
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΤΟ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ *

Δεν είναι εϋκολον νά προσδιορισθή πότε ά- 
κριβώς ίδρύθη έκ πολλών παλαιοτέρων συλλο
γών τ ο’Επιγραφικόν Μ ο νοεί ον, δπως ε
καλείτο έπισήμως μέχρι καί τού 1939 καί τοι
ουτοτρόπως καθιερώθη (ΕΜ ώς συντομογρα- 
φία) είς τά μνημειώδη συγκροτήματα τών 
έπιγραφών, είς το CoTpus Inscriptionum 
Graecarum κ.α. Ai πρώται καταβολαί του άρ- 
χίζουν από τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας, 
τότε συνέλεγεν ό Κυριάκός Πιττάκης 
(17υ8-1863)’ έπιγραφάς καί τάς συνεκέντρωνε 
τό πρώτον είς την έκκλησίαν τής Μεγάλης 
Παναγιάς (1833), άργότερον δέ είς τό «Θη- 
σεϊον» (1835), την Στοάν τοϋ 'Αδριανού (1836) 
καί είς τόν «Πύργον τών 'Ανέμων» (1843). 
Εκείνος έφρόντισεν επίσης διά την άνέγερσιν 
τού κτηρίου τού Κεντρικού ’Αρχαιολογικού 
Μουσείου, τό οποίον μετωνομάσθη είς Εθνι
κόν Αρχαιολογικόν Μουσείον, πρό τής άποπε- 
ρατώσεώς του ήδη — διά Β.Δ. τον έτους 1888 5.

Κατά τά έτη τής κατασκευής τοϋ κτηρίου 
αυτού (1866-1889) καί Ιδιαιτέρως άφ’ ότου

* [Χρησιμοποιείται ό τίτλος «Επιγραφικόν Μου- 
σεΐον» ώς*διεθνώς έπικρατήσας αντί τοΰ επισήμου 
σήμερον «’Επιγραφική Συλλογή». Συντ. *Α. Έ.]

1 Πρβ. διά τόν Κ.Πιττάκην είς τά ΠΑΕ 1862-63 
(1864), σ. 4. Ευθ. ΚαςΤΟΡΧΗ, 'Ιστορική έκθεσις τών 
πράξεων τής έν Άθήναις Άρχ. Εταιρείας από τής 
ίδρύσειος αυτής τό 1837 μέχρι τοϋ 1879 τελευτώντος, 
Άθήνησιν 1879, σ. 10-11. Π. ΚαββαδιΑ, Ιστορία 
τής Άρχ. Εταιρείας άπό τής έν έτει 1837 ίδρύσεως 
αυτής μέχριΤ.τοΰ£,1900, Άθήνησιν 1900, σ. 16 καί 
Γλυπτά τοΰ ’Εθνικοΰ Μουσείου Κατάλογος, Προλε- 
γόμενα, σ. 15-23. Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΥ, 

’ Αρχαϊαι "Ελληνικοί Έπιγραφαί, Άθήναι 1939 (εκδ. 
«Πάπυρος»), σ. 32-33. Ν. ΠΕΤΡΟΥ-ΜΕΣΟΓΕΙΤΗ, Επι
γραφική,^Θεσσαλονίκη 1961, σ. 25-30.

2 Πρβ. Π. ΚΑΒΒΑΔΙΑ,Γλυπτά, Προλεγόμεια, σ. 9-40.

άνέλαβε την διεύθυνσιν τής Γεν. Εφορείας ό 
Π. Κα|ββαδίας (1885) 5 καί την τοΰ Επι
γραφικού Μουσείου ό Γερμανός έπιμελητής 
άρχαιοτήτων Η. G. L ο 11 i n g (1886) 4 πρέπει 
νά τοποθετηθή ή πρώτη όργάνωσις τοϋ Επι
γραφικού, τό οποίον έστεγάσθη είς τά υπό
γεια τού Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Προφανώς κατά τήν αυτήν εποχήν, αμα τή 
εμφανίσει τών μεγάλων δημοσιεύσεων τών άτ- 
τικών επιγραφών τής Ακαδημίας τών Επιστη
μών] τού Βερολίνου, έγινε περισσότερον αί- 
σθητή ή άνάγκη ενός ιδιαιτέρου Μουσείου 
’Επιγραφικού είς τάς Αθήνας. ’Άλλωστε έξ 
αίτιας τής μεταφοράς διαφόρων Συλλογών άρ- 
χαίων είς τό νεόδμητον ’Εθνικόν Αρχαιολογι
κόν Μουσείον είχον δημιουργηθή δυσκολίαι 
ώς προς τήν κατάταξιν τοϋ υλικού καί μία 
σχετική έλλειψις χώρου5. Έγινε λοιπόν δια
λογή μεταξύ τών ένεπιγράφων προσκτημάτων 
τοΰ Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου καί 
δσα ήσαν έκ χαλκού, επί άγγείονν ή συνεδέοντο 
πρός έργα Πλαστικής παρέμειναν είς τάς επί 
μέρους Συλλογάς (χαλκών, άγγείων, γλυπτών, 
κ.α.). Αί άπλούστεραι — μορφολογικώς — έπι
γραφαί μετεφέρθησαν είς εν τμήμα τών ΰπο- 
γείων τοϋ Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, 
είς τό Επιγραφικόν Μουσείον.

Εκεί, άργότερον καί επί τή βάσει τών αυ
τών κριτηρίων, έστειλαν πρός φύλαξιν τάς έπι
γραφάς έκ τής Συλλογής τής Αρχαιολογικής

3 "Ε.ά. σ. 38.
4 Πρβ. βιογραφίαν τοΰ Habbo Gerhard Lolling 

AM 1894, σ. XXII καί ΑΕ 1894, σ. 129-132.
5 Περί τής αταξίας, ή όποια έπεκράτησεν είς τό υπό 

κατασκευήν ’Εθνικόν Άρχ. Μουσείον μετά τήν συσ- 
σώρευσιν τών διαφόρων Συλλογών κατά τά έτη 1874- 

1885, πρβ. ΠΑΕ 1874, σ. 26 καί Π. ΚΑΒΒΑΔΙΑ, Γλυ
πτά... Προλεγόμενα, σ. 38.
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2 Ντ. Πέπττα - Δελμβύζου ΑΚ 1966

Έταιρείας-Βαρβακείου ώς και άλλας έκ τοϋ 
χώρου τής Άκροπόλεως

Ενεπίγραφα μνημεία μετεφέροντο την επο
χήν έκείνην εις τό Επιγραφικόν καί έκ τών 
έπαρχιών, κυρίως έκ τής Πελοπόννησου καί 
τών νήσων. Ή τάσις δμως αΰτη σχεδόν έστα- 
μάτησε προ πολλοϋ καί αί έπιγραφαί παραμέ
νουν είς τά τοπικά Μουσεία τής περιοχής, 
δπου άνευρέθησαν, ή είς τά Σχολεία.

Διά τό Επιγραφικόν Μουσεϊον είχον δια- 
τεθή εις τά υπόγεια τοϋ Εθνικού ’Αρχαιολο
γικού Μουσείου 5 μόνον αϊθουσαι πέριξ μιας 
τετραγώνου αυλής, ενώ επί τής προσόψεως 
— επί τής όδοϋ Τοσίτσα καί είς ύψος μέχρι 
2.30 μ. περίπου —, υπήρχε κήπος υπό τήν έπί- 
βλεψιν τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας. Ή τετρά
γωνος έσωτερική αυλή ήτο έπί τοϋ αυτού περί
που υπερυψωμένου επιπέδου, αί δέ 5 αϊθουσαι 
(δεξιά ή 2α καί 4η καί άριστερα αί 1η, 3η καί 
5η) ήσαν κατά έν μέτρον βαθύτεραι, ώστε δλαι 
αί αϊθουσαι έκθέσεως ήσαν ημιυπόγειοι. Είχον 
χαμηλάς είς σχήμα θόλου δροφάς καί παρά
θυρα μικρά, τά οποία άφέθησαν καί σήμε
ρον είς τό αυτό ύψος καί άποτελοΰν τον 
ύψομετρικόν δείκτην τοϋ παλαιού Επιγραφι
κού.

Όλως ακατάλληλον αρα οικοδόμημα διά νά 
στεγασθοΰν μνημεία, τά δποία λόγω τού δγκου 
των δυσκόλως μετακινούνται άλλ’ άπαιτοϋν 
έκ μέρους τοϋ μελετητοϋ τήν πλέον μικροσκο- 
πικήν παρατήρησιν καί μάλιστα υπό ιδεώδεις 
συνθήκας φωτός.

Μόνον είς τήν μεγάλην τετράγωνον αυλήν 
θά ήτο δυνατόν νά μελετήση δ ένδιαφερόμε- 
νος μίαν επιγραφήν (είκ. 1). ’Αλλά θά ήτο 1

1 Ενδείξεις διά τά ανώτερο) υπάρχουν είς παλαιούς 
καταλόγους παραδόσεο>ς επιγραφών έκ τής Άκροπό- 
λειυς καί τής Συλλογής τής Άρχ. Εταιρείας, ευρι
σκομένους εις τά αρχεία τοΰ Επιγραφικού Μουσείου, 
ώς καί είς τον Κατάλογον τού έν ΆΟήναις ’Επιγρα
φικού Μουοείου, τόμος Α', Έπιγραφαί έκ τής Άκρο- 
πόλειυς, άρχαϊκαί αναθηματικοί έπιγραφαί (Άθήναι 
1899), τον όποιον είχε συγγράφει ό Η. G. Loixing 

αρκετά έ'τη προ τού θανάτου του. “Αλλωστε ό τότε 
Γενικός “Εφορος Π. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ γράφει: «Καί έκ
τής ’Ακροπόλεως έκόμισα έν τω Μουσείω προς 
ταΐς έπιγραφαΐς (δι* έλλειψιν χώρου έν τω 
Μουσείφ τής Άκροπόλεως) γλυπτά τινα...» (σ. 39, 
ύποσ. 1 εις τά «Προλεγόμενα» τού «Καταλόγου»).

εϋκολον νά κινηθή τις έντός τών αιθουσών, 
ώστε νά διάλεξη μίαν ώρισμένην έπιγραφήν 
καί νά έπιτύχη τήν μεταφοράν της είς τήν αυ
λήν, δπου μέ τήν πάροδον τών ετών είχον συσ- 
σωρευθή είς πλήθος τά μεγάλα ενεπίγραφα μνη
μεία; ’Αξίζει νά σημειωθή δτι τό έτος 1916 
δ αριθμός τών επιγραφών, αί όποίαι είχον 
καταγραφή είς τό εύρετήριον τού ’Επιγραφικού 
Μουσείου άνήρχετο είς 12515 2. Τόσον άφθο- 
νον ήτο τό υλικόν, τό δποϊον έπρεπε νά στεγα- 
σθή είς τάς δλίγας ημιυπόγειους αίθουσας, 
ώστε πολλά ένεπίγραφα μνημεία ήσαν έκτε- 
θειμένα είς τήν άναφερομένην είς τάς δημο
σιεύσεις τής εποχής «’Άνω Αυλήν», δηλ. είς 
τόν υπαίθριον χώρον κατά μήκος τής έπί τής 
οδού Βασιλ. Ηρακλείου πλευράς τοϋ Έθν. 
Άρχ. Μουσείου.

Τήν κατάταξιν τοϋ υλικού άνέλαβεν δ με
γάλος έπιγραφολόγος Βασίλειος Λεονάρ
δος (1857-1930), δ οποίος ώς ’Έφορος Αρ
χαιοτήτων διηύθυνε τό Επιγραφικόν Μουσεϊον 
άπό τού έτους 1913 μέχρι τοϋ 1929. Είχε τότε 
ευτυχώς δλοκληρωθή ή έκδοσις τών αττικών 
έπιγραφών είς τό Corpus τών Inseriptiones 
Graecae καί χάρις είς τά πολύτιμα ταΰτα 
βοηθήματα καί τήν μεγάλην έπιστημονικήν 
του κατάρτι σιν έπέτυχεν ό Β. Λεονάρδος τήν 
ταύτισιν τών έπιγραφών καί τήν κατάταξιν 
των κατά τόν δρθότερον τρόπον, δηλ. ούτως 
ώστε ή χρονολογική καί ή κατά περιεχόμενον 
τάξις τών έπιγραφών νά συνδυάζηται προς 
τήν άρίθμησίν των κατ’ αϋξοντα αριθμόν τοϋ 
Ευρετηρίου.

