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ι είναι το Επιγραφικό Μουσείο και πού ακριβώς βρίσκεται; Η κα Akiko Moro από το 
Τόκιο το γνωρίζει. Το ίδιο και ο κος Robin Osborne από τη Μελβούρνη και o κος 

Graham Oliver από την Οξφόρδη, και άλλοι πολλοί επιστήμονες που ασχολούνται με την 
επιγραφική. Πρέπει όμως να είναι κάποιος επιγραφολόγος για να δρασκελίσει το κατώφλι 
αυτού του μουσείου; Άραγε η γραφή αφορά μόνο τους ειδικούς;  

 Τ

 
ι από την άλλη: πόσο «ανοιχτά» είναι τα μουσεία μας και τι ορίζουμε ως «ανοιχτό» 
μουσείο; Κάτω από ποιες συνθήκες η παρουσία του κοινού μπορεί να μετατραπεί σε 

συμμετοχή και αυτή η διαλεκτική σχέση να συνιστά από μόνη της πολιτιστικό προϊόν; Κι 
ακόμη: πόσο σημαντική –και παραγνωρισμένη– είναι η χωρική συνισταμένη; Ποια η 
αλληλεπίδραση του μουσείου με τον άμεσο περίγυρό του; Και κυρίως: υπάρχει 
αλληλεπίδραση, και μάλιστα σε μια γειτονιά δύσκολη σαν τον πεζόδρομο της Τοσίτσα; 
Τέλος: η οικονομική στενότητα σε καιρό κρίσης και η αμηχανία μπροστά σε ένα δύσκολο 
στο χειρισμό του θέμα και υλικό, όπως οι επιγραφές, είναι αξεπέραστα εμπόδια ή θα 
μπορούσαν να μας κάνουν πιο επινοητικούς ως προς τα μέσα και τους στόχους μας; Να 
μας κινητοποιήσουν στην κατεύθυνση της ορθής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού 
και της ανάπτυξης αποδοτικών συνεργασιών; 

 Κ

 
ε αφετηρία τέτοιου είδους ερωτήματα, οι υπάλληλοι του Επιγραφικού Μουσείου –
υπάλληλοι με εργασιακή σχέση όλων των ειδών: μόνιμοι, έκτακτοι, stage, και 

διαφορετικών ειδικοτήτων–, με τη σύμφωνη γνώμη, την υποστήριξη και την ενεργό 
συμμετοχή της διεύθυνσης, στοχάζονται επάνω στη φύση της δουλειάς τους και 
αυτενεργούν με σκοπό το «άνοιγμα» του μουσείου σε έναν διάλογο με την τοπική 
κοινωνία και τη γειτονιά. Άνοιγμα κυριολεκτικό, αφού θα ανοίξουν οι πόρτες που 
ενοποιούν τις αίθουσες των εκθεμάτων με τα αίθρια του μουσείου, και άνοιγμα 
μεταφορικό, αφού το Επιγραφικό Μουσείο καλεί τους γείτονές του όχι μόνο να το 
γνωρίσουν αλλά και να επιχειρήσουν διαφορετικές αφηγήσεις και διαφορετικές 
αναγνώσεις σε αυτό.    

 Μ

 
ο αποτέλεσμα είναι μια πολυσυλλεκτική γιορτή που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του 
Επιγραφικού Μουσείου στις 05.02.2010, η οποία διοργανώθηκε πρακτικά χωρίς 

κρατική επιχορήγηση και με πολλή προσωπική δουλειά, επιστρατεύοντας φίλους και 
γνωστούς, και κάνοντας ένα κάλεσμα στα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα που 
βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση –Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών, Σχολή Μηχανικών Αρχιτεκτόνων, Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος–, αλλά και σε ιδιώτες –μικρούς επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, συγγραφείς– της 
ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι και ανταποκρίθηκαν όλοι με θέρμη. Έτσι: 

 Τ

 
 



