
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:47 EEST - 54.226.8.97



ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1929

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

1931

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:47 EEST - 54.226.8.97



Σελ'ις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εΰεργέται................................................................................... Ί'

2. Διοικητικόν Συμβοΰλιον.......................................................... *ε
3. Επίτιμοι εταίροι...................................................................... ζ — 1
4. Τακτικοί εταίροι..................... .... ............................................ ··«'— ιε
5. Γενική έκθεσις τοΰ Γραμματέως περί τών πεπραγμένων . . 1— 34
6. Περί τοΰ άληθοΰς ίδρυτοΰ τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας

υπό ’Αντωνίου X. Χατζή................................................. 35— 51
7. Άνασκαφαί εν τψ ’ξ!δείφ τοΰ Περικλεούς υπό Π. Καστριώτου 52— 57
8. Άμφιαρείου σκαφαί (1929) υπό Β. Λεονάρδου.................... 57— 60
9. Άνασκαφαί Θηβών υπό Α. Κεραμοποΰλλου.............................60— 63

10. Άνασκαφαί Νέας Άγχιάλου υπό Γ. Σωτηρίου.....................63— 68
11. Άνασκαφή Δίου Μακεδονίας υπό Γ. Σωτηριάδου.................69— 82
12. Άνασκαφαί Νικοπόλεως υπό Γ. Σωτηρίου καί Άν. Όρλάνδου 83— 86
13. Άνασκαφή Μυκηναϊκών νεκροταφείων Δήμου Φαρών Άχαΐας,

εν Άγίφ Βασιλείφ Χαλανδρίτσης καί Μητοπόλει υπό
Ν. Κυπαρίσση...................................................................... 86— 91

14. Έργασίαι εν Στυμφάλφ υπό Άναστ. Όρλάνδου................. 92
15. Έργασίαι έν Μυστρα υπό Άδ. Αδαμάντιου.....................92— 94
16. Άνασκαφαί έν Κρήτη υπό Σπυρ. Μαρινάτου.........................94—104
17. Άνασκαφή Δωδώνης υπό Δ. Εύαγγελίδου.............................104—129
18. Βιβλιοθήκη τής Εταιρείας κατά τό έτος 1929 ................ .... 130—140
19. Συνέλευσις τών Εταίρων...................................................... 141
20. Έκθεσις εξελεγκτικής επιτροπής.....................·..................... 142—146
21. Απολογισμός εσόδων καί εξόδων τοΰ 1929 ......................... 147 —149
22. Κίνησις τών δημοσιευμάτων τής Εταιρείας.........................150—152
23. Δημοσιεύματα τής Αρχαιολογικής Εταιρείας.....................153—156

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ "ΕΣΤΙΑ,, 4S0I

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:47 EEST - 54.226.8.97



ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑΝ 1927-1929

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΔΗ Μ ΗΤΡΙΟΣ ΤΤ. πΑΤΤΤΤΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΟΙ ΣΥΚΙΒΟΥΛΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΒΕΛΤΣΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΑΣ 

ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΑΡ. ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ 
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΑΡΧΟΤΤΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΚΑΙ Ο

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΕΡΔΜΟΠΟΥΛΛΟΣ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΓΕΑΣ 

ΣΙΜΟΣ ΜΕΝΑΡΔΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΔΛΑΝΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΡΛΑΝΔΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΓΑΝΕΛΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

'Η Α.Β.Υ. ό πρΐγκιή) τής Ρουμανίας Κάρολος·
Ή A Β.Υ. ό πρΐγκι-ψ Διάδοχος τής Σουηδίας Γουσταΰος Άδόλφος. 
Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος. Άθήναι.
James Gordon Bennett.—New York.
Erich Bethe.—Leipzig. Davidstrasse 1·
Robert de Billy —Γαλλία.
P. W. von Bissing·—Oberaudorf a. Inn (Bayern).
G. Bonni. - Roma. Via Genova 30.
Max. Bonnet.—Montpellier. Villa aux Roses (Pierre Rouge).
R. C. Bosanquet·—Liverpool. Bedford Street 40.
Alfred Brueckner. Berlin. Friedenau. Rubensstr. 40.
Ernst Buschor. Άθήναι, οδός Φειδίου 1.
Έδουάρδος Capps.—Princeton University Ή Π. ’Αμερικής.
J. Chamonard.—Paris 3, square du Croisic XVe .
Ιωσήφ Χατζιδάκης. Ηράκλειον (Κρήτης)—Μήλος.
Giuseppe Ang. Colini.—Roma. Via Farini 17, int. 7.
Ludwig Curtius.—Ρώμη. Via Sardegna 79.
Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Δαμιανός.
R. Μ. Dawkins.—Plas Dulas, Llandulas N. Wales.
Prince Demidoff.—Άθήναι.
Charles Diehl.—Paris, aven. Wagram 70.
Ό Σεβ· Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Διονύσιος.
Wilhelm Dorpfeld .—Berlin. Lichterfelde 1. Hortensien Str. 64. 
Βίκτωρ Δουσμανης. — οδός Μενάνδρου 35.
Hans Dragendorff.—Freiburg i. Br. Universitat.
Engelbert Drerup.—Nijmegen. Holland. Universitat.
Fr. von Duhn.—Heidelberg. Neuenheim. Werrgasse 7.
Felix Durrbach.—Toulouse. Rue du Japon 40.
Adolf Erman. - Berlin. Dahlem, Peter Lenestrasse 72.
Sir Arthur Evans. — Youlbury Berks, near Oxford.
Ernst Fabricius. — Freiburg i. Br. Gothestrasse 44.
Roy Flickinger.—Jowa City.
Ernst Gardner. — Tad worth (Surrey) Farm Corner.
Percy Gardner.—Oxford. Canterbury Road 12.
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η Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1929

Ό Παναγ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γεννάδιος.
Ό Μακαριότατος Πατριάρχης ’Αντιόχειας κ. Γρηγόριος.
Gherardo Ghirardini. — Bologna. Via dell’Indipendenza 54.
Earl Granville. — ’Αγγλία.
Angelo de Gubernatis. — Roma Universita.
Federico Halbherr. — Roma. Via Atenula 21.
Rudolf Heberdey. — Graz. Mandell Strasse 26.
Paul Hermann.—Dresden· Stephanienstrasse 13.
B. Hodge Hill. — ’Αθήναι, οδός Πλουτάρχου 9.
Fr. Hiller von Gaertringen. Berlin. Westend, Ebereschen Allee 11. 
Otto Hirschfeld. — Berlin. Charlottenburg Mommsenstrasse 6. 
Maurice Holleaux.—Paris. Quai Malaquais 19.
Andre Joubin. — Paris.
Walter Judeioh.—Jena.
Georg Karo. — Halle a. S. Universitat.
Sir Frederic George Kenyon.—London. British Museum.
Otto Kern. — Halle a. S. Friedenstr. 23.
Johannes Kirchner. - Berlin.
Ό Σ. Μητροπολίτης Σάρδεων κ. Κλεόβουλος. Κων/πολις.
Hubert Knackfuss. — Munchen. Adelheidstr. 10.
Παύλος Κουντουριότης. — ΆΑήναι, Όδός Ήρώδου ’Αττικού.
Philippe Legrand. — Lyon. 60 Avenue de Noailles.
Emmanuel Loewy. — Wien. Untere Donaustr. 29.
G. A. Macmillan. — London. Sl Martin’s Street.
Lucien Magne. — Paris. Rue de l’Oratoire du Louvre 6.
Rev. J. P. Mahaffy. — Dublin (Ireland). Provost of Trinity College. 
E. Martini. — Prag. Deutsche Universitat.
Horace Marucchi. — Roma. Santa Maria in Via 7 A.
G. Mendel. — Paris. Rue de l’Observatoire 8.
Ed. Meyer. -Berlin. Lichterfelde W. Mommsenstr. 7/8.
William Miller. — Άίΐήναι. ’Οδός Βησσαρίωνος.
Gabriel Millet.- -Paris. XIVe 34 Rue Halle.
Ιωάννης My res.—Oxford.
Charles Nizet. — Paris. 7 Avenue de Breteuil.
Theodore Ouspensky.—Leningrad. Rue Wassilios 7/2.
Ettore Pais. — Roma. Via di Ripetta 102.
R. Paribeni.-—Roma. Via dei Prefetti 22.
Paul Perdrizet.—Strasbourg. Universite.
Luigi A. Pernier.—Firenze. Universita.
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'Επίτιμοι εταίροι r