Τό κριτήριον τούτο έτήρησεν ό Β. Λεο
νάρδος διά τάς μεγάλας κατηγορίας (ψηφί
σματα, καταλόγους, έπιτυμβίους κιονίσκους, 
κ.ά.) δπου ήτο έφικτόν, δηλ. προκειμένου δι’ 
έπιγραφάς, αί όποίαι δεν είχον άκόμη κατα- 
χωρισθή είς τό Εύρετήριον τοϋ Επιγραφικού 
καί κατά συνέπειαν δεν έφερον αριθμόν3.

2 Πρβ. Β. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ, Επιγραφικόν Μουσεϊον, 
είς Α Δ 2, 1916, Παράρτημα, σ. 63.

3 ’Αλλά καί τήν κατηγορίαν τών έκ τής Άκροπό
λεως αναθηματικών έπιγραφών, τήν όποιαν ό Η. G. 
Rolling είχεν αναδημοσιεύσει είς τόν «Κατάλογον τού 
’Επιγραφικού Μουσείου» (ίδέ παραπλεύρως ύποσ. 1), 
προσήρμοσεν ό Β. Λεονάρδος εις τό νέον Εύρε
τήριον ύπό τούς αριθμούς 6212*6558, καταργών τούς
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4 Ντ. Πέππα - Δελμοϋζβυ ΑΕ 1966

Διά τόν σπάνιον συνδυασμόν τής σειράς 
των επιγραφών εις τάς δημοσιεύσεις καί Αντι- 
στοίχως τής καταγραφής ώρισμένων συνόλων 
ενεπίγραφων λίθων υπό συνεχείς αριθμούς 
τοΰ Ευρετηρίου έχει χαρακτηρισθή ως υπο
δειγματική ή έπιστημονική κατάταξις τοϋ Επι
γραφικού Μουσείου Είναι έξ άλλου σχεδόν 
βέβαιον ότι προκειμένου περί των νέων εισ
ερχομένων είς τό Επιγραφικόν Μουσείον 
ό Β. Λεονάρδος έτήρει αύστηρώς την συνο
χήν τών συνόλων κατά τήν καταγραφήν των 
είς τό Εύρετήριον3.

Ή σχετική αύτη τάξις τοϋ Ευρετηρίου καί 
ή έπιστημονική κατάταξις τοΰ υλικού διηυκό- 
λυνε τό έργον τών ξένων μελετητών, διότι είς 
τήν άπλουστέραν, δευτέραν έκδοσιν τών Αττι
κών επιγραφών (Editio Minor τών Inscri- 
ptiones Graecae υπό F. Hiller von Gaer- 

tringen καί J. Kirchner 1913-1940) κατά 
κανόνα άναφέρεται ό αριθμός τού Εύρετηρίου 
δι’ έκάστην επιγραφήν.

Τό ακατάλληλον όμως κτήριον καί οί περι- 
ωρισμένοι χώροι, όπου όλοέν καί περισσότερα 
μνημεία μετεφέροντο, ήμπόδιζον τήν περαιτέ
ρω επεξεργασίαν τών έπιγραφικών κειμένων. 
Τοιουτοτρόπως εξηγούνται ώρισμένα λάθη δο
κίμων έπιγραφολόγων, όφειλόμενα είς παρα
λείψεις καί Αβλεψίας, θά έλέγομεν Αναγκαστι
κός, όταν π.χ. Αγνοείται ή ϋπαρξις μιάς δευ- 
τέρας καί ευανάγνωστου επιγραφής, μόνον καί 
μόνον επειδή εύρίσκετο είς τήν κάτω ή όπι- 
σθίαν όψιν ενός βαρυτάτου ένεπιγράφου μνη
μείου.

'Οπωσδήποτε κατά τά τελευταία έτη, μετά 
τον θάνατον τοϋ Λεονάρδου, ή τάξις είς 
τό Επιγραφικόν Μουσείον είχεν έντελώς δια- 
ταραχθή έξ αιτίας τών λόγων τούς οποίους 
άνεφέραμεν. Είναι άλλωστε γνωστόν, ότι μό-

παλαιοτέρους αριθμούς, έπί tfj βάσει καί πάλιν της 
νέας δημοσιεύσεως τών επιγραφών είς Inscriptiones 
Graecae.

1 Πρβ. Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΥ, Άρ- 
χαϊαι Έλληνικαί Έπιγραφαί, 1939 καί 1950 (έκδ. 
♦ Πάπυρος»), σ. 38.

2 Είς άρθρον του διά τό ♦’Επιγραφικόν Μουσείον» 
(ΑΔ 2, 1916, Παράρτημα, σ. 74) αναφέρει δτι είσή- 
χθησαν 37 Έβραϊκαί έπιγραφαί έκ Μυστρά καί κα- 
τεγράφησαν είς τό ευρετήριον τοϋ ’Επιγραφικού ύπό 
τούς αριθμούς 12470-12506.

νον υπό τήν έποπτείαν ειδικευμένου Αρχαιο
λόγου καί τάς υπηρεσίας έξησκημένου τεχνικού 
προσωπικού είναι δυνατόν νά διατηρηθή ή 
τάξις είς Μουσεία είδικοΰ περιεχομένου.

1. Η ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ

α. Διαρρύθμισες χώρων.

Τό πρόβλημα μιάς ριζικής καί λογικής τα- 
κτοποιήσεως τού Επιγραφικού Μουσείου Αντι
μετώπισε καί έπέτυχεν ό Γενικός Έφορος ’Αρ
χαιοτήτων κ. Μάρκελλος Μιτσός, ό 
όποιος διηύθυνε τό Επιγραφικόν Μουσείον 
’Αθηνών Από τοΰ Σεπτεμβρίου τοϋ 1938 μέ
χρι καί τοϋ 1966, έτος καθ’ ό ούτος προσέ- 
φερεν υπηρεσίας ως έπίτιμος Γενικός’Έφορος.

’Απαραίτητος προϋπόθεσις ήτο ή Ανακαίνι- 
σις τού κτηρίου καί ή έξεύρεσις τών Απαραι
τήτων χώρων. Τούτο κατέστη δυνατόν νά έπι- 
τευχθή διά τής έκτάκτου κρατικής έπιχορηγή- 
σεως Από τοΰ 1953 πρός έπανέκθεσιν τών 
Μουσείων μετά τόν Β' Παγκόσμιον Πόλεμον.

Στατικοί λόγοι είχον έπιβάλει προ έκατόν 
περίπου έτών τήν διαμόρφωσιν, τήν όποιαν 
περιεγράψαμεν Ανωτέρω, τών υπογείων τοϋ 
Έθν. Άρχ. Μουσείου, καθώς μαρτυρούν οί 
άχρηστοι λόγω έπιχωματώσεως μεγάλοι χώ
ροι, τά τόξα τών χαμηλών αίθουσών, κ.ά. 
Μόνον κατόπιν τής τεχνικής προόδου τής 
οικοδομικής καί τών νέων λύσεων στατικής 
—ως π.χ. τά υποστηρίγματα διά τήν άρσιν 
σημαντικού βάρους έκ τών ανω ορόφων — ήτο 
δυνατόν νά άνακαινισθή έκ βάθρων τό κτή- 
ριον τοΰ Επιγραφικού καί νά έξοικονομηθοϋν 
έπί τής αυτής έκτάσεως νέοι χώροι.

Πράγματι συμφώνως πρός τά σχέδια τοΰ 
Αρχιτέκτονος τοϋ 'Υπουργείου Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων, καθηγητού τού Πολυτεχνείου 
Θεσσαλονίκης Π. Καραντινού έπετεύχθησαν 
βασικαί μετατροπαί (παρένθ. πίν. Α).

1) Ό έξωτερικός κήπος, ό οποίος έκάλυπτε 
τήν πρόσοψιν μέχρι περίπου τού ύψους τών 
παραθύρων, κατηργήθη καί Αφηρέθησαν τά 
χώματα μέχρι βάθους 4 μ. (είκ. 2 α.β). Μία 
έστεγασμένη δίοδος (είκ. 3) όδηγεί είς τό έσω- 
τερικόν, ενώ δεξιά ή Αριστερά —είς τό βαθύ- 
τερον σημείον σκαφής — άφέθησαν υπαίθριοι
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Είκ. 2β. Ή εξωτερική αυλή καί ή είσοδος τής ένατης αιθούσης.

(Φωτογραφίαι|Β.ίΣταματοπούλου)

Είκ. 2α. Ή εξωτερική αυλή καί ή είσοδος τής ενδέκατης αιθούσης.
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Είκ. 3. Ή έστεγασμένη είσοδος.

Είκ. 4. Ή έσωτερική αυλή.

(Φωιογραφίαι. Β. Σταματοπούλσυ)
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χώροι (420 τ.μ. εμβαδόν) και εις τάς δύο πτέ
ρυγας έκτίσθησαν δύο ευρύχωροι αΐθουσαι 
(175 τ.μ. εκάστη) '. Αί δύο αύται αΐθουσαι, 
έχουν μικρότερον ύψος παρ’ δσον ή πρόσο- 
■ψις τοϋ ’Επιγραφικού καί ένσωματοϋνται 
κατά τά δύο άκρα αυτής άρμονικώτατα πρδς 
τό σύνολον.

2) Ηλευθερώθησαν έκ τής έπιχώσεως οί 
χώροι εις τδ βάθος καί άνατολικώς τής εσω
τερικής αυλής καί διεμορφώθησαν τρεις αΐ- 
θουσαι, ή 7η, 8η καί ή 10η. Δυστυχώς φωτί
ζονται μόνον τεχνητώς, άλλα καί πάλιν ή 7η, 
χάρις ακριβώς είς την πλήρη συσκότισίν της, 
είναι χρησιμωτάτη διά την φωτογράφησιν τών 
έπιγραφικών κειμένων.

3) Ή εσωτερική αυλή περιωρίσθη κατά τάς 
τρεις πλευράς (είκ. 4) καί διεμορφιυθη είς τό 
κάτω μέρος υπόστυλος διάδρομος 8 μ. πλάτους 
(είκ. 7), ενώ επάνω τό υπερώον, όπου καί 
όγκώδη μνημεία έχουν έκτεθή καί μία μακρά 
αίθουσα, ή 6η, έκτίσθη έξ αρχής.

4) Τό ύπερυψωμένον δάπεδον τής εσωτερι
κής αυλής έγινε κατά 1 μ. τουλάχιστον χαμη- 
λότερον, είς τρόπον (άστε αί πέριξ αΐθουσαι 
έπαυσαν νά είναι ημιυπόγειοι1 2. Καί εντός τών 
παλαιών αιθουσών (είκ. 5) κατήλθε τό δάπε
δον, ώς καί είς τον προθάλαμον. ’Αφού αί 
αΐθουσαι έκέρδισαν είς ύψος — περισσότερον 
τοϋ 1 μ. — , κατέστη δυνατόν αί όροφαί νά γί
νουν επίπεδοι διά τής καταργήσεως τών τό
ξων (είκ. 6).

5) Έξοικονομήθη επίσης χώρος διά τά Γρα
φεία τοϋ Επιγραφικού Μουσείου3, αριστερά 
μέν, είς τμήμα τής παλαιάς 3ης αιθούσης, διά 
τό επιστημονικόν προσωπικόν καί δεξιά — άπέ-

1 Είς την έκθεσιν τοΓι τότε ΔιειιΟυνιοΰ τοϋ ’Επι
γραφικού Μουσείου είς ΑΔ 16, 1960, Χρονικά, σ. 10, 
παρέχονται τά άνιοιέρω στοιχεία και αί μετρήσεις.

