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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.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:54 EEST - 3.236.241.27



12 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 16 (I960): ΧΡΟΝΙΚΑ

2. Δακτύλιος χρυσούς έκ των άνασκαφών Ώρεών
Εύβοιας.

Δ' Έκ περισυλλογής:

Τρεις μεγάλαι τοιχογραφίαι άποτειχισθεΐσαι έκ 
κατεστραμμένου ναού τού Ώρωποϋ2 καί μία τοι
χογραφία έκ τού ναού τού νεκροταφείου Τανάγρας.

MAN. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

*

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ 
(1960)

’Από τού ’Ιουνίου τού 1960, τήν διεύθυνσιν του 
Βυζαντινού Μουσείου άνέλαβεν ό κ. Έμμ. Χα- 
τζηδάκης, μέχρι τοΰδε "Εφορος Βυζαντινών ’Αρ
χαιοτήτων Α' Περιφερείας, τού ίδρυτοΰ καί έπΐ 
μακρά έτη διατελέσαντος Διευθυντοϋ αύτοϋ, κ. Γ. 
Σωτηρίου, άποσυρθέντος καί διατηροϋντος τόν τί
τλον τού ’Επιτίμου Διευθυντού.

Κατά τό έτος 1960, τό Μουσείον έπλουτίσθη 
διά τών κάτωθι άντικειμένων:

Α' Έκ περισυλλογής (Πίν. 8):

1. Δύο τεμάχια θωρακίων (0,67 x 0,55 καί 0,68 χ 

0,42) μέ γλυπτόν διάκοσμον έκ τής περιο
χής Διονύσου ’Αττικής ( Β.Μ. 3124 - 3125).

2. Τμήμα έπιστυλίου (0,28x0,30x0,22 έκ.) 
μετά κουφικών διακοσμήσεων έκ τού λό
φου Φιλοπάππου (Β.Μ. 3128).

3. Έκ τής ’Αγοράς, τμήμα περιθυρώματος 
(0,225x0,21) συμπλήρωμα ύπάρχοντος έν 
τφ Μουσείφ περιθυρώματος, κατά διαπίστω- 
σιν τής δ. A. Frantz ( Β.Μ. 3127).

Β' Έκ δωρεάς:

α) Είκών άμφιπρόσωπος, μεσαΐον φύλλον τρι- 
πτύχου, καλής ίταλιζούσης τέχνης 17ου αί. 
Δωρεά τού ’Επιτίμου Διευθυντού κ. Γ. Σω
τηρίου (Β.Μ. 3129).

Γ' Έξ αγοράς:

Τό Μουσείον άπέκτησεν τά εξής αξιόλογα 
άντικείμενα καί έργα τέχνης:

α) Χειρόγραφον χαρτώον κώδικα περιέχοντα 
τό Ψαλτήριον μέ έπίτιτλα καί κεφαλαία 
γράμματα έγχρωμα καί χρυσά. Φέρει υπο
γραφήν τού γνωστού γραφέως τού Που αί.

2. Μ. Χατζηδάκη, Βυζαντινές τοιχογραφίες στόν Ώ- 
ρωπό, Δελτίον Χ.Α.Ε. Άθήναι 1960, σελ. 87 - 107.

’Επισκόπου Ούγγροβλαχίας, μαθητοΰ τού 
Ματθαίου Μυρέων (Β.Μ. 3126). 

β) Είκόνα ’Αρχαγγέλου 15ου αί. ( διαστ. 0,44 x 
0,35 ). Χωρικωτέρας τέχνης Στερεας Ελλά
δος (Β.Μ. 3131).

γ) Είκόνα τής Αγίας Ματρώνας, μέσων 16ου 
αί., Κρητικής Σχολής (0,38 x 0,30), (Β.Μ. 
3130).

δ) Φύλλον τριπτύχου άμφιπροσώπου, Κρητικής 
έπίσης Σχολής (0,175 x 0,13), (Β.Μ. 3133 ). 

ε) Είκόνα τού 'Αγίου Γεωργίου τού έτους 1624, 
τέχνης χαρακτηριστικής τής Β.Δ. Ελλάδος, 
(1,06 X 0,63 ) μέ τήν έπιγραφήν: Δ έ η σ ι ς 
τού δούλου τού Θεού Φλουρο 
καί τών τέκνων του έτ(ους), 
ΖΡΛΒ'= 7132 == 1624 (Β.Μ. 3132),
(Πίν. 9α).

στ) Είκόνα Γενεσίου τής Θεοτόκου, μικρασια
τικού χαρακτήρος, μέ τήν έπιγραφήν: Χειρ 
Θεοφίλου Φυτυάνου, πρώτο- 
συγκέλου Χαλδίας, αψπα' (= 
1781), (Β.Μ. 3135).

ζ) Σταυρόν μετάλλινον, λειψανοθήκην, μετ’ 
έκτύπων παραστάσεων τού Χριστού μέ έκ- 
τεταμένας τάς χεΐρας καί έκατέρωθεν τής 
Παναγίας καί τού Ίωάννου έν προτομή 
10ου - 11ου αί. (Β.Μ. 3134 ).

