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Κύριοι *Εταίροι,

Κυρίαι και Κύριοι,

Πρ'ιν είσέλθωμεν εις χήν έκθεσιν περ'ι χοΰ κατά το παρελθόν 
έτος 1950 έργου τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας άναμιμνησκόμεθα 
μετ’ ευλαβούς συγκινήσεως των κατά το έτος τοϋτο έκλιπόντων 
προσφιλών ημών επιτίμων τε κα'ι τακτικών εταίρων, τών οποίων 
ή επιστημονική ή άλλη συνεργασία υπήρξε γόνιμος παράγων τής 
προαγωγής τής αρχαιολογίας είτε εν τφ διεθνεϊ είτε εν τφ έθνικφ 
πεδίφ.

1. Ό Έδουάρδος Capps άλλοτε Καθηγητής τής Κλασ
σικής Φιλολογίας έν τφ Πανεπιστημίφ τοΰ Princeton τών Ή. Π. 
τής ’Αμερικής, Διευθυντής τής έν Άθήναις ’Αμερικανικής Σχολής 
Κλασσικών Σπουδών και έπ'ι μακρόν Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού
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Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1950

αυτής συμβουλίου άπέθανεν έν βαθεΐ γήρατι καταλιπών παρά τό 
επιστημονικόν και σημαντικόν έ'ργον οργανωτικόν, διά τοϋ οποίου 
ιδιαιτέρως ηυνοήθη ή έν Άθήναις ’Αμερικανική Σχολή καί ή επι
στημονική αυτής αποστολή. Εις τήν έ'κτακτον ταΰτην οργανωτικήν 
ικανότητα τοϋ Capps και τήν έξαίρετον αύτοΰ δεξιότητα προς έξεύ- 
ρεσιν χρημάτων, ή οποία προσεπόρισεν εις αυτόν και τό μόνιμον 
προσωνΰμιον τοϋ goldfinder, όφείλομεν, έκτος τής διευρύνσεως 
τής’Αμερικανικής Σχολής, τό μεγαλοπρεπές οικοδόμημα τής Γεννα- 
δείου Βιβλιοθήκης, τό όποιον κατέστησε τό δνειρον τοϋ Ίωάννου 
Γενναδίου πραγματικότητα κοσμήσασαν τάς ’Αθήνας και διευκο- 
λϋνουσαν πολυμερώς τάς σχετικάς μελέτας περί τήν μεσαιωνικήν 
καί νεωτέραν Ελληνικήν ιστορίαν.

Εις τό δαιμόνων τοϋ Capps όφείλομεν ωσαύτως τήν παγκο
σμίου επιστημονικής σημασίας πραγμάτωσιν τής άνασκαφής τής 
αρχαίας ’Αγοράς των ’Αθηνών, τής όποιας ή εύστοχος διεξαγωγή 
καί δημοσίευσις ούχί μόνον τήν επιστήμην έξόχως έπλοΰτισεν, 
αλλά καί άπέβη αρχαιολογικόν διδασκαλεΐον. ’Άνευ των προσπα
θειών τοϋ Έδουάρδου Capps είναι ζήτημα αν θά είχε κατορθωθή 
τό σπουδαιότατον τοΰτο έ'ργον. ’Αλλά καί άλλο έ'ργον, άναψερό- 
μενον είς ζωτικώτατον ζήτημα τής συγχρόνου Ελλάδος, τήν άπο- 
κατάστασιν τών άθρόων προσφυγών τής Μικράς ’Ασίας, προκαλεΐ 
τήν άμέριστον τής χώρας ημών εύγνωμοσύνην προς τό πρόσωπον 
τοϋ Capps, όστις ώς προϊστάμενος τής ’Αμερικανικής Επιτροπής 
Άποκαταστάσεως Προσφύγων συνετέλεσεν έξόχως, όπως ή ’Αμερι
κανική γενναιοδωρία άποβή όντως ευεργετική κατά τάς δυσχερε- 
στάτας έκείνας ημέρας τοϋ έθνους.

Αί άδραί αΰται γραμμαί είναι ίκαναί, όπως χαρακτηρίσωσι 
τήν μεγάλην προσωπικότητα τοϋ Έδουάρδου Capps, κατ’ έξοχήν 
ανθρώπου καί φίλέλληνος, έδραιώσαντος τήν ανθρωπιστικήν αΰτοϋ 
δράσιν έπί τοϋ συνειδητοϋ έλ,ληνισμοϋ.

2. Ό Δανός αρχαιολόγος Frederik Poulsen, Καθηγη
τής καί διευθυντής τής έν Κοπενάγη Γλυπτοθήκης Ny Carlsberg;
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Γενική εκϋεσις τοΰ Γραμματέως 3

ύπήρξεν εκ των έπιφανών ύπερβορείων επιστημόνων προαγαγών 
σπουδαίος διά τών μελετών αυτού ιδία την ιστορίαν τής Ελλη
νικής πλαστικής, μάλιστα δε τάς περ'ι την εικονικήν ανδριαντο
ποιίαν τών Ελλήνων έρευνας διά τής προσκομίσεως τέως λανθα- 
νόντων εν ίδιωτικαΐς συλλογαΐς μνημείων τό πρώτον ΰπ’ αύτοϋ 
άξίως μελετηθέντων.

’Αλλά καί άλλως συνεδέθη μετά τής ήμετέρας χώρας ό Poulsen 
άναλαβών μετ’ άλλων Δανών επιστημόνων καί αρχιτεκτόνων ως 
και εν συνεργασία μετά τοΰ ήμετέρου συναδέλφου κ. 'Ρωμαίου 
τήν άνασκαφικήν έξερεΰνησιν τής έν Αιτωλία Καλυδώνος, τής 
οποίας τά άξιό?ιογα εύρήματα κατέστησαν προσιτά εις τήν επι
στήμην διά τής ταχείας δημοσιεύσεως. Ούτως ό Poulsen προσετέθη 
εις τον αριθμόν τών Δανών έπιστημόνων, Kinch, Blinkenberg κ.ά., 
οί όποιοι έξηρεΰνησαν τούς Ελληνικούς τόπους καί τά Ελληνικά 
μνημεία.

3. Ό Άδόλφος Wilhelm, ό αρχηγέτης τών επιγρα
φικών σπουδών, άπεβίωσεν ύπερογδοηκοντούτης έν Βιέννη, κατα- 
λιπών σημαντικώτατον έ'ργον συμπληρώσεως καί ερμηνείας άναρι- 
θμήτων Ελληνικών έπιγραφών, δι’ ών διεφωτίσθησαν πλειστα 
σημεία τοΰ τε δημοσίου καί τοΰ ιδιωτικού βίου τών αρχαίων 
Ελλήνων.

Ό θάνατος τοΰ Άδόλφου Wilhelm δεν έστέρησε μόνον τήν 
διεθνή έπιστήμην άνδρός έπιφανεστάτου, αλλά καί τήν Ελλάδα 
έξαιρέτου φίλου άφωσιωμένου εις πάσας τάς φάσεις τής ιστορίας 
αυτής καί μετά ειλικρινούς συμπάθειας πάντοτε άποβλέψαντος καί 
προς τάς ένδοξους ημέρας καί προς τάς ατυχείς. Τά αισθήματα 
ταΰτα έσφυρηλάτησεν ό Wilhelm διά τής συνεχούς αύτοϋ επαφής 
προς τον Ελληνικόν λαόν κατά τήν μακράν έν τή χώρα ήμών 
διαμονήν του, καθ’ήν έκτος τής έξοχου αυτού επιστημονικής ασχο
λίας καί παραγωγής εύρε τον χρόνον, όπως έκμάθη άρτίως τήν 
νέαν Ελληνικήν γλώσσαν, τήν οποίαν καί άψόγως έγραφε μετά 
π?ιήρους γλωσσικού αισθήματος. Ή προσοικείωσις αυτή τού

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:37:38 EEST - 54.161.213.156



4 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1050

καθαρού νέου Ελληνικού λόγου κατέστησε παρά τφ Wilhelm 
ζώντα τον άρχαΐον Ελληνικόν λόγον, μάλιστα δέ τάς επιγραφικός 
ιδιορρυθμίας, ώστε τό γλωσσικόν του δαιμόνων να άποκαθιστό τα 
κενά τών επιγραφών και των επιγραμμάτων μετά θαυμαστής επι
τυχίας.

Ή λαμπρά άνασκαφική καί επιγραφική ασχολία τοΰ Wilhelm, 
ότε ήτο εν Άθήναις υποδιευθυντής και έ'πειτα διευθυντής τής 
Αυστριακής Αρχαιολογικής Σχολής, έ'φερεν αυτόν εις τήν καθη
γεσίαν τής ’Αρχαίας Ιστορίας τοΰ Πανεπιστημίου τής Βιέννης και 
εις τήν έδραν τοΰ τακτικού μέλους τής ’Ακαδημίας τών Επιστημών 
τής Αυστρίας. Παρά τους ογκώδεις τόμους τών Συμβολών εις τήν 
Ελληνικήν Επιγραφικήν κα'ι τών επιγραφών τών άναφερομένων εις 
τάς δραματικάς παραστάσεις ή διδασκαλίας κα'ι παρά τάς αρχαιο
λογικός περιηγήσεις τής Μ. ’Ασίας κα'ι παρά τάς επιγραφικός έρευ
νας τάς έγκατεσπαρμένας εις τά αρχαιολογικά περιοδικά ό Wilhelm 
συχνοτάτας δημοσιεύει πραγματείας εις τά Πρακτικά τής Αυστρια
κής ’Ακαδημίας χωρ'ις νά λησμονή και τά έξωακαδημαϊκά περιοδικά, 
μεταξύ τών όποιων τιμάται κα'ι ή ήμετέρα ’Αρχαιολογική Έφη- 
μερίς. Τελευταία δέ αυτού μακρά πραγματεία περί τών Ελληνικών 
νομικών επιγραφών, τής οποίας δεν έπρόφθασε νά ϊδη τά τυπο
γραφικά δοκίμια, έκτυποϋνται εν ταϊς Πραγματείαις τής ’Ακαδη
μίας ’Αθηνών.

Τοιούτου ευκλεούς έπιστήμονος τον βίον άνέκοψεν ό θάνατος, 
εις τον όποιον πάντοτε οι άνθρωποι οφείλονται, αλλά ούδε'ις χρόνος 
δΰναται νά άφανίση τά σοφά τού άνδρός διδάγματα, τά όποια θά 
παραμείνωσιν εδραία τής επιστήμης κτήματα.

4. Ό Percy Nevill Ure, Καθηγητής τού έν Reading 
τής ’Αγγλίας Πανεπιστημίου, είναι συνδεδεμένός προς τήν Ελλη
νικήν γήν διά τών ευτυχών έν Μυκαλησσφ τής Βοιωτίας, τή σημε
ρινή Έιτσώνα, άνασκαφών, τών όποιων τά αποτελέσματα έδημο- 
σιεύθησαν έν τή ’Αρχαιολογική Έφημερίδι και εις πολλαπλός ειδι
κός πραγματείας αγγλιστί. Σημαντική υπήρξε τού Ure ή αυτοτελής
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Γενική εκθεσις τού Γραμματέως 5

ιστορική πραγματεία περί τής «Γενέσεως τής τυραννίδος» ώς καί 
πλείονα τμήματα εν τή μεγάλη αρχαία ιστορία τοΰ Cambridge. Ή 
αγάπη τοΰ Ure προς την Ελλάδα έφερεν αυτόν καί προς μελέτην 
ζητημάτων τής συγχρόνου ημών ιστορίας, έν τή όποια έξεδήλωσεν 
ό Percy Ure όλον αύτοΰ τό ψιλελληνικόν πνεύμα καί έδειξεν ότι 
ολόκληρον την Ελλάδα ένέκλειεν έν τή ψυχή αύτοΰ ό άείμνηστος 
φίλος.

5. Βραδέως έγνώσθη ό θάνατος τοΰ διαπρεπούς έρευνητοΰ 
τής Βυζαντινής τέχνης Π ατρός Γουλιέλμου de Jerpha- 
nion, τοΰ οποίου αί μελέται περί τών εκκλησιών τής Καππαδο
κίας ώς καί περί άλλων θεμάτων τής Βυζαντινής τέχνης προσε- 
πόρισαν εις αυτόν διεθνή φήμην.

6. Τώ 1949 έξέλιπον δύο επιφανείς άρχαιολογοΰντες Γερ
μανοί άρχιτέκτονες συνδεθέντες προς την Ελληνικήν άρχιτεκτονι
κήν καί διά τών έν Έλλάδι έργασιών αυτών, ό Hubert 
Knackfuss καί oErnst Fiecbter, ό μεν πρώτος Καθηγητής 
τοΰ έν Μονάχω Πολυτεχνείου, ό δε δεύτερος τοΰ έν Στουτγάρδη.

Ό Knackfuss μετά τήν έν Μι?ιήτω σημαντικήν αύτοΰ άνα- 
σκαφικήν συνεργασίαν, τής οποίας καρπός ύπήρξεν ή άξιόλογος 
περί τοΰ βουλευτηρίου τής Μιλήτου μονογραφία, έγένετο δεύτερος 
διευθυντής τής έν Άθήναις Γερμανικής ’Αρχαιολογικής Σχολής καί 
έκτος άλλων έργων είσηγήθη καί έξετέλεσε τήν άναστήλωσιν κιό
νων τοΰ έν ’Ολυμπία Ηραίου, διά τής οποίας έζωογονήθη ή άρχι- 
τεκτονική έντύπωσις τοΰ σπουδαιοτάτου τούτου ιστορικού μνη
μείου, έπεκυρώθη δε άπαξ έτι ή γνώμη ότι αί άναστηλώσεις τών 
άρχιτεκτονικών μνημείων, όπου αύται είναι δυναταί, οφείλουν νά 
είναι ό τελικός σκοπός τών άνασκαφών.

7. Ό Έρνέστος Fiechter ύπήρξε νέος άκόμη συνεργά
της τοΰ πολλοΰ Άδόλφου Furtwangler έν Έλλάδι, μετά δε τον 
πρόωρον εκείνου θάνατον έξετέλεσε μετά τοΰ ήμετέρου Άνδρέου
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6 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1950

Σκιά την άνασκαφικήν ερευνάν τοΰ παρά την Σπάρτην Άμυκλαίου 
κατά την όποιαν εύρέθησαν ενδιαφέροντα λείψανα τοΰ θρόνου τοΰ 
’Απόλλωνος, έργου τοΰ έκ τής Μικρασιατικής Μαγνησίας όνομα- 
στοΰ τεχνίτου Βαθυκλέους. Έκ τής έν Αίγίνη μετά τοΰ Furt- 
wangler συνεργασίας προήλθεν ή εμβριθής τοΰ Fiechter μελέτη 
περ'ι τοΰ ναοΰ τής ’Αφαίας.

Τήν περί τήν Ελληνικήν αρχιτεκτονικήν άσχολίαν συνεπλή- 
ρωσεν ό Fiechter βραδΰτερον διά διεξοδικών πραγματειών περί 
τοΰ έν Άθήναις Διονυσιακοΰ θεάτρου ώς καί περί άλλων Ελλη
νικών θεατρικών οικοδομημάτων.

8. OCamillo Praschniker Καθηγητής τής ’Αρχαιολο
γίας έν τώ Πανεπιστημίω τής Βιέννης, μέλος τής Αυστριακής ’Ακα
δημίας καί διευθυντής τοΰ Αΰστριακοΰ ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτού
του, συνεδέθη Ιδιαιτέρως μετά τής χώρας ήμών ώς διευθυντής τής 
έν Άθήναις Αυστριακής Σχολής, ότε καί έξετέλεσε μετά τοΰ ’Όθω- 
νος Walter τάς άξιολόγους άνασκαφάς τής ’Ήλιδος, έντεΰθεν δέ 
όρμώμενος μετέσχε καί τών άνασκαφών τής ’Εφέσου.