2 Ή Αλλαγή αΰτη φαίνεται είς τήν 5ην αίθουσαν, 
όπου παλαιότερον ό εισερχόμενος κατήρχετο τρεις 
τουλάχιστον βαθμίδας, ένφ σήμερον άντιθέτως ανέρ
χεται δύο. Αυτή είναι ή μόνη αίθουσα, ή οποία διε- 
τηρήθη είς τό αρχικόν ΰψος.

3 Παλαιότερον τό Γραφείον του Διευθυντοϋ τοΰ 
Μουσείου εΰρίσκετο επάνω είς μεσοπάτωμα είς τήν 
δυτικήν γωνίαν τής τότε μεγαλύτερης εσωτερικής 
αυλής.

ναντι ακριβώς—τό Φυλακείον καί οί κοινό
χρηστοι χώροι.

Διά τών άνωτέρω λύσεων τό Επιγραφικόν 
Μουσεϊον άπέκτησε μεγαλύτερους καί άνετω- 
τέρους χώρους προς έκθεσιν καί άνταποκρί- 
νεται είς τάς συγχρόνους αίσθητικάς άνάγκας 
δι’ εν κτήριον Μουσείου.

β. Ταξινόμησις υλικού

Τό επιγραφικόν υλικόν προκειμένου νά έκ
τεθή είς εν Μουσεϊον ή ιδιαιτέραν Συλλογήν 
είναι μεταξύ τών διαφόρων κατηγοριών τών 
εκθεμάτων έκείνο, τό όποιον δημιουργεί τά 
μεγαλύτερα τεχνικά προβλήματα είς τον δργα- 
νωτήν τής έκθέσεως. Τούτο οφείλεται είς τό 
ότι είναι υλικόν βαρύ, δύσχρηστον καί — έκ 
πρώτης όψεως — όχι πολύ ενδιαφέρον διά τον 
έπισκέπτην. Μία ακόμη δυσκολία συνίσταται 
είς τό ότι δεν είναι δυνατόν νά διαχωρισθή 
είς υλικόν δευτέρας διαλογής καί μή, ώστε νά 
έκτεθοϋν τά λαμπρότερα δείγματα καί τά άλ
λα νά παραμείνουν είς τάς άποθήκας, ώς έπα- 
ναλαμβάνοντα τούς ήδη εκτεθειμένους τύπους.

Σχεδόν πάντοτε ή επιγραφή είναι μοναδική 
είς τό είδος της καί τό κείμενόν της σπανίως 
επαναλαμβάνεται1. Διά τόν λόγον τούτον πρέ
πει τά ενεπίγραφα μνημεία νά είναι προσιτά 
είς τόν μελετητήν, δηλ. νά τοποθετούνται εν
τός αιθουσών ή έστω εντός αποθηκών εύτρε- 
πισμένων καί καταλλήλως διηυθετημένων διά 
τήν έπίσκεψιν καί τήν μελέτην έκ μέρους τών 
ειδικών. Είς τήν ανάγκην ταύτην άνταποκρί- 
νεται απολύτως δ τρόπος έπανεκθέσεως τοϋ 
Επιγραφικού Μουσείου, καθ’ όν έγινεν αϋτη 
υπό τήν άμεσον έποπτείαν τοΰ Γενικού Εφό
ρου κ. Μαρκέλλου Μιτσοϋ.

Δυστυχώς καί πάλιν 6 χώρος δεν έπαρκεϊ 
διά νά στεγασθοϋν αί 13363 έπιγραφαί, αί 
δποίαι συχνότατα άνήκουν είς μνημεία έξαι- 
ρετικώς μεγάλου μεγέθους. Είς μίαν έκ τών

4 ’Αρκεί νά άναλογισϋώμεν, δη καί οί ασήμαντοι 
επιτύμβιοι κιονίσκοι μελετώνται και από κοινωνιολο
γικής πλευράς σήμερον (στατιστική πληθυσμού, πα- 
ροικίαι καί συνοικίαι μειονοτήτων, επαγγέλματα, κ.ά). 
Τά δέ ταπεινότερα αισθηχικώς μνημεία, ώς οι ιδιωτι
κοί «όροι» π.χ., άπετέλεσαν ύέμα σπουδαίων μελετών 
τού αρχαίου δικαίου καί τής οικονομίας.
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Είκ. 6. Ή πρώτη αίθουσα, ιός διεμορφώθη μετά τήν έπανέκθεσιν (ίδέ είκ. 5).

Είκ. 7, Ό δυτικός υπόστυλος διάδρομος.
(Φωτογραφίαι Β. Σταματοπούλου)

ί
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τριών νέων αιθουσών, είς τό βάθος τής εσω
τερικής αυλής, έχουν συγκεντρωθή είς θέσιν 
σαφώς προσδιωρισμένην πολλαί βάσεις καί 
άλλα ογκώδη μνημεία, τών όποιων ή μετα- 
κίνησις είναι δυσκολωτάτη.

Έπί τή βάσει ποιων κριτηρίων έγινεν ή 
ταξινόμησις τοΰ υλικού τού Επιγραφικού 
Μουσείου ;

Ή τοποθέτησις τών ένεπιγράφων μνημείων 
άπδ ιστορικής κα'ι τοπογραφικής άπόψεως ήτο 
δπωσδήποτε άνέφικτος—ως άνεφέραμεν ήδη 
ταύτα είχον μεταφερθή είτε μεμονωμένως, 
είτε κατ’ έπιλογήν έκ διαφόρων Συλλογών και 
ήσαν κατά τδ πλείστον άγνώστου προελεύ- 
σεως. Άντιθέτως δμως, χάρις είς την εργα
σίαν τού Βασ. Λεονάρδου—δ όποιος συνεδύα- 
ζε την σειράν τών επιγραφών είς τάς δημο
σιεύσεις προς την καταγραφήν των είς συνε
χείς άριθμούς τού Ευρετηρίου— είχε προκό
ψει ή τακτοποίησις μεγάλου τμήματος τών επι
γραφών τού Μουσείου κατά κατηγορίας καί 
χρονολογικήν σειράν. Έπρόκειτο περί μιας με
ρικής, άλλ’ έξαιρέτου λύσεως.

Τά αυτά κριτήρια διά την τοποθέτησιν τών 
έπιγραφών κατ’ άριθμητικήν σειράν έφήρμοσε 
παντού ό Γεν. ’Έφορος κ. Μιτσδς κατά την 
δργάνωσιν τής έπανεκθέσεως \ Έχει άλλωστε 
παρατηρηθή, δτι καθ’ ήν περίπτωσιν ή προέ- 
λευσις τών άντικειμένων είναι άγνωστος, ή 
σειρά τής καταγραφής των κατ’ αΰξοντα άρι- 
θμδν είς τδ Εΰρετήριον είναι πολλάκις δηλω
τική τής συγχρόνου καί έκ τής αυτής περιοχής 
άνευρέσεώς των.

Ή τοποθέτησις τών ένεπιγράφων λίθων 
κατ’ αύξοντα άριθμδν Ευρετηρίου κατηργήθη 
μόνον είς ώρισμένας περιπτοδσεις καί διά τούς 
άκολούθους λόγους:

α) Αισθητικούς καί οικονομίας 
χώρου ή, δπως γράφει δ Γεν. Έφορος 
κ. Μ. Μιτσός, σχετικώς πρδς την διαμόρφωσιν 
τών υπαιθρίων χώρων, διά νά προσαρμοσθοΰν 
«αί διαστάσεις τών λίθων προς τδν οίκοδομι- 
κώς διαμορφωθέντα χώρον 3». Τούτο ήτο άπα_ 
ραίτητον διά την τοποθέτησιν ένεπιγράφων 
στηλών, βάσεων κλπ. κατά μήκος τών τοίχων 1 2

1 Πρβ. Μ. Μιτςον είς ΑΔ 16, 1960, Χρονικά, σ. 10
2 Αυτόθι.

καί είς άλλα σημεία τών δύο αυλών, τού 
ύποστύλου διαδρόμου, τού υπερώου, ως καί 
τού προθαλάμου τού Μουσείου.

β) Επιστημονικούς, ήτοι προκειμένου 
κυρίως περί συγκολλήσεων, ούτως ώστε νά 
συνδεθούν ώρισμένα τεμάχια μετ’ άλλων συν- 
ανηκόντων μέν, άλλ’ ευρισκομένων εις διαφο
ρετικά σημεία τού Μουσείου. Βεβαίως τούτο 
έφαρμόζεται μόνον καθ’ ήν περίπτωσιν αί 
συγκολλήσεις αύται είναι άσφαλείς καί έπι- 
κυρωμέναι διά τών δημοσιεύσεων καί τής διε
θνούς κριτικής.

γ)Διά διδακτικούς (καί συγχρόνως 
αισθητικούς) λόγους, ώστε νά διαμορ- 

I φωθοΰν δύο τουλάχιστον αίθουσαι, ή 9η καί 
ή 11η, κατάλληλοι διά την έπίσκεψιν ύπδ 
τού κοινού. Πρδς τδν σκοπδν τούτον έγινε 
μία έπιλογή έκ τών έπιγραφών ιστορικού καί 
ιερού περιεχομένου ή τών μεγάλης φιλολογι
κής άξίας, ως καί τινων συνδεομένων πρδς 
περίφημα έργα τής Πλαστικής καί δι’ αυτών 
έκοσμήθησαν αί δύο αίθουσαι έκθέσεως.

Τά ενεπίγραφα ταύτα μνημεία, δσα διά 
i τούς άνωτέρω λόγους άπεσπάσθησαν άπδ την 

κατ’ άριθμητικήν σειράν κατάταξιν τών προσ- 
κτημάτων τού Επιγραφικού Μουσείου, έτοπο- 
θετήθησαν άνεξαρτήτως είς τδν προθάλαμον, 
τάς δύο αίθούσας έκθέσεως, εις τούς ύπαι- 
θρίους χώρους, ως καί είς τδν ύπόστυλον 
διάδρομον.

Τά λοιπά σύνολα — τά δποία, δπως έξηγή- 
σαμεν, παρά τήν άριθμητικήν σειράν, είχον 
πολλάκις συγκροτηθή είς σύνολα ψηφισμάτων, 
καταλόγων, κιονίσκων κ.ά. —έχουν τοποθετη- 
θή επί ρυμών κατά τρόπον ώστε καί πολύς 
χώρος νά έξοικονομήται καί ή μεταφορά τών 
ένεπιγράφων τεμαχίων είς τάς τραπέζας πρδς 
μελέτην καί κατασκευήν έκτύπων, κλπ. νά 
έπιτυγχάνηται ευκόλως.

Πλήν τού προθαλάμου καί τών δύο αιθου
σών έκθέσεως, είς τάς λοιπάς αίθούσας κατε- 
σκευάσθησαν κατά μήκος τών τοίχων τρεις 
έπάλληλοι ρυμοί έκ ξύλου, έρειδόμενοι έπί 
μεταλλικού σκελετού. Είς τδ ύψηλότερον κά
τω μέρος αυτών έχουν έκτεθή δσα μνημεία 
είχον μεγαλύτερον βάρος, άφού προηγουμένως 
έστηρίχθησαν έπί βάσεων, ειδικής κατασκευής 

i έκ τσιμέντου.
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Ή κατάργησις των παλαιών ρυμών (έκ 
τσιμέντου) και ή είδικώς διά τδ Επιγραφι
κόν Μουσεΐον έπινόησις καί κατασκευή νέων 
έκ ξύλου ύπηγορεύθη έκ τής ανάγκης, δπως 
άποφευχθή ή φθορά τής κάτω δψεως τών 
έκεΐ τοποθετουμένων ένεπιγράφων τεμαχίων. 
Είναι δέ γνωστόν δτι ή παρατήρησις τής 
δπισθίας δψεως τών ένεπιγράφων μνημείων 
ώδήγησε πολλάκις τούς άρχαιολόγους είς σο
βαρά έπιστημονικά συμπεράσματα.

Είς τό κέντρον επίσης τών αυτών αιθουσών 
κατεσκευάσθησαν συγκροτήματα τεσσάρων 
έπαλλήλων ρυμών τοΰ αυτού τύπου.