Εις τό έργαστήριον συντηρήσεως τού Μουσείου 
έγιναν έργασίαι καθαρισμού καί στερεώσεως βυ
ζαντινών εικόνων διά τού συντη ρητού κ. Ά. Μαρ- 
γαριτώφ καί τού ύπαλλήλου τού Μουσείου κ. Έμμ. 
Νουκάκη. Έκ τούτων σημειούμεν :

α) Είκόνα Θεοτόκου Όδηγητρίας τού Μου αί.
(άριθ. 100), (Πίν. 9β). 

β) Είκόνα Φιλοξενίας τού ’Αβραάμ, άρίστης 
Κρητικής τέχνης, μέσων τού 16ου αίώνος 
(άριθ. 90) λ

γ) Σταύρωσιν τής αυτής τέχνης ( άριθ. 1550)2. 
δ) Είκόνα τής Αγίας Μαρίνης, ( άριθ. 85). 
ε) Γέννησιν, έργον Τίλιού Μόσκου, τού 1680 

( άριθ. 1511 ).
Έπίσης έγιναν έργασίαι συντηρήσεως έπί έτέ- 

ρων είκοσι πέντε έκτεθειμένων εικόνων τού Μου
σείου.

Πλήν βελτιώσεων εις έγκαταστάσεις τού Μου
σείου, διερρυθμίσθη έκ νέου, μετά τά άποστραγγι- 
στικά έργα, ή αίθουσα λαογραφικών παραστάσεων 
καί ή τής συλλογής Κατσαρά. ’Επίσης διερρυθμί-

1. Βλ. έγχρωμον πίνακα έν Μ. Χατζηδάκη, Δώδεκα 
Βυζαντινές είκόνες (Άθήναι 1961) άρ. 3.

2. Βλ. αυτόθι άριθ. 4.
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σθη έπΐ διαφορετικής άρχής ή διάταξις τής πρώ
της αιθούσης εΙκόνων, ήτις περιέλαβε τάς έκ τοϋ 
Ώρωποϋ άποτειχισθείσας τοιχογραφίας τοϋ 13ου 
αΐώνος καί τάς εις τήν πρό τοΟ 1453 περίοδον άνα- 
γομένας φορητός εΙκόνας, καθώς καί τάς προθήκας 
μέ τά βυζαντινά χειρόγραφα. Επίσης έξετέθησαν 
έπί ειδικών όκριβάντων αί βυζαντιναί άμφιπρό- 
σωποι εικόνες. Οϋτω άπετελέσθη αίθουσα μέ έργα 
άποκλειστικώς βυζαντινής ζωγραφικής. Εις αλλας 
αίθούσας έγιναν μικροτέρας σημασίας διαρρυθμί
σεις.

Έσυνεχίσθη κατά τό 1960, ή συμπλήρωσις τοϋ 
φωτογραφικού άρχείου τοϋ Μουσείου, ή καταλο- 
γογράφησις των γλυπτών, ήρχισε δέ καί ή κατα- 
λογογράφησις τών κεραμεικών συλλογών αυτού. 
Αί έργασίαι αύται έγένοντο ύπό τών δίδων Φ. 
Κουτσοκώστα, Λ. Κουνουπιώτη, Μαρίας Ροδο- 
πούλου καί Εύαγγ. Ζεάκη, υπό τήν έποπτείαν τής 
Έπιμελητρίας τού Μουσείου κ. "Αννας Χατζηνι- 
κολάου.

Κίνησις τού Μουσείου: Έν τφ Βυ- 
ζαντινφ Μουσείφ έφιλοξενήθησαν κατά παλαιάν 
παράδοσιν αί κατ’ έτος όργανοόμεναι ύπό τής 
Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας διαλέξεις.

’Επίσης έξεδόθη άγγλιστί 'Οδηγός τού Μου
σείου, συνταχθείς καί έκδοθείς ύπό τού έπιτίμου 
Διευθυντοϋ κ. Γ. Σωτηρίου.

MAN. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

*

ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΜΠΕΝΑΚΗ

Τό Μουσεϊον Μπενάκη ίδρύθη διά τού Νόμου 
4599 τοϋ 1930 διά δωρεάς τού ’Αντωνίου Έ. Μπε
νάκη, ό όποιος διετέλεσε καί Πρόεδρος τού Διοικ. 
Συμβουλίου τού Μουσείου μέχρι τού θανάτου του 
(1954).

’Από τοϋ 1954, ή σύνθεσις τοϋ Διοικ. Συμβου
λίου τοϋ Μουσείου έχει ώς έξής:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Ά. Μπενάκης, ’Αντι
πρόεδρος: ’Αριστείδης Κυριακίδης, Σύμβουλος 
Ταμίας: Ειρήνη Π. Καλλιγά, Σύμβουλοι: Γεώρ
γιος Χαρμπούρης, Σύμβουλος ’Επικράτειας, Λάμ
προς Ευταξίας, πρώην Υπουργός, Μανώλης 
Μπενάκης, Μαρίνος Καλλιγας, Διευθυντής ’Ε
θνικής Πινακοθήκης.

