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Η
Προ στορική Συλλογή του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου παραμένει η πλουσιότερη και σημαντικό-
τερη παγκοσμίως στο είδος της. Στεγάζει τα ευρή-

ματα των πρώτων μεγάλων ανασκαφών, που έδωσαν μορφή
και όνομα στους πολιτισμούς της
ελληνικής προ στορίας, τον Νεο-
λιθικό, τον Κυκλαδικό και τον Μυ-
κηνα κό, από την 7η έως και τη 2η
χιλιετία π.Χ. Όπως ποιητικά γρά-
φει ο Χρ. Τσούντας, αναφερόμε-
νος ειδικά στα μυκηνα κά, «εις το
βιβλίον του ελληνικού πολιτισμού,
εκεί όπου πρότερον περιίπταντο
εν νεφέλαις ποιητικής φαντασίας
σκιαί μυθικαί, προσετέθη κεφά-
λαιον ολόκληρον αληθούς ιστο-
ρίας, κεφάλαιον εν τω οποίω ελ-
λείπουσι μεν ακόμη σχεδόν εντε-
λώς τα ονόματα, αντ’ αυτών όμως
πλημμυρούσι τα πράγματα».1 Τα
πολυπληθή αυτά «πράγματα» πα-
ρουσιάζονται στο κέντρο του Μου-
 σείου, στη μεγάλη Μυκηνα κή Αί-
θουσα (αρ. 4), εμβαδού 430 τ.μ.,
και την παράπλευρη μικρή Μυκη-
να κή Αίθουσα (αρ. 3, 48 τ.μ.). Η
Νεολιθική Αίθουσα (αρ. 5, 125 τ.μ.)
παρουσιάζει τις νεολιθικές ανα-
σκαφές (7η έως και 4η χιλιετία

π.Χ.) αλλά και τα ευρήματα της Πρώιμης και Μέσης Εποχής
του Χαλκού από την κυρίως Ελλάδα και το Βορειοανατολικό
Αιγαίο, ενώ η Κυκλαδική Αίθουσα (αρ. 6, 172 τ.μ.) καλύπτει
διαχρονικά τα νησιά των Κυκλάδων, από την Πρώιμη έως και

Μεταμορφώσεις μέσα στο χρόνο
Η επανέκθεση της Προϊστορικής Συλλογής

του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Tο Eθνικό Aρχαιολογικό Mουσείο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Aθήνας και είναι ενταγμένο στη ζωή της πόλης
για περισσότερο από έναν αιώνα. Η Προ στορική Συλλογή, με τα ευρήματα των μεγάλων πρωτοποριακών ανασκα-
φών του Eρρ. Σλήμαν (1822-1890) και του Xρ. Tσούντα (1857-1934), καταλαμβάνει κεντρική θέση, κυριολεκτικά και
μεταφορικά, μέσα στο Μουσείο. Στην αυγή του 21ου αιώνα, με την ευκαιρία και των Oλυμπιακών Aγώνων της Aθή-
νας του 2004, το Εθνικό Μουσείο κλήθηκε να αναμετρηθεί με το παρελθόν του προκειμένου να παρουσιάσει μια νέα,
σε σκεπτικό και δομή, έκθεση και να αλλάξει την παγιωμένη, στη συνείδηση των επισκεπτών και των επιστημόνων,
εικόνα της Προ στορικής Συλλογής. Οι μεταμορφώσεις μέσα στο χρόνο χαρακτηρίζουν άλλωστε την ιστορία της έκ-
θεσης και ο 21ος αιώνας έδωσε απλώς την πρώτη δική του εκδοχή, αυτή που εγκαινιάσθηκε στις 24 Ιουνίου 2004.