Είς τό σημεΐον, δπου έν τεμάχιον έπιγρα- 
φής έχει μετακινηθή άπό την κανονικήν
— κατ’ αύξοντα άριθμόν Ευρετηρίου — σειράν 
(διά νά έκτεθή άλλου ή νά συγκολληθή μετ' 
άλλων τεμαχίων), έτοποθετήθη ή σχετική έπε- 
ξηγηματική πινακίς. At άλλαγαΐ αύται, ώς 
κα'ι ή θέσις τών επιγραφών τού Επιγραφικού 
Μουσείου, έχουν καταγραφή μετά προσοχής 
καί έπιμελείας είς ιδιαίτερον κατάλογον. Πρός 
ταχυτέραν άνεύρεσιν τής θέσεως τών έκθεμά- 
των είς τούς υπαιθρίους χώρους έξετελέσθη- 
σαν υπό άρχιτέκτονος λεπτομερή σχέδια τής 
έξωτερικής αυλής καί τού ύπερώου, παριστών- 
τα τά αντικείμενα υπό κλίμακα καί άναγρά- 
φοντα τόν άριθμόν ευρετηρίου έκάστου έξ 
αυτών. Ταΰτα είναι άνηρτημένα είς τό Γρα- 
φεϊον τού Εφόρου καί έξυπηρετοϋν άμέσως 
τόν έπισκέπτην τού Μουσείου, δ οποίος θά 
ένδιεφέρετο διά τήν μελέτην μιας έκ τών 
έκεΐ εκτεθειμένων επιγραφών.

γ. Διαμόρφωσις τών αιθουσών καί προ
βλήματα φωτισμού.

Τά ενεπίγραφα μνημεία προσφέρουν μίαν 
μόνον άξιόλογον δψιν ώς επί τό πλεΐστον
— πλήν ώρισμένων όπισθογράφων στηλών καί 
άλλων τινών περιπτώσεων δευτέρας χρή- 
σεως—, τούτοδέ παρέχει σημαντικήν ευκο
λίαν εις τόν δργανωτήν ενός Επιγραφικού 
Μουσείου. Επίσης πολλά έξ αυτών (βάσεις, 
έπιτύμβια μνημεία διαφόρου τύπου κ.ά.) δεν 
«υποφέρουν» αίσθητικώς τοποθετούμενα εις 
τό ύπαιθρον, διότι έκεΐ ήτο δ προορισμός των 
κατά τήν άρχαιότητα. Έφ’ δσον λοιπόν δεν

πρόκειται διά μνημεία έξαιρέτου τέχνης ή δι’ 
έπιγραφάς, αί δποίαι είναι πιθανόν νά ύπο- 
στούν βλάβην έκ τών καιρικών συνθηκών, 
είναι δυνατή ή έκθεσίς των είς άνοικτούς ή 
απλώς στεγαξομένους χώρους. Καί είναι εύ- 
νόητον, δτι δι’ δσα έξ αυτών είναι άπαραί- 
τητος ή έκθεσις είς κλειστούς χώρους, έκτός 
τών άλλων προβλημάτων (βάρους, δγκου τών 
λίθων κλπ.) υπάρχει ή δυσχέρεια τής άπο- 
δόσεως τού άναλόγου φωτισμού διά τήν άνά- 
γνωσιν. Επειδή δέ τούτο δεν είναι πάντοτε εφι
κτόν, είναι άναγκαίον νά άφεθούν έλεύθεραι 
διαβάσεις καί χώροι διά τήν μετακίνησιν τών 
ένεπιγράφων λίθων, ώστε νά ύπάρξη ή δυνα- 
τότης μελέτης υπό τεχνητόν φώς καί φυσικόν. 
"Οπως πληρωθή ή άνάγκη τής άναγνώσεως 
τών έπιγραφών διά τεχνητού φωτός, έλήφθη 
πρόνοια διά τήν άνάλογον κατ' άποστάσεις 
ήλεκτρικήν έγκατάστασιν (ρευματολήπται) ήδη 
κατά τήν κατασκευήν τών νέων καί τήν επι
σκευήν τών παλαιών αιθουσών.

Άλλ’άς ίδωμεν, περιερχόμενοι τούς χώρους 
τού Επιγραφικού Μουσείου, πώς άντιμετωπί- 
σθησαν τά προβλήματα ταύτα κατά τήν 
έπανέκθεσιν.

Εξωτερική αύλή.

Μετά τήν κατάργησιν τού κήπου καί τήν 
διαρρύθμισιν, τήν όποιαν περιεγράψαμεν (σ. 7), 
δ πρό τοΰ Μουσείου χώρος προσέλαβεν ώραίαν 
δψιν, άφοϋ διηυθετήθησαν τά αρχαία καταλ
λήλως έπί τού τοίχου τής προσόψεως, είς τά 
πεζούλια υπό τά κιγκλιδώματα καί εις άλλα 
σημεία τής αυλής (είκ. 2α καί β) καί τής έστε- 
γασμένης εισόδου (είκ. 3).

Μεταξύ τών άλλων έκθεμάτων (έπιτυμβίων 
στηλών, ληκύθων μαρμάρινων, βάσεων κλπ.) 
άναφέρομεν τόν έπί τού τοίχου τής άριστεράς 
αυλής (είκ. 8α) άβακα (ΕΜ 11515, IG II2) 
2777), διά τόν όποιον σήμερον πιστεύεται 
δτι δεν προωρίζετο διά παίγνιον άλλά διά 
τούς λογιστικούς υπολογισμούς τών άρχαίων *. 
’Αριστερά, πρό τής 11ης αιθούσης, έχει στηθή 
μία ώραιοτάτη στήλη έπιτυμβία (ΕΜ 13189), 
εις τό άνω μέρος τής δποίας, πλήν τών

1 Πρβ. Mabel Lang, The Abacus and the Cal
endar είς Hesperia 36, 1964, σ. 148.
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Είκ. 8α. Ή έξωτερική αυλή (αριστερά).

Είκ. 8β. Ή έξωτερική αυλή (δεξιά).
(Φωτογραφίαι Β. Σταματοπούλου)
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συνήθων ροδάκων, υπάρχει τδ κράνος καί ή 
άσπίς τοϋ νεκρού.

Είς τδν τοίχον τής δεξιάς αυλής (είκ. 8β) 
μεταξύ τών άλλων στηλών κλπ., έχει άναρτηθή 
τό παλαιόν εύρημα τοϋ Σ. Κουμανούδη έκ τοϋ 
χώρου τοϋ Όλυμπιείου [ορο]ς σταδίων β —, 
τό όποιον ώριζε, φαίνεται, τό τέλος σταδίου 
κατά τούς αγώνας (ΕΜ 10027, ΙΟ II1 2, 5192).

Προθάλαμος. 'Η τετράγωνος αϋτη αί
θουσα προδιαθέτει θαυμασίως τόν επισκέπτην. 
Έγινεν επίσης εδώ μία επιλογή ψηφισμάτων, 
καταλόγων τών ταμιών τής Άκροπόλεως, 
Αναθηματικών βάσεων κ.α. Διακρίνεται — καί 
διά τήν εξαίρετον εργασίαν συγκολλήσεως 
τών τεμαχίων — ή στήλη τής 2ας ναυτικής 
συμμαχίας τών ’Αθηναίων, Θηβαίων καί άλ
λων συμμάχων κατά τών Λακεδαιμονίων, 
τοϋ έτους 378/7 π.Χ. (ΕΜ 10397, IG II2,43).

Αίθουσα 1η. 'Η αίθουσα αϋτη είναι ή 
παλαιά 1η (είκ. 5), ή οποία μετεβλήθη άρδην 
(είκ. 6).

Συμφώνως πρός τήν έκθεσιν τοϋ Γεν. Ε
φόρου κ. Μ. Μιτσοϋ 1 κατεβλήθη προσπάθεια 
νά παραμείνη δ αυτός αριθμός έπιγραφών έν 
τή αιθούση ταύτη καί νά μή διαταραχθή ή 
έπί Β. Λεονάρδου Αριθμητική κατάταξις. Έ- 
τοποθετήθησαν αί ύπ’ Αριθ. 6736-8067 έπι- 
γραφαί, άλλαι μέν έπί ρυμών καί άλλαι — αί 
μεγαλύτερου βάρους — έστήθησαν έπί ιδιαι
τέρας βάσεως έκάστη είς τό κάτω μέρος, κατά 
μήκος τών τοίχων τής αιθούσης. Είναι δέ 
αύται ψηφίσματα τιμητικά, κείμενα συμμαχιών, 
ώς ή μεταξύ ’Αθηνών καί Λεοντίνων (ΕΜ 
6855, IG I3, 52), Απολογισμοί δαπανών, π.χ. 
διά τήν κατασκευήν τοϋ χρυσελεφάντινου Α
γάλματος τής θεάς Άθηνάς τού Φειδίου 
(ΕΜ 6769, IG IΓ, 355 καί 355a).

Θά έλέγαμεν οτι εδώ συνεκεντρώθη έν τμή
μα τοϋ Αρχείου τής πόλεως τών ’Αθηνών. 
'Η έντύπωσις αϋτη Αποκορυφοϋται είς τό βά
θος τής αιθούσης, δπου εύρίσκονται αί στήλαι 
τών φορολογικών καταλόγων τών ετών 454/3 
μέχρι 415 4, κείμενα τεράστιας σημασίας διά 
τήν Αρχαίαν 'Ιστορίαν καί τόν πολιτισμόν έν 
γένει *.

1 ΑΔ 16, 1960, Χρονικά, σ. 11.
2 Πρβ. περί αυτών τούς 4 τόμους τών Β. D. ΜΕ-

Πλησίον αυτών έχει τοποθετηθή ή στήλη 
τής συνθήκης μεταξύ ’Αθηναίων καί Λακε
δαιμονίων, τού 266/5 π.Χ. όλίγον πρό τοϋ Χρε- 
μωνιδείου πολέμου, τής όποιας τό κείμενον 
ορίζει νά γραφή «έν στήλη χαλκή» καί νά στη- 
θή έπί τής Άκροπόλεως. Ή στήλη αϋτη (ΕΜ 
7383 12367, IG I Γ, 686 -f 6871, πιστόν
Ασφαλώς Αντίγραφον τής χαλκής, είναι λαξευ- 
μένη έπί ύμηττίου μαρμάρου.

Είς τό κέντρον τής αιθούσης συγκροτήματα 
ρυμών στηριζόμενα έπί τοίχων φέρουν, κατ’ 
Αριθμητικήν σειράν τοποθετημένα, μικρότερα 
ένεπίγραφα τεμάχια ψηφισμάτων, καταλόγων, 
ιερών νόμων κλπ.

Αίθουσα 2α. Κατέχει τόν αυτόν χώρον 
τής παλαιάς 2ας αιθούσης τοϋ Επιγραφικού 
Μουσείου καί περιλαμβάνει τάς αύτάς περίπου 
έπιγραφάς Από 4131-6735. Πλήν τών ένεπι- 
γράφων τεμαχίων, τά όποια είναι τακτοποιη
μένα είς τρεις σειράς κατά μήκος τών τοίχων, 
έτοποθετήθησαν είς τούς στηριζομένους είς τό 
μέσον τής αιθούσης ταύτης ρυμούς τεμάχια 
Αρχαϊκών περιρραντηρίων καί Αναθηματικών 
βάσεων έκ τής Ακροπόλεως. Διακρίνονται ώρι- 
σμέναι στήλαι τοποθετημένοι Ανεξαρτήτως εις 
τούς κενούς χώρους, ώς ή ΕΜ 6598, IG I3, 
108, καθ’ ήν ή πόλις τών ’Αθηνών τιμά τήν 
Νεάπολιν τής Θράκης διά τήν παρασχεθείσαν 
βοήθειαν κατά τήν καταστολήν τής έπαναστά- 
σεως είς τήν νήσον Θάσον (Θουκ. VIII 64). 
Επίσης παρά ιήν είσοδον έκ τού προθαλάμου 
εύρίσκεται ή ΕΜ 6602, IG I3, 115 τοϋ έτους 
809/8, έπί τής όποιας είχον Αντιγραφή οί παν- 
άρχαιοι φονικοί νόμοι τοϋ Δράκοντος.