Μεταξύ τών πολλών επιστημονικών έργων τοΰ Praschniker 
ιδίαν καί έξαίρετον αξίαν έχει ή διεξοδική έρευνα τών μετοπών 
τοΰ Παρθενώνος, ή όποια έταξεν αυτόν εις τήν πρώτην σειράν τών 
μελετητών τής Ελληνικής πλαστικής καί συνετέλεσεν εις τήν ορθήν 
ερμηνείαν τών βορείων καί ανατολικών μετοπών ώς παραστάσεων 
τής ’Ιλίου πέρσιος καί τής Γιγαντομαχίας, εις τήν άποκατάστασιν 
τής συνθέσεως αυτών καί εις τήν ορθήν άντίληψιν τών προβλημά
των περί τής τέχνης τοΰ Φειδίου.

’Αλλά καί τοΰ Άλκαμένους το άγαλμα τής Πρόκνης καί τοΰ 
Ητυος άνέκτησεν ό Praschniker καί τήν μελέτην τοΰ Έρμοΰ ΙΙρο- 
πυλαίου συνεπ?^ήρωσεν εύστόχως διά τοΰ έν Έφέσφ άνευρεθέντος 
τότε νέου αντιγράφου τοΰ περίφημου έργου τοΰ Άλκαμένους. 
Σπουδαίαν συμβολήν εις τήν αρχαιολογίαν τής Αλβανίας καί τοΰ 
Μαυροβούνιου παρέσχεν ό Praschniker καί ό Schober διά τής 
εκτενούς δημοσιεύσεως τής έξερευνητικής αυτών αποστολής εις
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Γενική έκθεσις τοΰ Γραμματέως 7

Μουζακιά κα'ι Μαλακάστραν, κατά την διάρκειαν τοΰ πρώτου παγ
κοσμίου πολέμου, δτε υπηρετεί ό Praschniker έν τω Αυστριακά» 
στρατω τής ’Αλβανίας κα'ι υπό τάς εύνοϊκάς ταΰτας συνθήκας ήδυ- 
νήθη νά είσδΰση εις άλλως δυσπρόσιτους τόπους και να συγκομίση 
πλουσίαν επιστημονικήν λείαν.

Έξαιρέτως αισθητή υπήρξε τοΰ Praschniker ή παρουσία έν 
τή διευθύνσει τοΰ Αυστριακού ’Ινστιτούτου, διότι παρά τάς κρα- 
τούσας οΐκονομικάς δυσχερείας κατώρθωσεν ούτος ούχΐ μόνον νά 
διατηρήση τήν δράσιν τοΰ ’Ινστιτούτου, αλλά κα'ι νά διευρύνη ταύ- 
την επ’ άγαθω τής επιστημονικής φήμης τής πατρίδος αύτοΰ.

Τήν λαμπράν ταύτην σταδιοδρομίαν κατώρθωσε νά συντε?ιέση 
ό Praschniker ούχ'ι μόνον διά τής άρτιας αύτοΰ επιστήμης, αλλά 
κα'ι διά τής άνωτέρας αύτοΰ ηθικής κα'ι εμπνευσμένης προσωπικό- 
τητος συνδεδεμένης μετ’ άνταξίας έξοχου έπιστήμονος μετριοφρο
σύνης καί άληθοΰς ανθρωπισμού.

Αί άρεταί αύται τοΰ άνδρός έφερον αύτόν καί προς ειλικρινή 
φιλίαν προς τήν Ελλάδα, διά τοΰτο πενθοΰμεν ούχί μόνον τον 
αρχαιολόγον, αλλά καί τον φίλον.

9. Έκ των Ελλήνων εταίρων έξέλιπε προώρως, ύποκύψας 
εις απηνή νόσον, ό Διονύσιος Κ αλ ογ ε ρό πο υ λος είδικώς 
ασχοληθείς περί τήν Ελληνικήν βιβλιογραφίαν, διά τής οποίας 
παρέσχε πολύτιμα βοηθήματα είς τούς περί τήν Ελληνικήν ιστο
ρίαν άσχολουμένους. ’Ιδιαιτέρα δέ ήτο ή στοργή, τήν οποίαν 
ό έκλιπών φίλος έ'τρεφε προς τό έ'ργον τής ήμετέρας Εταιρείας.

10. Ό Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή ό άποκτήσας 
παγκόσμιον φήμην μαθηματικός, άπέθανεν έν Μονάχω μή κατορ- 
θώσας, παρά τάς έπιμόνους του προσπάθειας, νά έπανίδη τήν πα
τρίδα Ελλάδα διά τάς κρατούσας έν Γερμανία μεταπολεμικός 
συνθήκας. Τό μέγιστον έπιστημονικόν έ'ργον τοΰ Καραθεοδωρή θά 
εύρη έγκωμιαστάς εις πάσαν γωνίαν τοΰ κόσμου, όπου θεραπεύεται 
ή μαθηματική έπιστήμη ή καί δι’ αύτοΰ έξόχως προαχθεισα, Άλλ’
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8 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1950

ό άνήρ δεν ύπήρξεν απλώς μαθηματικός κορυφαίος, άλλα και πολυ- 
μερεστάτη διάνοια προσιτή είς πάσαν μορφωτικήν μάθησιν, ιδία 
δε ιστορικήν, οΰτω δέ έφέρετο μετ’ εξαίρετου ενδιαφέροντος καί 
προς τήν άρχαιολογίαν. Ό τόμος τής έκατονταετηρίδος τής Αρχαιο
λογικής Εταιρείας περιέχει καί τοΰ Καραθεοδωρή μελέτην περί 
τών καμπύλών τοΰ Παρθενώνος. Ότε δέ μετά τήν άτυχή ματαίω- 
σιν τής ίδρύσεως τοΰ Πανεπιστημίου τής Σμύρνης, τοΰ οποίου 
είχεν άναλάβει τήν όργάνωσιν, έκ τών συγκεντρωθέντων έν ΆΟή- 
ναις βιβλίων, τών προωρισμένων διά τό Πανεπιστήμιον εκείνο, 
πάντα τά άρχαιολογικά προθυμότατα παρεχώρησεν είς τήν βιβλιο
θήκην τής Εταιρείας.

Άνήκων είς μεγάλην διπλωματικήν οικογένειαν τής Κων
σταντινουπόλεως προσέθηκεν ύπέροχον τίτλον είς τήν ιστορίαν 
αυτής καί κατέστησε τό Ελληνικόν επιστημονικόν όνομα σεβαστόν 
ούχί μόνον έν Ευρώπη, άλλά καί πέραν τών Ωκεανών, όπου επανει
λημμένος έκλήθη, ΐνα διδάξη. Βεβαίως άνδρών επιφανών είναι 
πάσα γή τάφος, άλλ’ ουδέποτε ή μητρική γή είναι δυνατόν νά 
σβεσθή καί νά στερηθή τής αίγλης τών μεγάλων αυτής τέκνων.

11. Ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Μιχαήλ Βολονά- 
κης, διατελέσας επί πολλά έ'τη καί σύμβουλος τής Εταιρείας, 
ύπήρξεν ούχί μόνον άφωσιωμένος επιστήμων, άλλά καί θερμουργός 
πατριώτης, άνενδότως άγωνισθείς ύπέρ τής άπελευθερώσεως τής 
ιδιαιτέρας αύτοΰ πατρίδος Δωδεκανήσου καί άποβάς είς τών πρω
τεργατών τής άπολυτρώσεως αύτής, διακινδυνεύσας δέ κατά τήν 
κατοχήν καί αύτήν τήν ζωήν του. Ό Μιχαήλ Βολονάκης κατέ- 
λιπε τον κόσμον τούτον έχων ήσυχον τήν συνείδησιν ότι έ'πραξεν 
είς τό άκέραιον τό καθήκον αύτοΰ καί προς τήν σπουδάζουσαν 
νεολαίαν καί προς τήν πατρίδα, συνενώσας δέ έν έαυτω τον έπι- 
στήμονα, τον συγγραφέα καί τον έθνικόν άγωνιστήν παρέσχεν 
έπίζηλον παράδειγμα έθνικοΰ άνδρός, ό όποιος διά τών πατριωτικών 
του λόγων καί διά τής άφοσιώσεώς του είς τάς έθνικάς παραδό
σεις ένεψύχου καί έζωογόνει τήν έπιστημονικήν του ύπόστασιν καί
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παρείχε την εικόνα αρτίου Έλληνος, στρατιώτου τής επιστήμης 
καί τής πατρίδος.

12. Ό καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου καί διακεκριμένος 
ιατρός Βλαδίμηρος Μπένσης, ΰπήρξεν έκ των παλαιοτέρων 
ημών καί άφωσιωμένων εις την αποστολήν τής Εταιρείας εταίρων 
μετά πίστεως παρακολουθήσας τό έργον αυτής καί άποβλέψας εις 
αυτό ως πο?ιύτιμον παράγοντα τής εθνικής ζωής.

13. "Ομοια δε αισθήματα προς την Εταιρείαν έπέδειξε καί 
ό καθηγητής τής ’Ανώτατης Σχολής Οικονομικών καί Εμπορικών 
Επιστημών Κωνσταντίνος ΙΤο λυχρονιάδης.

Ή Βιβλιοθήκη τής Εταιρείας ηύξήθη κατά τό έτος 1950 
διά 702 νέων τόμων προερχόμενων έκ δωρεάς, ανταλλαγής ή αγο
ράς (226-1-245 + 231).

Προς τούτοις ήρξατο ή προπαρασκευή τοΰ καθ’ ύλην ειδικού 
καταλόγου τής βιβλιοθήκης, ό όποιος μέλλει πολύ νά βοηθήση 
την επιστημονικήν μελέτην.

Έκ τών υπό τής Εταιρείας έκδιδομένων δημοσιευμάτων 
συνεπληρώθη ό διά τά έτη 1948 καί 1949 τόμος τής ’Αρχαιολο
γικής Έφημερίδος έκ τυπογρ. φύλλων 25, περιέχων επιστη
μονικός πραγματείας καί έν τφ παραρτήματι αρχαιολογικός εκθέ
σεις έφόρων καί έπιμελητών αρχαιοτήτων. 'Ωσαύτως έξετυποόθη 
ό τοϋ έτους 1949 τόμος τών Πρακτικών τής Εταιρείας.

Ηρχισε δέ ή έκτύπωσις τοΰ επομένου τόμου τής Αρχαιολο
γικής Έφημερίδος.

Ωσαύτως συνετελέσθη ή έκτύπωσις τοΰ αύτοτελοΰς δημοσιεύ
ματος περί τών εικόνων τής Συλλογής Ελένης Ά. Σταθάτου κατ’ 
έκδοσιν τοΰ Καθηγητοΰ κ, Άνδρέου Ξυγγοπούλου.
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10 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1950

Παρά ταΰτα προέβη ικανόν ή προπαρασκευή τοϋ αυτοτελούς 
δημοσιεύματος τού κ. Γ. Σωτηρίου περ'ι τοϋ ναού τού 'Αγίου Δη- 
μητρίου τής Θεσσαλονίκης, καί τού έργου τού κ. Άν. Όρλάνδόυ 
περί τού Παρθενώνος, τών οποίων ή έκτύπωσις δεν θά βραδΰνη. 
'Ωσαύτως προπαρεσκευάσθη ή είκονογράορησις τού συγγράμματος 
τού κ. Κ. Α. Ρωμαίου περί τών κεραμεικών ευρημάτων τής άνα- 
σκαφής τής Καλυδώνος.

Ωσαύτως θέλει έκδοθή προσεχέστατα τό από πολλοϋ έτοιμον, 
άλλ’ άναβληθέν διά τά παρεμπεσόντα εθνικά γεγονότα «Λεύκωμα 
τής Έκατονταετηρίδος τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας».

Προς τούτοις τό Συμβούλιον ευχαρίστως άνακοινοΐ δτι τά 
οριστικά σχέδια τής άνεγέρσεως τού νέου μεγάρου, άξιου τής ενδό
ξου ιστορίας τού ήμετέρου επιστημονικού καθιδρύματος καί τών 
συγχρόνων εύρυτέρων αναγκών αυτού, μετά μακράν μελέτην τοϋ 
Συμβουλίου καί τοϋ άρχιτέκτονος κ. Ίω. Άντωνιάδου, περατούν- 
ται έντός βραχέος χρονικού διαστήματος, ώστε νά δυνηθώμεν προ
σεχώς νά προβώμεν εις την δημοπράτησιν τού έργου τούτου, τού 
σημειοϋντος σημαντικόν σταθμόν έν τή εξελίξει τής Εταιρείας.

Τό άνασκαφικόν έργον τής Εταιρείας κατά τό έτος 
1950 διεξήχθη εις πλείονας αρχαιολογικούς τόπους τής Ελλάδος, 
ώστε δυνάμεθα νά εϊμεθα ικανοποιημένοι, διότι τούτο ανέκτησε τον 
προπολεμικόν αυτού ρυθμόν.

1. Έν Άθήναις ό άρχιτέκτων κ. Ίω. Τραυλός έξηρεύ- 
νησε τό ύστερορρωμαϊκόν οικοδόμημα, τό ευρισκόμενον εις τό 
μέσον περίπου τής αυλής τής Βιβλιοθήκης τού Άδριανοΰ, επί τών 
ερειπίων τοϋ οποίου ήτο έκτισμένη ή τελείως έξατρανισθεΐσα κατά 
τάς άνασκαφάς τοϋ 1885 βυζαντινή εκκλησία τής « Μεγάλης 
Παναγίας».

Κατά παλαιοτέραν εικασίαν τό ύστερον τούτο ρωμαϊκόν οικο
δόμημα ήτο εκκλησία κτισθεϊσα κατά τάς άρχάς τοϋ 5ου μ.Χ. αίώνος.
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Καί κατά τάς παρατηρήσεις τοΰ κ. Τραυλού, στηριζομένας 
είς τον οικοδομικόν τρόπον, την διακόσμησιν τών ψηφιδωτών τού 
δαπέδου κα'ι τα άνευρεθέντα πέρυσιν αγγεία, τό οικοδόμημα ανήκει 
είς την πρόιτην δεκαετίαν τού 5ου μ.Χ. αίώνος, άλλ’ είναι δύσκολον 
να πιστευθή ότι κατά τούς χρόνους εκείνους έκτίσθη τοιαΰτη μεγα
λοπρεπής εκκλησία είς τό κέντρον τής πό?ιεως, είναι δε μάλλον 
πιθανόν ότι τό οικοδόμημα τούτο είναι σχετικόν προς την Άδριά- 
νειον βιβλιοθήκην καί την λειτουργίαν αυτής. Ενισχύει δέ την 
ύπόθεσιν ταΰτην καί ή παρ’ αύτήν την είσοδον τής Βιβλιοθήκης 
ύπάρχουσα επιγραφή : «Τώνθεσμών ταμίην Έρκούλιον, 
αγνόν ύπαρχον, Πλούταρχος μύθων ταμίηςεστήσε 
σοφιστής». Ό Έρκούλιος έγένετο ύπαρχος τής Άχαΐας μέχρι 
τού έτους 408 μ.Χ., καθ’ οΰς δηλ. χρόνους έκτίσθη καί τό περί ου 
ό λόγος οικοδόμημα, πιθανότατα δέ τότε έγένοντο καί άλλαι έπι- 
σκευαί τής βιβλιοθήκης καί δη ή άνοικοδόμησις τοΰ περιστυλίου 
αυτής.

