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Ίππίου, μέχρι του 500 π.Χ. περίπου (Πίν. 3, 
1 καί 5, 2 καί 6, 3 καί 7 ).

Τετράδραχμα άπό τοΟ 490 - 48011 ( Πίν. 3, 4 
καί 8,5 καί 10, 6 καί 11). Τετράδραχμον μετά ( ;) 
τήν μάχην τής Σαλαμϊνος. Έπί τοΰ κράνους δια- 
κρίνονται σαφώς φύλλα έλαίας καί έπί τής όπι- 
σθίας όψεως πλήν τοϋ κλαδίσκου έλαίας καί μη
νίσκος (Πίν. 3, 11 καί 16).

Δίδραχμον καί τετράδραχμον περί τό 470 - 460 
(Πίν. 3, 12 καί 17, 13 καί 18).

Τά δύο άθηναϊκά τετράδραχμα τής έποχής των 
αρχόντων είναι κατά πάσαν πιθανότητα άπό μή 
γνωστάς11 12 σφραγίδας (Πίν. 3, 19 καί 20, 21 
καί 22 ).

Μικρά έπιλογή τής Συλλογής έχει έκτεθή είς 
τρεϊς προθήκας τής δευτέρας αίθούσης τού Μου
σείου.

Σημαντικώς έπλουτίσθη κατά τό χρονικόν τούτο 
διάστημα ή βιβλιοθήκη διά βιβλίων προερχόμε
νων έκ δωρεών:

1) Ή American Numismatic Society συνέχισε 
τήν άποστολήντώνέκδόσεώντης: Numismatic No
tes and Monographs, Museum Notes, Numismatic 
Studies, άριθ. 10, Centennial Publication κ.τ.λ.

2) Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία έδώρησε 500 
περίπου τόμους διαφόρου νομισματικού περιεχο
μένου, συμπληροϋντας κενά τής βιβλιοθήκης τής 
Συλλογής έκ τής βιβλιοθήκης Μ. Βλαστού.

3) Ό κ. ’Ιωάννης Πασσάς έδώρησεν ολόκληρον 
τήν μέχρι τής έποχής δημοσιευομένην σειράν τής 
Sylloge Nummorum Graecorum.

4) Ό Εύθύμιος Κυριάκης έδώρησε μεταξύ άλ
λων καί τό βιβλίον τού Furtwangler: Die Antiken 
Gemmen.

5) Οί κληρονόμοι τού Γρηγορίου Έμπεδοκλέ- 
ους, μετά τής Νομισματικής Συλλογής, έδώρησαν 
καί τήν βιβλιοθήκην του περιέχουσαν έκτος των 
άλλων καί τήν σειράν των καταλόγων τού British 
Museum.

6) ’Επίσης βιβλία έδώρησαν ή American Nu
mismatic Association διά τού προέδρου της Ο.Η. 
Dodson, ό καθηγητής Louis Robert καί ή δ. Πη
νελόπη Φωτιάδη.
Ή ’Αρχαιολογική Υπηρεσία διέθεσε, τέλος, ση
μαντικήν πίστωσιν διά τής όποιας συνεπληρώθη- 
σαν κυρίως κενά των νομισματικών περιοδικών.

ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΡΟΥΧΑ

11. Σύμφωνα μέ τάς νέας χρονολογήσεις τοΟ C.M. Kraay, 
NC 1956 σ. 43 κ.έ.

12. Πρβλ. Μ. Thompson, The new style coinage of Athens, 
άριθ. 37β καί 98d.