Αίθουσα 3η. Τμήμα τής παλαιάς 3ης αι
θούσης Απεκόπη διά τήν έξοικονόμησιν τών 
Γραφείων τοϋ Μουσείου. Συνδέεται αϋτη πρός 
τήν Ιην καί 5ην αίθουσαν καί τόν δυτικόν 
ύπόστυλον διάδρομον. Περιέχει ένεπίγραφα 
μνημεία καί τεμάχια Από τοϋ Αριθμού 8068- 
8790.

Αίθουσα 4η. Είναι ή Αντίστοιχος τής 
3ης αιθούσης καί συνδέεται πρός τήν 2αν καί

ritt, Η. Τ. Wade-GBRy καί Μ. F. McGregor, The 
Athenian Tribute Lists, Princeton 1939-1953. Oi 
αριθμοί ευρετηρίου τών τεμαχίων, έξ ών απαρτίζον
ται αί ανωτέρω στήλαι, είναι τόσον πολλοί, ώστε έόώ 
παραλείπονται.
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πρός τόν ανατολικόν ύπόστυλον διάδρομον. 
“Εχουν τοποθετηθή εδώ αί έπιγραφαί, αί ό- 
ποίαι φέρουν αΰξοντα άριθμόν Ευρετηρίου άπό 
12537-13352.

Αίθουσα 5η. Είναι ή μόνη έκ τών αιθου
σών τοϋ Επιγραφικού Μουσείου, ή οποία δια
τηρεί τδ αρχικόν σχέδιον καί την διαμόρφω- 
σιν ρυμών εκ τσιμέντου εις τούς πέριξ τοίχους 
(ίδέ 'σ. 7, ύποσ. 2). Επικοινωνεί μετά τής 
3ης αιθούσης, ώς εΐπομεν, καί τδν ύπόστυλον 
δυτικόν διάδρομον. Φυλάσσονται εδώ ενεπίγρα
φα τεμάχια ύπ’ αύξοντα άριθμόν 8791-10026.

Έκ τών ανωτέρω πέντε παλαιών αιθουσών 
τοϋ Επιγραφικού Μουσείου μόνον ή 1η καί ή 
2α διαθέτουν φυσικόν φωτισμόν. Διά τόν λό
γον αυτόν έτοποθετήθησαν εντός αυτών 
τράπεζαι προς μελέτην τών ενεπιγράφων κει
μένων. “Αλλωστε, ώς εΐπομεν, καί εδώ ώς 
καί εις τούς άλλους χώρους ό φυσικός φωτι
σμός ένισχύθη διά τεχνητού.

Άπό τοϋ σημείου τούτου καί έξης θά ίδω
μεν τούς νέους διαμορφωθέντας κατά την 
Έπανέκθεσιν χώρους τοϋ Επιγραφικού Μου
σείου.

Αίθουσα 6η. Αυτή είναι ή νέα αίθου
σα, ή οποία κατεσκευάσθη έξ άρχής εις την 
δυτικήν πλευράν τοϋ υπερώου (είκ. 9), Διαι
ρείται εις δύο τμήματα καί εις τό μικρότερον 
(6α) έτοποθετήθησαν έπιμελώς— αν καί όχι 
τόσον άνέτως — τά μεμονωμένα εκείνα ενεπί
γραφα μνημεία, τά οποία μετεφέρθησαν εκ 
τών έπαρχιών. Ό μικρός ούτος χώρος φωτί- 
τίζεται ελλιπέστατα, αλλά έλήφθη ή άνάλογος 
κατά τοϋ μειονεκτήματος τούτου φροντίς, ώστε, 
έξωθεν αυτού, εις την 6ην αίθουσαν καί είς 
σημείον καλώς φωτιζόμενον, νά τοποθετηθή 
τράπεζα πρός μελέτην επιγραφικών κειμένων.

Είς την επιμήκη 6ην αίθουσαν1 άνεζητήθη 
ή ιδεώδης διά τά επιγραφικά κείμενα λύσις 
τοϋ φωτός, τό οποίον άνακλάται έκ τών άνω, 
είς τρόπον ώστε άπαντα τά εκθέματα — καί 
ιδία τά επί τοϋ συγκροτήματος ρυμών υπό τόν 
μακρόν φωταγωγόν ευρισκόμενα — νά δέχων- 
ται τόν’άνάλογον φυσικόν φωτισμόν (είκ. 9). 
Είς τήν αίθουσαν ταύτην έξετέθησαν τά υπό

1 Πρβ. Μ. ΜίΤΣΟΝ είς ΑΔ 17, 1961-62, Χρονικά, 
σ. 8, πίν. 3γ.

τόν αΰξοντα άριθμόν Ευρετηρίου 2601α-4103 
ένεπίγραφα τεμάχια. Ώρισμένα έξ αυτών φέ
ρουν ωραίας άναγλύφους παραστάσεις, άλλα δέ 
είναι τμήματα τών «έφηβικών καταλόγων»9.

Εκ τοϋ υπερώου καί τής 6ης αιθούσης κα- 
τερχόμεθα καί προχωρούμεν είς τό βάθος, 
όπου είς τό ανατολικόν σημείον τοϋ Επιγρα
φικού Μουσείου διεμορφώθησαν αί νέαι αϊ- 
θουσαι, ή 7η, 8η καί ή 10α, β, αφού ήλευθε- 
ρώθησαν έκ τής έπιχώσεως (ίδέ σ. 7, 2). Είς 
τάς τέσσαρας ταύτας σκοτεινός αίθούσας αρ
μόζει μάλλον ό χαρακτηρισμός συγχρόνων 
— ήτοι απολύτως καθαρών καί καταλλήλως 
διηυθετημένων διά τήν έπίσκεψιν υπό τών ει
δικών μελετητών— άποθηκών (είκ. 10).

Αίθουσα 7η. Είναι φανερά εδώ ή έλλει- 
ψις χώρου διά τήν στέγασιν τού επιγραφικού 
ΰλικοΰ τοϋ Μουσείου. Είς τό κέντρον τής τε
τραγώνου αιθούσης, ή όποια επικοινωνεί πρός 
τόν Ανατολικόν ύπόστυλον διάδρομον, μέσω 
διόδου τής 10ης, καί πρός τήν 8ην αίθουσαν 
συνεκεντρώθησαν μεγάλαι βάσεις καί ένεπί
γραφα μνημεία, ενώ είς μίαν γωνίαν κεϊνται 
τά τεμάχια τοϋ «Παιάνος τοϋ Σοφοκλέους», 
προοριζόμενα διά νέαν έπιτυχή συγκόλλησιν3. 
Έτοποθετήθησαν κατά μήκος τών τοίχων διά
φορα τεμάχια μικρού μεγέθους άπό τού Αρι
θμού 2186 μέχρι 2600. 'Ως άνεφέραμεν ήδη, 
έκτελοϋνται εδώ έπιτυχώς λόγω τού σκότους 
φωτογραφήσεις τών έπιγραφικών κειμένων.

Αίθουσα 8η. Μία αποθήκη διηυθετημένη 
κατ’ άριστον τρόπον (είκ. 10). Τρία μεγάλα κεν
τρικά σύνολα ρυμών μεταλλικών μέ ξυλίνην 
έπένδυσιν κρατούν τόν όγκον τών έπιτυμβίων 
κιονίσκων, οί όποιοι είναι συνήθως καί μεγά
λης διαμέτρου καί ύψους υπέρ τό 1 μ., ώς καί 
άλλων ένεπιγράφων έπιτυμβίων. Οί κιονίσκοι 
ούτοι μετεφέρθησαν έκ τής «“Ανω Αυλής», 
όπου δυστυχώς δι’ έλλειψιν χώρου άπέμειναν 
καί άλλοι. 'Υπάρχουν έδώ αί έπιγραφαί ύπ’ 
άριθ. Ευρετηρίου 10694-12506, αί όποίαι συμ- 
φώνως πρός τήν κατάταξιν τοϋ Β. Λεονάρ-

2 Πολλά τεμάχια επιγραφών έκ τών «έφηβικών κα
ταλόγων» τής 6ης αιθούσης συνεκόλλησεν ό κ. ΜΑΡ- 
κελλος Μγγςος, ΑΕ 1950-51, σ. 17-51.

8 Πρβ. J. Η. Oliver, The Sarapion Monument 
and the Paean of Sophocles, Hesperia 5, 1936, 
o. 91-122.
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ΕΙκ. 10. Ή όγδοη αίθουσα.

(Φωτογραφίαι Β. Σταματοπούλου)
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δου ανήκουν εις την αυτήν κατηγορίαν τών 
επιτύμβιων μνημείων. Ή 8η επικοινωνεί προς 
την 2αν καί την 7ην αίθουσαν.

Αίθουσα 10α καί ΙΟβ. Ή μακρά αίίτη 
αίθουσα διεμορφώθη κατά μήκος τού ανατο
λικού υπόστυλου είς χώρον, ό οποίος έκαλύ- 
πτετο διά χωμάτων καί έδιχοτομήθη είς α' 
καί β' τμήμα διά νά άνοιγή πρόσβασις είς τήν 
7ην αίθουσαν, τού βάθους. Έδώ φυλάσσονται 
καλώς τακτοποιημένοι αί έπιγραφαί, αί κατα- 
γραφείσαι έντδς τοϋ Εύρετηρίου υπό τους άρι- 
θμους 739-2185.

Έρχόμεθα τώρα εις τόν υπόστυλον διάδρο
μον καί τάς δύο αίθουσας έκθέσεως, αί όποΐαι 
όμοϋ μετά τής 1ης καί 2ας άποτελοϋν τά κυ- 
ριώτερα σημεία τοϋ Επιγραφικού Μουσείου.

Εσωτερική αυλή καί Υπόστυλος 
Διάδρομος. Ή μετατροπή μέρους τής πα
λαιός εσωτερικής αυλής εις υπόστυλον διά
δρομον άποτελεί έπίτευγμα διά τόν εύτρεπι- 
σμόν τοϋ Μουσείου, τήν έξοικονόμησιν νέων 
μεγάλων χώρων καί τάς λύσεις έμμέσου φυσι
κού φωτισμού, τάς οποίας προσφέρει. Ό πλα
τύς ούτος διάδρομος (8 μ.) φωτίζεται κατά τάς 
δύο πλευράς διά τών μεγάλων παραθύρων τοϋ 
διατρήτου σχεδόν πρός τήν αυλήν τοίχου, ενώ 
ή βορεία κεντρική .πλευρά λαμβάνει επίσης έμ
μεσον καί λαμπρόν φωτισμόν διά μέσου φωτα
γωγού συνεχούς καί σχεδόν «κρυφού», διότι 
άνοίγεται λοξώς καί είς ύψηλότερον σημείον 
ή ή οροφή τοϋ διαδρόμου.

Ύπό τόν φωταγωγόν τούτον κατά μήκος 
τού βορείου τοίχου έτοποθετήθησαν ή εστηρί- 
χθησαν στήλαι «τών καταλόγων τών επιμε
λητών τών αττικών νεών» 1 (αριστερά) καί 
αλλαι στήλαι—εναλλάξ μεγαλύτεροι καί μι
κρότεροι— φέρουσαι καί γλυπτήν διακόσμησιν, 
κυρίως επιτύμβιου περιεχομένου (δεξιά). Είς 
τά παρά τόν τοίχον έστημένα ή άνηρτημένα 
εκθέματα διαχέεται τό άνάλογον φυσικόν φώς, 
αντανακλώμενου έκ τοϋ φωταγωγού 1 2 *.

1 Πρβ. Μ. ΜίΤΣΟΝ είς ΑΔ 18, 1963, Χρονικά, σ. 8, 
πίν. 3α.