Ή έπικράτησις τού Χριστιανισμού έν Άθήναις κατά τά 
[ΐέσα τού 5ου αίώνος συνετέλεσεν, ώστε νά χρησιμοποιηθή καί τό 
οικοδόμημα τούτο, πιθανώς ώς εκκλησία, αφιερωμένη είς την 
Παναγίαν, προσλαβούσα δέ την επωνυμίαν « Μεγάλη Παναγία » 
διά τό μέγεθος τοΰ οικοδομήματος.

Πότε ακριβώς κατεστράφη ή βασιλική αύτη είναι άγνωστον. 
Αλλά κατά τον 11ον αιώνα άνηγέρθη επί τών έρειπίων ταύτης 
μικρά βυζαντινή εκκλησία, ή οποία διετηρήθη μέχρι τών πρώτων 
άνασκαφών, ότε καί κατηδαφίσθη. ’Επί τή βάσει τών παλαιών σχε
δίων καί περιγραφών ό κ. Τραυλός καθόρισε τήν μορφήν καί τήν 
θέσιν τής βυζαντινής εκκλησίας.

2. Έν Άθήναις κατά τήν οδόν Μισαραλιώτου, όπου 
τυχαία ευρήματα, έπέβαλλον άνασκαφικήν έρευναν, ή Εταιρεία 
έξετέλεσε τό έργον διά τού Εφόρου ’Αρχαιοτήτων κ. Ίω. Θρε- 
ψιάδου, διά τού αυτού δέ ήρεύνησε καί τάφους κατά τήν δεξιάν 
όχθην τού Ίλισσού απέναντι τοΰ λόφου τής Σικελίας.
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Α. Ή κατά την οδόν Μισαραλιώτου ερευνά προεκλήθη εις δΰο 
σημεία ένεκα άναφανέντων αρχαίων λειψάνων διά τών εργα
σιών τής Εταιρείας Υπονόμων. Εις τό πρώτον σημεΐον άπεκαλύ- 
φθησαν αρχαία τείχη άποτελοϋντα συνέχειαν τών προ ετών έν τή 
περιοχή ταύτη εύρεθέντων. Έκ τοΰ τρόπου τής κατασκευής και 
τών κινητών περί αυτά ευρημάτων, ιδία δε επιγραφών, συνάγεται 
ότι τό τείχος δεν είναι παλαιότερον τών μέσων τοΰ 3ου μ.Χ., αίώ- 
νος ότε γνωρίζομεν ότι έγένετο ή επισκευή τών τειχών τών ’Αθη
νών υπό τοΰ Βαλεριανοϋ.

Εις τρίτον σημεΐον άνευρέθη άλλο λείψανον τείχους έκ λίθου 
τής Άκροπόλεως κατά τρόπον περίπου πολυγωνικόν, σωζόμενον 
εις ύψος 2,75 μ., πάχος 2,70 μ. έρευνηθέν δε είς μήκος 4,50 μ· 
Έσωτερικώς αΰτοΰ εύρέθη κτιστόν ύδραγωγεΐον κεκαλυμμένον διά 
πλακών. Έκ τών γενομένων παρατηρήσεων συνάγεται ότι τό τείχος 
τοΰτο ανήκει είς χρόνους παλαιοτέρους τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος καί 
δή τούς χρόνους τοΰ Θεμιστοκλέους. Κατά τά νέα ευρήματα ή 
γραμμή τοΰ Θεμιστοκ?ιείου τείχους καθορίζεται διάφορος τής ήδη 
παραδεδεγμένης, διαπιστοΰνται δε καί άλλαι ένδιαφέρουσαι λεπτο- 
μέρειαι έκτενώς περιγραφόμεναι έν τή έκθέσει τοΰ έρευνήσαντος.

Β. Έπί τής αυτής όδοΰ καί είς μικράν άπό τοΰ Θεμιστο- 
κλείου τείχους άπόστασιν, είς ό σημεΐον εύρίσκεται τό «Κολωνάκι» 
τής φερωνΰμου έκεΐ συνοικίας, έγένετο υπό τοΰ κ. Θρεψιάδου σκαφή, 
ή οποία άπεκά?αιψεν ότι ό κίων οΰτος εύρίσκεται είς την αρχικήν 
του ΰέσιν καί ανήκει είς άρχαΐον οικοδόμημα, έν μέρει άνασκαφέν, 
διότι τά άλλα αύτοΰ μέρη εύρίσκονται υπό τάς παρόδιους οικίας. 
’Αλλά καί διά τών άνασκαφέντων στοιχείων δυνάμεθα νά άναπα- 
ραστήσωμεν ορθογώνιον αίθουσαν έσωτερικών διαστάσεων 19,70μΧ 
14,80μ., τής όποιας αί τρεις π?\,ευραί περιθέονται έσωτερικώς υπό 
16 κιόνων, τής ’Ανατολικής πλευράς μη έχοΰσης κίονας, διότι πι
θανώς κατ’ αύτήν θά ύπάρχη ή είσοδος.

Έκ τών γενομένων παρατηρήσεων ό άνασκάπτων συμπεραί
νει πιθανώς ότι ή στέγη τοΰ οικοδομήματος ήτο θολωτή, είχε δέ 
τοΰτο δάπεδον έστρωμένον διά πολύχρωμων πλακιδίων είς διά
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φορά σχήματα ώς και τοίχους μετ’ όρθομαρμαρώσεως κα'ι άλλης 
γλυπτής και εγχρώμου διακοσμήσεως, πάντα στοιχεία χώρου έστε- 
γασμένου και ούχΐ υπαίθρου, τοΰ οποίου την στέγην έβάσταζον οί 
τοίχοι ένισχυόμενοι υπό των πολύ πλησίον αυτών κειμένων κώνωλ'. 
Ή πολυτελής αυτή αίθουσα έπεκοινώνει μετά παραπλεύρων άλλων 
διαμερισμάτων διά θυρών. Διεπίστωσεν ωσαύτως ή έρευνα και με- 
ταγενεστέραν διασκευήν και ούχι. οργανικήν προσθήκην διαμε
ρισμάτων, τά όποια έπεςέτειναν τό οικοδόμημα.

Έκ των γενομένων παρατηρήσεων των αρχιτεκτονικών λει
ψάνων και τοΰ οίκοδομικοΰ τρόπου, περ'ι τών οποίων διεξοδικώς 
αναφέρει ή έκθεσις τοΰ άνασκάπτοντος, συνάγεται ότι τό οικοδό
μημα ανήκει πιθανώτατα εις τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 2ου μ.Χ. αίώ- 
νος, ύπέστη όμως ζημίας έκ νεωτάτων επεμβάσεων διά τής τοπο- 
θετήσεως σωλήνων ύδρεύσεως, φωταερίου κ.τ.τ. — Και έκ τών σοι- 
ζομένων εν τούτοις λειψάνων κατώρθωσεν ή έμπειρος γνώσις τοΰ 
άρχιτέκτονος κ. Τραυλοΰ νά άναπαραστήση την ώραίαν αίθουσαν.

Γ. “Αλλη έρευνα έγένετο έν τή συνοικία Κ ο υ κ ά κ η ακρι
βώς απέναντι τοΰ λόφου τής Σικελίας καί κατά την οδόν Τριβόλη, 
όπου ή εργασία τής Εταιρείας υπονόμων άπεκάλυψεν αρχαίους 
τάφους.

Άνεσκάφησαν οκτώ τάφοι, πέντε σκαπτοί ορθογώνιοι καί 
τρεις καλυβΐται, κείμενοι έντός τής σκληράς αμμώδους έπιχώσεως 
τής σχηματισθείσης υπό τών προσχώσεων τοΰ Ίλισσοΰ καί τών 
κατακυλιομένων λίθων καί άμμου άπό τοΰ λόφου τοΰ Φιλοπάππου.

Οί τάφοι ήσαν αδιατάρακτοι, τά δε κτερίσματα, τών οποίων 
τά πλεΐστα είναι μελανόγραφα ληκύθια, τάσσουν αύτούς εις τον 
50ν π.Χ. αιώνα. Πιθανόν είναι ότι ή συστάς αυτή τών τάφων άπε- 
τέλει μέρος μεγαλητέρου νεκροταφείου, τοΰ οποίου ή θέσις παρά 
τινα έκειθεν διερχομένην οδόν καί ή σχέσις προς τό έκεΐ που ευρι
σκόμενον Φαληρικόν τείχος παραμένει άγνωστος.

3. Έν Έλευσινι έπανελήφθησαν κατά τό παρελθόν έτος 
αί λόγω τοΰ πο?ώμου καί τοΰ θανάτου τοΰ συναδέλφου Κωνστ.
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Κουρουνιώτου διακοπεϊσαι άνασκαφαί διά τοΰ καί πρότερον συν- 
εργασθέντος εκεί άρχιτέκτονος κ. Ίω. Τραυλού.

Α. Πρώτη σκαφική ερευνά έγένετο εν τφ Τελεστηρίω προς 
έξακρίβωσιν τής θέσεως τοΰ ’Ανακτόρου, τοΰ Ιδιαιτέρου δηλ. 
διαμερίσματος, εν τφ όποίω έψυλάσσοντο τα ιερά. Πολύτιμον 
πόρισμα τής έρεΰνης ύπήρξεν ή αναμφίβολος βεβαίωσις ότι τό έν 
τφ κέντρω ακριβώς τοΰ Τελεστηρίου κείμενον θεμέλιον ανήκει είς 
τό Άνάκτορον, τό όποιον παρέμεινε καθ’όλην την αρχαιότητα έπ'ι 
τής αυτής θέσεως, παρ’ όλας τάς έκάστοτε γενομένας μεταβολάς 
τοΰ σχεδίου τοΰ Τελεστηρίου, τό δε σπουδαιότερον ότι ή θέσις 
αυτή συμπίπτει περίπου προς την θέσιν, την οποίαν κατέχει ό πρώ
τος προς τιμήν τής Δήμητρος άνεγερθε'ις Μυκηναϊκός «ναός».

Έκ τοΰ άσφαλοΰς τούτου και σημαντικού πορίσματος αφορ
μισμένος ό κ. Τραυλός δημοσιεύει λεπτομερή μελέτην έν τφ υπό 
έκτύπωσιν τύμω τής Άρχ. Έφημερίδος.

Β. Δευτέραν σκαφικήν έ'ρευναν έξετέλεσεν ό κ. Τραυλός εν 
χιλιόμετρον προ τής Έλευσϊνος κατά την θέσιν « Καλό πηγάδι», 
όπου εύρίσκεται αρχαία γέφυρα έπι τοΰ Έλευσινιακοΰ Κηφίσσοΰ, 
τής οποίας μόνον μικρόν μέρος έφαίνετο προ τής άνασκαφής.

Διά τής γενομένης έργασίας άπεκαλύφθη τό πραγματικόν διά
γραμμα τής γεφύρας, ή όποια έχει συνολικόν "μήκος 50 μ. καί 
πλάτος 9,30 μ. καί τέσσαρα τόξα, δύο μεσαία διαμέτρου 6.90 μ. καί 
δύο ακραία διαμέτρου 4.30μ. Ό χρησιμοποιηθείς λίθος είναι πώρος 
τοΰ Πειραιώς είς μεγάλους ορθογωνίους δόμους, άριστα έξειργα- 
σμένους, ώστε νά πιστευθή ότι έκτίσθη ή γέφυρα κατά τον 4ον π.Χ. 
αιώνα. ’Αλλά έκ τής γενομένης άνασκαφής προέκυψαν νέα στοιχεία, 
τά όποια έπιβάλλουν άλλην χρονολογίαν. Είναι δέ ταΰτα ή χρησι
μοποίησή ασβεστοκονιάματος είς πολλά σημεία, τό σχήμα τών 
σιδηρών συνδέσμων τών λίθων, καί, τό καί ένδεικτικώτατον, ή έπί 
ικανών λίθων λαξευθέντες λατινικοί αριθμοί. ’Εκ τούτων πάντων 
συνάγεται ότι ή γέφυρα κατεσκευάσθη κατά τούς 'Ρωμαϊκούς 
χρόνους καί δή κατά τούς χρόνους τοΰ Άδριανοΰ, προς την έν 
Άθήναις Βιβλιοθήκην τοΰ όποιου ομοιάζει ή τοιχοδομία τής
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Γενική έκθεσις τοϋ Γραμματέως 15

γέφυρας. Διεπίστωσε δέ ό κ. Τραυλός οτι καί έν τή Βιβλιοθήκη 
άπαντώσιν δμοιοι λατινικοί αριθμοί έπι των λίθων. Ό Άδριανός 
έπεσκέφθη χό πρώτον τάς ’Αθήνας τω 124 μ.Χ., τότε δέ έμυήθη 
εις τά Έλευσίνια μυστήρια, κατά τον Ευσέβιον, και έκτισε γέφυραν 
έπϊ τοΰ Έλευσινιακοϋ Κηφισσοΰ.

Γ. Τρίτη έρευνα έν Έλευσΐνι έγένετο παρά τούς βορείους 
πρόποδας τοΰ λόφου και κάτωθεν τοΰ Φραγκικού πύργου, όπου τω 
1938 είχεν αρχίσει άνασκαφή των τάφων.

Τό παρά την οδόν την άγουσαν άπό Έλευσΐνος εις Μέγαρα 
νεκροταφεΐον τοΰτο έχει μεγάλην έκτασιν (200 X 100 μ.), περιλαμ
βάνει δέ τάφους μακροτάτης περιόδου άπό τών Μυκηναϊκών μέχρι 
και τών τελευταίων 'Ρωμαϊκών χρόνων, ώστε νά ύπάρχη ελπίς 
άνευρέσεως και τάφων επισήμων Μυκηναϊκών γενών τής Έλευσΐνος. 
Σημειωτέου δέ ότι κατά τον Παυσανίαν και οι τάφοι τών Επτά 
έπϊ Θήβας έκειντο πλησίον τής προς τά Μέγαρα όδοΰ.

4. Έν τή περιοχή τής Καισαριανής ό ’Έφορος κ. Εμμα
νουήλ Χατζηδάκης έξηκολοΰθησε τάς άνατολικώς τοΰ ναοΰ 
έρευνας και άπεκάλυψε περαιτέρω τούς πέρυσιν εύρεθέντας τοίχους, 
καθώρισε δέ οΰτω ακριβέστερου τό διάγραμμα αύτών, βαϊνον μετ’ 
έλαφρών καμπύλών, ώς αποτελούν τμήμα πολύ μεγαλυτέρου οικο
δομικού συγκροτήματος. Ή έρευνα έγένετο εις βάθος 4 μέτρων, 
αλλά τά κινητά ευρήματα δέν είναι ακόμη ένδεικτικά τής περιόδου 
τών άποκαλυφθέντων κτισμάτων.

Ό κατά τό έτος 1949 άνευρεθεΐς παρά την Β πλευράν τοΰ 
ναοΰ υπόγειος θάλαμος, απαλλαγείς τών πληρούντων αυτόν χωμά
των, άπέδωκε τέσσαρας έπϊ τοΰ δαπέδου αυτού κειμένους τάφους 
ώς και μεγαλήτερον έν τω έδάφει αύτοΰ άβαθή λάκκον πλήρη 
οστών. Επίσης άπεκαλύφθη κατά τό βάθος τοΰ θαλάμου κτιστή 
κλΐμαξ, ή οποία δύναται νά όδηγήση εις προσεχείς έρευνας εις τήν 
άποκατάστασιν τής μορφής τής Β πλευράς τοΰ ναοΰ.