Λένα Παπάζογλου-Μανιουδάκη
Προ σταμένη της Συλλογής Προ στορικών, Αιγυπτιακών
και Ανατολικών Αρχαιοτήτων του  Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

1. Η Μυκηνα κή Αίθουσα το 1910.
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την Ύστερη Εποχή του Χαλκού (3η-2η χιλιετία π.Χ.). Στον
πρώτο όροφο του Μουσείου σε ειδική αίθουσα (αρ. 48) εκτί-
θενται τα ευρήματα από το Ακρωτήρι Θήρας, την «Πομπηία
του Αιγαίου». Η Προ στορική Συλλογή δίνει στους πολυπλη-
θείς επισκέπτες της τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια
πορεία μέσα στο χρόνο και τη συλλογική μνήμη, με κύρια ση-
μεία αναφοράς τους θησαυρούς των πολύχρυσων Μυκηνών,
τα χρυσά κύπελλα του Βαφειού, τις πινακίδες Γραμμικής Β
γραφής, τα αινιγματικά μαρμάρινα κυκλαδικά ειδώλια, τη «νε-
ολιθική οικία» και τους θησαυρούς της Τροίας και της Πο-
λιόχνης και, βέβαια, τις περίφημες τοιχογραφίες της Θήρας.

Η πρώτη παρουσίαση των θησαυρών από την ανασκαφή
του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών πραγματοποιείται ήδη
το 1877 στην Εθνική Τράπεζα. Το 1880 οργανώνεται, με την
επιμέλεια του Παναγ. Σταματάκη, επόπτη της ανασκαφής του
Ε. Σλήμαν στις Μυκήνες, και με τη χρηματοδότηση της Αρ-
χαιολογικής Εταιρείας, η πρώτη
συστηματική έκθεσή τους στο
Πολυτεχνείο. Κατά τα έτη 1892-
1893, τα μυκηνα κά αρχαία μετα-
φέρονται στο Εθνικό Αρχαιολογι -
κό Μουσείο, παρουσιάζονται στην
κεντρική του αίθουσα από τον Πα-
 ναγιώτη Καββαδία, τότε Διευθυ-
ντή του Μουσείου, και περιλαμ-
βά νονται στον αρχαιολογικό οδη -
γό που ο ίδιος εξέδωσε το 1894.
Με υπερηφάνεια αναφέρεται ο
Καββαδίας στους τοιχογραφημέ-
νους τοίχους και την οροφή της
Μυκηνα κής Αίθουσας, όπως πα-
ρουσιάζονται σε φωτογραφία του
1910 (εικ. 1). Τα ποικίλα διακοσμη -
τικά θέματα αναπαράγουν μο-
 τίβα της μυκηνα κής τέχνης, σύμ-
φωνα με τα σχέδια του αρχιτέ-
κτονα G. Κa verau. O Χρ. Τσού-

ντας υπήρξε στην ουσία έφορος της Προ στορικής Συλλο-
γής μεταξύ των ετών 1896-1904, την εποχή των μεγάλων
ανασκαφών του στις Μυκήνες, στις Κυκλάδες και τη Θεσσα-
λία. Ο ίδιος κατέβαλε προσπάθειες για την παρουσίαση των
νέων ευρημάτων στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου. Κυκλα-
δικές και νεολιθικές αρχαιότητες περιλαμβάνονται ήδη στον
οδηγό του Β. Στάη, Collection mycénienne, το 1909.2

Tο καλοκαίρι του 1957, ύστερα από μια μακρά περίοδο
κατά την οποία το Mουσείο παρέμεινε κλειστό λόγω του πο-
λέμου και του εγκιβωτισμού των αρχαίων, εγκαινιάστηκε η
νέα έκθεση της Mυκηνα κής Αίθουσας, έργο του Xρήστου και
της Σέμνης Kαρούζου, μετά την καθαίρεση των τοιχογρα-
φιών, τη διαμόρφωση της σειράς των παραθύρων στους μα-
κρούς τοίχους και τους φωτεινούς πινάκες στην οροφή (εικ.
2). Mόνο κόσμημα της αίθουσας παραμένει τώρα η χρυσή
ζωφόρος με τα κρίνα. Η Σέμνη Καρούζου αναφέρει ότι «μια

2. Η Μυκηνα κή Αίθουσα μετά το 1957. 3. Μυκηνα κή Αίθουσα. Η ενότητα των βασιλικών τάφων των Μυκηνών,
2004.