2 Διά τήν επιτυχή άπόδοσιν τού έμμέσου φωτισμού
είς τά Επιγραφικά Μουσεία καί ιδιαιτέρως εις τό

Είς τό κέντρον τής δεξιάς καί αριστερός 
πλευράς τοϋ ύποστύλου διαδρόμου είναι τοπο
θετημένα πλήρη ένεπιγράφων τεμαχίων τά 
συνήθη σύνολα έκ τεσσάρων επαλλήλων ρυ
μών (εϊκ. 7), ενώ κατά μήκος τοϋ τοίχου 
είς τό δυτικόν τμήμα τοϋ διαδρόμου έστή- 
θησαν ύψηλαί στήλαι, ώς αί τών «έφηβικών 
καταλόγων»8, τών οποίων αί συγκολλήσεις έκ 
πολλών τεμαχίων άπήτησαν πολύν χρόνον και 
φροντίδας. Είς τόν χαμηλόν χώρον ύπό τά 
παράθυρα τοϋ τοίχου πρός τήν έσωτερικήν 
αυλήν έτοποθετήθησαν μικραί επιτύμβιοι στή- 
λαι μετά κομψότατης συνήθως έπιστέψεως.

Ή διαμόρφωσις τού άνατολικοϋ ύποστύλου 
καί τής έσωτερικής αυλής δεν έπερατώθη α
κόμη. Έπί τών τοίχων καί είς τόν ύπαίθριον 
χώρον τής αυλής έτοποθετήθησαν διάφορα, 
τά περισσότερον ογκώδη, μνημεία καί μεταφέ- 
ρονται μέχρι σήμερον αλλα τοιαϋτα κυρίως 
διά νά έπιτευχθή ή άποσυμφόρησις τοϋ μέσου 
τής 7ης αιθούσης.

Ή διαρρύθμισις αΰτη τοϋ χώρου μιάς με- 
γαλυτέρας αυλής είς μικροτέραν καί υπόστυ
λους χώρους πέριξ — μετά τοϋ ύπερκειμένου 
ύπεριόου ή άνευ αυτού—, αί λύσεις φωτισμού 
καί αί προκύπτουσαι δυνατότητες έπιτυχοϋς 
έκθέσεως, θά ήτο δυνατόν νά έφαρμοσθούν 
καί εις άλλας παρόμοιας περιπτώσεις τών Μου
σείων μας. Σημειωτέον, οτι οί δημιουργούμενοι 
μετά τήν τοιαύτην μετατροπήν χώροι είναι 
άπό άπόψεως φωτισμού κατάλληλοι καί διά 
τήν έγκατάστασιν έργαστηρίων.

Ύ π ε ρ ώ ο ν. Δύο μεγάλαι μαρμάρινοι κλί
μακες οδηγούν έκ τής έσωτερικής αυλής είς 
τό ύπερώον (είκ. 4). Ό ύπαίθριος ούτος χώ
ρος — ανάλογος τοϋ κάτω ύποστύλου — έχρη- 
σιμοποιήθη διά τήν έκθεσιν τών πολυπλεύ
ρων μνημείων, βωμών, βάσεων, μαρμάρινων 
ληκύθων, ένώ οί κυλινδρικοί έπιτύμβιοι κιο
νίσκοι συνοδεύουν τό πέριξ κιγκλίδωμα. Έπί 
τού χώρου μεταξύ τών παραθύρων τών πρός

Επιγραφικόν Μυυσεΐον ’Αθηνών πρβ. G. S. Susini, 

Προβλήματα μουαειογραφικά είς τάς ’Επιγραφικός 
Σύλλογός, Musei e Gallerie d’ltalia—Sm’ άριθ. 16— 
(Ίανουάριος-’Απρίλιος 1962), σ. 11.

8 Πρβ. Μ. ΜίΤΣΟΝ είς ΑΑ 18, 1963, Χρονικά, σ. 8, 
πίν. 3β.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:43 EEST - 54.226.8.97



AE 1966 Τό Επιγραφικόν Μβυαεΐον 17

το υπερώον αιθουσών τού Έθν. Άρχ. Μου
σείου είναι άνηρτημένα τεμάχια επιτύμβι
ων στηλών, κυρίως ώραΐα ανθέμια και ρό
δακες.

Εύρισκόμεθα προ τής περιπτώσεως, την ο
ποίαν άνεφέραμεν είς την αρχήν τοϋ κεφα
λαίου τούτου, ήτοι τής έκθέσεως είς τδ ύπαι
θρον αντικειμένων μέτριας καλλιτεχνικής Α
ξίας, τά οποία καί κατά την αρχαιότητα προ- 
ωρίζοντο να εκτεθούν είς υπαιθρίους χώρους. 
Τά έκθέματα τοιουτοτρόπως καθίστανται ορα
τά έκ περισσοτέρων τής μιάς πλευρών καί εύ- 
ρίσκονται υπό τάς άρχικάς συνθήκας φωτι
σμού των.

Είς τον τοίχον τού υπερώου καί κατά μή
κος τής προσόψεως τής 6ης αίθούσης έστήθη- 
σαν επί συνεχούς βάσεως ύψηλαί μετά πολυ
στίχων επιγραφών έρμαϊκαί στήλαι, αί όποίαι 
προφυλάσσονται υπό τού προέχοντος γείσου 
τής στέγης.

Αίθουσα 9η (είκ. 11). Είναι μία έκ τών 
δύο αίθουσών, αί όποίαι έκτίσθησαν έξ αρχής 
είς την θέσιν τού παλαιού κήπου τής προσό
ψεως (παρένθ. πίν. Α). Προορίζεται διά το 
κοινόν καί διά τάς φροντιστηριακάς άσκήσεις 
τών σπουδαστών τής Επιγραφικής. Αύτη φω
τίζεται δι’ ενός τετραπλεύρου φωταγωγού, ό 
οποίος εύρίσκεται κατά τι ύψηλότερον τής 
δροφής. Δημιουργοΰνται κατ’ αύτόν τόν τρό
πον αρισται συνθήκαι. φωτισμού διά τά εκ
τεθειμένα Αντικείμενα, τά οποία είναι μεγά
λης σημασίας διά την 'Ιστορίαν, την Θρησκείαν 
καί τόν βίον τών Αρχαίων '.

Είς τό κέντρον τής αίθούσης Ακριβώς έχει 
τοποθετηθή τό κιονόκρανον τών Μυκηνών 
(ΕΜ 218, IG V, 493), τό όποιον έχει σχέσιν 
προς την λατρείαν τού Περσέως καί πιθανώ- 
τατα την Περσείαν κρήνην 1 2,

Πλησίον καί Αριστερά ό περίφημος βωμός 
(ΕΜ 6787, IG I2, 761), Ανάθημα τού Πεισι- 
στράτου τού νεωτέρου είς τό ιερόν τού Πυ
θίου ’Απόλλωνος, τού όποιου ό Θουκυδίδης 
μάς παρέδωσε τό κείμενον καί την πληροφο

1 Πρβ. Μ. ΜίΤΣΟΝ είς ΑΔ 17, 1961-62, Χρονικά, 
σ. 7-8.

2 Χρ. Τςουντας είς ΑΕ 1892, σ. 67. A. J. Β. Wack

είς BSA 48, 1953, σ. 19.

ρίαν, δτι ήδη κατ’ εκείνους τούς χρόνους δεν 
έσώζοντο καλώς τά γράμματα 3. Επί τού τοί
χου Αριστερά έχει άναρτηθή τό πρώτον ’Ατ
τικόν -ψήφισμα χρονολογούμενον είς τά τέλη 
τού 6ου αί. π.Χ. (ΕΜ 6798+12936, IG I2, 1) 
διά την δργάνωσιν τών κληρουχιών τών ’Α
θηναίων είς την Σαλαμίνα.

’Απέναντι Ακριβώς έτοποθετήθη τό «ψήφι
σμα τού Θεμιστοκλέους» (ΕΜ 13330, Hespe
ria 29, 1960, σ. 198-223), διά τό οποίον έγρά- 
φησαν πάμπολλαι μελέται Από τής Ανευρέσεώς 
του είς τήν Τροιζήνα μέχρι σήμερον.

Είς τό βάθος δεξιά, επί μιάς στήλης ύμητ- 
τίου μαρμάρου (ΕΜ 12538, IG II2, 1668), 
σώζεται Ακέραιον τό κείμενον «τών συγγρα
φών» τού Αρχιτέκτονος Φίλωνος διά τήν κατα
σκευήν τής «Σκευοθήκης - τού Πειραιώς, τής 
οποίας εμμέσως μάς παραδίδει τό σχέδιον λε
πτομερώς 4, ώστε κατέστη δυνατή ή γραπτή 
Αναπαράστασις τού οικοδομήματος.

Γενικώς εντός τής αίθούσης ταύτης συνε- 
κεντρώθησαν διά διδακτικούς λόγους έπιγρα- 
φαί χρονολογούμενοι Από τού 6ου π.Χ. αίώνος 
(ιός τό προαναφερθέν ψήφισμα διά τούς κλη
ρούχους, ό ιερός νόμος τού Έκατομπέδου, κ.Α.) 
μέχρι τής εποχής τού αύτοκράτορος Διοκλη- 
τιανού (ώς ή στήλη ΕΜ 10029-31, άντίγρα- 
φον τού Edictum Diocletiani τοϋ έτους 301 
μ.Χ. έκδοθέντος προς Αναχαίτισιν τής «μαύ
ρης Αγοράς» είς τάς Ανατολικάς επαρχίας τοϋ 
Ρωμαϊκού κράτους). Κατόπιν μικράς προεργα
σίας καθίσταται προσιτή είς τόν Αρχάριον τής 
Επιγραφικής μία σειρά επιγραφών Αντιπρο
σωπευτικών τής θρησκείας καί τής λειτουρ
γίας τών Αρχαίων ιερών — ώς τά ψηφίσματα 
διά τήν προσφοράν τών απαρχών είς τάς Έ- 
λευσινίας θεάς (ΕΜ 10050 + 6817, IG Ρ, 
76), διά τό ιερόν τού Κόδρου, Νηλέως καί τής 
Βασίλης (ΕΜ 10616, IG I5, 94) τού έτους 
418/7 π.Χ., ό κιονίσκος, ό οποίος Αναγράφει 
τό καταστατικόν τοϋ θρησκευτικού σωματείου 
τών Ιοβάκχων (ΕΜ 8187, IG IP, 1368) τών 
μέσων τοϋ 2ου μ.Χ. αίώνος καί αλλα.

3 ΘθΥΚ. VI 54. 6: ετι καί νυν δήλόν εοιιν άμν - 
δ ρ οΐ ς γράμμασι λέγον τάδε.

4 Πρβ. W. Β. Dinsmoor, The Architecture of 
Ancient Greece, σ. 241.
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Είκ. 11 Τμήμα τής ένατης αιθούσης.

Είκ. 12. Τμήμα τής ενδέκατης αιθούσης.

(Φωτογραφίαν Β. Σταματοποΐ,λον)
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Ή έκθεσις ακόμη προσφέρει την δυνατό
τητα μελέτης των επιτύμβιων στηλών: Μία 
έξ αυτών (ΕΜ 75, IG II2, 1169) τοϋ 4ου αι. 
π.Χ. διατηρεί την Αρχαίαν έκ πώρου βάσιν της, 
άλλη έχει ρόδακας άπλοϋς (ΕΜ 13324) ή ρό
δακας καί έπίγραμμα (ΕΜ 13164), ένώ επί 
μιας άνηρτημένης εις τον τοίχον τοϋ βά
θους έλαξεύθησαν αί χείρες διά νά δηλωθή 
ή πρόθεσις έκδικήσεως διά τον θάνατον τής 
νέκρας (ΕΜ 12862, IQ II2, 8334). ΈπΙ μιας 
κομψής στήλης (ΕΜ 12952, IG II2, 5520) τών 
άρχών τοϋ 4ου αί. σώζεται μόνον τδ περίγραμ
μα μιας γραπτής παραστάσεως αποχαιρετισμού 
τοϋ νεκροϋ. Άλλα εκτός τών ανωτέρω ιδιωτι
κών επιτύμβιων στηλών έχει έκτεθή καί μία 
ωραία δημοσία στήλη τών πεσόντων Αθη
ναίων εις το Βυζάντιον, τήν Χερρόνησον καί 
τους άλλους πολέμους (ΕΜ 10618, IG I2, 
943), οπού Αναγράφονται εις προευκλείδειον 
άλφάβητον τά Ονόματα κατά φυλάς καί τετρά
στιχον έπίγραμμα εις τό κατώτατον μέρος.