5. Αί κατά τήν κοιλάδα τοΰ Προφήτου Ή λ ία τοΰ
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16 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής Εταιρείας 1950

Ύμηττοΰ διά τοϋ Έφορου κ. Νικολ. Κοτζιά έκτελοΰμεναι 
σκαφικαί ερευναι, συνεχισθεΐσαι καί κατά το 1950, άπεκάλυψαν 
κατά την ΒΔ γωνίαν τοϋ ίεροϋ καί άλ?ιην βάσιν οκταγώνου κίονος 
κατά χώραν, καθωρίσθη ή άπόστασις από κέντρου εις κέντρον τών 
βάσεων εις 1,70 μ. καί προσδιωρίσθη πιθανώτατα ή θέσις τής 
βάσεως τοϋ κίονος τής ΝΔ γωνίας τοΰ ίεροϋ.

Ωσαύτως άπετειχίσθη εκ τοΰ Α τοίχου τής νεωτέρας εκκλη
σίας ή διαφαινομένη τρ ίγλυφ ος, κατεσκευασμένη εκ μαλακού 
πώρου, αλλά πολύ βεβλαμμένη κατά την όπισθίαν αυτής πλευράν, 
άπεδείχθη δε αυτή άνήκουσα εις τινα τών γωνιών τοΰ ίεροϋ.

Έκ τής αυτής πώρινης ύλης είναι καί άλλα τεμάχια έντετει- 
γισμένα εν τή εκκλησία.

Σημαντικόν είναι και τεμάχιον πώρινης έπαιετίδος φέρον 
γραπτήν διακόσμησιν κατά μεν την ταινίαν μαιάνδρου, κατά δέ τό 
κυμάτων σειράς ανθεμίων.

Β. ’Έξωθεν τοϋ περιβόλου τής εκκλησίας τοϋ Προφήτου 
Ήλία καί εις άπόστασιν 30 μ. από τοϋ βράχου-βωμοϋ άπεκαλΰφθη 
δεύτερον ιερόν σωζομένου μήκους 10.70 καί πλάτους 6.66 μ. Τού
του έσώθη ό οπισθόδομος, έ'χων θύραν κατά τό μέσον τής Δ πλευ
ράς καί έσωτερικάς διαστάσεις 2,63x5.20 μ. Τό σωζόμενον ύψος 
αύτοΰ κατά την ΝΔ γωνίαν είναι 2.20 μ. Ό οπισθόδομος ούτος 
δεν έπεκοινώνει μετά τοϋ σηκού, ούδ’ εΰρέθησαν δύο κίονες 
μεταξύ τών παραστάδων αύτοϋ, αλλά μόνον μία θύρα. Ή εις 
τον σηκόν είσοδος έτελεΐτο διά θύρας κατά την νοτίαν πλευράν, 
προς τούτο δέ έχει αποκοπή λοξώς ό προ αυτής βράχος. Τό μήκος 
τού σηκού δεν δύναται νά καθορισθή διά την έπελθοϋσαν κατα
στροφήν. Ή τοιχοδομία αύτοΰ είναι Πεισιστράτειος. 'Ως εικάζεται 
τό ιερόν είχε καταστραφή τό πρώτον υπό πυρκαϊάς, είτα δέ συνε- 
πληρώθη έκ τής έγκαταλείψεως ή έρείπωσις, είς δέ μόνος λίθος 
θεμελιώσεως περιεσώθη κατά χώραν κάτωθεν τής εύθυντηρίας. Έκ 
τών κινητών ευρημάτων άξιαι σημειώσεως είναι κεραμίδες είς τε
μάχια, φέρουσαι γραπτόν διάκοσμον ανθεμίων καί καταφανή ίχνη 
πυρός.
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Γενική έκΦεσις τού Γραμματέως 1?

Γ. Έπι τοΰ υβώματος τοΰ « Κάστρου τοϋ Χριστού» εύρέ- 
θησαν μόνον λεπίδες και αίχμα'ι βελών έξ όψιανοΰ εν αφθονία, 
μικρά λιθίνη άξίνη, λίθινον ρόπαλον άτρητον, εις χαυλιόδους αγριό
χοιρου κα'ι αργυρά πόρπη νεωτέρων χρόνων, πάντα πλήν τής 
πόρπης χαρακτηριστικά προϊστορικού τύπου.

Δ. Κατά τούς πρόποδας τού Προφήτου Ήλία ήρευνήθη 
σπήλαιον βάθους 17 μέτρων, εΰρέθησαν δε ανάμεικτα όστρακα 
ύστερομυκηναϊκών, γεωμετρικών και μελανογράφων αγγείων, μέρος 
στομίου Παναθηναϊκού άμφορέως μετά λειψάνου επιγραφής. Έπί 
τινων γεωμετρικών οστράκων υπάρχουν εγχάρακτα τά γράμματα 
Ε Φ I.

Ε. Κατά τούς πρόποδας τού όρους «Μαυροβούνι» έση- 
μειώθη τετράγωνον κτίσμα 26x26 μ. ούχι πλήρους σφζόμενον, 
κατεσκευασμένον έξ αργών λίθων, έ'χον δε τετραγώνους στύλους 
ωσαύτως άκατεργάστους, έμπεπηγμένους εις την γήν και εις άπό- 
στασιν 5 μ. άπ’ άλλήλων, ύψους δέ 1 περίπου μέτρου. Κατά τό 
μέσον τού τετραγώνου λίθοι τινές σχηματίζουσι περίπου τετρά
γωνον μικρόν περίφραγμα, ίσως, κατά τον άνασκάπτοντα, εστίαν ή 
βωμόν.

6. Έν Β ραυρώνι τής’Αττικής έξηκολούθησαν αί έργα- 
σίαι τής Εταιρείας διά τοΰ Εφόρου κ. Ίω. Παπαδη μητριού 
κατά τό 'Ιερόν τής Βραυρωνίας Άρτέμιδος.

Α. Διά μικρών σκαφικών ερευνών προς καθαρισμόν τού χώρου 
άνατολικώς τού κυρίου ναού και μεταξύ τούτου και τοΰ άνευρε- 
θέντος κατά τό 1949 μικρού ιερού, κειμένου κατά την αρχήν τής 
άνοχρερικής οδού τής άγούσης προς την προϊστορικήν άκρόπολιν, 
διεπιστώθη ότι ό κύριος ναός συνεδέετο μετά τού μικρού ιερού 
δι’οδού, τής οποίας άνευρέθη προς Β τό έκ πώρου λίθου ανάλημμα.

Προς τούτοις προ τής δυτικής πλευράς τού μικρού ιερού άπε- 
καλύηιθη σειρά πωρίνων βάσεων, φερουσών πΟτε αναθήματα ή 
ένεπιγράφους στήλας, τών οποίων τεμάχια εΰρέθησαν παρά τάς 
βάσεις ταύτας.

2
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'Ωσαύτως κατά την νοτιοδυτικήν γωνίαν τοΰ μικρού ιερού, 
άπομακρυνθέντων των καταπεσόντων βράχων, άνευρέθησαν διά
φορα αρχιτεκτονικά μέλη, μεταξύ δέ τούτων και άκεραία πώρινη 
τρίγλυφος, προερχόμενη έκ τού θριγκού τού μεγάλου ναού καί 
αναγόμενη υπό τού άνασκάπτοντος είς τάς άρχάς τού 5ου π.Χ. 
αίώνος.

Β. Μ ικρά δοκιμαστική σκαφή προς Α τού μικρού ιερού άπε- 
κάλυψε ?>.αξευμένον έν τώ βράχω το διάγραμμα άλ?ιου μικρού κτί- 
σματος, έχοντος τήν είσοδον άπό βορρά καί διαστάσεις 8,48x7,48 μ., 
αλλά μή σαφούς ακόμη προορισμού διά τήν εκεί λατρείαν. Εντός 
τού χώρου τούτου εύρέθησαν πολλά τεμάχια μελανόμορφων καί 
ερυθρόμορφων αγγείων τού 6ου καί τού 5ου π.Χ. αίώνος ώς καί 
πλήθος πήλινων ειδωλίων, έξ ου έμφαίνεται ότι τό τέμενος τής 
Βραυρωνίας Άρτέμιδος έξετείνετο προς Α μέχρι τής πηγής καί 
πιθανώτατα μέχρι τού ανατολικού άκρου τής άκροπόλεως.

Γ· ’Άλλη σκαφική έρευνα κατά τήν βορείαν πλευράν τοΰ 
αναλήμματος τού μεγάλου ναού καί κάτωθεν τών μνημονευθεισών 
βάσεων αναθημάτων τής 4'Π? βαθμίδος τού αναλήμματος, άπεκά- 
λυψεν είς βάθος καί άλλας τρεις βαθμίδας υποκάτω κεκαυμέντον 
χωμάτων περιεχόντων πλήθος πήλινων οστράκων, ειδωλίων καί 
άλλων μικρών αναθημάτων, άποσαθρωθέντων έκ τών ύδάτων. 
Ή έπίχωσις αΰτη καθιστφ πιθανήν τήν εικασίαν ότι προς ίσοπέ- 
διοσιν τού εδάφους βορείως τοΰ ναού έγένετο χρήσις τής τέφρας 
παλαιοτέρου βωμού. Άνατολικώτερον τής θέσεως ταύτης έξηκρι- 
βώθη ότι ή σειρά τών μεγάλων πωρολίθων ανήκει είς μακράν 
βάσιν προς τοποθέτησιν αναθημάτων, διότι παρ’ αυτήν εύρέθησαν 
καί άλλα πολλά γλυπτά, τεμάχια αναγλύφων καί αγαλμάτων, 
μεταξύ τών οποίων καί ωραία κεφαλή έξ αναγλύφου τοΰ 450 
περίπου π.Χ. καί μαρμαρίνη κεφα?νή κορασίδος τού 4ου π.Χ. αίώνος.

Δ. Σημαντική ήτο ώσαύτως ή περαιτέρω έξερεύνησις τής 
βορείως τού ναού στοάς, καταστάσα εύκολωτέρα διά τήν έπικρα- 
τήσασαν κατά τό έτος 1950 ξηρασίαν, καθ’όσον ό τόπος έκεΐνος 
κατακλύζεται συνήθως ύπό άναβλυζόντων ύδάτων μέχρις ύψους
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0,50 μ. Τή βοήθεια και δυο αντλιών κατωρθώθη ή άποκάλυψις 
χοΰ κρηπιδώματος τής ΒΑ γωνίας τής στοάς, διότι ολοσχερής άπο- 
κάλυψις προ τής άποστραγγίσεως τοΰ εκεί εδάφους είναι έπ'ι τοΰ 
παρόντος αδύνατος.

Διά τής γενομένης άναστηλώσεως ενός των κιόνων τής στοάς 
καί επί τή βάσει τών παρατηρήσεων καί μετρήσεων τοΰ άνασκά- 
πτοντος έξηκριβώθη τό ολικόν ύψος τών κιόνων τής στοάς ως 
άνερχόμενον εις 3,984 μ, καί αντιστοιχούν προς την κατά τον 5ον 
π.Χ. αιώνα κρατούσαν αναλογίαν (ήτοι 5,6 διαμ. χ 0.707 δμ. βάσεως). 
Ή ανατολική πλευρά τής στοάς άπεκαλύφθη μέχρι μήκους 4,76 μ. 
προς Ν, όπου περατούται δ μαρμάρινος στυλοβάτης, ένφ ή πωρίνη 
εΰθυντηρία επί τής όποιας εδράζεται ό στυλοβάτης, προχωρεί 
περαιτέρω άγνωστον ακόμη πόσον.

Άνάλογον παρουσιάζει την διάταξιν καί ή δυτική πλευρά, 
έξ ου εύλόγως συμπεραίνεται ότι τό πράγμα δεν είναι τυχαΐον, 
άλλ’ οφείλεται είς τήν έκεΐ ποτέ ύπαρξιν τών δωματίων τής στοάς, 
τών παραστάδων τών όποιων εύρέθησαν αί βάσεις, άποτελούμεναι 
έκ δύο πωρίνων πεσσών κειμένων κατά χώραν. Ωσαύτως επί τή 
βάσει τών έξακριβωθέντων μετακιονίων διαστημάτων καί διά σχε
τικής σκαφής έξηκριβώθη ή θύσις καί τών υπολοίπων κιόνων, οΰτω 
δέ έβεβαιώθη τό όλον μήκος τής στοάς, τής όποιας εύρέθησαν προς 
δυσμάς καί πολλά μέλη τοΰ θριγκού καί τής πηλίνης στεγάσεως.

Κατά τήν γενομένην μέτρησιν ή στοά ήτο μήκους 29,70 μ. 
περίπου ήτοι έκατόμπεδος.

Ή νοτία ανοικτή πλευρά είχεν ενδεκα πώρινους κίονας δωρι
κούς, φέροντας είκοσι ραβδώσεις καί έ'χοντας μαρμάρινα κιονό
κρανα μετ’ έχίνου ίκανώς πεπλατυσμένου.

Ή κρηπίς άπετελείτο έκ δύο δόμων άνευ άλλης Θεμελιώσεως. 
Ό κατώτερος δόμος ήτο πώρινος, ύψους 0,22 μ. καί εξείχε τοΰ ύπερ- 
κειμένου μαρμάρινου στυλοβάτου κατά 0,15 μ.

Τοΰ έπιστυλίου ούδέν μέρος εύρέθη, έξ ου εικάζεται ότι τούτο 
ήτο ξύλινον καί διά τό μικρόν πάχος τών μαρμάρινων μετοπών.

Αί τρίγλυφοι ήσαν πώριναι.
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Ή έκατόμπεδος αΰτη στοά τής Βραυρώνος παρουσιάζει 
πολλάς ομοιότητας προς την έπ'ι τής Άκρόπόλεως τών ’Αθηνών 
στοάν τοΰ Βραυρωνίου, τοΰ όποιου αναπαράσταση» έξεπόνησεν 
ό κ. G. Stevens (Hesperia 1936, 456) καί έχρονολόγησεν είς την 
περί τά μέσα τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος Κιμώνειον περίοδον. Ό άνα- 
σκάπτων την στοάν τής Βραυρώνος χρονο?ωγεΤ, κατά τά μέχρι 
τοϋδε δεδομένα, είς τό τελευταίον τέταρτον τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος, θεω
ρεί δε ταύτην ώς μιμηθεΐσαν την στοάν τής Άκρόπόλεως.

Αλλά καί έκ τής ’Ιφιγένειας εν Ταύροις τοΰ Εύριπίδου, 
ή οποία παρεστάθη προ τοΰ 413 π.Χ. άρΰεται ό άνασκάψας έμμε
σον χρονολογικόν επιχείρημα, είκάζων ότι ή παράστασις αυτή έγέ- 
νετο κατά τον πρώτον μετά την ανοικοδόμηση» τής στοάς λαμπρό- 
τερον εορτασμόν τών Βραυρωνίων ή κατ’ αγρούς Διονυσίων, τών 
άγομένων έν Βραυρώνι.

Προορισμός τών όπισθεν τής στοάς τής Βραυρώνος διαμερι- 
σιιάτων εικάζεται ότι ήτο ή στέγασις τοΰ ίερατικοΰ προσωπικοΰ 
τής Άρτέμιδος καί τών εύγενών ’Αθηναίων κορασίδων τών αφιε
ρωμένων είς την υπηρεσίαν τής θεάς, τών γνωστών υπό τό όνομα 
τών «άρκτων». Αυτή δέ ή στοά, ώς καί έκ τοΰ προσανατολισμοΰ 
αυτής έμφαίνεται, ήτο τό ύπήνεμον καταφυγών τών προσκυνητών 
προφυλάσσον από τών πνεόντων εκεί ισχυρών βορειοανατολικών 
ανέμων.