B. ’Επιγραφική Συλλογή
Μέ τήν άνασυγκρότησιν τοΰ ’Εθνικού ’Αρ

χαιολογικού Μουσείου μετά τόν Β' παγκόσμιον 
πόλεμον συνδέεται στενώς καί ή άνακαίνισις τής 
’Επιγραφικής Συλλογής, αφού στεγάζονται είς τό 
ίδιον κτήριον. Είδικώς διά τήν Συλλογήν προέκυ- 
ψαν ώρισμέναι δυσχέρειαν διότι τό περιεχόμενον 
τοΰ ’Εθνικού Μουσείου είχεν άποκρυβή κατά τήν 
έναρξιν τοΰ πολέμου καί παραμείνει είς τά κατα
φύγια κατά τήν διάρκειάν του· συνεπώς οί έργο- 
λάβοι ήδύναντο νά κινηθώσιν κατ’ άρχάς τουλά
χιστον έλευθέρως είς τό μεγαλύτερον τμήμα του. 
Άντιθέτως, οί ένεπίγραφοι λίθοι είχον παραμείνει 
είς τήν θέσιν των καί, όταν γειτνιάζον τμήμα τοΰ 
Μουσείου έπεσκευάζετο, είδικώς πρός τήν έσω- 
τερικήν αόλήν τής Συλλογής, έπρεπε νά άποκο- 
μισθώσιν έν τάχει αί έπιγραφαί έκεΐθεν. Τό πρό
βλημα όμως ήτο, πού νά μεταφερθούν; Διότι, 
δέν ύπήρχον διαθέσιμοι χώροι έπαρκεϊς διά τό
σον πολύ καί τόσων μεγάλων διαστάσεων Ολικόν. 
Παρέστη έπανειλημμένως ανάγκη, όπως τμήματα 
τοΰ Ολικοΰ τής αύλής ή τών αιθουσών μεταφερθώ- 
σιν είς διάφορα καί άπέχοντα άλλήλων σημεία, 
ίνα μετακινηθώσι καί έκεΐθεν έκ νέου. Τοΰτο είχεν 
ώς συνέπειαν, πλήν άλλων, νά άποσβεσθώσιν οί 
αριθμοί ευρετηρίου τών λίθων, — άνανεούμενοι 
πρότερον καθ’ έκαστον έτος — καί νά χρειασθή 
πολύς χρόνος καί κόπος μετά ταΰτα διά τήν ταύτι- 
σιν τών μικρών ένεπιγράφων τεμαχίων.

Ή μέχρι τοΰ χρόνου τής ένάρξεως τής άνακαι- 
νίσεως τής Συλλογής μορφή της ήτο περίπου ή 
έξής: Αί έπιγραφαί ήσαν έκτεθειμέναι είς μίαν 
μεγάλην εσωτερικήν υπαίθριον αύλήν καί 5 ήμι- 
Οπογείους αίθούσας περί αύτήν. Ύπήρχον άκόμη 
πολλαί έπιγραφαί, κατά μέγα μέρος κιονίσκοι, είς 
μίαν άλλην έξωτερικήν αυλήν βορείωςτοΰ κτη
ρίου, κατά τήν όδόν Βασιλέως Ηρακλείου.

Όταν προ έτών είχε γίνει ή τακτοποίησις τών 
έπιγραφών, αί όποΐαι μετεφέρθησαν έκ τής ’Αρχαι
ολογικής Εταιρείας καί όπου άλλοΰ άνά τήν ’Ατ
τικήν κυρίως εΰρέθησαν, ό μελετητής θά έκινεΐτο 
έλευθέρως είς τό ’Επιγραφικόν καί θά εΰρισκεν εύ- 
κόλως τά κείμενα, τά όποια έχρειάζετο πρός σπου
δήν, αλλά κατά τά τελευταία έτη ή παλαιά κατ’ 
άριθμητικήν σειράν διάταξις τών λίθων είχε δια- 
ταραχθή, διότι τό ύλικόν ηΰξήθη κατά ποσότητα 
δυσανάλογον πρός τούς υπάρχοντας χώρους καί 
οί λίθοι έτοποθετοΰντο έκεϊ όπου ύπήρχεν είσέτι 
όλίγος διαθέσιμος χώρος. "Επρεπε, λοιπόν, μέ τήν 
άνακαίνισιν νά έξοικονομηθοΰν χώροι διά τήν 
άνετωτέραν τοποθέτησιν τών 13.337 ένεπιγράφων 
λίθων. Τοΰτο δέν έπετεύχθη πλήρως, διότι δύο 
είσέτι αΐθουσαι χρειάζονται.
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Οί προστεθέντες νέοι χώροι είναι:
Έν πρώτοις άφηρέθησαν οί κατά μήκος τής 