4. Μυκηνα κή Αίθουσα. Χρυσά και αργυρά σκεύη από τους βασιλικούς τάφους, 2004.
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βαριά βικτωριανή αυστηρότητα εβάρυνε επάνω στα αρχαία»,
η κυριαρχία του υπερβολικού διάκοσμου της αίθουσας δεν
επέτρεπε την ανάδειξη των αρχαίων.3 Τότε η Μυκηνα κή Αί-
θουσα απέκτησε τη μόνιμη μεταπολεμική μορφή της. Συστη-
ματικές εργασίες βελτίωσης της έκθεσης σε όλες τις αίθου-
σες της Προ στορικής Συλλογής πραγματοποιήθηκαν κατά
το διάστημα 1992-1995 από την Κ. Δημακοπούλου.4

Βασικός στόχος της νέας έκθεσης στις τρεις αίθουσες
στο ισόγειο του κτιρίου (Νεολιθική, Κυκλαδική και Μυκηνα κή
Αίθουσα) ήταν η αναδιάρθρωση ενός πολύτιμου, πολυποίκι-
λου και πολυάριθμου, γνωστού εν πολλοίς, αρχαιολογικού
υλικού σε σαφείς ενότητες, γεωγραφικές και θεματικές,
ώστε η κατανόησή του να είναι αμεσότερη. Eξίσου σημαντική
ήταν η δημιουργία αρχιτεκτονικού χώρου, έργο της αρχιτέ-
κτονος Β. Δρούγκα, μέσα στον οποίο να προβάλλονται οι
ενότητες της έκθεσης και, κατά το δυνατό, κάθε αντικείμενο
ξεχωριστά. Το μέγεθος του εγχειρήματος γίνεται σαφές όταν
αναλογισθούμε ότι στις αίθουσες αυτές εκτίθενται περί τα
8.000 αρχαία, τοποθετημένα σε 93 νέες προθήκες και 11 ει-
δικές κατασκευές. Tο χρώμα της ελιάς στις προθήκες και το
σκούρο των εσωτερικών βάθρων, σε συνδυασμό με τα αντια-
νακλαστικά τζάμια, βοηθούν στην ανάδειξη των έργων. Οι
νέες προθήκες διαθέτουν εσωτερικό φωτισμό και εξαερισμό,
σε ορισμένες υπάρχουν οπτικές ίνες και δημιουργείται μικρο -
κλίμα. Tα παράθυρα της αίθουσας καλύφθηκαν με ειδικές
μεμβράνες, οι οποίες μειώνουν στο ελάχιστο τη βλαβερή για
τα αρχαία υπεριώδη ακτινοβολία και δίνουν διάχυτο φυσικό
φωτισμό στην αίθουσα. Το εποπτικό υλικό περιλαμβάνει κεί-
μενα, φωτογραφίες, χάρτες και σχέδια, ενώ οι ενημερωτικές
πινακίδες στο εσωτερικό των προθηκών τοποθετούνται σε ει-
δικό χώρο, ώστε να μην επικαλύπτουν τα αρχαία. 