Έκτος τής έν τφ ίερώ έρεΰνης ό παρακολουθήσας τάς έργα- 
σίο,ς έπιμε?ιητής αρχαιοτήτων κ. Δ. Θεοχάρης συνέλεξεν έκ τής 
προϊστορικής άκρόπόλεως τής Βραυρώνος πλεϊστα τεμάχια άγγείων 
πρωτοελλαδικών, μεσοελλαδικών καί υστεροελλαδικών χρόνων, περί 
τών οποίων συνέταξε λεπτομερή έκθεση», ώφελιμωτάτην προς 
μέλλουσαν συστηματικήν έρευναν τής άκρόπόλεως.

7. Έν τφ Ά σκληπ ιείφ τής Επίδαυρου έν τφ Ίερφ 
τοΰ ’Απόλλωνος Μαλεάτα έξηκολοΰθησαν αί έρευναι διά τοΰ 
Εφόρου κ. Ίω. Παπαδημητρίου.

Ή σκαφή τοΰ 1950 άπέβλετβε κυρίως είς τήν έξακρίβωσιν
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τοΰ βάθους τοΰ αναλήμματος, τό όποιον κατά τό βόρειον αύτοΰ 
μέρος εύρέθη έχον ιίτβος 5 μ. Άλλ’ ή βαθεΐα έπίχωσις υπάρχει 
καθ’ όλον τό εκ 45 μέτρων μήκος τοΰ άνα?α)μματος προς άνατολάς, 
μόνον δε εις μήκος 8 μέτρων προέβη ή άφαίρεσις τής έπιχώσεως 
και άπεκάλυψεν άνά διαστήματα 3,76 ή 3,56 μ. τρεις αντηρίδας, 
των όποιων ή γωνιαία έχει πλάτος 1,23μ., αί δε άλλαι 0,75μ., βάθος 
δε 1,27μ. Και αί τρεις είναι κατεσκευασμέναι εξ επαλλήλων δόμων 
πωρολίθων, παρ’ αύτάς δε εύρέθησαν δύο πώρινοι σπόνδυλοι ήμι- 
κιόνων άνηκόντων εις αύτάς. Ωσαύτως καί τα κιονόκρανα τών 
ήμικιόνων, έχοντα άνευ τής σκοτίας ύψος 0,17 μ. καί αναγόμενα 
είς τό τέλος τοΰ 4ου ή τάς άρχάς τοΰ 3ου π.Χ. αίώνος. Εικάζεται ότι 
αί αντηρίδες έφθανον μέχρις (ορισμένου ύψους τοΰ αναλήμματος, 
ότι δε έπ’αυτών ΰπήρχον οί ήμικίονες κοσμοΰντες την προς Β 
πλευράν τοίχου, πιθανώς, στοάς, στηριζομένης επί τοΰ αναλήμματος 
καί έχούσης την ανοικτήν αυτής πλευράν πρύς Ν ήτοι προς τό 
επίπεδον τοΰ λόφου.

Έκ τών δώδεκα άνασκαφέντων δόμων τοΰ αναλήμματος, οί 
δύο κατώτεροι άποτελοΰντες την εύθυντηρίαν καί την ύπευθυντη- 
ρίαν, έχουν την εξωτερικήν επιφάνειαν άκατέργαστον, έν ω οί λοιποί 
λίθοι είναι κατειργασμένοι έπιμελώς καί φέρουν περιτένειαν. 
Ό οικοδομικός ούτος τρόπος άπαντα καί είς άλλα κτίσματα τοΰ 
’Ασκληπιείου καί δή είς τον Β τοίχον τοΰ Άβατου.

Διδακτική διά τούς χρόνους τής κατασκευής τοΰ άνα?π)μματος 
είναι ή άνευρεθεϊσα αναθηματική επιγραφή, επί μονολίθου αετώ
ματος στή?ιης μήκ. 1,39 μ. λέγουσα:

Άριστοκλής ίαρεύς, Εύέτης πυρφόρος άναθέταν

Ό ίερεύς Άριστοκλής είναι γνωστός ώς ίερεύς τοΰ Άσκληπιοΰ 
έκ τής μεγάλης οικοδομικής επιγραφής IG IV2 108, ένθα άναφέ- 
ρεται, ότι επί τοΰ ίερέως Άριστοκλέους κατεσκευάσθη τό ανά
λημμα τό παρ’ Απόλλων ι καί αναγράφονται αί προς τοΰτο 
γενόμεναι υπέρογκοι δαπάναι. Τό άνασκαφέν ανάλημμα είναι 
άναμφιβύ?νως τό υπό τής επιγραφής μνημονευόμενον, άποκα?νυπτύ-
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μενον δέ έξ ολοκλήρου θέλει αποδώσει έπιβλητικώτατον κτίσμα.
Διάκρισις στρωμάτων δεν παρετηρήθη, διότι τά χώματα τής 

έπιχώσεως ήσαν κατά τό πλεϊστον τεταραγμένα. Μόνον δέ έντός 
στρώματος κεκαυμένων χωμάτων εις τό βάθος εύρέθησαν τεμάχια 
αγγείων προϊστορικών και κλασσικών χρόνων εν μερική διακρίσει, 
ή όποια οφείλεται εις την απότομον πτώσιν τών εκ τοΰ παλαιο- 
τέρου βωμοΰ χωμάτων, συγκρατηθέντων διά τής κατασκευής τοΰ 
αναλήμματος. Ή άνάμιξις τών χωμάτων τής έπιχώσεως οφείλεται 
εις την χρήσιν τών χωμάτων τοΰ παλαιοτέρου βωμοΰ προς ίσοπέ- 
δωσιν τής πλατείας τοΰ λόφου και τοΰ έσωτερικοΰ τοΰ αναλήμ
ματος. Χαρακτηριστικόν δέ είναι ότι μεταξύ τών χωμάτων εύρέ
θησαν και πολλοί μικροί λίθοι προερχόμενοι πιθανώς έκ προϊστο
ρικού τίνος κτίσματος, ίσως περιβόλου τοΰ προϊστορικού βωμοΰ, 
καταστραφέντος κατά την οίκοδομίαν τοΰ αναλήμματος.

’Άξια πολλής προσοχής είναι τά προϊστορικά κιλ'ητά ευρή
ματα οστράκων από τής πρωτοελλαδικής μέχρι τής υστεροελλα
δικής ή μυκηναϊκής περιόδου.

Τά υστεροελλαδικά αγγεία τής Ιή? καί 2α? περιόδου είναι 
εφάμιλλα εις τέχνην προς τά τών Μυκηνών καί τής Τίρυνθος. 
’Αξιόλογα είναι ωσαύτως τά πήλινα ειδώλια άλλως τε καί διά τό 
μέγεθος αυτών, τινά δέ άποτελοΰντα μέρη μεγαλητέρων συμπλε
γμάτων άρμάτων ή ζυγών, ασυνήθη εις την ηπειρωτικήν Ελλάδα· 
’Ιδιαιτέραν σημασίαν έχουν τρία τεμάχια μεγάλου έκ στεατίτου 
ρυτού μετ’αναγλύφων παραστάσεων οΐα τά έκ τής Μινωϊκής Κρή
της γνωστά, προς δέ τούτοις δύο σφραγιδόλιθοι, εις μέν έξ υποκί
τρινου χαλκηδονίου ή καρνιολίου μετά δύο έγγλύφων αντιλοπών, 
άλλος δέ έκ σκληρού διαβάτου, ιθαγενούς τής περιοχής, φέροντος 
παράστασιν λέοντος καί έλάφου κατά τοιοΰτον τρόπον διασταυ
ρουμένων, ώστε έκ παρομοίου Κρητικού λίθου έν τω Βρεττ. Μου- 
σείω νά γεννηθή ή εικασία τοΰ Milchhofer καί τοΰ Evans ότι έχο- 
μεν έν τή παραστάσει τό πρωτότυπον τής Χίμαιρας.

Τά σημαντικά ταΰτα προϊστορικά ευρήματα άποδεικνύουσιν 
ότι ή λατρεία τοΰ ’Απόλλωνος καί τοΰ παλαιοτέρου θεού Μα?^εάτα,
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ή κατόπιν συνενωθεΐσα υπό τον ’Απόλλωνα Μαλεάταν, εχει του
λάχιστον διά τον Μαλεάταν η καί δι’ άμφοτέρους, πολύ μεγάλην 
ηλικίαν.

’Αλλά καί τών ιστορικών χρόνων τα ευρήματα ήσαν πολλά, 
μεταξύ δε τούτων άναψερονται τεμάχια μεγάλων χαλκών αγαλμά
των, χρυσά καί αργυρά κοσμήματα, χαλκοί δακτυλιόλιθοι, όστρακα 
αγγείων ’Αττικών καί Κορινθιακών, τεμάχια μεγάλου ερυθρό
μορφου κρατήρος τών μέσων τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος μετά παραστά- 
σεως Άθηνάς, Ήρακλέους καί Διονύσου, καί τεμάχια οίνοχόης 
τής τεχνοτροπίας τοΰ Μειδίου.

Ή έξακολοΰθησις τής άνασκαφής θά άποφέρη άσφαλώς καί 
άλλα ευρήματα μαρτυροΰντα περί τής αρχαιολογικής σπουδαιό- 
τητος τοΰ τόπου καί τής εύρΰτητος τής εκεί ασκούμενης λατρείας.

8. Έν Μυκήναις έγένοντο δαπάναις τής Εταιρείας άνα- 
σκαφίκαί έ'ρευναι διά τοΰ Εφόρου κ. Παπαδημητρίου καί 
τοΰ Έπιμελητοΰ κ. Π έ τ σ α, μετά τών οποίων έν μέρει συνειργά- 
σθησαν καί οί Έπιμεληταί κκ. Χαριτωνίδης καί Θεοχάρης.

Αί άνασκαφαί έγένοντο κατά την βορείαν κλιτύν τοΰ λόφου 
τής κάτω πόλεως καί εις άπόστασιν 200 περίπου μέτρων προς τά 
ΝΔ τοΰ λεγομένου θολωτοΰ τάφου τών Λεόντων, όπου ό κ. Πέτσας 
είχε διαπιστώσει διά προχείρου έρεύνης πλήθος τεμαχίων Μυκη
ναϊκών αγγείων προκαλοΰντων την συστηματικήν άνασκαφήν.

Ή έργασία άπεκάλυψε κατ’ άρχάς διαμέρισμα οικοδομή
ματος μεγάλου, τοΰ οποίου δεν είναι ακόμη σαφής ό προορισμός. 
Τοΰ δωματίου, διαστάσεων 5 X 3,50 μ., οί τοίχοι είναι κατεσκευα- 
σμένοι διά μικρών αργών λίθων καί πηλοΰ, συγκρατουμένων διά 
κατακορΰφων καί οριζοντίων ξύλινων δοκών (ένδέσμων) κατά τό 
γνωστόν προϊστορικόν σύστημα, τό αποτελούν τον προπάτορα τοΰ 
συγχρόνου beton arme. Ή πυρκαϊά άποτεφρώσασα τάς ξυλίνας 
δοκούς κατέλιπε κενάς τάς θέσεις των. ’Εντός τοΰ δωματίου εύρέ- 
Θησαν πλείονα λείψανα πλίνθων, άνηκουσών εις την άνωδομίαν. 
Κατά την Δ πλευράν έξωτερικώς εύρέθησαν λείψανα κλίμακος
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άγούσης, πιθανώς, εις δεύτερον δροφον. Ή ανώτερα επιφάνεια τοΰ 
διαμερίσματος έχει διαταραχθή ΰπδ τής σημερινής δι’ αρότρου 
καλλιέργειας, έκ τούτου δε προήλθε καί. ή παρατηρούμενη άνά- 
μειξις λίθων, πλίνθων καί τεμαχίων αγγείων κατά το άνώτερον 
στρώμα. Τα αγγεία ταΰτα φαίνεται δτι ήσαν άρχικώς τοποθετη
μένα κατά τάξιν, διότι εύρέθησάν τινα εν τοιαύτη θέσει, ώστε νά 
συνάγεται ασφαλές τδ συμπέρασμα δτι τό διαμέρισμα ήτο αποθήκη 
καινουργών αγγείων.

Τδ αυτό ισχύει πιθανώς καί περί άλλων συνεχομένων δωμα
τίων μή άνασκαφέντων ακόμη. Επειδή δέ ό τόπος εκεί είναι κατω
φερής, φαίνεται δτι ή διαμόρφωσις τοΰ οικοδομήματος ήτο κλιμα
κωτή. Κατωτέρω διεπιστώθη καί άλλου συγκροτήματος ή ύπαρξις, 
πλήρους καί τούτου αγγείων. ’Αλλά καί είς άπόστασιν 12 μ. προς 
Β τοΰ πρώτου δωματίου άνευρέθη συνέχεια τοΰ οικοδομήματος 
καί εντός αύτοΰ πλήθος αγγείων, έν δέ τή γωνίφ ενός τών δωμα
τίων ή θέσις εστίας, έχούσης στερεόν κατάστρωμα έκ πηλοΰ έξο- 
ρυσσομένου καί σήμερον έκ τής Θέσεως « Πλέσια».

Τά εύρεθέντα έντός τοΰ πρώτου διαμερίσματος αγγεία ήσαν 
καθ’ δλην τήν έ'κτασιν αύτοΰ τοποθετημένα κατά σχήματα καί 
μεγέθη, ανήκουν δέ πάντα είς τήν Μυκηναϊκήν περίοδον καί δή είς 
τήν δευτέραν φάσιν τής τρίτης αύτής ύποδιαιρέσειος ήτοι ΙΙΙβ· 
Ή κατασκευή τούτων είναι άρίστη είτε μετά διακοσμήσεως είτε 
άνευ κοσμημάτων, φέρουσι δέ έπίχρισμα έκ τοΰ αύτοΰ πηλοΰ 
ήραιωμένου. Τά άπαντώντα σχήματα είναι τά συνήθη κατά τούς 
χρόνους έκείνους, τό δέ μέγεθος τών αγγείων φθάνει μέχρι περίπου 
40 έκατοστομέτρων. Ή διακόσμησις γίνεται διά καστανερύθρου 
ή καστανόμέλανος στιλπνοΰ χρώματος, τά δέ κοσμήματα είναι 
ειλημμένα έκ τοΰ φυτικοΰ ή τοΰ θαλασσίου κόσμου, έπί πολλών δέ, 
κατά τό ύψος τών λαβών, καί γεωμετρικά. Παρά τό μέγα πλήθος 
τών αγγείων καί τήν ομοιότητα τής διακοσμήσεως πολύ ολίγα 
είναι ταυτόσημα αντίτυπα. Τών συγκομισθέντων έκ τοΰ άνασκα- 
φέντος δωματίου είτε ακεραίων είτε συγκολλ,ηθέντων μέχρι τοΰδε 
αγγείων ό αριθμός ανέρχεται είς εξακόσια, ένδέχεται νά αύξηθή
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διά συγκολλήσεως. Σημειωτέον ότι παρά τά ομόχρονα πολυπ?ιηθή 
ταΰτα αγγεία, εύρέθησαν κατά τό κατώτατον στρώμα τοΰ δωματίου 
κα'ι αρχαιότερων αγγείων τεμάχια ήτοι τής πρώτης καί δευχέρας 
Μυκηναϊκής περιόδου, οια ένεφανίσθησαν καί είς τά προς Β καί Δ 
έν μέρει άνασκαφέντα δωμάτια.