προσόψεως καί έπί τής όδοϋ Τοσίτσα όγκοι χω
μάτων, έπί των όποιων ύπήρχε κηπάριον. Ή θέσις 
αΰτη διεμορφώθη είς τρόπον ώστε, κατά τό μέ
σον καί έκατέρωθεν έστεγασμένου προπύλου, νά 
παραμείνη υπαίθριος αυλή έμβαδοΰ 420 μ2 (Πίν. 
4 α). Εις ταύτην έτοποθετήθησαν άρκεταί έπιγρα- 
φαί, κυρίως ένεπίγραφοι στήλαι, έρειδόμεναι έπί 
τού τοίχου τού κτηρίου. Κατά τά άκρα τής αύλής 
ύψώθη άνά μία τετράγωνος αίθουσα, έμβαδοΰ 175 
μ 2. Είς ταύτας, έτοποθετήσαμεν, είς μέν τήν άρι- 
στερά τφ είσερχομένω (ύπ’ άριθ. 11) (Πίν. 4 β) έπι- 
γραφάς έκ τής άρχαϊκής μόνον έποχής, είς δέ τήν 
δεξιά (ύπ’ άριθ. 9 ) σειράν έκ τών σημαντικωτέ- 
ρων καί πλέον άντιπροσωπευτικών διά τήν έξέ- 
λιξιν τής γραφής, από τής αρχαϊκής έποχής μέ
χρι τών ύστέρων ρωμαϊκών χρόνων. Αί δύο 
αδται αίθουσαι προορίζονται διά τήν έπίσκε- 
ψιν τοϋ κοινοϋ, αί άλλαι είναι κυρίως αίθουσαι 
μελέτης.

Πλήν τών δύο κατά τήν πρόσοψιν νέων αιθου
σών προσετέθησαν τρεις ακόμη άρκετά ευρύχω
ροι ( Πίν. 4 γ ) ύπό τάς αίθούσας τοϋ Εθνικού καί 
κατά τό ανατολικόν τής αύλής ( ύπ’ άριθ. 7, 8,10 ) 
είς θέσιν, ήτις άλλοτε έπληροϋτο χωμάτων. Έκεΐ 
μετεφέραμεν τό πλεΐστον τών κιονίσκων καί βά
θρων άπό τήν έπί τής όδοϋ Ηρακλείου αυλήν.
Ή υπαίθριος αυλή περιωρίσθη καί τμήμα 

της, κατά τό βόρειον, άνατολικόν, ώς καί τό δυ
τικόν, έχωρίσθη διά τοίχου καί έσχηματίσθη- 
σαν έκεΐ εύρεΐς (πλάτ. 8 μ.) καί φωτεινοί διάδρο
μοι έστεγασμένοι, λίαν χρήσιμοι διά τήν έναπό- 
θεσιν βάθρων, ώς καί τήν στήριξιν έπί τών τοί
χων τών ύψηλών έπιγραφών. Κατά τό μέσον τών 
διαδρόμων, μεγάλοι έπάλληλοι ρυμοί έπί μεταλ
λικού σκελετού έδέχθησαν πλήθος μικροτέρων 
έπιγραφών.

Άπό τήν ούτωσί διαμορφωθεΐσαν αυλήν, δύο 
μαρμάρινοι κλίμακες έπί τής βόρειας πλευράς 
όδηγοϋν είς ύπερώον, τήν στέγην δηλαδή τών 
προαναφερθέντων διαδρόμων. Έπί τής δυτικής 
πλευράς του ύψοΰται ή 6η τών προστεθεισών 
νέων αιθουσών. Αΰτη διαιρείται είς δύο μέρη, είς 
τό μικρότερον τών όποιων έστεγάσθησαν αί μή 
άττικαί έπιγραφαί. Έπί τοϋ τοίχου τής προσό- 
ψεώς της έρείδονται έρμαϊκαί στήλαι, αί όποϊαι 
άλλοτε εφερον κεφαλάς κοσμητών.