H είσοδος στη μεγάλη Mυκηνα κή Aίθουσα αποτελεί και
τη μόνη οδό πρόσβασης και στις δύο παράπλευρες αίθου-
σες, την Kυκλαδική και τη Nεολιθική. Aμέσως μετά την εί-
σοδο δημιουργήθηκε ειδικός χώρος για την πληροφόρηση

των επισκεπτών, με κείμενα και φωτογραφίες για την ιστορία
της Συλλογής, επιλεγμένα έργα της Nεολιθικής και της Kυ-
κλαδικής Aίθουσας καθώς και κείμενα για τους πολιτισμούς
της ελληνικής προ στορίας, τον νεολιθικό, τον κυκλαδικό και
τον μυκηνα κό πολιτισμό. Oι τέσσερις μεγάλες επιτύμβιες
στήλες από τον Tαφικό Kύκλο A των Mυκηνών υψώνονται
κατ’ ενώπιον κατά δραματικό τρόπο, ως εντυπωσιακή εισα-
γωγή στη μυκηνα κή έκθεση. Στη μεγάλη Μυκηνα κή Αίθουσα
αναπτύσσονται τρεις θεματικές ενότητες: α) οι Tαφικοί Kύ-
κλοι A και B των Mυκηνών με τα ευρήματα των βασιλικών τά -
φων, β) οι Μυκηνα κές Ακροπόλεις και τα Ανάκτορα (Mυκή-
νες, Tίρυνς, Πύλος), και γ) οι θολωτοί και οι θαλαμωτοί τάφοι,
τα μυκηνα κά δηλαδή νεκροταφεία της Πελοποννήσου (Mυ-
κήνες, Δενδρά-Mιδέα, Bαφειό Λακωνίας, Πύλος Mεσσηνίας). 

Στην πρώτη ενότητα οι προθήκες διαμορφώνουν ημικύ-
κλια, αναπαριστώντας τον ταφικό περίβολο (εικ. 3). Στο κέ-
ντρο εκτίθενται τα σύμβολα εξουσίας των μυκηναίων ηγεμό-
νων, οι χρυσές προσωπίδες και τα χρυσά δακτυλίδια-σφρα-
γίδες, τα εγχειρίδια με την εμπίεστη διακόσμηση, όπως το
γνωστό με το κυνήγι λιονταριών από οπλισμένους άνδρες και
τα χάλκινα ξίφη με την περίτεχνη διακόσμηση. Ειδικές θεμα-
τικές προθήκες παρουσιάζουν τα χρυσά και αργυρά σκεύη,
τα πολύτιμα τελετουργικά ρυτά, τα μεγάλα χάλκινα σκεύη ή
τα εξωτικά αντικείμενα, όπως τα αυγά στρουθοκαμήλου. Στις
άλλες ενότητες οι προθήκες διαμορφώνουν ενιαίο εκθεσιακό
χώρο και αναπτύσσονται κατά μήκος των τοίχων σε σχήμα
Π. Στο μέσο, εξαίρονται τα σημαντικότερα εκθέματα, όπως
τα χρυσά σκεύη και τα δακτυλίδια-σφραγίδες από τον «Θη-
σαυρό» των Μυκηνών, η κεφαλή γυναίκας ή σφίγγας και η
ελεφάντινη τριάδα από τις Μυκήνες στην ενότητα των ανα-
κτόρων. Τα μυκηνα κά ανακτορικά εργαστήρια όπως αυτά
της ελεφαντουργίας, τα εισηγμένα αντικείμενα που δηλώ-
νουν τις εξωτερικές σχέσεις με Ανατολή και Δύση, οι πινακί-
δες της Γραμμικής B γραφής και τα πήλινα σφραγίσματα κα -
θώς και ο «Θησαυρός» της Τίρυνθας εξαίρονται σε ειδικές
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5. Νεολιθική Αίθουσα. Η νεολιθική «οικία» και η εξέλιξη της νεολιθικής
κεραμικής, 2004.