Giulio de Petra.—Napoli Pallonete. Via S. Chiara 32.
Ernst Pfuhl. — Basel. Schonbeinstrasse 42.
Alfred Philippson. — Bonn. Konigstrasse 1.
Charles Picard. — Paris, XIVe. Boul. Arago 97.
Νικόλαος Πολίτης.—Παρίσιοι.
Edmond Pottier. — Paris. 72 Rue de la Tour.
Camillo Praschniker. Ιΐράγα.
A. von Premerstein. — Marburg. Universitat.
Karl Purgold.— Gotha. Reinhardtsbrunnenstr 43.
G. Radet. — Bordeaux. 9bis Rue de Cheverus.
Sir W. M. Ramsay.—41, Braid Avenue, Edimburgh.
Pember W. Reeves. — London.
Salomon Reinach. — Boulogne-sur-Seine- Avenue Victor Plugo 16. 
E. Reisch.—Wien XVIII. Karl Ludwigstrasse 28.
C. Ricci.— Roma. Piazza Venezia 11.
La Comtesse de Riencourt.—Άθήναι.
Ιούλιος Rizzo. — Roma.
Gerhart Rodenwaldt. — Berlin Lichterfelde - West, Holbein Str. 53.
Al. Rostowitz-bey. —Le Caire.
Pierre Roussel· — Γαλλική ’Αρχαιολογική Σχολή. Άθήναι·
Antonio Salinas. - Palermo. Via Emerico Amari 130.
Gaetano de Sanctis. — Roma Universita.
Rev. A. H. Sayce. — Edimburgh 8, Clalmers Cresent.
Hans Schrader· — Frankfurt a. Main, Scliumannstr. 49.
’Αλέξανδρος Della Seta. -— ’Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή. Άθήναι.
Sir Cecil Smith· — London.
Antonio Sogfliano·—Napoli. Via Carlo Altobelli 25.
Vittorio Spinazzola- — Napoli. Museo San Martino.
Mr E· Arthur Strong.—Roma 22. Via Balbo 35.
’Ιωσήφ Strzygowski. — Wien.
Hidenaka Tanaka. — Κυότον ’Ιαπωνίας. ΙΙανεπιστήμιον.
Hermann Thiersch.—Gottingen. Friedlanderweg 39.
Ό Σεβασμ· πρώην Μητροπολίτης ’Αθηνών κ· Θεόκλητος.
Albert Trapman.
Percy Ure. — Reading Αγγλία.
A. I. B. Wace. London. Victoria and Albert Museum.
Otto Walter.—Oesterr. Arehaolog. Institut. Athen.
Carl Watzinger.— Tubingen. Lenaustr. 6.
Th. Wiegand.— Berlin, Dahlem. Peter Lennestr. 30.
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Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1929

Ulrich von Wilamowitz - Moellendorff, Excellenz. — Westend 
bei Berlin. Eichen—Allee 12.

Wilhelm Wilberg .— Wien. Mozartgasse 4.
Ulrich Wilcken.—Berlin. Westend. Leistikow Str. 2.
Adolph Wilhelm. Wien IX. Schlickgasse 5.
A. Willems. — Bruxelles. Universite.
Paul Wolters—Miinchen NW 2. Elvira Str. 4/Or·
’Αρθούρος Woodward.— Λονδΐνον.
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TAKTIKOI E T A IPOI

Σημ. — Οί δΓ αστερίσκου σημειοΰμενοι εταίροι είναι ισόβιοι.

1. Άβραμέας Ευστράτιος.
2. Άγγελόποχιλος Γεώργιος.
3. * Άγγελόπουλος Ήλίας.
4. Άγγελόπουλος Θεόδωρος.
5. Άδαμαντίου Αδαμάντιος.
6. Άθανασάκης Ιωάννης.
7. * Αιγινήτης Βασίλειος.
8. Άλεξάκης Χαρίλαος.
9. Άλιβιζάτος Άμίλκας.

10. Άναγνωστόπουλος Γεώργιος.
11. Άναγνωστόπουλος ’Ιωάννης.
12. Άναστασιάδης Αναστάσιος.
13. Άξελός ’Ιωάννης.
14. * Άποστολάκη Άννα.
15. Άποστολάκης Δημήτριος.
16. Άρβανιτόπουλος Απόστολος.
17. Βαλάσης Θωμάς.
18. Βέλτσος Νικόλ. Γεώργιος.
19. Βερναρδάκης Κωνσταντίνος.
20. * Βιζουκίδης Περικλής.
21. * Βολονάκης Μιχαήλ.
22. * Βορέας Θεόφιλος.
23. * Βότσης Νικόλαος.
24. Βουγιοΰκας Γεώργιος.
25. Γαλανός Σπυρίδων.
26· * Γαρδίκας Γεώργιος.
27. Γεδεών Μανουήλ.
28. * Γεννάδιος ’Ιωάννης.
29. Γερογιάννης Κωνσταντίνος.

30. Γεωργόπουλος Μελέτιος.
31. Γιαννόπουλος Δημήτριος.
32. Γκίζης Βαρθολομαίος.
33. Γούδας Μιχαήλ.
34. Γουδής Δημήτριος.
35. Γουσιος Κωνσταντίνος
36. Γροΰνδμαν Άχιλλεύς.
37. Δέγλερης Αλέξανδρος.
38. * Δεμερτζής Αλέξανδρος.
39. Δέφνερ Μιχαήλ.
40. * Δηλιγιάννης Επαμεινώνδας.
41. Δημητριάδης Δημήτριος.
42. * Δημητριάδης Χρίστος.
43. Διαμαντόπουλος Άνδρέας.
44. Διαμαντόπουλος Διονύσιος.
45. Δόσιος Καινσταντΐνος.
46. * Dorpfeld Wilhelm.
47. Δουκάκη Ευανθία.
48. Δραγάτσης Αθανάσιος Ί.
49. * Δραγάτσης ’Ιάκωβος X.
50. Δραγουμης Φίλιππος Στ.
51. Δρόσος ’Ιωάννης.
52. * Δυοβουνιώτης Γεώργιος.
53. Δυοβουνιώτης Κωνσταντίνος.
54. Εμπεδοκλής Γρηγόριος.
55. * Εμπειρικός Μιχαήλ.
56. * Έξαρχόπουλος Νικόλαος.
57. Έξαρχος Νικόλαος
58. Ευαγγελίδης Δημήτριος,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:47 EEST - 54.226.8.97
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59. * Εύαγγελίδης Μαργαρίτης.
60. * Ευταξίας ’Αθανάσιος.
61. * Ζαΐμης ’Αλέξανδρος.
62. * Ζέγγελης Κωνσταντίνος.
63. * Ζηλήμων ’Αντώνιος.
64. * Ζυγομαλάς ’Αντώνιος.
65. Ζωγράφος Γεώργιος.
66. Ζωγράφος Κωνσταντίνος.
67. Ήλιόπουλος Βασίλειος.
68. Ήλιόπουλος Παναγιώτης.
69. * Ήλιόπουλος Χρίστος.
70. Ήλιου ’Αλεξάνδρα
71. Θεοδότου Σόλων.
72. * Θεοδωρακάκης Στυλιανός.
78. * Θεοδωράκης Γεώργιος.
74. Θεόκλητος Σταυρουπόλεως f
75. Ίωαννίδης ’Ιωάννης Γ.
76. Ίγγλέσης Σωτήριος.
77. * Καβαλλιερδτος ’Άννινος Μιλτ.
78. * Καζάζης Νεοκλής.
79. Καλαποθάκης Δη μητριός.
80. Καλιτσουνάκης Δη μητριός
81. Καλιτσουνάκης ’Ιωάννης.
82. Καλ,ογερόπουλος Διονύσιος.
83. Καλογερόπουλος Παναγιώτης.
84. Καμπάνης Νικόλαος.
85. Κανελλόπουλος Παναγιώτης.
86. Καντάς Ήλίας.
87. Καντιάνης Νικόλαος.
88. Καπερώνης Νικόλαος.
89. * Καπετανάκης Νικόλαος.
90. Καπρουλάς Γεώργιος.
91. Καραγιαννόπουλος Γεώργιος.
92. Καραθανάσης Δημήτριος.
93. Καράκαλος Νικόλαος.
94. Καρανδρέας ’Απόστολος.
95. Καραχάλιος Θεμιστοκλής.
96. * Καρκούλιας Ηρακλής.
97. * Καρολίδης ΙΙαΰλος.

98. Καρόλου Νικόλαος.
99. Καροΰζος Χρίστος.