Είς τόν υπόλοιπον έκεΐ υπαίθριον χώρον έχει 
στηθή σημαντικός άριθμός έπιγραφών, κεχαρα- 
γμένων μεγάλοις γράμμασι, έπί δέ τών σχηματιζο- 
μένων οίονεί μετοπών μεταξύ τών παραθύρων τοϋ 
κτηρίου, άνθέμια έπιτυμβίων στηλών (Πίν. 5 α).

Είς τάς 5 παλαιάς αίθούσας δέν έγιναν σημαντι
κοί μεταβολαί· άφηρέθη όμως τό πλακόστρωτον 
δάπεδόν των καί άντικατεστάθη διά μωσαϊκού, 
έγιναν νέα έπιχρίσματα, έπί δέ τών τοίχων, ώς καί 
κατά τό μέσον, κατεσκευάσθησαν έκ σιδηροπα
γούς σκυροκονιάματος ρυμοί μετά ξύλινης έπενδύ- 
σεως. Ό τελευταίος κάτω έγινεν ύψηλότερος, διά 
τήν υποδοχήν τών όγκωδεστέρων λίθων (Πίν. 5 β).

Κατά τήν τοποθέτησιν τού ύλικοΰ έλήφθη φρον- 
τίς, ώστε είς τάς παλαιάς αίθούσας 1, 2 καί 5 νά 
παραμείνωσι, κατά τό δυνατόν, αί έπιγραφαί, αί 
όποϊαι καί πρότερον ή σαν έκεΐ, διά τήν διευκό- 
λυνσιν τών μελετητών, πρό παντός δέ, νά διατηρη- 
θή ή κατ’ άριθμητικήν σειράν τοποθέτησις τών 
λίθων. Τό τελευταΐον τούτο έπεδιώξαμεν καί είς 
τάς άλλας αίθούσας. Έξαίρεσιν άπετέλεσαν οί 
ύπαίθριοι χώροι, είς οΰς έπρεπε νά προσαρμοσθώ- 
σιν αί διαστάσεις τών λίθων πρός τόν οίκοδομικώς 
διαμορφωθέντα χώρον.

Κατά τήν έπανέκθεσιν, έκάστη τών έπιγραφών 
τυγχάνει ειδικής έπεξεργασίας. Πλήν τού καθα
ρισμού της, έφ’ όσον είναι συγκεκολλημένη μέ 
άλλην, άποκολλώνται τά τεμάχια. Τούτο, διότι είς 
παλαιοτέραν έποχήν ώς μέταλλον συγκρατήσεως 
τών ένεπιγράφων τεμαχίων έχρησιμοποιεΐτο ό σί
δηρος, καί όχι ό ορείχαλκος ώς σήμερον. Συνε
πείς τούτου πολλοί συγκεκολλημένοι λίθοι έπα- 
θον όξειδώσεις, ένίοτε δέ καί διερράγησαν. Χι
λιάδες άλλαι έξ αύτών διελύθησαν καί συνεκολ- 
λήθησαν έκ νέου. Έκ παραλλήλου άντικατεστά- 
θη ό γύψος, μέ τόν όποιον συνεπληροΰντο τά κε
νά, δστις είχε φθαρή ή άμαυρωθή άπό τήν κατα
σκευήν έκτύπων. Έπί τού νέου γύψου στρώμα 
χρώματος τόν προφυλάσσει καί συγχρόνως προ
βάλλει καλύτερον τά τεμάχια μαρμάρου. Είς με- 
ρικάς έκατοντάδας άνέρχονται καί τά ένεπίγρα- 
φα τεμάχια, τά όποια συνεκολλήθησαν διά πρώ- 
την φοράν.