Έκτος των αγγείων εύρέθησαν καί πολυάριθμα ειδώλια καί 
τεμάχια τοιχογραφιών, των οποίων δεν έγένετο ακόμη ό καθαρισμός 
καί ή συγκόλλησις, προς δέ τοΰτοις έκτος τοΰ δαηιατίου τεμάχιον 
πηλίνης ένεπιγράφου πινακίδος, φερούσης γράμματα όμοιάζοντα 
προς τούς χαρακτήρας τής Μινωϊκής γραμμικής γραφής Β. Ό σύν
τομος ούτος απολογισμός είναι ικανός, όπως καταστήση σαφή την 
μεγάλην σημασίαν τής άρξαμένης έν Μυκήναις έρεύνης, ή οποία 
καί διά τής διαπιστωθείσης εκεί πυρκαϊάς τοΰ 13ου π.Χ. αίώνος 
διδάσκει καί περί τοΰ τρόπου τής βιαίας άλοόσεως τών Μυκηνών.

9. Έν Κυνουρ ία ή Εταιρεία έδαπάνησε δι’ έξερευνη- 
τικήν αρχαιολογικήν περιοδείαν τοΰ Καθηγητοΰ καί Συμβούλου 
αύτής κ. Κωνσταντίνου Ρωμαίου, όστις καί άλλοτε είργάσθη 
έκεϊ άνασκαφικώς καί είχε νΰν ανάγκην νά συμπληρώση διά νέων 
στοιχείων τήν τοπογραφικήν μελέτην τής Κυνουρίας. Οί τόποι, εις 
τούς οποίους άπέβλεπεν ή νέα περιοδεία ήσαν τά Βούρβουρα, 
ή παρά τον "Αγιον Πέτρον ΰέσις «Φονεμένοι», ή κατά τό "Αστρος 
Μονή τής Λουκοΰς καί τό Λέων ίδιον, όπου καί ή συλλογή ή προελ- 
Οοΰσα έκ τών άνασκαφών τοΰ Ίεροΰ τοΰ ’Απόλλωνος Τυρίτα.

Α. Βούρβουρα. Τήν περί τά Βούρβουρα χώραν είχεν 
ερευνήσει ό κ. 'Ρωμαίος ήδη κατά τά έτη 1899 καί 1900, Σχο- 
λάρχης ών τότε έν 'Αγίω Πέτρω, καί είχε συλλέξει διάφορα κερα- 
μεικά εύρήματα, μεταξύ δέ τούτων καί τεμάχια μεγά?ιου Άττικοΰ 
κρατήρος, φέροντα παράστασιν τής Κρίσεως τοΰ ΙΙάριδος, άποκεί- 
μενα δέ έκτοτε έν τώ έν Άθήναις Έθνικώ Μουσείο). Έκ τών εύρη- 
μάτων τούτων καί άλλων τοπογραφικών παρατηρήσεων συνετάχθη 
τότε μελέτη (Αθήνα 14, 1902 σ. 3-36), τής οποίας πορίσματα 
ήσαν 1) ότι ό προς Δ τών Βουρβούρων ύψηλός βραχώδης λόφος
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Τοΰρνος, παρουσιάζων ίχνη αρχαίας άκροπόλεως και τείχη, 
άνήκεν εις τον Τεγεατικόν δήμον των Φυλακέων (πρβ. Kiepert 

Kartell, Peloponnesus, σ. 4, άποδεχόμενον την ταΰτισιν)· 2) δτι 
οι κατά την ’Αράχοβαν τής Λακεδαίμονος τόποι άνήκον ασφαλώς 
εις τούς Καρυάτας καί 3) ότι ό μεταξύ Βουρβοΰρων και Άρα- 
χόβης σπουδαιότερος όλων τόπος Άνάληψις, εκ τού οποίου 
προήλθον πλεΐστα ευρήματα, αμφίβολον είναι άν άνήκεν εις τάς 
Καρΰας ή την Φυλακήν. Τό ζήτημα είναι ενδιαφέρον, διότι πρέπει 
νά καθορισθή ποΰ ήτο τό περίφημον άρχαΐον ιερόν τής Άρτέ- 
μιδος Καρυάτιδος, όθεν έχει την αρχήν κα'ι τό όνομα τών 
Καρυατιδών.

Προς τούτο έγένετο τφ 1950 σκαφική έρευνα κατά τον λόφον 
τής Άναλήψεως, εκ τής οποίας προήλθον πολλά τεμάχια έρυθρο- 
γράφων ’Αττικών άγγείων, κρατήρων, υδριών, μελαμβαφών κυλι
κών κ.ά., βεβαιοΰντα την εκεί ΰπαρξιν σημάντικοΰ ιερού. Ότι τό 
ιερόν τούτο δεν είναι τό ζητοΰμενον τής Άρτέμιδος Καρυάτιδος 
συνάγεται εκ τής έλλείψεως άγγείων άρχαιοτέρων τού 5ου αίώνος, 
ώς καί παντελούς απουσίας Λακωνικών αναθημάτων χαρακτηρι
στικών τών Λακωνικών ιερών οΐον καί τό εν Σπάρτη ιερόν τής 
Όρθιας Άρτέμιδος. ’Επειδή δε ό εκτεταμένος συνοικισμός τής 
Άνα?νήψεως περιεβάλλετο καί υπό τείχους πολυγωνικού, σπορα- 
δικώς σωζομένου, οίον δεν υπάρχει κατά τήν ’Αράχοβαν τήν καί 
άλλως άρχαιολογικώς πενιχράν, συνάγεται τό συμπέρασμα ότι 
ύ κατά τήν Άνάληψιν οχυρός τόπος ήτο ό σημαντικώτερος τών 
άνηκόντων εις τάς Καρύας.

Β. Φονεμένοι ή στούς Φονεμένους είναι τοπωνυ
μία μεταξύ Αγίου Πέτρου καί Άραχόβης, όφειλομένη εις τήν 
λαϊκήν έκδοχήν ότι οί παρά τήν οδόν παρατηρούμενοι ήδη άπό 
τών χρόνων τού Boblay (1829) μεγάλοι σωροί λίθων είναι τύμβοι 
γιγαντοσώμων Ελλήνων φονευθέντων εκεί.

Άνασκαφή γενομένη έκεΐ τφ 1905 άπέδειξεν ότι οί σωροί 
οΰτοι, άλλως καλούμενοι Ά ρ μακά δες, δεν ήσαν τάφοι άλλ’ αρ
χαία ιερά, διότι μεταξύ τών λίθων εύρέθησαν τεμάχια πήλινων
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ειδωλίων χοΰ είδους τών Ερμαίων, καθιστώντιον πιθανήν τήν 
εικασίαν τοΰ κ. 'Ρωμαίου δτι οί Έρμακες ούτοι (οί άρμακάδες) 
μετά ερμαϊκών στηλών ή καί άνευ αύτών άπετέλουν τούς υπό τοΰ 
Παυσανίου (II, 38,7) άναφερομένους Έρμάς τούς δηλοϋντας τά 
δρια τών Λακεδαιμονίων προς τούς Άργείους καί τούς Τεγεάτας 
(πλείονα εν Αθηναι τόμ. 20, σ. 383-403).

Κατά το 1950 έγένετο νέα άνασκαφική έρευνα, ή όποια κατά 
τά κράσπεδά τοΰ σωροΰ Β άπεκάλυψε τοίχον μήκους 6,50 μ. και 
πάχους 0,90 μ., δμοιον προς τον άλλοτε άνευρεθέντα έπϊ τοΰ σωροΰ 
Γ. Άμφότεροι ήσαν άναλημματικοί, άνέχοντες τούς όπισθεν συσ- 
σωρευθέντας προς τιμήν τοΰ Έρμοΰ λίθους, ήσαν δέ παρόδιοι τής 
σημερινής όδοΰ, συμπιπτούσης ακριβώς προς τήν άρχαίαν.

Μεταξύ τών ευρημάτων ύπήρχον τεμάχια πήλινων ειδωλίων 
καϊ Λακωνικών αγγείων, άρυβάλλων και πινακιδίων, κοινών καί 
εις τούς τρεις σωρούς.

Έξ ενός τών σωρών (Λ) προέρχεται τεμάχιον σχιστόλιθου 
μετά λειψάνου επιγραφής συμπληρθυμένης ώς: Ναύπ[λιος]| 
Εύί[τας] ήτοι εκ τής Θυρεατικής κώμης Εύας.

Γ. Τρίτον ό κ. 'Ρωμαίος έστρεψε τήν προσοχήν του εις τον 
περί τήν Μονήν Λουκοΰς χώρον, ό όποιος είναι ό σημαντικώ- 
τερος τών καθ’ δ?ν/ην τήν Κυνουρίαν αρχαιολογικών χώρων, έλκύ- 
σας ποτέ τήν γενναιοδωρίαν τοΰ περιφήμου σοφίστοΰ Ήρώδου 
τοΰ Άττικοΰ. Ένταΰθα δέ εικάζει ό ερευνητής δτι ήτο τό ιερόν 
τοΰ θεραπευτικού ήρωος Πολεμοκράτους, τιμωμένου εις τήν κατά 
τον Παυσανίαν (II, 38,6), μεγίστην τών Θυρεατικών κωμών, Εύαν. 
Κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής διανοιγομένης αμαξιτής όδοΰ 
εύρέθη εν τώ περιβόλφ τής Μονής άνάγ?ι,υφον τοΰ τύπου τών 
δείπνων εκ μαρμάρου τών Δολιανών φέρον τήν ελλιπή επιγραφήν 
---ήρωι εύξάμενος άνέθηκε συμπληρουμένην πιθανώτατα 
[ό δείνα ΓΙολεμοκράτει] ήρωι εύξ. άνέθηκε. Επειδή 
κατά τον αυτόν χώρον είχεν εΰρεθή ά?<.λοτε τό σήμερον έν τφ 
Έθνικώ Μουσείω άποκείμενον λαμπρόν ακέραιον άνάγλυφον τών 
Άσκληπιαδών και άλλα αφιερώματα επιβάλλεται. συστηματική
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άνασκαφή τοΰ τόπου. Τελευταΐον ενδιαφέρον εύρημα τής περιο
δείας είναι επιγραφή επί στήλης εκ σχιστόλιθου, προερχόμενη 
έκ τής διανοίξεως τής όδοΰ Δολιανών - Μύ?αον, 20 χιλιόμετρα 
βορείως τοΰ Άστρους και άνήκουσα εις τον 5ον π.Χ. αιώνα λέγουσα 
δε: Μεδείς άδ ικείτο τό κενεάρ ιον έ τό (ό)μόχετον. Με
αδικείτο Θ......... Πρόκειται αρα περί κενεαρίου - κενηρίου ήτοι
κενοταφίου καί περί κοινού ίσως όχετοΰ. Άναλογιζόμενοι δέ ότι 
εύρισκόμεθα εις μεθοριακόν τόπον έ'χομεν πρόχειρον την εικα
σίαν ότι πρόκειται περί κενοταφίου αφανών Άργείων νεκρών, 
πεσόντων κατά τινα σύγκρουσιν ’Άργους καί Σπάρτης διά τό πολυ- 
Ορύλητον μήλον τής έριδος, την Θυρέαν. 'Η επιγραφή αίίτη εύρε- 
Οεϊσα πλησίον τής κορυφής τής οροσειράς Ζάβιτσας, φυσικού ορίου 
μεταξύ τής Άργείας περιοχής καί τής Θυρεάτιδος, αποτελεί τεκμή- 
ριον τών παλαιών συνόρων Άργους καί Λακεδαίμονος.

Κατά ταΰτα ή γενομένη περιοδεία τοΰ κ. ’Ρωμαίου υπήρξε 
διδακτική τοπογραφικώς καί πολύτιμος δι’ άς ένίσχυσεν ενδείξεις 
προς μελ?ιοΰσας άνασκαφικάς έρευνας.

10. Έν Κρήτη έν Βαθυπέτρω καί Λυκάστφ έξηκο- 
λοΰθησαν αί άνασκαφαί τής Εταιρείας διά τοΰ Καθηγητοΰ καί 
Συμβούλου κ. Σπ. Μαρινάτου.

Α. Έν τφ μεγάρφ τοΰ Βαθυπέτρου ή έρευνα προέβη 
σχεδόν μέχρι τής ολοσχερούς άποκαλύψεως τών ερειπίων.

Κατά τήν ανατολικήν συνοικίαν άπεκα?Λ>φθησαν ανοικτοί 
χώροι πιθανώς αύλαί, εντός τών οποίων εύρέθησαν μεταγενέστεροι 
ίσως τοίχοι.

Κατά δέ τήν δυτικήν συνοικίαν άνεσκάφη πλήρως έν δωμά
των, συνεχόμενον προς Ν προς τήν αποθήκην τών πεσσών καί έχον 
κεκαυμένον στρώμα πάχους 10-20 εκατοστών, προερχόμενον ίσως 
έξ άποθηκευμένης εκεί οργανικής ούσίας. Κατά τινα άκραν τοΰ 
δωματίου άνευρέθη εύμέγεθες κυλινδρικόν άγγείον, έχον ώραίαν 
διακόσμησιν άνθέων κρίνου, περαιτέρω δέ καί άλλα μικρότερα 
αγγεία.
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Σημαντικότερα ήτο ή κατά την νοτίαν συνοικίαν σκάφη. Τό 
μέρος τούτο τού μεγάρου έχει σχεδόν έξ ολοκλήρου κτισθή διά 
ξεστών πωρολίθων, σωζομένων εις ύψος τριών και ένιαχοϋ τεσ
σάρων δόμων και έχόντων μήκος 2 μ., άπαξ δε 2,20μ., ως και είς 
τά μεγάλα Μινωϊκά ανάκτορα.

Άξιοσημείωτον είναι τό σχήμα των πωρολίθων λαξευθέντων 
είς κολούρους πυραμίδας, τών οποίων ή βάσις είναι είς την εξωτε
ρικήν όψιν τού τοίχου, αί δε πλάγιαι έδραι παρουσιάζουν έσωτε- 
ρικώς κενά, είς τά όποια παρεντίθενται σφήνες προς στερέωσιν τών 
λίθων. Μόνον δέ οί γωνιαίοι λίθοι είναι κανονικώς κυβόσχημοι. 
’Όπισθεν τών τοίχων υπάρχει άλλος τοίχος έξ αργών λίθων, τό δέ 
μεταξύ τών δυο τοίχοον κενόν είχε πληρωθή διά μικρών λίθων, 
χωρίς νά ύπάρχη άλλη οργανική σΰνδεσις.

'Η παρεμβολή μεταγενεστέρων τοίχων καί διαφόρων δαπέδων, 
προερχομένων ίσως εκ τής χρησιμοποιήσεως τών ερειπίων, κατά 
τήν πρώιμον Ελληνικήν περίοδον, καθιστςί δΰσκολον τήν άνα- 
σκαφήν.

Χαρακτηριστικόν είναι ότι εντός ενός τών δωματίων, όπου 
ύπήρχον σωροί αγγείων τής πρώτης ύστερομινωΐκής περιόδου 
άνευρέθη καί εις Κορινθιακός άρΰβαλλος, ενδεικτικός τής νέας 
χρησιμοποιήσεως τού μεγάρου. ’Άλλα κεραμεικά ευρήματα ήσαν 
ολίγα. Έκ τής κακής κατασκευής καί τής ασταθούς θεμελιώσεως, 
λόγφ τής κατολισθήσεως τού εδάφους, εικάζεται ότι τό μέγαρον 
έγκατελείφθη έκουσίως συναποκομισθέντων πάντων τών έν αΰτώ 
κινητών πραγμάτων. Άλλ’ ή περαιτέρω έρευνα §ά διευκρινήση 
άκριβέστερον τό ζήτημα τούτο.

