
Οἱ ἐπιγραφὲς τῆς Ἐκθέσεως τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Μεσσηνίας 

 

Στὰ πλαίσια τοῦ προγράμματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιγραφικῆς Ἑταιρείας γιὰ τὴν σύνταξη 

καταλόγων τῶν ἐπιγραφῶν τῶν Μουσείων καὶ τῶν Ἀρχαιολογικῶν Συλλογῶν ὑποβάλαμε 

πρὸς τὴν ΛΗ´ Ἐφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων αἴτημα μελέτης, συντάξεως 

ἀναλυτικοῦ καταλόγου καὶ δημοσιεύσεως τῶν ἐπιγραφῶν τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου 

Μεσσηνίας στὴν Καλαμάτα. Ἡ ἔγκριση τῆς αἰτήσεως (2006) μᾶς ἐπέτρεψε νὰ ἐργασθοῦμε, 

ἔχοντας τὴν ἀμέριστη συμπαράσταση τῆς κυρίας Ξένης Ἀραπογιάννη, τότε διευθύντριας, καθὼς 

καὶ τῶν ἀρχαιολόγων τῆς Ἐφορείας. Ἡ σύνταξη τοῦ ἀναλυτικοῦ Καταλόγου ἔχει σχεδὸν 

ὁλοκληρωθεῖ καὶ ἀντίγραφό του θὰ κατατεθεῖ στὴν Ἐφορεία. 

Ἐπίσης τὰ ἔτη 2007-2008 συνεργαστήκαμε μὲ τὴν κ. Ἀραπογιάννη καὶ τοὺς ἄλλους 

ἀρχαιολόγους τῆς Ἐφορείας γιὰ τὴν ἐπιλογὴ καὶ τὴν σύνταξη σύντομων λημμάτων τῶν 

ἐπιγραφῶν ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ἐκτεθοῦν στὸ νέο Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο, τὸ ὁποῖο  καὶ 

ἐγκαινιάστηκε τὸ 2009.  

Θεωρήσαμε πρὸς τὸ παρὸν χρήσιμο νὰ ἀναρτήσουμε στὴν ἠλεκτρονικὴ σελίδα τῆς Ἑλληνικῆς 

Ἐπιγραφικῆς Ἑταιρείας Πίνακα ἀντιστοιχιῶν τῶν ἐπιγραφῶν ποὺ περιλαμβάνονται στὴν 

Ἔκθεση τοῦ Μουσείου. Στὸν Πίνακα ἀναγράφονται ὁ ἀριθμὸς Εὑρετηρίου τοῦ Μουσείου 

καθεμιᾶς ἐπιγραφῆς, ἡ βασικὴ βιβλιογραφία, τὸ εἶδος τῆς ἐπιγραφῆς καὶ ὁ τόπος εὑρέσεώς της· 

δίδονται ἐπίσης καὶ φωτογραφίες τῶν ἐπιγραφῶν. Ὁ Πίνακας ἀντιστοιχιῶν θὰ ἀναρτηθεῖ 

σύντομα στὴν ἠλεκτρονικὴ σελίδα τῆς Ἑταιρείας στὴν ἑνότητα ποὺ φέρεται ὑπὸ τὸν τίτλο 

Research Projects/ Cataloguing Greek Inscriptions. 

Στὸ Μουσεῖο ἐκτίθενται 36 ἐπιγραφές, καθὼς καὶ ἐκμαγεῖο τοῦ ἱεροῦ νόμου τῆς Ἀνδανίας (IG 

V1, 1390). Οἱ 16 ἀπὸ αὐτές δημοσιεύτηκαν στὸ τεῦχος IG V1, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιπες μετὰ τὴν ἔκδοση 

του (1913), κυρίως ἀπὸ τὸν Σουηδὸ ἀρχαιολόγο N. Valmin καὶ ἀπὸ τοὺς ἀρχαιολόγους τῆς 

τοπικῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων.  

Τὸ παρὸν σημείωμα συνοδεύουν ἐνδεικτικὰ τρεῖς φωτογραφίες ἐπιγραφῶν τῆς Ἐκθέσεως τοῦ 

Μουσείου· οἱ δύο (φωτ. 1-2) εἶναι ἱεροῦ νόμου τῶν ἀρχαϊκῶν χρόνων (IG V1, 1316) ἀπὸ τὶς 

ἀρχαῖες Θαλάμες ἀναφερομένου στὴν λατρεία τοῦ Διὸς Καβάτα,1 πρὶν καὶ μετὰ τὴν συντήρηση 

τοῦ λίθου· ἡ τρίτη (φωτ. 3)  εἶναι τοῦ ἐφηβικοῦ καταλόγου ἀπὸ τὰ Βουνάρια.2 

Προσεχῶς θὰ δημοσιευτεῖ καὶ Πίνακας ἀντιστοιχιῶν τῶν ἐπιγραφῶν ποὺ φυλάσσονται στὴν 

ἀποθήκη τοῦ Μουσείου. 

      Ἀνδρονίκη Μακρῆ - Μαρία Διακουμάκου 

                   Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία 

 

                                                           
1 Νέα ἔκδοση τῆς ἐπιγραφῆς ἔχει ἑτοιμάσει ἡ Μ. Διακουμάκου, Νέα ἀνάγνωση τοῦ ἱεροῦ νόμου 

ἀπὸ τὶς Θαλάμες Μεσσηνίας, IG V1, 1316 (ὑπὸ ἐκτύπωσιν). 

2 Δημοσίευση: A. Makres, στὸν τόμο Greek History and Epigraphy. Essays in honour of P.J. Rhodes, ), 

L. Mitchell - L. Rubinstein (eds.), Wales 2009, 185-200 (= SEG LVII 365)˙ στὴν δημοσίευση δὲν 

περιελήφθη φωτογραφία τοῦ μνημείου.  

 