Αί έργασίαι συνεχίζονται. ’Απομένουν κυρίως 
συγκολλήσεις λίθων, ώς καί ή άνίδρυσις, έπί τοι- 
χαρίου είς τήν βάσιν τών τοίχων τών διαδρόμων, 
τών μεγάλων στηλών μέ τά ό νάματα έφήβων. Αύ- 
ται σύγκεινται έκ πολλών μικρών τεμαχίων το
ποθετημένων έντός ξύλινων πλαισίων. Επειδή ό 
συνέχων ταΰτα γύψος έχει διαλυθή, είναι άπαραί- 
τητον νά γίνη νέα συναρμολόγησις τών τεμαχίων, 
έργασία, ήτις άπαιτεΐ χρόνον καί δαπάνας (εύ- 
ρεϊα χρησιμοποίησις ράβδων ορειχάλκου, γύ
ψου, συνδετικής κόλλας καί ύγροΰ, τσιμέντου διά 
τάς βάσεις). Τοϋ συνεργείου διά τήν έργασίαν 
ταύτην προΐσταται ό έμπειρος, άλλοτε τεχνίτης έν 
τφ Μουσείφ, Ν. Φράγκος. Άλλο συνεργεΐον διά 
τάς μεταφοράς τών λίθων άσχολεΐται καί μέ τόν
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χρωματισμόν τοϋ γύψου, όστις ρυπαίνεται εύκό- 
λως.

Έκ παραλλήλου προχωρεί ή σύνταξις τοϋ νέου 
Ευρετηρίου παρά τής Κας Πέππα -Δελμούζου, ή 
ταξινόμησις τοϋ φωτογραφικού αρχείου καί ό 
έμπλουτισμός τής βιβλιοθήκης, ή όποια χάρις εις 
χορηγηθείσας ύπό τοϋ ΤΑΠ έπαρκεϊς δι’ αγοράν 
βιβλίων πιστώσεις έχει γίνει άξιόλογος. Ήγορά- 
σθη σειρά τών σπουδαιοτέρων κλασσικών, πολλά 
σώματα έπιγραφών (Δελφικοί, Κρήτης κ.λ.π.) τό
μοι άπαραιτήτων περιοδικών συγγραμμάτων, ώς
S. Ε. G., R. Ε. G, Hellenica, δώδεκα τόμοι τοϋ 
Handbuch der Altertumswissenschaft, τό Syll3. 
κλπ.

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΜΙΤΣΟΣ

*

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ 
( 1946-1959)

Αί Σύλλογοί τοϋ Βυζαντινού Μουσείου έξετέ- 
θησαν μετά τόν πόλεμον εις τό Μέγαρον τής Δου- 
κίσσης τής Πλακεντίας, όπου έστεγάζοντο καί 
πρότερον.

Αί πάσης φύσεως έργασίαι τής άνακαινίσεως 
καί τής έσωτερικής άνασυγκροτήσεως τοϋ Μου
σείου, άπό τής άπελευθερώσεως μέχρι τοϋ θέρους 
τοϋ 1960, έγένοντο πάσαιύπό τήν διεύθυσιν καί 
τή άμέσιρ προσωπική συμμετοχή τοϋ Καθηγητοϋ 
τοϋ Πανεπιστημίου κ. Γ. Σωτηρίου, Διευθυντοΰ 
τότε τοϋ Μουσείου, βοηθουμένου ύπό τής κ. Μα
ρίας Γ. Σωτηρίου καί τής Έπιμελητρίας τοϋ Μου
σείου κ. Άννας Χατζηνικολάου.

Εις τό ύπαρχον συγκρότημα κτηρίων προσετέ- 
θη (1951), είς τήν άνατολικήν πτέρυγα τοϋ Μου
σείου, μεγάλη αίθουσα φωτιζομένη έκ τής όρο- 
φής, κατά τήν νέαν άντίληψιν περί φωτισμού τών 
Μουσείων. Ή μελέτη τής νέας αιθούσης έγένετο 
ύπό τοϋ άρχιτέκτονος κ. Δούρα, τών Τεχνικών 
Υπηρεσιών τοϋ Υπουργείου Παιδείας. Ή αί
θουσα αϋτη δέν ήλλοίωσεν τήν έξωτερικήν έμφά- 
νισιν τών κτηρίων τοϋ Μουσείου. Έκτοτε δέν 
έγένοντο νέαι κτηριακοί έγκαταστάσεις, άλλά μό
νον συντήρησις καί μεταρρυθμίσεις τών έσωτε- 
ρικών χώρων.