100. Κασσαβέτης ’Αλέξανδρος.
101. * Καστόρχης Δημήτριος.
102. * Καυταντζόγλου ’Ιωάννης.
103. * Κεραμόπουλλος ’Αντώνιος.
104. * Καστριώτης Παναγιώτης.
105. Κάτσανος Νικόλαος.
106. Καψάλης ’Ιωάννης
107. * Κλοντηρόπουλος Γεώργιος.
108. Κοκόλης Σπυρίδων.
109. Κολλιαβάς Γεώργιος.
110. Κολλινιάτης Ήλίας.
111. Κολλινιάτης Σπυρίδων.
112. Κολοκοτσας Ευάγγελος.
113. Κουγέας Σωκράτης.
114. Κουκούλες Φαίδων
115. * Κουμανοΰδης Πέτρος.
116. * Κουρουνιώτης Κωνσταντίνος.
117. Κρανιώτης ’Ιωάννης.
118. Κρητικός Ευάγγελος.
119. Κριεζής ’Αλέξανδρος.
120. Κριεζής Άνδρέας.
121. * Κριεζής Άντά>νιος.
122. Κριεζής Εμμανουήλ.
123. Κριμπάς ’Αθανάσιος.
124. Κριμπάς Βασίλειος.
125. Κτένας Κωνσταντίνος.
126. Κυπαρίσσης Νικόλαος.
127. * Κύρης Μιχαήλ.
128. Κυριαζής Σπυρίδων.
129. * Κυριάκός Ιωάννης.
130. Κυριάκός ’Ιωάννης Π.
131. Κωττάκης Λεωνίδας.
132. Λαμπίκης Βασίλειος.
133. * Λεονάρδος Βασίλειος.
134. * Λιβαδάς Μιχαήλ.
135. Λιβαδάς Νικόλαος.
136. Λιβιεράτος Σπυρίδων.
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137. Λιμπερόπουλος Παναγιώτης.
138. Λογοθέτης Κωνσταντίνος.
139. Λώ Πειρουνάκη Αικατερίνη.
140. Μαγιάσης Σωτήριος.
141. Μοικκά Ξανθίππη Π.
142. * Μακκάς Δημήτριος.
143. * Μακκας Νικόλαος.
144. Μακρής Γεράσιμος.
145. Μαλτέζος Κωνσταντίνος.
146. * Μαντζούφας Άνδρέας.
147. Μαντούδης Μιχαήλ.
148. * Μανωλίδης Σωκράτης.
149. Μαργαρίτης Σπυρίδων.
150. Μαριδάκης Γεώργιος.
151. Μαρινάτος Σπυρίδων.
152. Μαρκόπουλος Βασίλειος.
153. Μαυρούλιας Ιωάννης.

• 154. Μενάρδος Σϊμος.
155. * Μερκουρης Σπυρίδων.
156. Μέρμηγκας Κωνσταντίνος.
157. * Μεσολωράς ’Ιωάννης.
158. Μεσολωράς Παναγιώτης.
159. Μηλιάδης ’Ιωάννης.
160. * Μητσόπουλος Χρίστος.
161. Μιχαηλίδης Μιχαήλ.
162. * Μουσης ’Ιωάννης.
163. Μουτσόπουλος Δημήτριος.
164. Μουτσόπουλος Φώτιος.
165. Μπαβαβέας ’Αδαμάντιος.
166. Μπαλάνος Νικόλαος.
167. * Μπάρτ Γουλιέλμος.
168. Μπαχαρίας Στυλιανός.
169. * Μπενάκης ’Αντώνιος.
170. Μπένσης Βλαδίμηρος.
171. Μπέρτος Νικόλαος.
172. Μπουρνιάς ’Αντώνιος.
173. Μυστακίδης Βασίλειος.
174. Ναισοΰλης Βασίλειος.
175. * Νεγροπόντης Μιλτιάδης.

176. * Νικολαΐδης ’Ιωάννης.
177. * Νικολαΐδης Λουδοβίκος.
178. * Noack Ferdinand.
179. Νομικός Δημήτριος.
180. Νομικός Μάρκος.
181. Ξυγγόπουλος Άνδρέας.
182. Οικονόμος Γεώργιος Π.
183. * Οικονόμος Παναγιώτης Π.
184. Οικονόμου ’Ιωάννης.
185. Οικονόμου Μιχαήλ.
186. Όρλάνδος ’Αναστάσιος.
187. * ΙΙαγανέλης Σπυρίδων.
188. * Παγανέλης Στάμος.
189. * Παναγιωτόπουλος. Άνδρέας.
190. Παναγιωτόπουλος Κων/τΐνος.
191. Πανταζής Παναγιώτης.
192. * Παντελίδης Εμμανουήλ.
193. Παξιμάδης Σπυρίδων.
194. Παπαγεωργίου Φιλώτας
195. Παπαδάκης Κωνσταντίνος
196. Παπαδάκης Νικόλαος.
197. Παπαδημητρίου ’Ιωάννης.
198. Παπαδόπουλος Θωμάς.
199. Παπάζογλου Γεώργιος.
200. Παπαηλιοΰ Χαράλαμπος.
201. Παπαθανασίου Πάνος.
202. Παπαϊωάννου Γεώργιος.
203. Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος.
204. Παπαϊωάννου Πάνος.
205. Παπαμιχαήλ Γρηγόριος.
206. * Παπαναστασίου Αλέξανδρος.
207. Παπαναστασίου Σπυρίδων.
208. Παπανδρέου Γεώργιος.
209. Παπανδρέου Πάνος.
210. Παπαντωνίου Απόστολος.
211. Παπαντωνόπουλος Νικόλαος,
212. Παπασπυρίδου Σέμνη.
213. * Παπαστράτος Επαμεινώνδας.
214. * Παπαστράτος ’Ιωάννης.
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215. * Παπαστράτος Σωτήριος.
216. Παπαφλέσσας Γρηγόριος.
217. Παπαφλέσσας ’Ιωάννης.
218. Παπαφλέσσας Κωνσταντίνος.
219. Παπαφράγκος Στάμος.
220. * Παπποόλιας Δη μητριός.
221. Παπποόλιας Κωνσταντίνος.
222. Παράσχος Γεώργιος.
223. Πατσουράκος ’Ιωάννης.
224. Πεζόπουλος Εμμανουήλ.
225. Πελεκίδης Ευστράτιος.
226. Πεσματζόγλου Γεώργιος.
227. Πετιμεζάς Θρασύβουλος.
228. Πετρακάκος Δημήτριος.
229. Πετροκόκκινος Δημήτριος.
230. Πετρακόπουλος Θεόδωρος.
231. Ιίετρόπουλος Γεώργιος.
232. Πίππας Δημοσθένης.
233. Πίστης Νικόλαος.
234. Πιτίδης Μιχαήλ.
235. ΙΙλυτάς ’Αμβρόσιος.
236. * Πολίτης Νικόλαος.
237. * ΙΙολυγένης Κωνσταντίνος.
238. Πολυχρονιάδης Κωνσταντίνος.
239. Πορτοκάλης’Αλέξανδρος.
240. Πουλίτσας Παναγιώτης.
241. Πουλόπουλος ’Απόστολος.
242. Πουλόπουλος Ήλίας.
243. Πουρής Μιλτιάδης.
244. Πρινάρης Κίμων.
245. * Πώπ Γεώργιος.
246. Ραγκαβής ’Αλέξανδρος.
247. * Ράλλης Γεώργιος.
248. * Ράλλης Κωνσταντίνος.
249. Ρεδιάδης Περικλής.
250. Ρίζος Σταμάτιος.
251. Ρινόπουλος Μιχαήλ.
252. Ροζάκης Σταμάτιος.
253. Ρουμπάνης ’Ιωάννης.

254. Ρουνιος Κωνσταντίνος.
255. Ροΰφος Λουκάς Κανακάρης.
256. Ρωμαΐδης ’Ιωάννης.
257. Ρωμαίος Κωνσταντίνος.
258. * Ρωμανός ’Άθως.
259. * Ρώσοης Ζήκος.
260. Σαδουκας Χρίστος.
261. Σακελλαρίου Γεώργιος.
262. Σαρσέντης Λυκούργος.
263. Σεργόπουλος Ιωάννης.
264. Σκάσσης ’Ερρίκος.
265. Σκάσσης Θωμάς.
266. * Σκλαβοΰνος Γεώργιος.
267. Σκοτίδας Ευάγγελος.
268. * Σκουζές ’Αλέξανδρος.
269. * Σκούφος Θεόδωρος.
270. Σοόλης Γεώργιος.
271. * Σοφουλης Θεμιστοκλής.
272. Σπυρόπουλος Παναγιώτης.
273. * Στάης Σπυρίδων.
274. Σταδακόπουλος Παναγιώτης.
275. Σταθάτος ’Αντώνιος.
276. * Σταμελάτος Γεώργιος.
277. * Σταμουλης ’Αναστάσιος Κ. II
278. Στάμος ’Ιωάννης.
279. Στασινόπουλος Σΰριος.
280. Σταυρόπουλος ’Άγγελος.
281. Σταυρόπουλος Σπυρίδων.
282. * Στεργιόπουλος Δημήτριος.
283. * Στεφανόπουλος Άνδρέας.
284. * Στρέϊτ Γεώργιος.
285. * Σφακιανάκης Παναγιώτης.
286. Σφήκας Δημήτριος.
287. * Σωτηριάδης Γεώργιος.
288. Σωτηρίου Γεώργιος Α.
289. Σωτηρίου Γεώργιος.
290. Τεγόπουλος Στυλιανός.
291. Τετενές Όθων.
292. Τζηρός Κωνσταντίνος.
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293. * Τριανταφυλλάκος Νικόλαος.
294. * Τριανταφυλλίδης Περικλής.
295. Τρικούπης Σπυρίδων.
296. Τσακαλώτος Αθανάσιος.
297. Τσακαλώτος Πολύβιος.
298. Τσιπούρας Δημήτριος.
299. Τσουκλείδης Σπυρίδων.
300. * Τσοΰντας Χρίστος.
301. Τσόχας Γεώργιος.
302. * Fabricius Ernst.
303. * Φιλαδελφεύς ’Αλέξανδρος.
304. * Φιλάρετος Γεώργιος..
305. * Φίλων ’Αλέξανδρος.
306. Φιξ ’Ιωάννης Καρόλου.
307. Φουντοΰλης Δημήτριος.