6. Κυκλαδική Αίθουσα. Οι πρωτοκυκλαδικοί οικισμοί και τα λίθινα σκεύη,
2004.
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προθήκες. Στην ενότητα των τάφων κεντρική θέση κατέχουν
τα περίφημα χρυσά κύπελλα του Βαφειού με τις σκηνές σύλ-
ληψης ταύρου. Στην παράπλευρη αίθουσα παρουσιάζονται
η Mυκηνα κή Aττική και η Θεσσαλία, η Σκόπελος και τα Kύ-
θηρα, καθώς και μια νέα θεματική προθήκη για την εξέλιξη
της μυκηνα κής κεραμικής. Ο μεγάλος πλούτος της έκθεσης
οριακά μόνο επέτρεψε την παρουσίαση ενδιαφερόντων έρ -
γων από τις αποθήκες, όπως το χάλκινο τάλαντο από το ναυ-
άγιο στην Kύμη Eυβοίας, ο χαναανίτικος αμφορέας και το πή-
λινο κυπριακό επιτοίχιο λυχνάρι από τις Mυκήνες, το χάλκινο
μινωικό ειδώλιο από τα Kύθηρα. 

Στη Nεολιθική Aίθουσα παρουσιάζονται τώρα σε χωρι-
στές ενότητες ο νεολιθικός πολιτισμός και οι πολιτισμοί της
Πρώιμης και Mέσης Xαλκοκρατίας. Στην πρώτη ενότητα κυ-
ριαρχεί η αναπαράσταση της νεολιθικής οικίας (εικ. 5), στην
οποία περιλαμβάνονται για πρώτη φορά πλίνθινα επιχρίσμα -
τα των στεγών και των τοίχων των σπιτιών από τις ανασκαφές
του Xρήστου Tσούντα στη Θεσσαλία. H κεραμική και τα ει-
δώλια παρουσιάζονται κατά χρονολογική σειρά ενώ σε ειδική
προθήκη εκτίθενται τα λίθινα εργαλεία. Eξαίρεται στο τέλος
ο νεολιθικός «θησαυρός» με τα χρυσά περίαπτα, το πρόσφα -
το απόκτημα της Συλλογής. Στην επόμενη ενότητα έμφαση
δίνεται στη διάκριση των πολιτισμών της Πρώιμης Εποχής

του Xαλκού, τον πολιτισμό του Bορειοανατολικού Aιγαίου
(Tροία, Πολιόχνη Λήμνου), και τον Πρωτοελλαδικό της κυ-
ρίως Eλλάδος (Aττική, Θεσσαλία). Οι «θησαυροί» των χρυ-
σών κοσμημάτων από την Τροία (δωρεά της Σοφίας Σλήμαν
το 1892, μετά το θάνατο του συζύγου της) και της Πολιόχνης
πλαισιώνονται από επίλεκτα έργα κεραμικής, μεταλλοτεχνίας
και λιθοτεχνίας. Σε ειδική προθήκη εκτίθενται τα κοσμήματα
από τους τύμβους της Λευκάδας. H Mέση Εποχή του Xαλ-
κού αντιπροσωπεύεται με έργα από τάφους της Θεσσαλίας
και της Aττικής και με τα ευρήματα του σημαντικού οικισμού
στον Oρχομενό της Bοιωτίας.

Στην Kυκλαδική Aίθουσα, παρουσιάζονται στην είσοδο τα
γνωστά έργα, όπως το γυναικείο άγαλμα, εικόνα θεότητας, οι
δύο μουσικοί, ο αυλητής και ο αρπιστής από την Kέρο, από
τα λίγα ανδρικά μαρμάρινα ειδώλια, και η προθήκη με την
εξέλιξη των πρωτοκυκλαδικών ειδωλίων. Στη νέα έκθεση δια-
κρίνονται δύο βασικές ενότητες. Στην πρώτη ανήκουν τα
έργα του πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού της 3ης χιλιετίας
π.X., κτερίσματα τάφων της Πάρου, της Nάξου, της Σύρου,
της Aμοργού και άλλων νήσων των Kυκλάδων, τα οποία εκτί-
θενται κατά χρονολογική σειρά και κατά ταφικά σύνολα. Σε
μια προθήκη συγκεντρώνονται τα λιγοστά κατάλοιπα των οι-
κισμών της ίδιας περιόδου και δημιουργούνται ειδικές θεμα-

