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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΥΤΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1957

’Αγαπητοί 'Εταίροι, Κνρίαι και Κύριοι,

Προ πόσης λογοδοσίας, κατ’ έθιμον από μακροΰ έπικρατήσαν 
αλλά καί κατ’ έπιβεβλημένον καθήκον, θά στρέψωμεν καί εφέτος 
ευλαβή την σκέψιν προς τούς έκλιπόντας εταίρους καί συναδέλ
φους, τούς πιστώς άφοσιωθέντας είς τον σκοπόν τής Εταιρείας 
καί είς την θεραπείαν τής εύγενεστάτης έπιστήμης τής αρχαιολο
γίας. Ό κατάλογός των είναι εφέτος, δυστυχώς, αρκετά μάκρος.

Έκ των ξένων αυτής εταίρων άπώλεσεν ή Εταιρεία τον επί
τιμον αυτής σύμβουλον, Καθηγητήν έν τώ Πανεπιστημίφ τής 
Lyon καί μέλος τής Γαλλικής ’Ακαδημίας τών ’Επιγραφών Κάρο
λον Dugas.

'Ο Dugas υπήρξε διακεκριμένος ερευνητής τής αρχαίας ελ
ληνικής αγγειογραφίας, περί την οποίαν ήσχολήθη ήδη άπό τοϋ 
1911, δτε διετέλει μέλος τής έν Άθήναις Γαλλικής Άρχαιολογι-

* Τής Έκθέσεως δημοσιεύεται ενταύθα μόνον τό σχετικόν πρός τούς έκλιπόντας 
εταίρους καί συναδέλφους μέρος καθόσον τό υπόλοιπον, ήτοι τό άνασκαφικόν, άναστη- 
,λωτικόν κλπ. έργον τής Εταιρείας, περιλαμβάνεται είς τάς κατωτέρω δημοσιευομένας 
έπΐ μέρους εκθέσεις τών ένεργησάντων άνασκαφάς, αναστηλώσεις κλπ.
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18 Πρακτικό τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1957

κής Σχολής. Ή Κυκλαδική Κεραμεική του ήν έξέδωκε τό 1925 
καί ή είδικωτέρα είς 4 ογκώδεις τόμους τής Exploration Archeo- 
logique de Delos δημοσίευσις τών αγγείων τής Δήλου, κατά μέγα 
μέρος άποκλειστικώς ίδική του, πρόκεινται μαρτύρια τρανά τής 
περί την άγγειο?ωγίαν έμβριθείας τοϋ σοψοΰ Γαλάτου έπιστήμο- 
νος. Πλήν δέ τών κυκλαδικών αγγείων καί ή ερυθρόμορφος ατ
τική αγγειογραφία άπησχόλησεν επίσης τον Dugas είς πλήθος άρ
θρων του δημοσιευθέντων είς περιοδικά καί άλλα δημοσιεύματα. 
Ούχ ήττον δέ σοβαρά είναι καί ή περί τού έν Τεγέα ιερού τής 
Άλέας ’Αθήνας πραγμ,ατεία αυτού, δι’ ής άπεδείχθη καί τής αρχι
τεκτονικής μάλιστα δέ τής γλυπτικής εγκρατέστατος γνώστης.

Άλλ’ ό Dugas δέν υπήρξε μόνον τής αρχαίας ελληνικής τέ
χνης ?ιάτρης· έπέδειξεν ωσαύτως ειλικρινή στοργήν καί προς τήν 
νεωτέραν Ελλάδα, γενόμενος ύποστηρικτής καί έμψυχωτής τής έν 
Γαλλία φιλελληνικής κινήσεως. Ή ήμετέρα Εταιρεία θά διατή
ρηση άσβεστον τήν άνάμνησιν τού μειλιχίου καί έξαιρέτου τούτου 
ανθρώπου καί έπιστήμονος.