Διευθυντής τοϋ Μουσείου: ’Εμμανουήλ Χατζη- 
δάκης (άπό τοϋ 1941 ). ’Επιμελητής τοϋ Μου
σείου: Εόγενία Έ. Χατζηδάκη (άπό τοϋ 1951).

Τό Μουσεϊον έπιχορηγεΐται ύπό τοϋ Δημοσίου 
διά τάς τακτικάς δαπάνας του (Ν.Δ. 317/1947).

Πλουτισμός τοϋ Μουσείου. Τό

Μουσεϊον δέν έπαυσε νά πλουτίζεται διά νέων δω
ρεών ύπό τοϋ ίδρυτοΰ του μέχρι τοϋ θανάτου του. 
Μετά τήν χρονολογίαν αυτήν ό πλουτισμός δι’ 
άγορών ύπήρξε μέτριος, ένφ δέν έπαυσαν νά γί- 
νωνται σημαντικοί δωρεαί.

Οϋτω άπεκτήθησαν:

Α! Δι αγοράς:

Εικόνες 2, Πίνακες 2, Βυζαντινά (κοσμήματα, 
άμφια κλπ.) 16, ’Αρχαία κοσμήματα καί μετάλλια 
7, Κεραμεικά 3, ’Αραβικής τέχνης 9, Λαϊκής τέ
χνης (συμπεριλαμβανομένων 3 πλήρων ένδυμα- 
σιών) 66, Έγγραφα ’Αρχείων 411, ιστορικά κει
μήλια 5, Λιθογραφίαι - ύδατογραφίαι 54.

Β' Διά δωρεών:

α) Δωρεά Δαμιανοϋ Κυριαζή. Ό 
αείμνηστος Δαμιανός Κυριαζής κατέλιπεν εις τό 
Μουσεϊον διά τής διαθήκης του τάς Συλλογάς του, 
συνισταμένας έκ :

950 έργων ζωγραφικής (έλαιογραφιών, ύδατο- 
γραφιών, σχεδίων, λιθογραφιών ), 32 κεντημάτων 
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, 47 κεραμεικών Μ. 
’Ασίας (λεγομένων Ρόδου ), 2 εικόνων, ών ή μία 
ύπογεγραμμένη ύπό τοϋ Έμμ. Τζάνε, 1657 ( βλ. Ν. 
Δρανδάκη, Ό ζωγράφος Ε. Τζάνες, Άθήναι 1962, 
σ. 121, σημ. 1), 18 χειρογράφων κωδίκων, 514 βι
βλίων, τοϋ ’Αρχείου Άλ. Μαυροκορδάτου καί 
άλλων μικροτέρων άρχείων.

Κατόπιν διαπραγματεύσεων μετά τών κληρονό
μων τοϋ άειμνήστου Δαμιανοϋ Κυριαζή, έπετεύχθη 
ή άμεσος παραλαβή καί ή διά κληροδοτηθέντος 
ποσοϋ 10.000 Λ. ’Αγγλίας άνέγερσις νέας Αίθού- 
σης έν τφ Μουσείφ, είς τήν όποιαν έξετέθη τό 
μέγιστον μέρος τών ώς άνω Συλλογών. Τά έγκαί- 
νια τής νέας Αίθούσης, ύπό τήν έπωνυμίαν: ΑΙ
ΘΟΥΣΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ, έτελέσθησαν, 
παρουσία τοϋ Ύπουργοϋ Παιδείας Γ. Βογιατζή, 
τήν 13/7/1959. Ή έπίπλωσις τής νέας αιθούσης 
έγένετο δι’ ένισχύσεως τής Διευθύνσεως ’Αρχαιο
τήτων Υπουργείου Παιδείας, έκ τοϋ κονδυλίου 
έπανεκθέσεως.

β) Δωρεά Ελένης Σταθάτου. ΉΚα 
Ελένη Σταθάτου, είς συμπλήρωσιν παλαιοτέ- 
ρων δωρεών της, προσέφερε είς τό Μουσεϊον: 16 
χρυσά κοσμήματα, 'Ελληνικά καί ’Εγγύς ’Ανατο
λής (16-18ου αίώνος), 1 σπερβέρι-κέντημα Ρόδου 
( 18ου αί.), 1 κύαθον Κιουταχείας μέ άρμενικήν 
έπιγραφήν, ( 18ου αί.), 1 χρυσοΰν έσμαλτωμένον 
περιδέραιον Πάτμου (18ου αί.). ’Επίσης ή Κα 
Ελένη Σταθάτου διά συμβολαιογραφικής πρά- 
ξεως έδώρησεν είς τό Μουσεϊον τό σύνολον ξύ
λινης έπενδύσεως αίθούσης ύποδοχής ένός άρ- 
χοντικοΰ τής Κοζάνης, μέ γλυπτόν διάκοσμον
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