7. Αίθουσα της Θήρας. Γενική άποψη από την είσοδο, 2005.
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τικές προθήκες για τη λιθοτεχνία (εικ. 6), τη μεταλλοτεχνία,
τις εξωτερικές σχέσεις και επιρροές του κυκλαδικού πολιτι-
σμού, όπου παρουσιάζονται και έργα από την Aκρόπολη των
Aθηνών. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται τα ευρήματα
από τις ανασκαφές του σημαντικού οικισμού στη Φυλακωπή
Mήλου που χρονολογούνται από την Πρωτοκυκλαδική III πε-
ρίοδο έως το τέλος της Mυκηνα κής εποχής, ανάμεσα τους
και γνωστές τοιχογραφίες του 16ου αι. π.Χ.

Στη διάθεση των επισκεπτών υπάρχει μικρός ενημερωτι-
κός οδηγός για την Προ στορική Συλλογή, έκδοση του TAΠA,
στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.5

Tο έργο της επανέκθεσης δεν θα ήταν δυνατόν να ολο-
κληρωθεί μέσα στα ανελαστικά χρονικά όρια που έθεταν οι
Oλυμπιακοί Aγώνες της Aθήνας χωρίς την εξαιρετική προ-
σπάθεια, εκτός της γράφουσας και της αρχιτέκτονος Bασι-
λικής Δρούγκα, των αρχαιολόγων Aλ. Xριστοπούλου (Νεολι -
θική Αίθουσα), E. Tσιβιλίκα (Κυκλαδική Αίθουσα), Δ. Kοκκέβη,
M. Bλασσοπούλου, E. Kωνσταντινίδη, K. Πασχαλίδη, των συ-
ντηρητών του Eργαστηρίου Mετάλλων Γ. Mακρή, Π. Φελέρη,
M. Kοντάκη, Σ. Σπυριδάκη, και Oυ. Kαψοκώλη, του Eργαστη -
ρίου Aγγείων Eυρ. Bελαλοπούλου, Iω. Nτάλλα και K. Ξυλινά
και της ζωγράφου Δ. Λαμπρέτσα. Τη γενική εποπτεία είχε ο
διευθυντής του Μουσείου Ν. Καλτσάς.

Η Αίθουσα της Θήρας
H επανέκθεση της Aίθουσας της Θήρας, η οποία εγκαινιά-
σθηκε στις 15 Iουνίου 2005, δίνει την ευκαιρία στο κοινό να
θαυμάσει ξανά τις περίφημες τοιχογραφίες της «Άνοιξης»,
των «Πυγμάχων» και των «Αντιλοπών», καθώς και τα μονα-
δικά αγγεία με παραστάσεις από τον κόσμο της ξηράς και

της θάλασσας, ζωντανές εικόνες
ενός πολιτισμού που καταστρά-
φηκε από την ηφαιστειακή έκρη -
ξη στο Aκρωτήρι της Θήρας. Bα-
σικός κορμός της έκθεσης παρα-
μένουν τα ευρήματα από το
Aκρωτήρι Θήρας, της ανασκα-
φής Σπ. Mαρινάτου (1967-1974).6

Η αίθουσα είχε κλείσει τον Σε-
πτέμβριο του 1999 λόγω του σει-
σμού, και ορισμένες από τις τοι-
χογραφίες και τα κινη τά ευρή-
ματα μεταφέρθηκαν τότε στο νέο
Προ στορικό Μουσείο της Θήρας
που εγκαινιάσθηκε το 2000. Στη
νέα έκθεση προστίθενται στοι-
χεία που δηλώνουν τη διαχρονική
κατοίκηση της Θή ρας, όπως τα
πρωτοκυκλαδικά σκεύη, ή τις σχέ-
 σεις της Θήρας με τους Mινωίτες
της Κρήτης και τους Mυκηναίους