308. Φουρίκης Πέτρος.
309. * Χαβιαράς Νικήτας.
310. Χαριτάκης Γεώργιος.
311. Χαρίτος ’Ιωάννης.
312. * Χατζάκος Ματθαίος.
313. Χατζής ’Αντώνιος X.
314. * Χατζιδάκης Γεώργιος.
315. Χόνδρος Δημήτριος.
316. Χουδαβερδόγλους Σοφοκλής.
317. Χοστέβας Δημόφιλος.
318. Χριστίδης Δημήτριος.
319. Χριστόπουλος Μιχαήλ.
320. Χριστόπουλος Σπυρίδων.
321. Χρυσάφης ’Ιωάννης.
322. Χρυσοΰλης Γκίκας.
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ΕΚΘΕΣΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1929 

ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΕΝ ΤΗ· ΓΕΝΙΚΗ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

ΤΗ. 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1930

ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κύριοί 'Εταϊρο ι,

Κατά τά καθιερωμένα πριν είσέλθη τό Συμβούλων εις την 
έκθεσιν περί τών έργων τών ζώντων καί προαγόντων καθ’έκαστον 
έτος την μεγάλην αποστολήν τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, χοη- 
ψορεΐ πρώτον επί τών νεοσκαφών τάφων τών έκλιπόντων κατά τό 
διαρρεϋσαν έτος εύγενών συναγωνιστών, οί όποιοι, είτε ως επίτι
μοι, είτε ως τακτικοί εταίροι, έλάμπρυναν την σταδιοδρομίαν τής 
ενδόξου αρχαιολογικής επιστήμης καί ένίσχυσαΥ τάς γενναίας 
προσπάθειας τοΰ ήμετέρου εθνικού καθιδρύματος.

Τήν χοηψορίαν ταύτην τελοΰμεν είς εύγνώμονα άνάμνησιν 
τών τετιμημενών ήμών νεκρών καί είς ηθικήν ένίσχυσιν τών έπι- 
ζώντων συνεργατών εν τω ύπερτάτφ άγώνι τής καθαράς επιστήμης 
καί τής ανεπηρέαστου αλήθειας.

Έν βαθεΐ γήρατι άπέθανεν εν Παρισίοις ό Νέστωρ τής Βυζαν
τινολογίας καί αληθής ευπατρίδης Γουσταΰος Schlumberger, 
κατά τε τήν ηλικίαν καί κατά τήν εκλογήν πρεσβύτατον μέλος τής 
Γαλλικής ’Ακαδημίας τών έπιγραφών καί τής φιλολογίας, είς τήν 
οποίαν άνήκεν άπό τοΰ 1884.

Σπουδάσας ιατρικήν ό Schlumberger καί επί βραχύτατον 
άσκήσας τό ιατρικόν επάγγελμα μετέστη πρωίμως είς τον κύκλον

1
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2 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1929

τών μελετών εκείνων, προς τάς οποίας τον έφερεν η εσωτερική 
αύτοΰ κλήσις καί αί όποϊαι συνεκόμισαν εις αυτόν παγκόσμιον 
επιστημονικήν δόξαν. Ή ακριβής παρατήρησις και αί ποικίλαι 
άνατομαί τών λεπτομερειών και αί λεπταί διακρίσεις καί διαγνώ
σεις τών παραγόντων τοϋ τε ιστορικού καί τοΰ πραγματικού βίου 
τής Μεσαιωνικής ’Ανατολής υπήρξαν εφόδια, τά όποια, καί αν 
ύπήρχον εν τή ιδιοφυία αύτοΰ, πάντως ένίσχυσε καί ήδραίωσε 
παρά τφ Schluniberger ή πρώτη αύτοΰ κατ’ εξοχήν θετική 
επιστήμη.

’Ήδη τφ 1877 ως πρώτος καρπός τής νομισματικής αύτοΰ 
έρεύνης έκδίδεται ή μελέτη αύτοΰ περί τών «Φραγκικών πριγκι
πάτων τής ’Ανατολής», ακολουθεί δε αμέσως άπό τοΰ 1878 μέχρι 
τοΰ 1882 ό ογκώδης τόμος τής Numismatique de Γ Orient latin, 
έργου ακόμη καί σήμερον θεμελιώδους. ’Από τοΰ φραγκικοΰ 
κύκλου κατακτφ γοργώς τό ανώμαλον έδαφος τής Βυζαντινής 
σιγιλλιογραφίας καί τφ 1884 θεμελιώνει τον επιστημονικόν τούτον 
κλάδον διά μεγάλου έργου, τό όποιον, καί άν ύπέστη μεταβολάς 
εν ταΐς λεπτομερείαις αύτοΰ διά τών μελετών άλλων ερευνητών, 
καί ιδία Ελλήνων, παραμένει έν τφ συνόλω αύτοΰ άναντικατάστα- 
τον, ζωηρόν μέν δείγμα τής ιστορικής καί αρχαιολογικής ιδιοφυίας 
τοΰ συγγραφέως καί τής έξαιρέτου αύτοΰ όξύτητος, παράδειγμα δέ 
φωτεινόν τής στενής σχέσεως τής ιστορίας καί τοΰ μνημειακού 
κόσμου καί τών πολυτίμων πορισμάτων, τά όποια ή γνώσις έκατέ- 
ρου τών κύκλων τούτων συνεπάγεται άπ’ άμφοτέρους.

Ό χαρακτήρ ούτος διέπει τάς εργασίας τοΰ Γουσταύου 
Schluniberger δι’όλης αύτοΰ τής ζωής. Καί ό Νικηφόρος Φωκάς 
καί ή τρίτομος Βυζαντινή εποποιία είναι πρότυπα λαμπρά αληθούς 
ιστορίας τοΰ πολιτισμού τών περιόδων, τάς όποιας έθηκεν ώς θέμα 
τής πολυμερούς αύτοΰ μελέτης καί τάς όποιας διεφώτισε δι’ ανα
ρίθμητων απεικονίσεων, ανεκδότων ιδία μνημείων Βυζαντινών. 
Αλλά καί άλλο τι χαρακτηρίζει έξαιρέτως τον Schluniberger. Δεν 
είναι μόνον δεξιωτατος άνατόμος τών ιστορικών καί κοινωνικών 
και μνημειακών λεπτομερειών, αλλά καί όντως αριστοτέχνης αύτών
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συγγραφεύς μετά δραματικής δεξιοτεχνίας κα'ι σπανίας σκηνογρα- 
φΐκής εμπειρίας άναπαριστών καί άναζωογονών τά πρόσωπα κα'ι 
τά πράγματα σημαντικωτάτης περιόδου τής ιστορίας τοΰ Βυζαν- 
τιακοΰ Ελληνισμού.

Εις την αρετήν ταύτην οφείλει ό Schlumberger την μεγάλην 
έπίδρασιν, την οποίαν ήσκησεν επί ολόκληρον την γενεάν αυτού 
οΰχ'ι μόνον διά τών καθαρώς επιστημονικών του έργων, αλλά καί 
διά των έργων εκείνων, τά όποια άπηυθύνοντο προς εύρύτερον 
κύκλον. Ή δέ έπίδρασις αυτή δεν εχει απλώς ατομικήν σημασίαν 
διά τήν υστεροφημίαν τοΰ συγγραφέως, άλλ’υπήρξε σπουδαιότα
τος παράγων προαγωγής τών Βυζαντινών σπουδών καί δημιουρ
γίας ρεύματος εύρυτέρου υπέρ τής μελέτης τοΰ Βυζαντινού πολι
τισμού ούχί μόνον εν Γαλλία, αλλά καί πολύ πέραν τών ορίων ταύ- 
της. Είναι δέ όντως ευτύχημα από τής άπόψεως ταύτης ότι μετά 
τό κήρυγμα τού πολλού Άλφρέδου Rambaud, ό όποιος δι’ άδρο- 
τάτου συγγράμματος έκίνησε τήν προσοχήν προς τό Βυζάντιον, 
έπήλθεν ή συστηματική ασχολία τού Schlumberger περί τον μεσαιω
νικόν ανατολικόν κόσμον, ή όποια ήδραίωσε καί ηΰρυνε τήν κίνη- 
σιν ταύτην. ’Έχει δέ πολλάς τάς κοινάς άρετάς προς τον Rambaud 
ό Schlumberger, άπέβλεπε δέ καί ό ίδιος προς εκείνον ως προς 
πρότυπον καί παράγοντα τής ιδίας αυτού κατευθύνσεως.

Άλλ’ έκτος τού φραγκικού καί τού Βυζαντιακού κόσμου ό 
Schlumberger μετ’ϊσου ενδιαφέροντος ήσχολήθη, μεταξύ τών πρώ
των, καί περί τάς Χετταϊκάς σφραγίδας καί περί τά λείψανα τών χαλ
κών επενδύσεων τών Άσσυριακών πυλών τού Balavat, έδημιούργησε 
δέ νέον κεφάλαιον τής αρχαίας ’Ανατολικής νομισματικής διά τής 
μελέτης τών 'Ιμυαριτικών νομισμάτων τού θησαυρού τού Σαναά.