Αίθουσα 11η (είκ. 12). Είναι Ασιρα- 
λώς ή πλέον επιτυχής αίθουσα έκθέσεως 
Από Απόψεως αισθητικής. Ό Γεν. Έφορος 
κ. Μ. Μιτσός ήκολούθησε τά αυτά κριτήρια, 
ως καί διά τήν αντίστοιχον 9ην, ταϋτα δε 
υπήρξαν δ διδακτικός σκοπός διά τον Αρχάριον 
εις τήν Επιγραφικήν καί ή έξαρσις (ορισμέ
νων έντυπωτικών ενεπίγραφων μνημείων τής 
Αρχαϊκής εποχής διά τό κοινόν. Διά τον λόγον 
τούτον ή 11η αίθουσα πρέπει νά άποτελή τήν 
πρώτην έπισκέψιμον αίθουσαν κατά τάς ξενα
γήσεις καί τάς φροντιστηριακός Ασκήσεις.

Ή αίθουσα αυτή φωτίζεται Ανέτως διά τής 
ύελοφράκτου προς τήν αυλήν πλευράς, δπου 
καί ή είσοδος έκ τοϋ κήπου. Παρά ταϋτα δ 
φωτισμός της ένισχύθη εις τό βάθος διά τριών 
Ανοιγμάτων τής οροφής, ιόστε νά αντανακλά
ται καί έκ τών άνω φώς έπί τών κάτω έκτι- 
θεμένων Αντικειμένων.

Εις τό βάθος εύρίσκεται τό έπιτύμβιον έκ 
τού «δημοσίου σήματος» τών πεσόντων κατά 
τήν μάχην τής Κορωνείας τού 447 π.Χ. ή 
— κατ άλλους— μετά τήν πανωλεθρίαν εις 
τήν Σικελίαν τού 416 π.Χ. χρονολογούμενον 
(ΕΜ 12745 - 12747, W. Peek - Kyparissis 
εις AM 1932, σ. 142 κ.έξ.).

Εις τήν Αριστερόν γωνίαν περίπου τής αι

θούσης έχει Αναρτηθή μία Ακόμη δημοσία 
στήλη έπιτυμβία (ΕΜ 22, IG I2, 927) τών πε
σόντων κατά τήν ναυμαχίαν τής Σαλαμϊνος 
Κορινθίων, όπου έχει Αναγραφή δίστιχον έπί
γραμμα Αποδιδόμενον εις τον έλεγειακόν ποιη
τήν Σιμωνίδην. Άλλαι Αξιόλογοι επιτύμβιοι 
στήλαι έχουν έκτεθή, ώς ή (ΕΜ 10626 έξ Αί- 
γίνης IG IV, 50) τοϋ ’Αντιστάτου, υιού τού 
’Αθηναίου Άτάρβου, ή στήλη τής Κεράμους 
(ΕΜ 10646, IG I2, 997) καί βάσεις ενεπίγρα
φοι Αρχαϊκής έποχής Αγαλμάτων (ώς ή ΕΜ 
10642, IG I4, 986) ή στηλών επιτύμβιων (ώς 
τοϋ Τελέφου, ΕΜ 12809, Hesperia 5, 36,230).

Μεγάλης σημασίας, διότι συνδέονται Αμέ
σως πρός τήν ϊδρυσιν τών πράιτων Παναθη- 
ναίων έπί ΙΙεισιστράτου, είναι τρεις στήλαι 
έκ πωρολίθου αί ΕΜ 6212 (IG I2, 463), 
ΕΜ 6219 (IGI2, 392) καί ή έκ πολλών τεμα
χίων Αποτελουμένη ΕΜ 6214 + 6215 + 6224 
+ 6226 (IG Ρ, 391, 465, 476)’. Πράγματι, 
πιστεύεται, ότι ή γραφεΐσα βουστροφηδόν έπί 
τής ΕΜ 6212 λέξις «δρόμος» δηλοϊ τήν εορ
τήν τής θεάς Άθηνάς.

Τό πληρέστερον όμως σύνολον, τό όποιον 
παρουσιάζεται εντός τής 11ης αιθούσης τοϋ 
Μουσείου, είναι αί ένεπίγραφοι βάσεις Αρχαϊ
κής έποχής, αί δποίαι έφερον τά έπί τής Ά- 
κροπόλεως πρός τιμήν τών θεών Ανατιθέμενα 
Αριστουργήματα. Συνήθως πλήν τοϋ όνόμα- 
τος τοϋ Αναθέτου Αναγράφεται καί τό όνομα 
τοϋ καλλιτέχνου τοϋ έργου. Ταϋτα είναι δια
φόρων τύπων:

Χαμηλαί βάσεις, ώς τοϋ Αριστίωνος καί 
Πασίου μέ τήν υπογραφήν τοϋ ΤΙγίου (ΕΜ 
6299 + 6247, IG Ρ, 552) καί κίονες άλλοτε 
μετά ραβδώσεων (ώς ή ΕΜ 6241, 16, I2 487, 
ιρέρουσα τήν υπογραφήν τοϋ Χίου τεχνίτου 
Άρχέρμου, ή ΕΜ 6249, IG Ρ, 492 μέ τήν 
υπογραφήν τοϋ Ένδοίου) ή Αρράβδωτοι έν- 
τελώς μέ κιονόκρανα στρογγύλα καί τήν έπι- 
γραφήν έπί τοϋ άβακος. Παραλλαγή τοϋ αυτού 
είδους είναι αί βάσεις εις σχήμα πεσσού μετ’ 
έπικράνου έκ τοϋ αυτού λίθου λαξευμένου (ώς 
π.χ. τό ΕΜ 6263, IG Ρ, 503 μέ τήν υπογραφήν

1 Πρβ. Α.Ε. Raubitschek, Dedications from the 
Athenian Akropolis, 327 καί Μ. Μιτςον, ΑΔ 20, 
1965, Χρονικά, σ. 10, πίν. 3.
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τού Αίγινήτου Όνάτα, το δποίον συνεδέθη 
προς τον μικρόν ίππον τού Μουσείου τής Νέας 
Ύόρκης). Μεταξύ τών μνημείων τούτων προ- 
εξάρχει ό Ιωνικός κίων τοΰ Καλλιμάχου 
(ΕΜ 6339, IG I2, 609), ό οποίος εντός τών 
δύο ραβδώσεων του φέρει δύο διαφορετικής 
έποχής επιγράμματα καί συνεδέθη πρός τό 
άγαλμα τής πτερωτής μορφής άριθ. 690 τοΰ 
Μουσείου Άκροπόλεως, τό οποίον ώς έκ τού
του ονομάζεται Νίκη τού Καλλιμάχου.

Διά τής 11ης αιθούσης έξερχόμεθα πλέον 
εις την αύλήν τοΰ Μουσείου (είκ. 2).

Ή όργάνωσις τοΰ Επιγραφικού Μουσείου 
’Αθηνών εντός τοΰ άνακαινισθέντος παλαιού 
κτηρίου έγινε δεκτή εις τόν επιστημονικόν κό
σμον μετ’ εύμενεστάτων σχολίων.

'Ο Διευθυντής τής Γαλλικής ’Αρχαιολογι
κής Σχολής κ. Georges Daux εις BCH, 
Chronique des Fouilles, 1959, σ. 619, γρά
φει σχετικώς: «Αί έργασίαι συνεχίζονται έκεί 
καί θά γίνη άναμφιβόλως τό πλουσιώτερον 
καί πλέον προσιτόν lapidarium τοΰ κόσμου».

Ό καθηγητής G· C. Susini είς τό προα- 
ναφερθέν (Ιδέ ύποσ. 2 σελ. 16) άρθρον του είς 
τό περιοδικόν Musei e Gallerie d’ltalia 16, 
1962, σ. 11, γράφει μεταξύ άλλων:

«'Ως πρός τούτο» —δηλ. διά τάς λύσεις τοΰ 
εμμέσου φυσικού φωτισμού— «καί δΓ άλλας 
λεπτομέρειας αξίζει νά άναφερθή ή διευθέτη- 
σις, την οποίαν ό Μ. Μιτσός έπέτυχεν είς 
έν lapidarium έκ τών πλέον εκτεταμένων καί 
πολύπλοκων τού κλασσικού κόσμου, τό Επι
γραφικόν Μουσείον τών ’Αθηνών, τό όποιον 
εύρίσκεται άκόμη υπό τακτοποίησιν. Κατά μή
κος τών τοίχων τών μεγάλων στοών, αί όποίαι 
φωτίζονται άνέτως διά τών φωταγωγών τής 
οροφής, έχουν τοποθετηθή κατά σειράν αί 
ενεπίγραφοι στήλαι, ενώ τά ύπερκείμενα υπε
ρώα έχρησιμοποιήθησαν διά νά εκτεθούν πο 
λύπλευρα μνημεία, ιδίως οί κεντρικοί κιονί
σκοι τών τάφων τών δούλων, βωμοί κ.α. Είς 
τό εσωτερικόν τών στοών, είς τό μέσον, ακρι
βώς κάτω από τόν σκελετόν τών φωταγωγών 
έτοποθετήθησαν σύνολα ρυμών διά τήν ένα- 
πόθεσιν τών μικροτέρων τεμαχίων».

Επίσης κατά τήν οργάνωσή τού Επιγρα

φικού τμήματος τού Μουσείου τής Έπιδαύρου 
δ W. Peek· καθηγητής τού Πανεπιστημίου 
τής Halle, ώς είπεν, έχει εφαρμόσει τό αυτό 
σύστημα, ήτοι τήν τακτοποίησιν τού επιγρα
φικού υλικού κατ’ αριθμητικήν σειράν έπάνω 
είς ξυλίνους ρυμούς έκ μεταλλικού σκελετού, 
κατά τό πρότυπον τού Επιγραφικού Μουσείου.

δ) Συγκολλήσεις καί άλλαι έργασίαι σχε
τικά! πρός τήν Έπανέκθεσιν τοΰ Ε
πιγραφικού Μουσείου·

Παρά τόν όγκον, τόν όποιον συνήθως κατέ
χουν, τά ένεπίγραφα μνημεία άπαιτούν τήν μι- 
κροσκοπικήν παρατήρησιν τού μελετητού κατά 
δέ τήν περίπτωσιν τής άνασυνθέσεώς των 
(διά συγκολλήσεων τών τεμαχίων) είς τήν άρ- 
χικήν μορφήν των, είναι επί πλέον απαραίτη
τος ή άκρως προσεκτική καί λεπτουργική με- 
ταχείρισις τής ένεπιγράφου επιφάνειας αυτών.

Ευτυχώς ή έκλογή τού τεχνικού Συνεργείου 
τοΰ Επιγραφικού Μουσείου ύπήρξεν έξαίρετος. 
Τούτο άπετελείτο έκ δύο ή τριών εργατών 
υπό τήν καθοδήγησιν τού τεχνίτου Ν. Φράγ
κου, δ όποιος είχεν έργασθή επί πολλά έτη 
είς τά εργαστήρια τού Έθν. Άρχ. Μουσείου. 
Έπετεύχθησαν δυσκολώταται συγκολλήσεις 
τών μεγάλων στηλών, αί όποίαι άπετελούντο 
έκ πολλών τεμαχίων, ώστε αύται νά στηρί- 
ζωνται έλεύθεραι έπί τών βάσεων των.