της κυρίως Ελλάδας, όπως ο πίθος από το ανάκτορο της
Κνωσού, της ανασκαφής του Μίνωα Καλοκαιρινού, δωρεά
προς το Μουσείο το 1887, και ο χάλκινος λέβητας από τους
βασιλικούς τάφους των Μυκηνών, και τα δύο έργα με σημεία
της Γραμμικής Α γραφής. Στόχος της έκθεσης είναι η πα-
ρουσίαση της Θήρας, πριν από την καταστροφή, σε μια ση-
μαντική χρονική στιγμή, τον 16ο αι. π.X. (ή το τέλος του 17ου
αι. π.X. κατά τη νέα χρονολόγηση), κατά την οποία ο μινωικός
πολιτισμός βρίσκεται στο απόγειο της ακμής του, ο μυκηνα -
κός εισβάλλει εντυπωσιακά στο ιστορικό γίγνεσθαι και ακ-
μάζουν οι οικισμοί των Kυκλάδων υπό τη μινωική επιρροή. 

O λιτός, πρωτότυπος, σχεδιασμός της νέας έκθεσης
οφείλεται στον αρχιτέκτονα Aντώνη Mανιουδάκη. H διάταξη
των προθηκών διαθέτει ποικιλία και αξιοποιεί τον ευρύ χώρο
των 230 τ.μ., τόσο κατά μήκος των τοίχων όσο και στο κέ-
ντρο της αίθουσας. Κάθε αρχαίο προβάλλεται ξεχωριστά
αλλά δίνεται και η εικόνα ενός συμπαγούς, λειτουργικού συ-
νόλου με θεματικές ενότητες (εικ. 7). Nέα στοιχεία αποτε-
λούν η χρήση φωτεινών εικόνων και τριών οθονών τηλεόρα-
σης για την προβολή ειδικών βίντεο που αναφέρονται στη γε-
ωλογική ιστορία της Θήρας, την ανασκαφή στο Aκρωτήρι και
τη συντήρηση των τοιχογραφιών. 

Oι δύο μακρές πλευρές της αίθουσας επενδύονται μέχρι
το ύψος της ψευδοροφής (3 μ.) με εκθεσιακή επιφάνεια για
την ανάρτηση εποπτικού υλικού, τη δημιουργία κογχών για
μικρά εκθέματα με ειδικό φωτισμό και φωτεινών παραθύρων.
O περιμετρικός ψευδότοιχος φέρει στη βάση του θρανίο που
χρησιμοποιείται για την έκθεση αρχαίων και για τον καθορι-
σμό της εσωτερικής διαδρομής του επισκέπτη. Στο μέσο της
αίθουσας κατασκευάσθηκε «νησίδα» από ομάδα προθηκών,
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8. Αίθουσα της Θήρας. Οι τοιχογραφίες και τα αγγεία των δελφινιών, 2005.
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σε διάφορα επίπεδα, που καλύπτονται με γυάλινους κώδω-
νες. Η συμπαγής κατασκευή, με δεδομένο το χαμηλό κέντρο
βάρους, παρέχει και αντισεισμική προστασία. Xρωματικά η
έκθεση ακολουθεί τα χρώματα των ευρημάτων της Θήρας,
ώχρα, καστανό, ή καστανοκόκκινο.

Στην είσοδο υπάρχει γενικό ενημερωτικό κείμενο, ένας
χάρτης και δίνεται έμφαση στη γεωλογική ιστορία του νησιού
και τη συνεχιζόμενη δράση του ηφαιστείου. Tα μαρμάρινα
κυκλαδικά σκεύη και το ειδώλιο, από αγορές του Mουσείου
τον 19ο αιώνα, με προέλευση τη Θήρα και τα δύο αγγεία από
τη Συλλογή της Γαλλικής Aρχαιολογικής Σχολήςστην Aθήνα
δίνουν μια διαχρονική εικόνα του νησιού και την ιστορία της
έρευνας πριν από το 1967. Στην άλλη πλευρά της αίθουσας
παρατίθεται εποπτικό υλικό για την ανασκαφή του Σπ. Mαρι-
νάτου και κάτοψη της ανασκαφής στο Aκρωτήρι. 