Αί πολυάριθμοι αυτού πραγματεΐαι, αί εγκατεσπαρμένοι είς 
διάφορα επιστημονικά περιοδικά, ίδίρ. δέ είς τήν Revue uumisma- 
tique, τής οποίας ύπήρξεν επί μακρότατον χρόνον συνεκδότης μετ’ άλ
λων επιφανών άνδρών—συμπληρούσι τό επιστημονικόν αύτοΰ 
έργον είς εν έπιβ?α)τικώτατον καί σημαντικώτατον σύνολον.

Τιμώντες όμως τήν επιστημονικήν αυτού μνήμην δέν δυνά-
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μέθα νά λησμονήσωμεν τον θαυμάσιον άνθρωπον Schlutnberger, 
τον άνδρα τής γνήσιας εύγενείας και προσήνειας, τοΰ όποιου ή 
ψυχική άρτιότης καί εύμέλεια καί μεγαλομερής άγαθότης ύπήρξεν 
άρμονικώτατον ολοκλήρωμα τής υπέροχου αύτοΰ διανοίας.

Ό Fr anz Studniczka, καθηγητής τής ’Αρχαιολογίας εν 
τω Πανεπιστήμια) τής Λειψίας καί μέλος τής Σαξονικής ’Ακαδη
μίας τών επιστημών, άπέθανε μόλις συνεπλήρωσε τό 70όν έτος τής 
ηλικίας του καί ύπερέβη τό όριον τής έν τφ Πανεπιστημίφ διδα
σκαλίας του, κλείσας άποτόμως ένδοξον επιστημονικόν καί διδακτι
κόν βίον, ό όποιος αποτελεί έξαίρετον τίτλον τής πατρίδος αύτοΰ.

Μαθητής τοΰ Otto Benndorf γενόμενος ό Studniczka είναι 
σπουδαίος καρπός τής Βιενναίας αρχαιολογικής σχολής, εις τήν 
οποίαν σημαντικήν προαγωγήν οφείλει ή κλασσική αρχαιολογία.

Ή σπουδή καί ή έναρξις τής δράσεως τοΰ Studniczka συνέ
πεσε προς τήν μεγάλην περίοδον τής διά συστηματικών άνασκαφών 
έξερευνήσεως τών κλασσικών χωρών καί ύπέστη ούτος μεταξύ τών 
πρώτων τήν έπίδρασιν τής μεγίστης μεταβολής, τήν οποίαν ύπέστη 
αύτή ή μέθοδος τής αρχαιολογίας έν Εύρώπη, άπέβη δε καί αύτός 
ό ίδιος σημαντικότατος συντελεστής τής νέας αρχαιολογικής 
περιόδου.

’Ήδη από τής πρώτης αύτοΰ εργασίας «περί τοΰ αρχαίου 
έλ?ιηνικοΰ ενδύματος» παρέσχεν ό νεαρός τότε αρχαιολόγος τά γνω
ρίσματα τής νέας κατευθύνσεως καί ασφαλείς προβλέψεις περί τής 
μελλούσης αύτοΰ σταδιοδρομίας. Εύρεΐα καί ακριβής γνώσις τών 
φιλολογικών πηγών, ούχί όμως περιορισμός είς ταύτας, αλλά έπέ- 
κτασις τής γνώσεως ταύτης διά τήςγνώσεως αύτοΰ τοΰ μνημειακοΰ 
κόσμου καί διά τής εδραίας καί σαφοΰς κατατάξεως τής αμέσως 
άπό τών μνημείων ποριζομένης διδασκαλίας, τοιαΰτα ήσαν τά εφό
δια καί ό σκοπός τής νέας σχολής έν άντιθέσει προς τήν παλαιοτέ- 
ραν φιλολογικωτέραν άρχαιολογικήν μονομέρειαν.

Τήν νέαν ταύτην κατεύθυνσιν ένεκαίνισε καί ό Studniczka έν 
τω Πανεπιστημίφ τής Λειψίας, διαδεχθείς έν τή διδασκαλία τής
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αρχαιολογίας ενα των κορυφαίων εκπροσώπων τής προηγηθείσης 
σχολής, τον Ίωάννην Overbeck.

Τάς απαιτήσεις τής νέας αρχαιολογίας έξεπλήρωσεν ό Stud- 
niczka κατά θαυμαστόν τρόπον καί συγγραφών καί διδάσκων μετά 
καταπλησσούσης ευρυμάθειάς καί μετ’επιμόνου άκριβολογίας περί 
παντός αρχαίου μνημείου, τό όποιον θά ήδΰνατο νά ρίψη φως εις 
τά έρευνώμενα θέματα. Έκ τής έπιστημονικής του υπεροχής καί 
τής διδασκαλικής του ιδιοφυίας ταύτης ερμηνεύεται ή σημαντικό
τατη αύτοΰ συμβολή είς τον σχηματισμόν τής νέας Γερμανικής 
αρχαιολογικής γενεάς, τής οποίας επιφανείς σήμερον έργάται υπήρ
ξαν μαθηταί του. Την διανοητικήν αύτοΰ εργασίαν κατέθηκεν ό 
Studniczka κυρίως είς τά αρχαιολογικά περιοδικά καί τάς πραγμα
τείας τής ’Ακαδημίας τής Λειψίας, έπανειλημμένως δέ έτίμησε διά 
τής συνεργασίας αύτοΰ καί τήν ήμετέραν ’Αρχαιολογικήν Εφημε
ρίδα καί τον α\ τόμον των Μνημείων τής Ελλάδος.

Καί ή περί τής Κυρήνης μονογραφία καί ή περί τής Νίκης εν 
τή τέχνη καί ή περί τοΰ Καλάμιδος καί ή περί τοΰ λεγομένου θρό
νου Ludovisi καί αί περί των γλυπτών τής ’Ολυμπίας καί τοΰ Παρ- 
θενώνος καί ή περί τοΰ συμποσίου τοΰ Πτολεμαίου καί ή περί τής 
εικονικής παραστάσεως τοΰ Άριστοτέλους καί τοΰ Μενάνδρου καί 
ή περί τοΰ ύπ’αύτοΰ άνασυγκροτηθέντος συμπλέγματος τής Άρτέ- 
μιδος καί τής ’Ιφιγένειας καί πολλαί άλλαι άποτελοΰσι σπουδαιο- 
τάτην προαγωγήν τής ’Αρχαιολογίας.

ΔΓ άλλου δέ σημαντικωτάτου έργου, των Imagines illustrium, 
καρποΰ μακροχρονίων μελετών, μέλλει νά διδάξη ό Studniczka 
καί μετά θάνατον.

Έάν δέ λάβη τις ύπ’ δψιν οτι ό επιφανέστατος άνήρ ήσχολεϊτο 
εν ταύτφ καρποφόρους καί περί τήν διδασκαλίαν καί τήν προπα- 
ρασκευήν αρχαιολόγων, παρακολουθών καί καθοδηγών τάς ύπ’αυ
τών γενομένας εργασίας, θαυμάζει τοΰ άνδρός τό πολυμερές καί 
χαλκέντερον, τό κατά πάντα αντίστοιχον προς τό Ηράκλειον αύτοΰ 
παράστημα,καί τήν αύτόματον ευγένειαν τής ψυχής, ψυχής, ή οποία 
ήγάπησε μετ’ϊσης ειλικρίνειας καί τήν άρχαίαν καί τήν νέαν Ελλάδα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:47 EEST - 54.226.8.97



6 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1929

Και ό Ludwig von Sybel, καθηγητής τής Αρχαιολογίας 
έν τφ Πανεπιστήμια» τοϋ Marburg, υπήρξε παλαιός γνώριμος τοΰ 
Ελληνικού εδάφους καί των Ελληνικών αρχαίων, τά όποια νεό
τατος ακόμη έ μελέτη σε.

Καρπός τής πρώτης εκείνης αρχαιολογικής ασχολίας τοΰ Sybel 
εϊναι ή λεπτομερής περιγραφή των έν Άθήναις άποκειμένων τότε 
γλυπτών έργων, ή οποία περιέλαβε πάντα τά μέχρι τοΰ 1881 συγ- 
κεντρωθέντα είς οκτώ διαφόρους συλλογάς καί μουσεία τών ’Αθη
νών γλυπτά αρχαία. Ό μετά θαυμαστής ακρίβειας κα'ι ευσυνειδησίας 
συντεταγμένος κατάλογος ούτος τοΰ Sybel ύπήρξεν επί μακρόν 
πολύτιμος οδηγός τών επιστημόνων, χρησιμεύει δε πολλάκις ακόμη 
καί σήμερον ως βοήθημα τής έρεύνης.

Έκτοτε ό Sybel άφωσιώθη είς τήν πανεπιστημιακήν αύτοΰ 
διδασκαλίαν καί είς τήν συγγραφήν διαφόρων πραγματειών.