Άπό τοϋ έτους 1953, χάρις είς τά κονδύλια έπα- 
νεκθέσεων τών Μουσείων, άντικατεστάθησαν αί 
προθήκαι διά νέων είς όλας σχεδόν τάς αίθούσας, 
έγένετο άνανέωσις καί πλουτισμός τής έπιπλώ- 
σεως τών γραφείων καί τής βιβλιοθήκης, διαρ
ρυθμίσεις διά τήν καλυτέραν λειτουργίαν τοϋ έκ- 
δοτηρίου εισιτηρίων κ.λ.π.

Έγένοντο έπίσης αί κάτωθι έργασίαι: 
α. Συντήρησις τών άντικειμένων καί ιδιαιτέρως 

δεκάδων άξιολόγων εικόνων ύπό τών ειδικών συν
τηρητών ( Πίν. 6 καί 7) κ. Φ. Ζαχαρίου, Τ. Μαρ- 
γαριτώφ καί Ε. Νουκάκη.

β. Καταγραφή, κατάταξις καί έκθεσις γλυπτών 
(περί τά 1600 τεμάχια).

γ. Φωτογράφησις καί δελτιογράφησις εικόνων 
( περί τά 3000 τεμάχια ).

δ. Άνακατάταξις μερική τών εκθεμάτων είς τάς 
αίθούσας καί ιδιαιτέρως τών άντικειμένων μικρο
τεχνίας.

Είς τάς έργασίας αύτάς είργάσθησαν αί δίδες 
Άναστ. Δημητριάδου, Φανή Κουτσοκώστα, Λέλα 
Κουνουπιώτου καί ή κ. Χριστίνα Πάσχου.

Τά κυριώτερα έκ τών είσελθόντων εις τό Μου- 
σεϊον άντικειμένων μετά τόν πόλεμον εως τό 1960 
είναι τά έξής:

Α'. Έκ δωρεών:

1. Συλλογή X. Λαμπίκη (εικόνες 109, χειρόγραφα 
2, ξυλόγλυπτα εικονίδια 4 ).

2. Δωρεά 'Ελληνικής Κοινότητος Νεαπόλεως ’Ιτα
λίας (10 εικόνες ).

3. Συλλογή Κατσαρά ( 75 εικόνες ).
4. Συλλογή τής Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Ε

ταιρείας (εικόνες 30).
5. Συλλογή Γ. Μακκα ( 9 εικόνες).
6. Δωρεά Ά. Χατζηαργύρη (5 εικόνες).
7. Δωρεά Κ.Π. Κριεζή (3 εικόνες καί 2 χαλκογρα- 

φίαι).
8. Δωρεά G. Gade (έξ άνάγλυφοι πλάκες κοπτικής 

τέχνης ).
9. Κληρονομιά Μελισσίδου ( 25 εικόνες).
10. Δύο μετάλλινοι παλαιοχριστιανικοί εΰλογίαι.
11. Είκών Χριστοϋ μεγάλη, τοϋ 1577.
12. Νόμισμα χρυσοϋν.
13. Είκών Αρχαγγέλου Μιχαήλ (14ου αί., τέχνης 

Κωνσταντινουπόλεως ) Τ

Β'. Έξ αγοράς:

1. Είκών τοϋ Ακαθίστου (Που αί.).
2. Δύο βημόθυρα (16ου αί.).
3. Είκών Αγίας Αικατερίνης (Που αί.).

Γ' Έξ άνασκαφών:

1. Είκοσι τέσσαρα πήλινα καί ύάλινα άγγεΐα (24) 
άπό άνασκαφήν τοϋ Άγιου Γεωργίου τοϋ Αλε
ξανδρινού καί δέκα παρόμοια άπό τάφον παρά 
τήν όδόν Βούρβαχη.

1. Βλ. Μ. Σωτηρίου, Παλαιολόγειος είκών τοΟ ’Αρ
χαγγέλου Μιχαήλ, Δελτίον Χ.Α.Ε. Άθήναι 1960, σελ. 
80 - 86.
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