπα
ρασκευαστική έργασία διά τήν πλήρη άνανέωσιν 
τών ευρετηρίων όλοκλήρου τοϋ Μουσείου, ήτοι 
ό πλήρης έλεγχος τών άναγεγραμμένων άντικει- 
μένων, τά όποια κατά τό πλεϊστον έταυτίσθησαν, 
παρά τάς άτελεϊς περιγραφάς, άνανεωθέντων καί 
τών έπ’ αύτών αριθμών. Επίσης κατεγράφη μέ- 
γας αριθμός άντικειμένων, τά όποια έξηκριβώθη 
ότι παρέμενον άκατάγραφα.

Ταυτοχρόνως συνεχίσθησαν αί έργασίαι όρ- 
γανώσεως των άποθηκών Άκροπόλεοις διά τής 
έκτελέσεως ώρισμένων έργων, τά όποια άπέβλε- 
πον είς τήν άποσυμφόρησιν των χώρων, τόν δια
χωρισμόν τών όμάδων καί τήν ταξινόμησιν κατά 
είδη, λαμβανομένων μάλιστα ϋπ’ δψιν τών βασι
κών δημοσιεύσεων, ώς καί είς τόν καταρτισμόν 
δελτίων μέ πλήρη στοιχεία καί φωτογραφίας. Είς 
τάς έργασίας ταύτας είργάσθησαν ή Έπιμελήτρια 
Αίκ. Δημακοπούλου καί αί άρχαιολόγοι Μ. Τομ- 
προπούλου-Μπρούσκαρη, Εύγ. Γιαννοπούλου καί 
Δήμ. Μαντά. Διά τήν άποσυμφόρησιν τών χώρων 
μετεφέρθησαν είς τήν άποθήκην Φετιχιέ-Τζαμί 
δύο κύριαι όμάδες, ή όμάς τών γλυπτών τοϋ Χώρου 
Ν Άκροπόλεως καί ή όμάς τών γλυπτών τοϋ Ιε
ρού τοϋ Παγκράτους. Ή κατάταξις τοϋ ύλικοΰ Ά
κροπόλεως έγένετο κατά τάς μεγάλας ομάδας άε- 
τωμάτων καί μετοπών τοϋ Παρθενώνος, γλυπτών 
Έρεχθείου καί ναοϋ Νίκης, κατά τόν συστηματι
κόν κατάλογον Ο. Walter, Beschreibung der Re
liefs im kleinen Acropolismuseum in Athen, τάς

όμάδας έπιγραφών, πωρίνων γλυπτών καί άρχαϊ- 
κών κλπ. Τά καταρτιζόμενα δελτία περιέχουν, 
πλήν τών Απαραιτήτων στοιχείων, μικράς φω
τογραφίας καί τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν. 
Πρός διευκόλυνσιν τής ταξινομήσεως συνεπλη- 
ρώθησαν τά ίκρια θηκών δΓ άλλων έκ συναρμο- 
λογημένων τρητών έλασμάτων τύπου Dexion. Τό 
ΰπόλοιπον τών έντός κιβωτίων κεραμεικών συλ
λογών, τών προερχομένων έκ τής εύρυτέρας περί 
τήν Άκρόπολιν ζώνης, μετεφέρθη έπίσης είς τήν 
άποθήκην Φετιχιέ-Τζαμί, τά δέ κιβώτια τών όστρά- 
κων καί αγγείων τής στενοτέρας ζώνης Άκροπό
λεως μετετοπίσθησαν προσωρινώς είς τήν παρά 
τό Belvedere μικράν άποθήκην. Αί όμάδες τών 
τυχαίων εύρημάτων έξ οίκοδομημένων οικοπέ
δων Αθηνών συνεκεντρώθησαν είς τήν άποθήκην 
Άδριανοϋ. Παραλλήλως περισυνελέγησαν έκ 
τοϋ χώρου τής Άκροπόλεως πολλαί έπιγραφαί, 
Ιδίως Αναθηματικοί τοϋ 6ου καί 5ου π.Χ. αί., έ
ταυτίσθησαν κατά τάς έκδόσεις καί μέ τάς άνα- 
γραφάς είς τούς καταλόγους καί αί έξ αύτών άκα- 
τάγραφοι κατεγράφησαν, ταξινομηθεΐσαι μετά 
τών λοιπών. Αί λοιπαί έπιγραφαί τοϋ χώρου, αί 
τέως καταγεγραμμέναι προχείρως είς τό βιβλίον 
περισυλλογής, έλαβον νέους Αριθμούς εύρετη- 
ρίου καί κατεχωρήθησαν είς ιδιαίτερον κατάλο
γον. Έντός τής ώς άνω όργανωθείσης Αποθήκης 
κατετέθησαν έκ περισυλλογής διάφορα γλυπτά 
τεμάχια καί ένδιαφέροντα Αρχιτεκτονικά θραύ
σματα έκ τών μικρών έργασιών τακτοποιήσεως 
καί διαρρυθμίσεως τοϋ άρχαιολογικοΰ χώρου.