Έκ τής επιστημονικής του ταύτης εργασίας άξιον πάσης έξάρ- 
σεως είναι τό σύγγραμμα αύτοΰ Christliche Antike είς δύο τόμους 
(1906-1909), διότι δι’ αύτοΰ πρώτος ό Ludwig von Sybel, άπο- 
σπάσας τήν χριστιανικήν Αρχαιολογίαν από τών θεολογικών επι
δράσεων, έξήτασεν ολόκληρον τήν παλαιοχριστιανικήν τέχνην ώς 
καθαρώς μορφολογικόν καλλιτεχνικόν σύνολον, καταγόμενον έκ τής 
κλασσικής άρχαιότητος καί αποτελούν έλευθέραν συνέχειαν έκείνης. 
Ή περιορισμένη αυτή θέσις τοΰ Sybel, καί άν δεν έγένετο έν τφ 
συνόλφ άσπαστή, πάντως συνετέλεσεν, ώστε ή νέα περί τήν τέχνην 
έκείνην σχολή ύπό τήν έπίδρασιν καί τών ρηξικελεύθων έργασιών 
τοΰ Άϊνάλωφ, τοΰ Στρυγκόφσκυ, τοΰ Millet κ.ά. νά απαλλαγή τών 
παλαιών κατευθύνσεων καί νά τραπή τήν ορθήν οδόν, ή οποία όση- 
μέραι καθαίρεται από τών πρώτων υπερβολών καί διαμορφοΰται 
σαφέστερον.

Ό Κάρολος Ιούλιος Beloch, καθηγητής τής Ελληνι
κής 'Ιστορίας έν τφ Πανεπιστημίφ τής 'Ρώμης καί άν δεν ύπήρ
ξεν αμέσως συνδεδεμένος μετά τών αρχαιολογικών σπουδών, 
ύπήρξεν όμως έμμέσως σημαντικός αύτών παράγων καί είς τών 
μεγάλων ιστορικών τοΰ ήμετέρου αίώνος μετ’ άναμφισβητήτου
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πρωτοτυπίας και καινοτομίας έξετάσας την Ελληνικήν ιστορίαν.
’Ακριβώς ή μεθοδική άντίθεσις, μετά τής οποίας ένεφανίσθη 

ό Beloch απέναντι τοΰ ιστοριογραφικού συστήματος τοΰ έπικρα- 
τοΰντος τότε Έρνέστου Κουρτίου καί τοΰ Γεωργίου Grote, προεκά- 
λεσε τοιαΰτην κατάκρισιν, ώστε αί απηχήσεις τής δυσμενείας ταύ- 
της νά είναι επί μακρότερον αίσθηταί.

Είς τον Beloch οφείλεται ότι ώς παράγων τής άναπτύξεως 
καί ιστορικής έξελίξεως των αρχαίων Ελλήνων εξετάζεται νΰν 
μετά πολλής προσοχής καί ή όλη αυτών εθνική οικονομία. Είς 
τήν έρευναν δε ταύτην, τήν οποίαν μετά πολλής ευστοχίας διεξήγα- 
γεν ό Beloch πρώτος εν τώ πλαισίφ τής Ελληνικής 'Ιστορίας, όφεί- 
λομεν τήν σαφεστέραν εικόνα τοΰ όλου αρχαίου Ελληνικού πολι- 
τισμοΰ καί τήν ερμηνείαν πλείστων σημείων τοΰ ιστορικού βίου 
τής αρχαίας Ελλάδος. Άν δε άλλοτε πολλοί είχον ξενισθή έκ τών 
καινών τούτων δαιμόνιων τοΰ Beloch, σήμερον είναι γεγονός ότι 
ή άποψις αυτή είναι σχεδόν κοινόν κτήμα προς σημαντικήν ωφέ
λειαν τής ιστοριογραφίας.

"Εν σημειον βεβαίως είναι επικίνδυνον μεθοδικώς, εάν ήθελε 
τύχει άποδοχής, ή ριζοσπαστική ενίοτε στάσις τοΰ Beloch απέναντι 
τής αρχαίας γραπτής παραδόσεως, ή οποία καταπίπτει οΰτω είς 
άναξίαν λόγου ιστορικήν πηγήν. Άπό τής υπερβολής ταΰτης σφζει 
ή υγιής κατεΰθυνσις τοΰ κορυφαίου συγχρόνου ιστορικού Έδουάρ- 
δου Meyer καί τής σχολής αυτού.

’Αλλά παρ’ οίανδήποτε μερικήν άντίρρησιν τό έργον τοΰ 
Beloch καί έν τή Ελληνική καί εν τή 'Ρωμαϊκή ιστορία ύπήρξεν 
οΰτω σημαντικόν έν τφ συνόλω αΰτοΰ, ώστε άποτελεΐ αληθή στα
θμόν έν τή νεωτέρα ιστοριογραφία, τον όποιον πρώτη έπωφελήθη 
ή ’Ιταλική έπιστήμη.

ΙΙαρά τους έπιφανεΐς τούτους έπιστήμονας μετ’ εύλαβείας 
όφείλομεν νά άναφέρωμεν τον ωσαύτως έπίτιμον ημών έταΐρον 
ύπάρξαντα Γεώργιον Clemenceau.

"Αν καί δεν ύπήρξεν άρχαιολόγος ό Clemenceau, έν τούτοις
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καθ’ δλον αύτοΰ τον βίον ουδέποτε έπαυσε διακηρΰττων μετά ζήλου 
και πίστεως αυτόχρημα πρωτοχριστιανικής την άκράδαντον πεποί- 
θησιν αύτοΰ περί τής μεγίστης μορφωτικής δυνάμεως τοΰ Ελλη
νικού πολιτισμού, ουδέποτε δε διέκοψε την αναστροφήν του μετά 
των μεγάλων λειψάνων τής όντως θαυμαστής εκείνης περιόδου τοΰ 
άνθρωπίνου πνεύματος, θαυμάζων τά προϊόντα αυτής καί διαρκώ; 
έμπνεόμένος έξ εκείνων, έπεκτείνων δε άμέριστόν την στοργήν 
αύτοΰ καί προς πάσαν προσπάθειαν τής νεωτέρας ημών πατρίδος.

Ή δε προς τό έργον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τιμή 
τοΰ φιλελληνικοΰ άνδρός ύπήρξεν οΰτω ζωηρά, ώστε νά έκδηλώση 
ταύτην τφ 1908, καί διά χρηματικής δωρεάς, ή οποία έφερεν 
αυτόν μεταξύ τών ευεργετών τής Εταιρείας.

Έκ τών ήμετέρων ισοβίων καί τακτικών εταίρων έξέλιπον 
κατά τό έτος 1929:

Ό γενναίος καί λόγιος στρατηγός Τιμολέων Βάσσος, 
άπό μακροτάτου χρόνου άνήκων εις τήν Εταιρείαν, συνδέσας δε 
τό όνομα αύτοΰ ούχί μόνον προς ένδοξα γεγονότα τής νεωτέρας 
ήμών στρατιωτικής ιστορίας, αλλά καί προς άρχαιολογικήν καί 
τοπογραφικήν έρευναν περί τής θέσεως τής άρχαίας Δικελείας, τήν 
οποίαν ασφαλώς καθώρισε δι’ειδικής μελέτης, δημοσιευθείσης τώ 
1871 εν τώ έπιστημονικώ περιοδικώ ’Αθηναία).

Ό ισόβιος εταίρος ’Αθανάσιος Γεωργιάδης, διατε- 
λέσας έπανειλημμένως σύμβουλος τής Εταιρείας, έχρησιμοποίησε 
τήν ειδικότητα αύτοΰ ως μηχανικού προς έκτέλεσιν λεπτομερών 
σχεδίων πλειόνων αρχαίων Ελληνικών λιμένων, τά όποια έξέδω- 
κεν είς ίδιον βιβλίον, έδημοσίευσε δε ώσαύτως καί ίδιον σύγ
γραμμα μετά λεπτομερών σχεδίων περί τής αρμονίας εν τή άρχαία 
’Αρχιτεκτονική, είναι δε άξιος ιδιαιτέρας μνείας διά τήν βοήθεια 
τοΰ καλλιτέχνου Λαζ. Σώχου συντελεσθεΐσαν άναστήλωσιν τοΰ 
λέοντος τής Χαιρωνείας, διά τής όποιας τό σπουδαϊον εκείνο 
ιστορικόν μνημεΐον ανέκτησε τήν αρχικήν αύτοΰ όψιν καί επιβολήν.

Καθ’ όλου δέ ό ’Αθανάσιος Γεωργιάδης έπεδείκνυε πολλήν
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στοργήν υπέρ των αρχαίων μνημείων καί ιδιαιτέρως έξετίμα την 
συμμετοχήν αύτοΰ εν τώ συμβουλίω τής Εταιρείας.

Ό Γεώργιος Φ ιλάρ έτος, γερουσιαστής, γνώριμος δε πολι
τική φυσιογνωμία, υπήρξε κα'ι οΰτος από μακροΰ χρόνου ήμέτερος 
τακτικός εταίρος, συνδέεται δέ καί άλλως προς τήν κατεΰθυνσιν τής 
Εταιρείας διά τής ένθουσιώδους αύτοΰ προσηλώσεως προς τον 
άρχαιον Έλλληνικόν πολιτισμόν, τον όποιον άδιαλείπτως εΐχεν ώς 
γνώμονα τοΰ βίου αύτοΰ καί εκ τοΰ όποιου ήντλησε πλείονας 
μονογραφίας.

Τον Εμμανουήλ Μπενάκην έπένθησε καί ή’Αρχαιολο
γική Εταιρεία μεθ’ολοκλήρου τοΰ’Έθνους.