Tο αρχαιολογικό υλικό, που ανήκει σε έναν κυρίως χρο-
νολογικό ορίζοντα, αναπτύσσεται σε θεματικές ενότητες,
όπως τα ιδιότυπα τελετουργικά σκεύη και ρυτά, οι τριποδικές
τράπεζες από κονίαμα, τα όστρακα με εικονιστικές παρα-
στάσεις, τα πήλινα γραπτά αγγεία του θηρα κού εργαστη-
ρίου και τα εισηγμένα από τη μινω κή Kρήτη ή τη μυκηνα κή
Eλλάδα, τα χονδροειδή μαγειρικά σκεύη και θυμιατήρια, τα
χάλκινα ή λίθινα σκεύη, όπλα και εργαλεία καθώς και τα μο-
λύβδινα βάρη. Kοντά στις τοιχογραφίες, στην πορεία εξόδου
του επισκέπτη προβάλλεται η ενότητα της γραφής. Παρου-
σιάζει πήλινα και χάλκινα σκεύη με σύμβολα Γραμμικής Α
γραφής από τη Θήρα, την Κνωσό και τις Μυκήνες, και με επι-
λεγμένα αντικείμενα και κείμενα τονίζονται οι σχέσεις της
Θήρας με τον μινωικό και τον μυκηνα κό πολιτισμό. Σε χωρι-
στές προθήκες παρουσιάζονται το γύψινο εκμαγείο του κρε-
βατιού και το αποτύπωμα του καλαθιού.

H κατακλείδα της έκθεσης είναι βέβαια οι περίφημες τοι-
χογραφίες της «Άνοιξης», των «Πυγμάχων» και των «Αντιλο-
πών» που έχουν τοποθετηθεί μέσα σε ειδικά διαμορφωμέ-
νους χώρους-δωμάτια. Tμήμα τοιχογραφίας με παράσταση
αντιλόπης, από το ίδιο δωμάτιο με τις άλλες, μεταφέρθηκε
από το Προ στορικό Mουσείο Θήρας και παρουσιάζεται για
πρώτη φορά στο κοινό. O φωτισμός τους είναι ψυχρός, ειδι -
κά επιλεγμένος για την προστασία τους. Σε δύο ειδικά ανοίγ-
ματα του ψευδότοιχου, που ορίζει το χώρο των τοιχογρα-
φιών, εκτίθενται τα δύο αγγεία με απεικόνιση δελφινιών, θέ -
μα που συχνά απεικονίζεται και στις θηρα κές τοιχογραφίες
(εικ. 8-9).

Στην υλοποίηση της έκθεσης συνεργάστηκαν, εκτός της
Λ. Παπάζογλου και του Α. Μανιουδάκη, οι αρχαιολόγοι Δ.
Kοκκέβη-Φωτίου και E. Kωνσταντινίδου, η αρχαιολόγος- μου-
σειολόγος N. Δαλακούρα, οι συντηρητές των Xαλκών Γ. Mα-
κρής, Π. Φέλερης, M. Kοντάκη, των Aγγείων E. Bελαλοπού-
λου, των Γλυπτών Σ. Γιουβανοπούλου και από τη Διεύθυνση
Συντήρησης, ειδικά για τις τοιχογραφίες, οι I. Mιχαηλίδης, X.
Kαρα σκος, M. Mιχαηλίδης, Eι. Σάβου, Eι. Σιμιγδαλά. H σχε-

δίαση της ζωφόρου από φύλλα κισσού της νέας τοιχογρα-
φίας της αντιλόπης είναι της ζωγράφου Δ. Λαμπρέτσα. Tο
υλικό των ταινιών οργανώθηκε, σύμφωνα με το σκεπτικό της
έκθεσης, από τον σκηνοθέτη Δημ. Kουτσαμπασιάκο.
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