Είς τήν άποθήκην Άκροπόλεως, τήν στεγα- 
ζομένην είς τό Φετιχιέ-Τζαμί καί προοριζομένην 
διά τάς Αρχαιότητας τής εύρυτέρας περί τήν Ά- 
κρόπολιν ζώνης, συνεπληρώθησαν καί έπερατώ- 
θησαν τά Αναγκαία έργα διά τήν έπαύξησιν τοϋ 
άποθηκευτικοϋ χώρου καί τήν εύπρεπεστέραν έμ- 
φάνισιν τοϋ κτηρίου. Ουτω είς τό έσωτερικόν 
τοϋ τεμένους κατεσκευάσθη έκ συνηρμοσμένου 
ύλικοϋ Dexion είς ύψος 3.50 μ. ήμιώροφος είς 
μορφήν περιφερικοΰ διαδρόμου πλάτους 1.50 μ. 
καί έπ’ αύτοϋ έτοποθετήθη δευτέρα σειρά θηκών 
Dexion. Ό ήμιώροφος είναι προσιτός διά δύο 
κλιμάκων καί έπεκτείνεται είς όρθογώνιον χώρον 
άνω τοϋ γραφείου, προοριζόμενον διά μουσεια
κήν έργασίαν. Τό έξωτερικόν τοϋ κτηρίου ηύ- 
πρεπίσθη κατά τό δυνατόν, έδημιουργήθη κηπά- 
ριον καί κατεσκευάσθησαν οι άπαραίτητοι άνα- 
λημματικοί τοίχοι πρός τήν πλευράν τής Ρωμαϊκής 
Αγοράς, άποκατασταθείσης άπ’εύθείας προσπελά- 
σεως έκ τοϋ χώρου τούτου. Συνεπληρώθησαν έπί
σης αί διά δϊκτυωτών περιφράξεις ( Π ί ν. 10α).