Έξέλιπον ωσαύτως καί οί αρχαίοι ήμών εταίροι Χρίστος 
Μαντζάκος, γνώριμος γυμνασιάρχης τών παλαιοτέρων ’Αθηνών 
καί διδάσκαλος πολλών ’Αθηναίων, καί ό ’Αθανάσιος Βρυζά- 
κης από μακροΰ χρόνου Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συλλόγου προς 
διάδοσιν τών Ελληνικών γραμμάτων, ιδρύματος πλείστας προσε- 
νεγκόντος έθνικάς ύπηρεσίας. Ύπό τραγικάς δέ συνθήκας άφηρέθη 
τήν ζωήν ό νεαρός ήμών εταίρος ’Ιωάννης Τσαγγάρης.

Προς τούς ζώντας νΰν στρέφοντες τον λόγον χαιρετίζομεν καί 
από τοΰ βήματος τούτου τό έν Βερολίνω ’Αρχαιολογικόν Καθί- 
δρυμα τοΰ Γερμανικοΰ Κράτους, έορτάσαν εύτυχώς καί διά παγ
κοσμίου συμμετοχής τή 21ώ ’Απριλίου 1929 τήν ένδοξον πρώτην 
αύτοΰ εκατονταετίαν, εκατονταετίαν μεστήν θαυμαστής καί ύπο- 
δειγματικής επιστημονικής εργασίας. Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία 
είναι ευτυχής, διότι παρά τήν έγγραφον αύτής συμμετοχήν, ήδυ- 
νήθη νά διαβιβάση καί προφορικώς τήν χαράν αύτής διά τοΰ γραμ
ματέως τοΰ συμβουλίου προς τό έορτάζον αδελφόν ίδρυμα, εύχεται 
δέ άδιατάρακτον μακροβιότητα έπί πολλούς ακόμη αιώνας επ’ άγαθώ 
τής κοινής μεγάλης επιστήμης.
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Αλλά και τού εορτασμού τής πρώτης πεντηκονταετίας τής έν 
Λονδίνφ Εταιρείας προς προαγωγήν των Ελληνικών σπουδών 
τή 24ο ’Ιουνίου 1929 θερμώς μετέσχεν ή Εταιρεία ημών, παρα
κινηθείς δε άντεπροσώπευσε ταύτην κατά, την έν Λονδίνω γενομέ- 
νην εορτήν ό ισόβιος ημών εταίρος κ. ’Ιωάννης Γεννάδιος, ό 
όποιος κατ’ ευτυχή συγκυρίαν ανήκει και εις τούς ίδρυτός τής άξιο- 
λογωτάτης ταΰτης Βρεττανικής Εταιρείας.

Τό λαμπρόν έργον τό μέχρι τοΰδε συντελεστών υπό τής Hel
lenic Society έν ’Αγγλία παρέχει πάσαν έλπίδα έπίσης λαμπράς 
συνεχείας. Τήν συνέχειαν ταύτην εύχόμεθα έξ όλης ψυχής μακρο- 
τάτην καί τήν ακτινοβολίαν εύρυτάτην.

Παλαιόν έθιμον αυτής ακολουθούσα και τήν έκτέλεσιν αυτού 
θεωρούσα καθήκον ή ’Αρχαιολογική 'Εταιρεία, έξέλεξε κατά τό 
παρελθόν έτος δύο νέους έπιτίμους εταίρους, τον έν Τένη καθηγη
τήν τής ’Αρχαίας 'Ιστορίας κ. Walther Judeich καί τον έν Βερο- 
λίνφ Επιγραφικόν κ. Ίωάννην Kirchner. Τούτο πράττουσα ή Ά. 
Εταιρεία ήθέλησε νά διαδήλωσή τήν βαθεΐαν τιμήν, τήν οποίαν 
αισθάνεται προς τον συγγραφέα τών Μικρασιατικών μελετών και 
τής Τοπογραφίας τών ’Αθηνών και προς τον εκδότην τών ’Αττι
κών επιγραφών κα'ι τής ’Αττικής προσωπογραφίας.

’Από ένενήκοντα τριών έτών προσφέρουσα άδιαλείπτως τήν 
έτησίαν αυτής συμβολήν εις τό κοινόν έπιστημονικόν ταμεϊον ή 
’Αρχαιολογική Εταιρεία συνεισέφερε και κατά τό έ'τος 1929 τάς 
εξής άνασκαφικάς έρευνας:

1. ’Εν ’Αθήνα ις έξηκολούθησε τήν έ'ρευναν τού Ωδείου 
τού Περικλέους διά τού Διευθυντοΰ τού ’Αρχαιολογικού 
Μουσείου κ. Π. Καστριώτου, λαβόντος προς τούτο και παρά τού 
Υπουργείου τής Παιδείας χρηματικήν ένίσχυσιν.

Πόρισμα τής έρεΰνης ταύτης ήτο ότι ό νομισθεις κατ’ άρχάς 
τοίχος τής μεσημβρινής πλευράς τού ’Ωδείου άπεδείχθη λείψανον 
τού μεταγενεστέρου Βαλεριανείου ή ’Ιουστινιάνειου τείχους, οΰτω

10 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1929
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Γενική έκθεσις τού Γρομματέως 11

δέ διωρθώθη τό κατά τό παρελθόν έτος 1928 σχηματισθέν συμπέ
ρασμα περ'ι ορθογωνίου σχήματος τοΰ επί Άριοβαρζάνου άνοι- 
κοδομηθέντος αρχαίου φδείου, παραμένει δέ πιθανώτατον ότι ό 
Άριοβαρζάνης δεν άπεμακρΰνθη τοΰ άρχικοΰ διαγγράμματος, όπερ 
ρητώς ό Παυσανίας καλεΐ τετράγωνον.

Κατά την περίοδον ταΰτην ή εργασία προσέκοψεν εις σωρούς 
χωμάτων προερχομένων έκ τής από τοΰ 1867 καί εφεξής γενομέ- 
νης άνασκαφής τοΰ Διονυσιακού θεάτρου, ικανόν δέ χρόνον καί 
χρήματα άπήτησεν ή άποκόμισις μέρους μόνον των χωμάτων 
τούτων.

Παρά τό μνημονευθέν τμήμα τοΰ μεταγενεστέρου τείχους 
υπάρχει καί άλλο τμήμα τοΰ αρχαίου υδραγωγείου τής Έννεα- 
κρούνου τοΰ κατευθυνομένου προς Δ.

Ό,τι ακόμη δυσχεραίνει τον πλήρη καθορισμόν τοΰ διαγράμ
ματος τοΰ ’Ωδείου είναι ή μη άρτίως σφζομένη γραμμή τοΰ δυτι
κού τοίχου καί ή επί τοΰ παρόντος έλλειψις παντός ίχνους τής 
μεσημβρινής αυτού πλευράς. Τον μεσημβρινόν τούτον τοίχον ή τό 
προς Ν. τέρμα τής δυτικής πλευράς πρέπει νά άναζητήσωμεν εις 
άπόστασιν 65 μέτρων από τής αρχής αυτής, ΐνα άποτελεσθή μήκος 
ίσον προς τό τοΰ Β. τοίχου. Υπολείπονται άρα 38 μ. ακόμη προς 
σκαφήν, ΐνα συμπληρωθή τό άπαιτούμενον μήκος μετά τών άνα- 
καφέντων μέχρι τοΰδε 27. Σποραδικοί τινες σκαφαί εν τή κατευ- 
θύνσει ταΰτη δέν έ'φερόν τι θετικόν πόρισμα, κατέδειξαν δέ τουναν
τίον μεγάλην καταστροφήν τής αρχαίας καταστάσεως έπελθοΰσαν 
διά τής εκεί γενομένης πυκνής μεταγενεστέρας οίκοδομίας. "Ωστε 
είναι ανάγκη νά συνεχισθή περαιτέρω προς Α. ή έρευνα προς εΰρε- 
σιν σαφών δεδομένων. ’Αλλά προς τούτο είναι ανάγκη άπαλλο- 
τριώσεως τών νεωτέρων εκεί ευρισκομένων οίκίσκων.

2. Έν τφ Άμφιαρείφ τοΰ Ώρωποΰ έξηκολοΰθησαν αί 
έργασίαι διά τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Επιγραφικού Μουσείου κ. Β. 
Λεονάρδου.

Έπί τής αριστερός όχθης τοΰ διαρρέοντος τό Άμφιάρειον
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12 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1929

χειμάρρου άπεκαλύφθη έν μέρει οικοδόμημα έκ δυο διαμερισμάτων.
Έπί δέ τής δεξιάς όχθης τοΰ χειμάρρου άπεκαλύφθη σαν τα 

ανατολικά μετακιόνια τής στοάς τοΰ χειμερινού καταγωγίου ή 
ξένώνος. Προς Ν. τής πομπικής όδοΰ έ'φερον ίσως δύο Θυρώματα. 
Προς Ν. τής πομπικής όδοΰ κα'ι των άλλων νοτίων οικοδομημά
των έπί όχθου ύψους περίπου 5 μ. έφάνη μακρόν οικοδόμημα, 
εντός δέ αύτοΰ εύρέθησαν μήτραι λύχνων καί σκύφων καί πολλά 
πώματα αγγείων, χαρακτηρίζοντα πιθανώς τό κτίσμα ως κεραμει- 
κόν έργαστήριον.