ομάδα των 2monochannels δημιουργεί τρεις διαδραστικές εγκαταστάσεις στους 

χώρους του μουσείου, με το συνδυασμό ήχου και βιντεο-προβολής και την 
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, και επιχειρεί μια διαφορετική προσέγγιση των αιθουσών και 
των εκθεμάτων, εισάγοντας μια σύγχρονη οπτική σε ένα στατικό μουσείο. Η βιωματική 
αυτή προσέγγιση καθιστά τον επισκέπτη συμμέτοχο και ρυθμιστή του τελικού εικαστικού 
προϊόντος, αφού οι κινήσεις του στο χώρο μπορούν να ακολουθήσουν πολλαπλές, μη 
γραμμικές διαδρομές και να προκαλέσουν διαφορετικές θεάσεις και ακροάσεις.   

 Η

 
ι διδάσκοντες της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π. και της Σχολής Καλών Τεχνών 
και οι φοιτητές τους προσφέρουν την εικαστική ματιά τους, με παρουσίαση έργων 

τους στο αίθριο του μουσείου στον πεζόδρομο της Τοσίτσα, ενοποιώντας τον εσωτερικό με 
τον εξωτερικό χώρο. Στην ίδια κατεύθυνση, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει 
αντίγραφα εκθεμάτων του δημιουργώντας μια δική του «γωνιά» μέσα στο μουσείο, το 
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας του Υπουργείου θα παρουσιάσει τη 
δράση του και το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος τα εκπαιδευτικά του 
προγράμματα.   

 Ο

 
αυτόχρονα, οι μικροί φίλοι του μουσείου θα έχουν την ευκαιρία να αφεθούν στην 
αφήγηση παραμυθιών του Χρήστου Μπουλώτη, γνωστού αρχαιολόγου και κατοίκου 

των Εξαρχείων, που θα πραγματοποιηθεί, με την καθοδήγηση του συγγραφέα, από τις 
φοιτήτριες δραματικής σχολής Αλεξάνδρα Παπαντωνίου και Τζίνα Γλυκιαρδά, αλλά και να 

πειραματιστούν με τις διαδραστικές εγκαταστάσεις των 2monochannels. 

 Τ

 
να επιτραπέζιο ημερολόγιο με θέμα τους Αττικούς μήνες και τις γιορτές, που 
σχεδιάστηκε και εκδόθηκε ως αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς από το προσωπικό 

και τη διεύθυνση του Επιγραφικού Μουσείου, και σελιδοδείκτες, θα μοιράζονται σε όλους 
τους επισκέπτες και συντελεστές της δράσης. Ακόμη, στην κατεύθυνση της 
πολυαισθητηριακής προσέγγισης, μέλη του προσωπικού ετοιμάζουν μπισκότα βασισμένα 
σε αυθεντική αρχαία συνταγή «πλακούντων», γλυκών που προσφέρονταν στην αθηναϊκή 
γιορτή των Ελαφηβολίων.    

 Έ

 
έλος, το βιβλιοπωλείο «Αερόστατο» στην Τοσίτσα 1Α προσφέρει γραφική ύλη στους 
μικρούς φίλους που θα επισκεφθούν το μουσείο, το ατελιέ Citronio στην Τοσίτσα 17 

τυπώνει προσκλήσεις και αφίσες για τη δημοσιοποίηση της εκδήλωσης, ενώ ο 
φωτογράφος Παναγιώτης Ανδριόπουλος, κάτοικος κι αυτός της περιοχής, θα καλύψει το 
χρονικό της όλης δράσης.      

 Τ

 
νθρωποι που δουλεύουν, που κατοικούν ή που φοιτούν στα Εξάρχεια, τη γειτονιά του 
Επιγραφικού Μουσείου, ενώνουν τις ιδέες, τις δυνάμεις και το έργο τους με κέφι και 

συλλογικό αίσθημα σε ένα κοινό εγχείρημα: να γνωριστούμε καταρχάς, να 
αλληλεπιδράσουμε και να ζωντανέψουμε το Επιγραφικό Μουσείο και τον πεζόδρομο της 
Τοσίτσα.   

 Ά
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