Β. Έν τή γειτονική περιοχή τής Λυκάστου έξηρευνήθη 
περαιτέρω τό κατά τό 1949 άνακαλυφθέν σπήλαιον, έν τών μάλιστα 
άξιολύγων ιερών σπηλαίων τής Κρήτης, όπου ή λατρεία έξηκολού- 
θησε καί μετά τό τέλος τού Μινωϊκού πολιτισμού καθ’ όλην τήν 
Ελληνικήν περίοδον. 'Η δυτική πλευρά τού όρους Γιοΰχτα (τού 
αρχαίου Ίυττού), όπου καί τό σπήλαιον, μετά τών αποτόμων βρα
χωδών τοιχωμάτων αυτής παρέχει ότ|ην μεγαλειώδους επιβολής,
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την οποίαν επιτείνουν τά έμφωλεΰοντα εκεί σμήνη αγρίων πτηνών 
καί άρπακτικών όρνεων. Φύεται δέ εκεί εις τας βραχώδεις σχισμάς 
ακόμη καί σήμερον τό θαυματουργόν βότανον τής άρχαιότητος, 
τό δίκταμον, καί συλλέγεται υπό τών από σχοινιών κρεμαμένων 
ανθρώπων τής περιοχής.

Έν μέσφ τοιαΰτης φυσικής σκηνογραφίας ανοίγονται επί τής 
ορεινής κατατομής δύο είσοδοι, ή μία κατά 9 μ. ύψηλότερον τής 
•άλλης. Τό εκ πλειόνων βαθειών καί στενών στοών άποτελούμενον 
σπήλαιον διαιρείται είς άνω καί κάτω σπήλαιον, τά δέ δύο ταϋτα 
τμήματα συγκοινωνοΰσι προς άλληλα διά στοάς. Ή προς τό άνω 
σπήλαιον πρόσοδος είναι εύκολωτέρα διά τής εσωτερικής ταύτης 
σήραγγος ή διά τής εξωτερικής άνω εισόδου, ένθα απαιτείται επι
κίνδυνος άναρρίχησις. Ή όλη διάταξις αΰτη αναφέρει είς την μνή
μην τοϋ έρευνητοϋ την έν τή Όδυσσεία (ν 110-111) περιγραφήν 
τοΰ σπηλαίου τών νηιάδων Νυμφών, παρά τον έν Ιθάκη λιμένα 
τοϋ Φόρκυνος,

δύω δέ τέ οί θύραι είσίν 
αί μέν προς Βορέαο καταιβαταί άνθρώποισιν, 
αί δ’αΰ προς Νότου είσί θεώτεραι, ούδέτι κείνη 
άνδρες έσέρχοντσι, άλλ’ αθανάτων οδός έστιν.

Ή γενομένη έξερεύνησις έν τώ σπηλαίφ τής Λυκάστου άπε- 
κάλυψε προ τής κάτω εισόδου πώρινον έκ δύο μερών άποτελού
μενον βόθρον, μήκους 1,05 μ., άνήκον πιθανώτατα είς βωμόν καί 
ούχί είς θύρας κατώφλιον. Πέριξ αύτοΰ άνεκαλύφθησαν πολλά 
όστρακα ύστερογεωμετρικών αγγείων καί σιδηροϋν μαχαίριον, 
μήκους 0,21 μ., χρήσιμον είς θυσίας καί όμοιον προς τά άνευρε- 
θέντα έντός τοΰ κερατώνος βωμοΰ τής Δρήρου. ’Άλλα κινητά ευρή
ματα είναι μόνον κεραμεικά, άνήκοντα είς τούς χρόνους από τής 
νεολιθικής περιόδου μέχρι καί τής Ελληνιστικής, ίσως δέ καί 'Ρω
μαϊκής. Κατά την νεολιθικήν περίοδον τό σπήλαιον ήτο κατοικία 
ως καί κατά τήν χαλκολιθικήν. Έντός νεολιθικού αγγείου εύρέθη
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ό σκελετός νηπίου. Εύρέθησαν δέ και λεπίδες όψιανοΰ και πολλά 
όσια ζώων.

’Αξία σημειώσεως είναι ή παρουσία δεκάδων μεγάλων πίθων 
τής ΜΜ κα'ι ΥΜ περιόδου προς άποθήκευσιν προϊόντων, προερχό
μενων, κατά την γνώμην τοΰ κ. Μαρινάτου, έκ τής περιουσίας τής 
λατρευομένης θεότητος.

Κατά την γεωμετρικήν και την αρχαϊκήν περίοδον ή λατρεία 
ήτο έντονος, άφθονος δέ ή σχετική κεραμεική, πλήν τής οποίας 
ούδέν άλλο εύρέθη.

Κατά ταϋτα τό σπήλαιον τοΰτο ομοιάζει προς τό σπήλαιον 
των Καμαρών κα'ι τό τής Είλειθυίας εν Άμνισώ, όπου έλατρεύετο 
ειρηνική θεότης. "Ενεκα δέ τής εύρέσεως άφθονων αστραγάλων, 
ενός ύστερομινωϊκοϋ θηλάστρου κα'ι ενός σφονδυλίου Ελληνικών 
χρόνων ό κ. Μαρινάτος εικάζει ότι ή λατρευομένη θεότης τής Λυ- 
κάστου ήτο προστάτις τών παιδιών και ίσως αυτή ή Μινωϊκής 
καταγωγής Είλείθυια.

11. ΈνΠάρα) έγένετο διά τοΰ Εφόρου κ. Ν ικ. Κοντο- 
λέ ο ν τ ο ς έρευνα κατά τήν θέσιν ’Έ λ ι τ α ς, όπου προηγουμένως 
είχον εύρεθή δύο έπιγραφα'ι άλ'αφερόμεναι εις τον ’Αρχίλοχον καϊ 
διαπιστοΰσαι τήν ΰπαρξιν ’Αρχίλοχείου ήτοι τεμένους αφιερω
μένου εις τον άφηρωισθέντα Ποιητήν ’Αρχίλοχον και περιέχοντος 
τρεις βωμούς.

Ό τόπος είναι πλήρης αρχαίων μαρμάρων, πολλά δέ άλλα 
καί όστρακα προσέθεσεν ή άνασκαφή, άλλ’ ούδέν λείψανον ή θεμέ
λιον αρχαίου χτίσματος άνευρέθη πλήν τοίχων μεσαιωνικών καί 
μικρών δεξαμενών. Μία ακόμη πλάξ άνεγνωρίσθη ως άνήκουσα 
εις τό Άρχιλόχειον, άλλ’ αύτη φέρει έπιγραφάς τοΰ 3ου ή 4ου μ.Χ. 
αίώνος, έκ τούτου δέ συμπεραίνεται ότι τό Άρχιλόχειον είχεν 
έξαφανισθή κατά τούς τελευταίους χρόνους τής άρχαιότητος. Εις 
πλησίον παλαιάν εκκλησίαν είναι έντετοιχισμένη ήδη γνωστή επι
γραφή (IG XII 5,239) έχουσα άφιέρωσιν Μητρί Θεών, άλλη 
δέ άνευρεθεΐσα έν τή αυτή εκκλησία επιγραφή είναι αφιερωμένη
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εις την θεάν ’Ά γ δ ισ τ ι ν, έξ ου συμπεραίνεται δτι έν τη γειτονική 
περιοχή ΰπήρχεν ιερόν τής Μητρός των θεών, άλλα δεν θεωρείται 
πιθανόν δτι εκ τούτου προήρχοντο αί έπιγραφαί τοϋ ’Αρχιλόχου 
και ούχΐ έξ ιδιαιτέρου ίεροϋ, τοϋ Άρχιλοχείου.

12. Έν Τήνου έξηκολοΰθησε διά τοϋ κ. Κ ο ντ ο λέ ο ν τ ο ς 
επί βραχύν χρόνον ή παρά τό Ξ ώ μ π ο υ ρ γ ο ν ερευνά χωρίς νά 
περατωθή ή άποκάλυψις όλοκ?ιήρου τοϋ μεγάλου οικοδομήματος.

Κατά την εργασίαν ταΰτην άνευρέθησαν κα'ι άλλα τεμάχια 
αναγλύφων αγγείων τής ύστερογεωμετρικής κα'ι τής άνατολιζούσης 
περιόδου ώς καί τεμάχια αγγείων τοϋ 6ου καί τοϋ 5ου αίώνος π.Χ.

13. Έν Νάξω καί κατά την θέσιν Γκρόττα έξηκολούθησε 
διά τοϋ αύτοϋ κ. Κοντολέοντος ή άνασκαφή τοϋ προηγου
μένως εύρεθέντος προΐστορικοϋ συνοικισμοϋ καί άπεκαλύφθη μέρος 
συγκροτήματος μυκηναϊκών οικοδομημάτων παρά την θάλασσαν, 
εντός τής όποιας ταϋτα συνεχίζονται δι’ έπελθοϋσαν καθίζησιν τοϋ 
εδάφους ή δι’ άνύψωσιν τής στάθμης τών ύδάτων.

Τό άνασκαφέν μέρος περΛαμβάνει μεγάλην ορθογώνιον 
αίθουσαν διατηροϋσαν τούς τοίχους αυτής μέχρις ύψους περίπου 
0,50 μ. καί έ'χουσαν έν τή ανατολική μακροτέρα πλευρά άνοιγμα 
Ούρας καί μαρμάρινον κατώφλιον. Προς Δ τής κεντρικής ταύτης 
αιθούσης σχηματίζονται μικρότερα διαμερίσματα, άλλ’ ή νοτία 
πλευρά τής αιθούσης κατέχεται υπό μεταμυκηναϊκών τοίχων. Κατά 
την τελευταίαν ταύτην έ'κτασιν άνευρέθησαν μυκηναϊκά όστρακα 
καί έν συνεχεία τούτων γεωμετρικά, έν φ εις την υπόλοιπον 
περιοχήν έπικρατοΰν τά μυκηναϊκά, κυρίως μεν τής τελευταίας 
μυκηναϊκής περιόδου, χωρίς δμως νά έλλείπουν καί παλαιότερα 
έξ ΰψιπόδων κυλικών.

Παρά ταϋτα εύρέθησαν καί τεμάχιον λίθινου άγγείου, 
φέροντος διακόσμησιν άναγλ,ύφων φύλλων ώς καί μικρά κεφαλή 
λαβής έργαλείου έκ πρασινωπού έπιχωρίου σχιστόλιθου, σημαντική 
διά τήν σύνδεσιν προς τούς μετέπειτα χρόνους.
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Είς την αντίθετον πλευράν τής πόλεως πλησίον τοΰ Γυμνα
σίου άνεσκάφη μικρός αποθέτης περιέχων τεμάχια ειδωλίων τοϋ 
4ου κυρίως π.Χ. αίώνος, άλλα και παλαιοτέρων χρόνων. Έκεΐ δε 
πλησίον άπεκαλϋφθησαν τυχαίως προσφάτως καί γεωμετρικοί τάφοι.

14- Έν Κοζ άνη άνελήφθη υπό τής Εταιρείας νέα άνα- 
σκαφή διά τοϋ Έπιμελητοϋ ’Αρχαιοτήτων κ. Βασιλ. Καλλιπο- 
λίτου προς άποκάλυψιν αρχαίου νεκροταφείου, τοϋ οποίου τάφοι 
τινές είχον άναφανή κατά την διάνοιξιν νέας δδοϋ από Κοζάνης 
είς Βέροιαν κατά Νοέμβριον τοϋ 1948 καί είς άπόστασιν 150 
περίπου μέτρων από τοϋ σημερινοΰ νεκροταφείου τής Κοζάνης.

Μικρά έρευνα αμέσως μετά την τυχαίαν έμφάνισιν των τάφων 
έγένετο δαπάνη τής Δημοτικής ’Αρχής Κοζάνης, τά δε ευρήματα 
έδημοσιεύθησαν ήδη έν τή ’Αρχαιολογική Έφημερίδι τοϋ 1948-49, 
85-111. Τό ενδιαφέρον τών ευρημάτων καί ή διά την Δυτικήν 
Μακεδονίαν σημασία αυτών έπέβαλλον συστηματικωτέραν άνασκα- 
φήν, ταΰτην δέ καί άνέλαβε προθΰμως ή Εταιρεία, διεξαγαγόντος 
την εργασίαν κατ' Αύγουστον καί Σεπτέμβριον τοϋ 1950 τοϋ 
κ. Καλλιπολίτου.

Διά δοκιμαστικών τάφρων εκτός τών πρηγουμένως εύρε- 
θέντων πέντε τάφων άνευρέθησαν καί άλλοι ένδεκα, άνήκοντες είς 
τον 5ον καί τον 4ον π.Χ. αιώνα.

Οί τάφοι ήσαν λακκοειδεΐς όρυχθέντες εντός τοϋ μαλακοΰ 
βράχου καί μάλλον άβαθεϊς (0,18-0,35 μ.), σχήματος ορθογωνίου 
πλήν ενός, έχοντος σχήμα σταυροειδές, απάντων δέ δεν είναι ακρι
βώς καθωρισμένος ό προσανατολισμός. ’Αργοί λίθοι παρετηρήθησαν 
κατά την πλευράν τής κεφαλής ή τών ποδών, είς ένα δέ τών τάφων 
οί λίθοι ήσαν κανονικώτερον τοποθετημένοι κατά μήκος τών μα
κρών πλευρών. Κατά κανόνα ΰπεράνω τών σκελετών εύρέθησαν 
υπολείμματα άπηνθρακωμένων ξύλων προερχομένων προφανώς εκ 
ξύλινων καλυμμάτων.

Τρεις τάφοι περιεΐχον άνά δύο νεκρούς. Παρά τό δεξιόν ή 
αριστερόν πλευρόν τών άνδρών ειχον τεθή δόρατα (δύο ή έν), τών
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όποιων εύρέθησαν κατά χώραν αί σιδηραΐ αίχμαί. Τρεις τάφοι 
άνευ όπλων είναι πιθανώς γυναικείοι. Δυο τάφοι περιεΐχον σκελε
τούς παίδων, άλλοι δέ δυο είναι άδιαγνώστου φύλου.

Ή χρονολόγησις των τάφων βασίζεται έπΐ δύο’Αττικών 
αγγείων εύρεθέντων μετ’ άλλων 23 εγχωρίου κατασκευής.

Τούς τάφους τοϋ 5ου αίώνος χρονολογεί ή έν εν! τών τάφων 
τής όμάδος άνευρευθεϊσα μελανόγραφος υδρία τών χρόνων 500-480 
π.Χ., άνήκουσα εις τεχνίτην συνεχίζοντα τον μελανόγραφον ρυθμόν 
και έ'χουσα παράστασιν Ήρακλέους παλαίοντος προς τον λέοντα τής 
Νεμέας. Τά εγχώρια αγγεία τών τάφων τής συστάδος ταύτης είναι 
άλλα μεν όμοια προς τά σύγχρονα αγγεία τής Ν. Ελλάδος, άλλα 
δέ διατηρούντο τάς μορφάς τών προϊστορικών αγγείων (οίνοχόαι 
μετά προχοής καϊ κύαθοι χειροποίητοι). Ό πηλός είναι ερυθρός, 
τεφρόχρους, βαθύς φαιός (buchero) καϊ κίτρινος.— Μεταξύ τών 
κτερισμάτων εύρίσκονται δίδυμοι περόναι και πόρπαι μετά διπλής 
σπείρας, τύπου τού Hallstatt, διαδεδομένου καϊ άνά την υπόλοιπον 
ηπειρωτικήν Ελλάδα μέχρι τής Κρήτης (Blinkenberg Fibules 
grecques et orientales (1926) σ. 253-262 § XIV).