Ή κατάστασις τών στηλών αυτών ήτο οί- 
κτρά, διότι εύρίσκοντο έντός ξύλινων πλαι
σίων, τά δέ τεμάχια αύτών ειχον κακώς συν- 
αρμολογηθή διά γύψου. Οί μεταξύ τών τεμα
χίων σύνδεσμοι ήσαν έκ σιδήρου, δ όποιος 
έδημιούργησεν —- έξ αιτίας τής σκωρίας — συ- 
χνάκις ρωγμάς έπί τού μαρμάρου. Τά πολλαπλά 
τεμάχια κατά τήν έργασίαν τής άνασυνθέσεώς 
άπεχωρίζοντο κατ’ άρχήν τό εν τού άλλου, 
έκαθαρίζοντο καί έστερεούντο άκολούθως διά 
ράβδων ορειχάλκου. Δύσκολος ήτο ή όριζοντί- 
ωσις τών μεγάλων στηλών, ή τοποθέτησις τών 
τεμαχίων, ώστε οί στίχοι ενός μακρού έπιγραφι- 
κού κειμένου νά μή παρεκκλίνουν ούδ’ έπ’ ελά
χιστο ν, κ.ά. Ή εργασία αύτη προϋποθέτει 
προπαρασκευαστικήν μελέτην καί τήν άμεσον 
έπίβλεψιν ειδικού περί τά έπιγραφικά άρχαιο- 
λόγου. Άκολούθως αί ούτω στερεωθείσαι στή- 
λαι ήτο δυνατόν νά άφεθούν είς τούς έμπεί-
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ρους τεχνίτας διά την έπίχυσιν τού γύψου καί 
την λείανσιν αυτού.

Αύται ώς και αί μικρότεραι (άκέραιαι και 
μή), αί όποΐαι έτοποθετήθησαν κατά μήκος 
τών τοίχων τών διαφόρων αίθουσών, έστή- 
θησαν, άναλόγως τού μεγέθους των, επί βάσε
ων έκ τσιμέντου’. ’Άλλαι έργασίαι σχετικαί 
προς την έπανέκθεσιν είναι τά επιχρίσματα 
τών βάσεων, τών επιφανειών τού γύψου, αί 
αναρτήσεις επί τών τοίχων κ.ά.

Σήμερον αί έργασίαι συνεχίζονται ύπδ τού 
αυτού συνεργείου υπό τόν τεχνίτην Στ. Νικο
λάου, άποκτήσαντα μακροχρόνιον πείραν έκ 
τής συνεργασίας του μετά τού Ν. Φράγκου, 
καί τόν Π. Διακουμήν. Σημειωτέον, ότι ή συν- 
τήρησις ένός μικρού συνεργείου είναι αναγ
καία καί διά την περαιτέρω λειτουργίαν μιας 
Επιγραφικής Συλλογής ή Μουσείου, τόσον διά 
την δυνατότητα προσθήκης νέων τεμαχίων 
επί τών ήδη συγκολληθέντων μνημείων, όσον 
καί διά τήν μεταφοράν τών λίθων (πρός μελέ
την, κατασκευήν έκτύπων καί φωτογράφησιν 
υπό τών μελετητών).

Τό μικρόν Συνεργείον τού Μουσείου έπαρ- 
κεϊ διά τήν μεταφοράν καί τών δγκωδε- 
στέριον μνημείων, καθόσον αυτή σήμερον έχει 
άπλουστευθή χάρις εις τήν ειδικήν κατα
σκευήν διά τάς άνάγκας τού Μουσείου χαμη
λών καί επί τροχών κινούμενων τραπεζών. 
Διά νά τοποθετηθή επ’ αύτών καί τό βαρύ- 
τερον ακόμη ένεπίγραφον τεμάχιον καί νά 
συρθή μέχρι τού προοριζομένου σημείου Απα
σχολούνται σήμερον 1 ή 2 έργάται (ενώ εις 
παρόμοιας περιπτώσεις χρειάζονται 5-10 έρ- 
γάται).

2. Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ 
ΑΡΧΕΙΟΝ

Τά ολίγα βιβλία, τά οποία ύπήρχον προπο- 
λεμικώς εις τό Επιγραφικόν Μουσεΐον (ή σει
ρά τών μέχρι τότε εκδόσεων τών «Ελληνικών 
Επιγραφών» τής ’Ακαδημίας τού Βερολί
νου, οί τόμοι (ορισμένων Ελληνικών περιοδι
κών καί τινα συγγράμματα τού I. Σβορωνου, 
Π. Καββαδια, A. Wilhelm κ.α.) δεν ήτο 1

1 Περί τών συγκολλήσεων πρβ. Μ.ΜίΤΣΟΝ εις ΑΔ 
16, 1960, σ. 10 καί 19, 1964, σ. 16.

δυνατόν νά θεωρηθούν βιβλιοθήκη.
Μόλις κατά τά τελευταία έτη καταρτίζεται 

κατόπιν ιδιαιτέρας έπιχορηγήσεως μία στοι
χειώδης διά τά Επιγραφικά βιβλιοθήκη. Τά 
μεγάλα δημοσιεύματα τών Επιγραφών (Cor
pora), τά ξένα καί Ελληνικά περιοδικά, αί μο- 
νογραφίαι καί τά κείμενα φθάνουν τούς 500 
καί πλέον τόμους. Είναι δέ ταϋτα τά απαραί
τητα διά τήν έρευναν ώς REG, SEG, SyII.3 
κ.ά.2

Έκ παραλλήλου μία μεγάλη σειρά Ανατύ- 
πων έχει άξιοποιηθή, αφού έτακτοποιήθησαν 
άλφαβητικώς εις φακέλλους καί καταγρά
φονται φροντίδι τού πρώην έκτάκτου έπι- 
μελητού κ. Β. Ξυπολιά. Ταύτα είναι χρησι- 
μώτατα διά τήν καθημερινήν έργασίαν τού 
επιστημονικού προσωπικού έντός τού Μου
σείου, διότι είναι πραγματεΐαι έπιγραφολόγων 
δημοσιευμένα! είς διάφορα ξένα καί πολλάκις 
δυσεύρετα περιοδικά.

Έκ παραλλήλου καί μόλις άπό ολίγων έτών 
καταβάλλονται προσπάθειαι διά τήν δημιουρ
γίαν τής φωτοθήκης τού Μουσείου. Είναι 
γνωστόν πόσον δύσκολος Αποβαίνει ή φωτο
γραφική άπόδοσις τών έπιγραφικών κειμέ
νων καί πόσον, όταν είναι έπιτυχής, βοηθεί 
είς τήν άνάγνωσιν αυτών. Σήμερον ό Αριθμός 
τών Αρνητικών τού Επιγραφικού Μουσείου 
Ανέρχεται μόλις είς 1125 καί πρέπει πάση θυ
σία νά αύξηθή.

3. ΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥ
ΣΕΙΟΥ

Προκειμένου περί τής έπιστημονικής κατα- 
τάξεως τών έπιγραφών τού Επιγραφικού Μου
σείου, τήν όποιαν έκαμε ό Β. Λεονάρδος 
κατά τά έτη 1913-1929, Ανεφέραμεν, ότι ώρι- 
σμέναι ενότητες κατεγράφησαν ύπ’ αύξοντα 
Αριθμόν Ευρετηρίου συνεχή, έν συνδυασμό) 
πρός τήν σειράν δημοσιεύσεώς των είς τάς 
Inscriptiones Graeeae. Πράγματι, ώς παρα- 
τηρούμεν είς τό Εύρετήριον, ό Β. Λεονάρ
δος έφαρμόζει τό σύστημα τούτο άπό τού 
Αριθμού ΕΜ 6589 καί εξής. Μετέβαλεν έπίσης 
τούς παλαιούς αριθμούς τών Αναθηματικών

2 Πρβ. Μ. Μιτςον είς ΑΔ 16, 1960, Χρονικά, 
σ. 11.
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επιγραφών καί ένεσωμάτωσε ταύτας εις τό 
Νέον Εύρετήριον.

’Αλλά ό Λεονάρδος ένεπιστεύθη τδ έργον 
τής καταγραφής είς τδ φυλακτικδν προσωπι
κόν. Κατά συνέπειαν τδ Εύρετήριον τοϋ Επι
γραφικού Μουσείου — εκεί δπου οί φύλακες 
δεν ήκολούθησαν πιστώς τάς σημειώσεις τοϋ 
Λεονάρδου ή τά κείμενα τών επιγραφών τών 
Inscriptiones Graecae— περιέχει πλε'ιστα λά
θη, κακάς Αναγνώσεις, καταγραφήν δίς τής 
αυτής επιγραφής κλπ.

Άπδ τοϋ 1960 άνέλαβον την έπανεξέτασιν 
τοϋ Ευρετηρίου τοϋ Επιγραφικού Μουσείου. 
Ή έργασία αυτή Αφορά εις την μελέτην μιάς 
έκάστης επιγραφής καί τήν άνεύρεσιν τής δη- 
μοσιεύσεώς της είς τά Corpora τών άττικών 
επιγραφών καί είς ξένα καί Ελληνικά περιο
δικά '.

Έξ αίτιας τοϋ είδους τής μελέτης είναι εύ- 
νόητον, οτι ή σύνταξις τοϋ νέου Ευρετηρίου, 
μόνον ύπδ ειδικευμένου είς τήν Επιγραφικήν 
αρχαιολόγου είναι δυνατόν νά γίνη καί δτι 
πρδς τοΰτο άπαιτοϋνται πολλά έτη έργασίας.

Έκ παραλλήλου έχει γίνει ύπ’ έμοϋ ή άπο- 
δελτίωσις τών Αττικών επιγραφών, έπί τή βά
σει τών τόμων τοϋ SEG· Ή έργασία αϋτη είναι 
χρησιμωτάτη διά τήν σύνταξιν τοϋ Ευρετη
ρίου, ώς καί κατά τδ Απαραίτητον προπαρα
σκευαστικόν στάδιον διά τήν έκτέλεσιν τών 
συγκολλήσεων. 1

1 Διά τάς μέχρι τοΰδε επιστημονικός παρατηρήσεις, 
αί όποΤαι προέκυψαν έκ τής συντάξεως τοΰ ευρετηρίου, 
πρβ. NT. Πεππα - ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ είς AJA 69, 1965, 
σ. 151-152 καί είς ΑΔ 18, 1965, σ. 266-272. SEG

Καταβάλλεται επίσης άπδ πολλών έτών προ
σοχή, ώστε νά σημειοϋται καί ή τελευταία 
Ακόμη άναδημοσίευσις μιάς επιγραφής — έφ’ 
δσον είναι δυνατή ή ενημέρωσις έκ τών δια
φόρων ξένων περιοδικών— τόσον είς τδ εύ
ρετήριον τοϋ Μουσείου, δσον καί είς τούς τό
μους τών Inscriptiones Graecae.

Ή έπανέκθεσις τού Επιγραφικού Μουσείου 
συνεχίζεται. Ώρισμέναι μεγάλαι στήλαι πρέ
πει έκ νέου νά συγκολληθοΰν καί καταβάλ
λονται προσπάθειαι διά νά Αποσυμφορηθοϋν 

| έκ τοϋ κέντρου τής 7ης αιθούσης πρδς τήν 
έσωτερικήν αυλήν καί τδ ύπόστυλον ογκώδεις 
βάσεις καί άλλα μνημεία.

Υπολείπονται συγκολλήσεις μεγάλων μνη
μείων, ώς τοϋ «Παιάνος τοϋ Σοφοκλέους»2, 
Αποτελουμένου έκ 50 περίπου τεμαχίων καί 
Αναθηματικών πωρίνων βάσεων έκ τής Ά- 
κροπόλεως, έντδς τών οποίων είναι Ακόμη 
έμπεπηγμένοι οί παλαιοί σύνδεσμοι έκ σιδή
ρου, οί οποίοι καί έπιφέρουν όλονέν μεγαλυ- 
τέραν φθοράν.

Προβλέπεται έπίσης ή Αντικατάστασις τών 
προχείρως έπί χάρτου έπεξηγηματικών πινακί
δων δι’ άλλων έπί Ανθεκτικής ύλης, Απομέ
νουν δηλ. καί αί φροντίδες έκεΐναι, αί δποίαι 
σχετίζονται πρδς τδ ύστατον στάδιον τής όργα- 
νώσεως ένδς Μουσείου ή Συλλογής.

Ν Γ· ΠΕΠΠΑ - ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ

XXII, 1967, είς σ. 55-66. J.et L· Robert, Bull. 79, 
1966, άρ. 151-152.

2 Πρβ. J, Η. Oliver, Hesperia 5, 1936, σ. 91-122.
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