Όγδοηκοντούτης περίπου, αλλά πνευματικώς ακμαίος καί πα
ραγωγικός άπέθανε πρό τινων μηνών έκ καρδιακής προσβολής έν 
Άθήναις ό επί μακράν σειράν έτών διατελέσας Διευθυντής τής έν 
Άθήναις Βρεταννικής ’Αρχαιολογικής Σχολής, έπ’ έσχάτων δέ κα
θηγητής τής αρχαιολογίας έν τώ Πανεπιστήμιο) ’Αλεξάνδρειάς, 
ήμών δ’έπίτιμος εταίρος Alan Johu Bayard Wace.

Κυρία ένασχόλησις τού Wace ΰπήρξεν ή προϊστορική αρχαιο
λογία, ήν καί μεγάλως προήγαγεν, ένεργήσας άνασκαφάς είς πλεΐ- 
στα σημεία τής Ελλάδος καί δημοσιεύσας πολλά σχετικά συγγράμ
ματα, αρχής γενομένης άπό τής προϊστορικής Θεσσαλίας, ήν έξέ- 
δωκεν άπό κοινού μετά τοΰ Thompson.

Άναλαβών άπό τού 1920 τήν συμπλήρωσιν τής άνασκαφής 
τών Μυκηνών, ήν τόσον λαμπρώς είχε διεξαγάγει παλαιότερον, έν- 
τολή τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, ό αείμνηστος Τσούντας, ήσχο- 
?υήθη περί αυτήν μέχρι τών τελευταίων του ημερών, προλαβών εύ-
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τυχώς και νά έκδώση προ 8ετίας περισπούδαστον σύγγραμμα περ'ι 
τών πορισμάτων των νεωτέρων ερευνών του εις τό άνάκτορον ίδί$ 
καί τούς τάφους των πολυχρύσων Μυκηνών.

Σημαντικήν έπίσης συμβολήν του είς την προϊστορικήν αρ
χαιολογίαν άπετέλεσε καί ή μετά τοΰ Blegen δημοσιευθεΐσα με
λέτη τοΰ Wace, δι’ ής καθωρίσθη καί διεκρίθη τής ύστερομινωι- 
κής ή υστεροελλαδική περίοδος. Μή νομισθή εν τοΰτοις δτι ό 
Wace περιωρίσθη άποκλειστικώς είς τήν προϊστορικήν άρχαιολο- 
γίαν διότι καί άλλων διαφορωτάτων περιόδα^ν θεμάτων έγένετο 
εξαίρετος ερμηνευτής, μηδ’ αυτής τής ?ιαϊκής τέχνης τής Δωδεκα- 
νήσου έξαιρουμένης, κεντήματα τής οποίας έδημοσίευσεν είς τό 
Burlington Magazine.

Γενικώς είπεΐν τό δλον έ'ργον τοΰ Wace, εν τή αναπτύξει 
ίδίφ τής προϊστορικής αρχαιολογίας, αποτελεί σημαντικότατον 
σταθμόν, δστις θά παραμείνη πάντοτε συνδεδεμένος προς τό 
δνομά του.

Έκ δε τών ήμετέρων άπώλεσεν ή Εταιρεία τών άπό πολλών 
ετών πολύτιμον αυτής Σύμβουλον καί συνεργάτην Γεώργιον 
Μπαλήν, ακαδημαϊκόν καί όμότιμον καθηγητήν τοΰ Πανεπι
στημίου ’Αθηνών.