Ή συστάς τών τάφων τού 4ου π.Χ. αίώνος χρονολογείται διά 
τού ’Αττικού μελαμβαφοΰς σκύφου τού τάφου IX. Τών άλλων 
αγγείων αί μορφαϊ ή είναι όμοιαι προς τάς τών αγγείων τής Ν. 
Ελλάδος ή συνεχίζουν σχήματα προϊστορικά ως καϊ έν τή συστάδι 
τού 5ου αίώνος. Μία πρόχους φέρει γραμμωτήν διακόσμησιν. 
Σημειωτέον ότι καϊ τά σημερινά κεραμεικά προϊόντα τής Κοζάνης 
είναι εκ τού αύτοΰ ερυθρού πηλού.

Χαλκά έγχώρια προϊόντα εύρέθησαν ζώνη εχουσα εγχάρακτον 
διακόσμησιν, ψήφοι έν σχήματι άστραγαλωτών ραβδίων καϊ περί- 
απτον όμοιον προς τά τής Βοσνίας.

Άλλ’εύρέθησαν καϊ χρυσοί ρόδακες άποτελούντες Μυκη
ναϊκήν έπιβίωσιν άξιοσημείωτον, ώς διεπιστώθη καϊ έν Trebenischte 
τή πόλει τών Έγχελέων, τών άποικισθέντων, κατά τήν παράδοσιν, 
έκ τών Θηβών ύπό τον Κάδμον.

Έν τή έπιχώσει εύρέθησαν όστρακα αγγείων ύστερομυκη-
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ναϊκών ή γεωμετρικών, προερχόμενων προφανώς έκ παλαιοτέρας 
περιόδου τοΰ νεκροταφείου.

’Εντός μιας τών τάφρων άνευρέθη λαξευτή έντφ βράχω αΰλαξ, 
πιθανώς κοίτη πλινθίνου τοίχου, λείψανον, ώς εικάζει ό άνασκάψας, 
περιβόλου πυράς προς καΰσιν νεκρών, διότι εις τών τάφων τοΰ 
1949 (I) πλησίον εκεί άνευρεθείς, δεν περιείχε σκελετόν.

Ή άνασκαφή τής Κοζάνης ενέχει ιδίαν σημασίαν ούχ! μόνον 
αρχαιολογικήν, άλλα και εθνογραφικήν.

15. Έν Άβδήροις τής Θράκης έξετέλεσεν ή Εταιρεία 
νέαν άνασκαφήν διά τοΰ Έπιμελητοϋ ’Αρχαιοτήτων κ. Δ η μ. 
I. Λ α ζ α ρ ί δ ο υ.

Τά αρχαία ’Άβδηρα εύρίσκονται 7 χιλιόμετρα ΝΑ τοΰ σημε
ρινού ομωνύμου χωρίου καί πλησίον τής θαλάσσης. Παρά την 
σημασίαν τής αρχαίας πόλεως, περί τής οποίας διδάσκουσι κα'ι 
ό Στράβων (14,644) κα'ι ό Διόδωρος (XIII, 72,2), ούδεμία μέχρι 
τοΰδε είχε γίνει εκεί συστηματική άνασκαφή. Τά σποραδικώς άνευ- 
ρεθέντα έν τώ τόπω αρχαία μνημεία ύπεδείκνυον τήν αρχαιολο
γικήν σημασίαν τής πόλεως και τήν ανάγκην τής έρεΰνης τής 
πατρίδος τού Λευκίππου και τοΰ Δημοκρίτου, τών ατομικών φιλο
σόφων, ώς και τοΰ σοφισιοΰ Πρωταγόρου κα'ι άλλων πολλών 
επιφανών άνδρών.

Ή άνασκαφή τής Εταιρείας ήρχισε κατά τό δυτικόν τμήμα 
τής άρχαίας πόλεως και άπεκάλυψεν έν μέρει τρία οικοδομήματα, 
δύο μέν Ελληνιστικών, έν δε 'Ρωμαϊκών χρόνων.

Τοΰ σημαντικωτέρου τούτων άπεκαλύφθη ή δυτική πλευρά 
έξαιρετικοΰ τοίχου έκ μεγάλων δόμων έγχωρίου σκληρού υποκί
τρινου πωρολίθου κα'ι μέρος τοΰ έσωτερικοΰ τοΰ οικοδομήματος. 
Τοΰ τοίχου τό σωζόμενον ύψος ποικίλλει άπό 0,45 μέχρι 1,43 μ, 
άνεσκάφη δέ εις μήκος πεντήκοντα περίπου μέτρων. Κατά τά άκρα 
αύτοΰ άνευρέθη άνά μίαν είσοδον, τών όποιων διατηρούνται κατά 
χώραν τά κατώφλια, μήκους 1,95μ. και 2,42μ. Ή έρευνα έσωτε- 
ρικώς τών εισόδων άπεκάλυψε πλακοστρώτους χώρους και άγω-
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γούς άποχετεύσεως των ύδάτων καί εξ τοίχους ευτελούς κατασκευής 
προς τον εξωτερικόν τοίχον, διαχωρίζοντας εσωτερικά διαμερίσματα.

Κινητά ευρήματα είναι μέγας αριθμός τεμαχίανν «μεγαρικών 
σκύφων», φερόντων πλουσίαν άνάγλυφον διακόσμησιν δι’ ανθρω
πίνων μορφών, ζώων, πτηνών, φυτών και γραμμωτών σχημάτων, 
ως και αριθμός άλλων αγγείων. Επίσης άνευρέθησαν περί τά 
85 τεμάχια πήλινων είδωλίτον, μεταξύ τών όποιων και 13 κεφαλαί 
γυναικών άρίστης τέχνης, προς δέ τοΰτοις και 85 λαβαί όξυπυθμέ- 
νων άμφορέων, φέρουσαι τάς συνήθεις σφραγίδας ονομάτων, συμ
βόλων και τόπου προελεύσεως, ώς επί τό πλεΐστον τής Θάσου. 
’Αλλά και ακροκέραμοι εύρέθησαν έχουσαι άνάγ?ιυφον διακόσμησιν 
ανθεμίων, ελίκων καί άνθέων λωτοΰ, ώς καί πλείονες λύχνοι.

Οί χρόνοι τού οικοδομήματος είναι, ώς εικάζεται, ό 3°? π.Χ. 
αιών, άλλ’ ό προορισμός αυτού δεν είναι ακόμη σαφής. ’Αρκεί 
μόνον έπι τού παρόντος ή διαπίστωσις ότι πρόκειται περί σημαντι
κού δημοσίου οικοδομήματος ή πιθανώτερον, κατά τον άνασκά- 
ψαντα, ιερού διά τά άνευρεθέντα ειδώλια Κυβέλης καί μιας κρανο- 
φορούσης κεφαλής Άθηνάς.

Είς άλλο σημεΐον τής πόλεως διεπιστώθη δεύτερον Ελληνι
στικόν οικοδόμημα καί αλλαχού άνευρέθη εύμέγεθες 'Ρωμαϊκόν 
κτίσμα, όπου προηγουμένως είχεν άνευρεθή υπό ιδιώτου αγαλμά
των κερδώου Έρμοΰ, ρωμαϊκής τέχνης.

Έκ τών γενομένων δοκιμών καί παρατηρήσεων είναι προ
φανές ότι είναι επιβεβλημένη ή έξακολούθησις τής άνασκαφής 
προς πλήρη άποκάλυψιν τής αρχαίας πόλεως, ή οποία, κατά τον 
Διόδωρον (13,72,2) χαρακτηρίζεται ώς «πόλις εν ταΐς δυνα- 
τωτάταις τότε ούσα τών επί Θράκης».

16. Έν Θεσσαλονίκη άνέλαβεν ή Εταιρεία σημαντικήν 
άνασκαφήν διεξαχθεΐσαν κατά τό 1950 υπό τού ’Εφόρου ’Αρχαιο
τήτων κ. Χαρ. Μακαρόνα.

Κατά την εκσκαφήν θεμελίων προς άνοικοδόμησιν ιδιωτικής 
οικίας πλησίον τού Ιπποδρομίου καί έν τή θέσει «Άκτσάν Με-
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τζίτ» των χρόνων τής Τουρκοκρατίας, άνεφάνησαν κατά την 
άνοιξιν τοΰ 1950 ερείπια τοίχων 'Ρωμαϊκών χρόνων, τών οποίων 
ό όγκος και ή έκτασις ύπεσήμαινε μνημειώδες οικοδόμημα τής 
περιόδου τής τετραρχίας.

Ή άνασκαφή τής Εταιρείας είχε να αφαίρεση έπίχωσιν ύπερ- 
βαίνουσαν τά 10 μέτρα, σχηματισθεΐσαν εκ τών ερειπίων αύτοΰ 
τοΰ αρχαίου κτίσματος καί τοΰ επ’ αύτοΰ επί Τουρκοκρατίας 
άνεγερθέντος τεμένους Άκτσέ Μετζίτ Τζαμί, εξ ου καί τό όνομα 
τής περί αυτό συνοικίας. Μέρος τής έπιχώσεως εΐχεν άψαιρέσει 
ή ιδιωτική εργασία, αλλά τό πλεΐστον άπέμεινε διά την άνασκαφήν, 
ή δποία κατά τό 1950 προέβη τόσον, ώστε νά άπόκτήσωμεν άκρι- 
βεστέραν εικόνα τοΰ διαγράμματος.

Τό οικοδόμημα είναι οκτάπλευρον, φέρον έσωτερικώς επτά 
κόγχας. Διά Φόρας κειμένης κατά την ΝΔ πλευράν είσερχόμεθα είς 
τον μέγαν περίκογχον χώρον έ'χοντα άπό κόγχης είς κόγχην διά
μετρον 30 περίπου μέτρα. Τό άνοιγμα τών εκατέρωθεν τής εισόδου 
κογχών είναι 5,25μ., τό δε τής κεντρικής καί απέναντι τής εισόδου 
εύρισκομένης μετρεΐ 7,40 μ. Τό άνοιγμα τής εισόδου είνα 5,17 μ. 
ήτοι όσον περίπου καί τό τών μικροτέρων κογχών. Τό πάχος τών 
τοίχων κατά τάς γωνίας ανέρχεται εις 5 μ., κατά δέ τον μυχόν τών 
κογχών είς 1,25 μ. Ή τοιχοδομία τοΰ οικοδομήματος είναι όμοια 
προς την τοΰ κυκλικοΰ 'Αγίου Γεωργίου τής Θεσσαλονίκης, άπο- 
τε?ώϊται δηλ. εξ άργολιθοδομίας μετ’ ασβεστοκονιάματος διακοπτο- 
μένης υπό ζωνών οπτόπλινθων. Αί γωνίαι είναι άποκλειστικώς εξ 
οπτόπλινθων.

Τό άποκα?Λκρθέν μέρος τοΰ δαπέδου είναι έπεστρωμένον διά 
πλακών λευκοΰ μαρμάρου, σχετικώς καλώς διατηρουμένων, παρά 
δέ την βάσιν των έσώθησαν λείψανα τής όρθομαρμαρώσεως, τής 
οποίας τό ύψος έφθανε τά 5 μέτρα, ώς εξάγεται έκ τοΰ μεγάλου 
πάχους τών κονιαμάτων, τών πολλών έν αύτοΐς οπών καί τών εντός 
αυτών ήλων. Σώζονται δέ οί τοίχοι είς Ότβος πλέον τών 7 μέτρων. 
Έκ τών άνευρεθέντων τεμαχίων λεπτών πλακών, συμπεραίνεται 
ή πλούσια πολυχρωμία τής όρθομαρμαρώσεως. Έξωθεν τοΰ μνη
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μείου άνευρέθησαν πολλά τεμάχια ψηφιδωτού μετά γεωμετρι
κού διακόσμου προερχόμενου πιθανώς εκ τού έξωτερικού δα
πέδου.

Εντός τής έπιχώσεως και εις ύψος 4 μ. άνευρέθη τμήμα μαρ
μάρινου παλαιοχριστιανικού άμβωνος, κατά δέ τό κέντρον τής 
μεγάλης κόγχης άπεκαλΰφθη κεραμουργικόν κόσμημα άποτελοΰ- 
μενον έκ κύκλου περικλείοντος ίσοσκελΰ σταυρόν, έχοντος εκατέ
ρωθεν κυπάρισσον, ενδείξεις άμφότεραι δτι είναι ενδεχόμενον τό 
οικοδόμημα κατά τούς χριστιανικούς χρόνους νά μετετράπη εις 
ναόν. ’Αλλά πάσα περ'ι τούτου οριστική γνώμη είναι ακόμη 
πρόωρος.

Τού οικοδομήματος τούτου τής Θεσσαλονίκης ή όμοιότης 
προς τό μαυσσωλλεΐον τού Διοκλητιανού έν τοϊς άνακτόροις τού 
Σπαλάτου είναι μεγάλη, διάφοροι δέ είναι μόνον αί κόγχαι, 
εναλλάξ ήμικυκλικαί καί ορθογώνιοι, καί τό όλον μέγεθος.

Παρά τό εξαιρετικόν μέγεθος καί την λαμπρότητα τού οκτα
γώνου τής Θεσσαλονίκης καί ή Ό'έσις αυτού είναι σπουδαιοτάτη. 
Διά των ερευνών τού Δανού αρχαιολόγου άρχιτέκτονος Ejnar 
Dyggvc τού 1939 διεπιστώθη ότι τά έν Θεσσαλονίκη κτισθέντα 
υπό τού Γαλερίου ανάκτορα έξετείνοντο μέχρι καί τής περιοχής 
ταύτης. Τό νέον οκτάγωνον οικοδόμημα εύρίσκεται εις άπόστασιν 
350 περίπου μέτρων από τής άψΐδος τού Γαλερίου καί προς Δ τής 
προεκτάσεως τής μνημειώδους οδού άπό τού 'Αγίου Γεωργίου 
προς την αψίδα. Έάν δέ δεχθώμεν ότι τά ανάκτορα τού Γαλερίου 
ήρχιζον ολίγον κάτωθεν τής Έγνατίας οδού καί έξετείνοντο εις 
μήκος 300 μ. προς νότον, τότε κατ’ ανάγκην ήσαν ταύτα πολύ 
μεγαλήτερα τών έν Σπαλάτω ανακτόρων τού Διοκλητιανού, πράγμα 
ούχί άπίθανον, έάν λάβωμεν ύπ’ όψιν ότι ό "Αγιος Γεώργιος, ό ευρι
σκόμενος εις άναμφισβήτητον σχέσιν προς την αψίδα, δέν έχει 
αντιστοίχου μεγέθους οικοδόμημα έν Σπαλάτω, ότι δέ προς τούτοις 
τό νέον οκτάγωνον είναι τριπλασίου μεγέθους τού μαυσσωλλείου 
τού Διοκλητιανού.

Έκ πάντων τούτων καθίσταται προφανής ή μεγάλη σημασία
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τοΰ άνασκαφέντος οικοδομήματος και ή απόλυτος ύποχρέωσις τής 
συνεχίσεως τής έρεύνης.

Τοιαύτη ύπήρξεν ή δράσις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 
κατά τό έτος 1950, δρασις επιστημονική καί έν ταύτφ εθνική, διότι 
ή αρχαιολογική επιστήμη έν Έλλάδι είναι ασχολία περ'ι τήν ιστο
ρίαν αυτής τής χώρας, τήν οποίαν, θεία ευδοκία, κατοικοϋμεν ούχ! 
ώς έπήλυδες, άλλ’ ώς αύτύχθονες, έχοντες βαθεϊαν έπίγνωσιν τοΰ 
βάρους καί τής σημασίας τής μεγάλης κληρονομιάς, άντλοΰντες δε 
θάρρος εξ αυτής, Ένα άντεπεξερχώμεθα νικηφόρως κατά τών πολυ
αρίθμων απειλών έναντίον τής συνεχείας τής έθνικής ιστορίας.
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