Διά τής μεταφοράς τών όμάδων Αρχαιοτήτων
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Άκροπόλεως εις τήν άποθήκην Φετιχιέ-Τζαμί 
καί έκ ταύτης των όμάδων ’Αθηνών εις τήν άπο
θήκην τής Βιβλιοθήκης Άδριανοΰ ό χαρακτήρ 
τής πρώτης ώς αποθήκης τής εύρυτέρας ζώνης τής 
Άκροπόλεως προσδιωρίσθη άκριβέστερον. Είς 
ταύτην όμως παρέμεινον ώρισμέναι μεγάλαι όμά- 
δες, ώς τοϋ οίκοπέδου Άγγελοπούλου καί τοΟ 
Ίεροϋ τοϋ Παγκράτους. 'Ολόκληρον τό ύλικόν 
τό προερχόμενον έκ τών άνασκαφών Ν τής Άκρο- 
πόλεως 1955-1960, Ιδίως τό έκ τοϋ σημαντικοϋ 
Ίεροϋ τής Νύμφης (περί τά 200 κιβώτια) 
συνεκεντρώθη είς τήν άποθήκην ταύτην. Ή τα- 
ξινόμησις τοϋ ύλικοϋ έγένετο κατά τρόπον λίαν 
συστηματικόν, οϋτως ώστε, τά μέν άγγεΐα, ειδώ
λια, λύχνοι καί άλλα άντικείμενα νά έκτίθενται 
κατά χαρακτηριστικός όμάδας καί κατά χρονο
λογικήν σειράν έπί τών ρυμών, τά δέ όστρακα νά 
έκτίθενται ταξινομημένα εις ειδικά συρτάρια, 
έπιτρέποντα τήν εΰχερή μετακίνησιν καί μελέτην. 
Έν τω μεταξύ συνεχίσθη ύπό τήν έπιστημονικήν 
καθοδήγησιν τοϋ Εφόρου, ώς καί τοϋ έπιτίμου 
διευθυντοϋ Άκροπόλεως κ. Γ. Μηλιάδη, διά τών 
έπιστημονικών βοηθών X. Κανελλοπούλου, Μ. 
Τσώνη, Π. Μαντζώρου καί Ε. Ζαγανιάρη ή δελ- 
τιοποίησις τοϋ έν άποθηκεύσει ύλικοϋ. Τά δελ
τία περιλαμβάνουν καί ένταϋθα πλήρη στοιχεία, 
βιβλιογραφίαν, φωτογραφίας, σχέδια καί ένδεί- 
ξεις συσχετίσεως μετά τών ήμερολογίων. Παραλ- 
λήλως καταρτίζεται πλήρες φωτογραφικόν άρ- 
χείον, τόσον τών κυρίων άντικειμένων όσον καί 
τών άνασκαφών, έξ ών προήλθον ταϋτα.

Παραλλήλως μέ τήν όργάνωσιν τών άποθηκών 
κατεσκευάσθη νέον έργαστήριον, άντικαταστή- 
σαν παλαιότερον ύπόστεγον κατά τήν νοτίαν 
πλευράν τοϋ Μουσείου. Έλήφθη φροντίς, όπως 
παραμείνη τοϋτο κατά τό δυνατόν άθέατον καί 
έλαφρόν διά συνδυασμού κατασκευής ζευκτών 
έλασμάτων Dexion, σιμεντοπλίνθων, ύελοστα- 
σίων καί στέγης έκ φύλλων άλουμινίου. Αί έσωτε- 
ρικαί έγκαταστάσεις έπιτρέπουν τόν εύχερή κα
θαρισμόν καί τήν άποκατάστασιν διά συγκολλή- 
σεως τών άγγείων, τής μελέτης γιγνομένης έπί 
τών μεταλλικών καί ξύλινων τραπεζών.

Συμπληρωματικός έξοπλισμός διά μεταλλικών 
γραφείων καί καθισμάτων έγένετο τόσον είς τό 
γραφεϊον τών έπιμελητών όσον καί είς τά τών 
άρχιφυλάκων καί λογιστών. Τό τελευταϊον τοϋτο 
διά δρυίνου διαχωρίσματος μετά ύελωμάτων άπε- 
μονώθη άπό τάς άποθήκας.

Διά τήν βιβλιοθήκην τής ’Εφορείας ήγοράσθη- 
σαν έπιστημονικά συγγράμματα άξίας 15000 δρα
χμών, πολλά δέ άλλα άπεκτήθησαν διά δωρεών 
ή άποστολών έκ τοϋ 'Υπουργείου Προεδρίας.

II. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Α' Έπί τής Άκροπόλεως :

Διά τήν τακτοποίησιν τοϋ έπί τής Άκροπό
λεως ύλικοϋ, άρχιτεκτονικοϋ καί έπιγραφικοϋ, 
έφηρμόσθη ή άρχή νά παραμένη τοϋτο έπί τό
που, τακτοποιούμενον κατά μικράς όμάδας. Πά- 
σαι αί έπί τοϋ βράχου έπιγραφαί, ταξινομηθεΐσαι 
έπί τόπου, κατεγράφησαν καί άπεδελτιώθησαν 
ύπό τοϋ Έπιμελητοϋ Π. Καλλιγά, τής θέσεώς των 
σημειωθείσης έπί τοπογραφικοΰ χάρτου. Ό περί 
τήν Πύλην Beule χώρος ηύπρεπίσθη καί αί έπί 
τοϋ κτηρίου ταύτης ήλεκτρικαί έγκαταστάσεις 
άφηρέθησαν άντικατασταθεϊσαι ύπό υπογείων. 
Τά διάσπαρτα τεμάχια μαρμάρου περί τό βό
θρον Άγρίππα συνεκεντρώθησαν είς όμάδα βο- 
ρείως τοϋ βάθρου. ’Επίσης, έτακτοποιήθη τό ύλι- 
κόν τής περιοχής Προπυλαίων άπαλλαγέντος 
τοϋ χώρου τής Πινακοθήκης τών προσθέτων ύλι- 
κών, άφηρέθη δέ καί ή άκαλαίσθητος σιδηρά Ού
ρα. Πρό τής Πινακοθήκης έτοποθετήθησαν άρ- 
χιτεκτονικά τεμάχια καί έπιγραφαί. Τοπογραφι
κόν σχέδιον τής θέσεως τών άνηκόντων είς τά 
Προπύλαια λίθων κατήρτισε καί παρέδωκεν είς 
τήν Υπηρεσίαν, συμπληρών έργασίαν τοϋ πα- 
τρός, ό άρχιτέκτων κ. Dinsmoor.

Εις τόν υπόγειον χώρον τοϋ Πύργου τής Άθη- 
νάς Νίκης έγένοντο ώρισμέναι έπισκευαί καί έξα- 
σφάλισις τής κλίμακος καθόδου διά σιδηροϋ ένι- 
σχυμένου καλύμματος. ’Επίσης έλήφθησαν μέ
τρα διά τό ύδατοστεγές τοϋ χώρου καί πρός άπο- 
στράγγισιν τών ύδάτων τών βλαπτόντων τάς προσ
όψεις τοϋ Πύργου. Παρά τό κυκλώπειου τείχος 
έταξινομήθη τό ύλικόν καί έχωρίσθησαν τά τε
μάχια τά άνήκοντα είς τό κτήριον τών Προπυ
λαίων.

Ή πρόχειρος τακτοποίησις τοϋ ύλικοϋ έπεξε- 
τάθη μέχρι τοϋ βάθρου τής Προμάχου, τοϋ όποιου 
τό σχετικόν ύλικόν έμελέτησε καί πάλιν ό καθη
γητής κ. Homer Thompson. Μερική τακτοποίη- 
σις ύλικοϋ έγένετο είς τήν περιοχήν τοϋ Έρε- 
χθείου, μάλιστα τών λίθων τής σίμης τοϋ κτηρίου. 
Άπό τήν τεχνικήν Υπηρεσίαν τοϋ Υπουργείου 
έζητήθη νά μελετηθή τό θέμα τής στηρίξεως τής 
προστάσεως, ύφισταμένης τόν κίνδυνον σημαντι
κής φθοράς, λόγφ τής όξειδώσεως τών σιδηρών 
συνδέσμων.

Περιωρισμένης κλίμακος στερεωτικοί καί άνα- 
στηλωτικαί έργασίαι έγένοντο διά τής Διευθύν- 
σεως Άναστηλώσεως είς τόν Παρθενώνα, όπου 
συνεπληρώθησαν μαρμάριναί τινες πλάκες τοϋ
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Άθήναι: α. Τό Φετιχιέ-Τζαμί μετά τήν εξωτερικήν του διαμόρφωσης β. Ό Δ. τοϋ ’Ασκληπιείου χώρος, 
πρό τής διαμορφώσεως, κατά παλαιάν φωτογραφίαν

Ν. ΠΛΑΤΩΝ
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