Διακριθείς ήδη άπό νεαράς ηλικίας δι’ εύστοχων νομικών 
διατριβών, είλκυσεν ό Μπαλής άμέριστον τήν έκτίμησιν τοΰ δικη- 
γορικοΰ κόσμου τής πρωτευούσης, δστις καί έπανεΛημμένως, άπό 
τοΰ 1929, άνέδειξεν αυτόν πρόεδρον τοΰ Συλλόγου του. Άφ’ετέ
ρου αί πολλαί καί περισπούδαστοι νομικοί μελέται του, ή περί 
κληρονομικού δικαίου πραγματεία του καί ή έξόχως γόνιμος συμ
βολή του είς τήν σύνταξιν τοΰ νέου ’Αστικού Κωδικός, άπέδειξαν 
αύτόν έγκρατέστατον νομοδιδάσκαλόν καί έξαιρέτου μορφώσεως 
καί όξυνοίας επιστήμονα, νομικήν κορυφήν έν ένί λόγω, τής όποιας 
τό κύρος παρέμεινεν άκέραιον μέχρι τέλους τοΰ βίου του. Παρά?ι- 
ληλος δε προς τήν συγγραφικήν υπήρξε καί ή κοινωνική δράσις
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τοϋ άνδρός, πλαισιουμένη υπό εξαίρετου ήθους, εύθΰτητος καί 
χρηστότητος χαρακτήρος. Διά τοΰτο κα'ι ή μνήμη αύτοΰ θά παρα- 
μείνη επί μακρόν προσφιλής έν τη 'Αρχαιολογική Εταιρεία είς 
τήν επιτυχίαν τοΰ έργου τής όποιας τά μάλιστα συνέβαλε διά των 
θετικών καί σωφρόνων νομικών συμβουλών του.

Μεταξύ τών έκλιπόντων φιλάρχαιων ημών εταίρων έξέχουσαν 
θέσιν κατέχει καί ό ομότιμος καθηγητής τής Χημείας έν τω Πανε
πιστήμια) ’Αθηνών καί ’Ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Ζέγγελης, 
όστις συνέδεσε τό όνομά του μετά τών αρχαιολογικών ημών πρα
γμάτων. Χαρακτηριστικόν τής ανέκαθεν προς τον άρχαϊον κόσμον 
αγάπης τοΰ Ζέγγελη είναι καί τό θέμα, όπερ έξέλεξεν ώς εναίσι
μον αύτοΰ διατριβήν «Περί τής επιστήμης τής φΰσεως παρ’ Όμή- 
ρω». Ου μόνον δε θεωρητικώς αλλά καί έν τή πράξει διετράνωσε 
τήν μεγάλην αύτοΰ προς τά αρχαία αγάπην ό Ζέγγελης διά τής έπι- 
χειρηθείσης ύπ’ αύτοΰ λεπτομεροΰς χημικής έξετάσεως τής πατίνας 
ή λέπρας τών όρειχαλκίνων αγαλμάτων, περί τής οποίας καί έδη- 
μοσίευσε σχετικάς μελέτας εις τε τήν ’Αρχαιολογικήν Εφημερίδα 
καί τά Πρακτικά τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.

Προικισμένος με καλωσύνην, εύγένειαν αισθημάτων καί σπιν- 
θηροβόλον πνεΰμα κατέλιπεν είς ημάς άγαθωτάτην τήν άνάμνησιν 
ό διαπρεπής ούτος έπιστήμων.

Βαθεΐαν ωσαύτως θλϊψιν ένεποίησεν είς τήν Εταιρείαν καί ο 
θάνατος τοΰ διακεκριμένου συναδέλφου καί όμοτίμου καθηγητοΰ 
τοΰ Πανεπιστημίου τής Θεσσαλονίκης Εύστρατίου Πελε- 
κ ί δ ο υ.

Παλαιός είς Γερμανίαν ύπότροφος τής ’Αρχαιολογικής Εται
ρείας ύπηρέτησεν άμα τή έπανόδφ του τήν πατρίδα επί σειράν 
ετών ώς έ'φορος τών αρχαιοτήτων, μέχρι τής είς καθηγητήν τοΰ 
Πανεπιστημίου προαγωγής που. Έκ τών αρχαιολογικών διατρι
βών τοΰ Πελεκίδη αξία ιδιαιτέρας μνείας είναι ή περί τοΰ τύ
που τής ’Αθήνας τών Μεδίκων μελέτη του, ήτις αποτελεί εύ- 
πρόσδεκτον συμβολήν είς τήν γνώσιν τής Φειδιακής πλ,αστικής.
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Αλλά καί τά είς τον δημόσιον και ιδιωτικόν βίον τών αρχαίων 
Μακεδόνων άφορώντα έργα του «’Από την Κοινωνίαν και την 
Πολιτείαν τής αρχαίας Θεσσαλονίκης» και «Οί σιδηρόδετοι σκελε
τοί τοΰ Φαλήρου» μαρτυροΰσι περί τής γενικωτέρας αύτοΰ μορ- 
φώσεως και τής φι?ιοσοψικής τοΰ άνδρός διαθέσεως. Τόσον διά 
τών αρχαιολογικών αύτοΰ διατριβών, όσον καί διά τής έν τώ Πα
νεπιστήμια) Θεσσαλονίκης διδασκαλίας του ωψέλησεν ό Πελεκίδης 
μεγάλως την τε επιστήμην καί την σπουδάζουσαν νεολαίαν, διά 
τής πραότητος δέ καί θυμοσοφίας του κατέκτησε την αγάπην καί 
την έκτίμησιν τών συναδέλφων του.

Άπώλεσεν ωσαύτως ή Εταιρεία τον αγαπητόν αύτής έταΐ- 
ρον καί καθηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου Νικ. Παπαντωνόπουλον, 
τούς εκλεκτούς δικηγόρους Εύάγγελον Σκοτίδαν καί Ήρακλέα 
Διαμαντόπουλον, τον υποναύαρχον Νικόλαον Καντιανήν καί τον 
διακεκριμένον πολιτικόν μηχανικόν Γεώργιον Σούλην, πάντας μετ’ 
εύλαβοΰς άφοσιώσεως προσηλωμένους προς την εθνικήν αποστο
λήν τής Εταιρείας καί τέλος τον Χρήστον Άποστολίδην καί τον 
Γεώργιον ΙΊαπαϊωάννου, λογιστήν τοΰ Έλεγκτικοΰ Συνεδρίου 
μετά ζήλου πάντοτε παρακολουθήσαντας τό έργον τοΰ ήμετέρου 
ιδρύματος.

Κλείοντες ήδη τον πένθιμον τούτον κατάλογον προβαίνομεν 
κατωτέρω είς τήν δημοσίευσιν τών εκθέσεων τών ένεργησάντων 
τάς άνασκαφάς, άναστηλώσεις καί λοιπάς εργασίας κατά τό 1957.

'Ως θά ΐδΐ] ό άναγνώστης, τό έργον τούτο ύπήρξε δυστυχώς 
ίσχνότερον τοΰ περυσινοΰ- διότι τό Ύπουργεΐον τών Οικονομικών 
περιέκοψεν, όλως αύθαιρέτως, τό 1/4 καί πλέον τοΰ έκ τών προσό
δων τοΰ Λαχείου άποδιδομένου έτησίως είς τήν Εταιρείαν ποσού, 
άλλά καί τά υπόλοιπα πολύ άργά καί κατόπιν επανειλημμένων 
σεων έχορήγησεν, ώς εάν ή Εταιρεία δεν είργάζετο προς όφελος αύ
τοΰ τούτου τοΰ Κράτους πλουτίζουσα συνεχώς τά Εθνικά Μουσεία 
διά τών εύρημάτων τών άνασκαφών αύτής καί έρχομένη άρωγός είς 
τήν άναστήλ,ωσιν τών μνημείων καί τήν άνίδρυσιν ή τήν άνασυγκρό-
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τησιν των μουσείων: Έν τοΰτοις, παρά τά παρουσιασθέντα εμπό
δια, χά αποτελέσματα τής δράσεως αυτής υπήρξαν αρκούντως ικα
νοποιητικά.

Τοιοϋτο υπήρξε, Κυρίαι καί Κύριοι, κατά τό 1957 τό δλον 
έργον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, ήτις έπ'ι 140 ήδη έτη εξακο
λουθεί άδιαπτώτως έργαζομένη, πιστή πάντοτε εις τήν εθνικήν επι
στημονικήν αποστολήν της.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ
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