Ωσαύτως έξηρεύνησεν ό κ. Λεονάρδος καί άλλας πλαγίας καί 
εγκαρσίους προς την πομπικήν οδούς, προς τούτοις δέ καί ορυκτήν 
έν τώ βράχω σύριγγα προς άποχεύτευσιν των ΰδάτων καί λαξευ
τήν δεξαμενήν ευμεγέθη (2.35 X 1.60 X 2 μ.).

Δι’ όλης τής επιμελούς ταύτης έξερευνήσεο)ς τό Άμφιάρειον 
αποκαλύπτεται ώς ιερόν πόλισμα μετά μεγάλης προνοίας καί 
εμπειρίας συγκεκροτημένον, άμείβον τούς κόπους τοΰ άνασκάπτον- 
τος καί άξιον τής λεπτομερούς επιστημονικής επεξεργασίας, τήν 
όποιαν οΰτος παρασκευάζει προς προσεχή δημοσίευσιν.

3. Έν τφ άνακτόρφ τοΰ Κάδμου ένΘήβαις έξηκο- 
λούθησεν ή σκαφή διά τοΰ Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου κ. Α. 
Κεραμοπούλλου.

Ή κατά τό 1929 γενομένη έρευνα έστράφη κυρίως εις τήν 
άφαίρεσιν τοΰ άναμίκτου έκ τεμαχίων τοιχογραφιών καί ασβέστου 
δαπέδου, υπό τό όποιον άλλοτε εύρέθησαν τεμάχια ωραίων τοιχο
γραφιών. Κατά τάς έργασίας τοΰ 1929 συνελέχθησαν πάντα τά 
υπόλοιπα τεμάχια, τών όποιων πολλά δεικνύουσι μέρη ανθρωπίνων 
σωμάτων μετά περιδέραιων ή ψελίων, είναι δέ διδακτικώτατα διά 
τήν γενικήν διακόσμησιν τοΰ ανακτόρου. Προς τούτοις έξήχθη 
έκεΐθεν πλήθος τεμαχίων άγγείων καί δύο ακέραια αγγεία, πάντα 
δέ άνευ λειάνσεως καί άγραφα, προερχόμενα έκ τοΰ κεραμεικοΰ 
έργαστηρίου τοΰ ανακτόρου. Τό έργαστήριον διηυρύνθη δι’ έπι- 
σκευής τοΰ διαμερίσματος, γενομένης προ τής διά πυρός καταστρο
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Γενική εκϋεσις τού Γραμματέως 13

φής τοΰ ανακτόρου. Σφζονται δέ καί τινα λείψανα άνήκοντα εις 
τούς προ τής επισκευής χρόνους. Ύπό τι μικρόν τοιχάριον, προερ- 
χόμενον εκ των χρόνων εκείνων, εύρέθησαν όστρακα των μινυείων 
λεγομένων αγγείων καί τινα των καλών αρχαιότερων μυκηναϊκών 
αγγείων (ΥΜ II).

Έκτος άλλων τινών οικοδομικών λεπτομερειών ήρευνήθη 
περισσότερον και ό τρόπος τής ξυλοδέτου τοιχοδομίας τοΰ Κα
δμείου. Τό σύστημα ήτο άπλοϋν, συνίστατο δέ εις την κατ’ αποστά
σεις ποποθέτησιν εντός τοΰ τοίχου καϊ κατά τό πάχος αύτοΰ μικρών 
επαλλήλων δοκών, αί όποϊαι άνά τέσσαρας καθ’ ύψος συνεκρα- 
τοΰντο ύπό μακρών δοκών τεθειμένων κατά μήκος τοΰ τοίχου, 
καθέτως δέ προς τούς επαλλήλους στοίχους τών μικρών δοκών. Τα 
μεταξύ τών διαφόρων δοκών τοΰ σκελετοΰ τούτου κενά συνεπλη- 
ροΰντο διά λιθοδομίας και άπηρτίζετο ό όλος τοίχος. Κατά ταΰτα 
δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν την ξυλόδετον τοιχοδομίαν καθ’όλου 
ως τον άπώτατον πρόγονον τής σημερινής σιδηροδέτου τοιχοδο- 
μίας, δστις εν τφ μακροτάτω τούτφ χρονικω διαστήματι επανει
λημμένος ένεψανίσθη έν τή οικοδομική, έξακολουθεΐ δέ πολλαχοΰ 
τής πατρίδος μας νά ύπάρχη μέχρι σήμερον.

4. Έν Νέα Ά γχ ι ά λω ό καθηγητής κ. Γ. Σωτηρίου έξη- 
κολούθησε τάς άπό τινων ετών ευτυχώς έκτελουμένας άνασκαφάς 
τών χριστιανικών μνημείων τών Θεσσαλικών Θηβών.

Κατά την περίοδον ταύτην συνεπληρώθη όλοσχερώς ή έξε- 
ρεύνησις τής Βα? μεγάλης βασιλικής, τής κειμένης παρά την δημο
σίαν οδόν Βόλου-'Αλμυρού καϊ ήρχισεν ή άνασκαφή τρίτης μεγά
λης εκκλησίας, τής οποίας τά λείψανα εύρίσκονται εντός τοΰ 
άπαλλοτριωθέντος γηπέδου Ζορμπά, έγένετο δέ περισσοτέρα εργα
σία αύξηθέντων τών πόρων τής άνασκαφής δι’ ένισχύσεως τοΰ 
Υπουργείου τής Παιδείας.

Ή συμπλήρωσις τής άποκαλύψεως τής Βα? βασιλικής παρέ
χει σήμερον πλήρες τό διάγραμμα πρωτοχριστιανικού κτίσματος 
ύψίστης σημασίας ούχι μόνον άπό άρχαιολογικής άρχιτεκτονικής
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14 Πρακτικά τής ‘Αρχαιολογικής Εταιρείας 1929

άπόψεως, άλλα καί από άπόψεως λειτουργικής, καθ’όσον τό κτίσμα 
τοΰτο ερμηνεύει, κατά την γνιόμην τοϋ κ. Σωτηρίου, σαφέστατα 
την αρχικήν μορφήν τής χριστιανικής λατρείας.

Ή Βα αυτή βασιλική είναι όμοία κατά ρυθμόν προς την A1!7 
βασιλικήν τής Ν. Άγχιάλου, ήτοι είναι τύπου Ελληνιστικού, διαι
ρούμενη εις τρία κλίτη διά δύο όκταστύλων κιονοστοιχιών καί 
έχουσα κατά μέν τήν δυτικήν πλευράν νάρθηκα καί αί'θριον, 
κατά δε τήν Ν. καί Α. πλευράν διάφορα προσκτίσματα καί μικρόν 
πρόπυλον.

Εις τό αί'θριον είσήρχοντο από τής νοτίας πλευράς διά τού 
μικρού προπύλού. Αί διαστάσεις τού αίθριου τούτου είναι μικρό- 
τεραι τών τού αίθριου τής Αί? βασιλικής, δύο δε κιονοστοιχίαι 
διαιροΰσιν αυτό εις τρεις στοάς. Εις τό μέσον τού αίθριου εύρέθη 
φρέαρ μετά μαρμάρινου προστομιαίου, απέναντι δε αύτοΰ ή φιάλη 
τής εκκλησίας — εύρέθη δέ καί ό τροφοδοτών αυτήν υδραγωγός. 
Τό δάπεδον τής άριστεράς στοάς τού αίθριου είναι έπεστρωμέ- 
νον διά μεγάλων οπτόπλινθων. Ή έπίστρωσις αύτη προέρχεται, 
κατά τήν συνδυαζομένην μαρτυρίαν εκεί που εύρεθείσης επιγρα
φής, εξ επισκευής γενομένης «Έπί Έλπιδίου τοϋ άγιωτ,ά- 
του επισκόπου», ό δέ έπισκευάσας φαίνεται ότι είναι, κατά τήν 
αυτήν επιγραφήν, «Στέφανος δ ελάχιστος διάκονος υπέρ 
εύχής». Ό Έλπίδιος ήκμασε κατά τάς άρχάς τού 6ου αίώνος, διά 
δέ τής μνείας αύτοΰ ποριζόμεθα πιθανώς τήν χρονολογίαν τών έν 
τφ ναφ παρατηρουμένων επισκευών.

Εις τον νάρθηκα άγουσιν έκ τού αίθριου δύο πύλαι, εκ δέ τοϋ 
νάρθηκος είσερχόμεθα εις τον κυρίως ναόν δι’ ενός έν τφ μέσω 
εύρισκομένου τριβήλου καί διά δύο εκατέρωθεν αύτοΰ διλόβων 
εισόδων.

Ό τρίκλιτος ναός έχει τό μέσον κλίτος διπλάσιον τών πλα
γίων, διατηρεί ενιαχού τήν άρχαίαν μαρμαρίνην έπίστρωσιν, άλλα- 
χοΰ δέ έχει τήν εξ επισκευής δί οπτόπλινθων. Αί κιονοστοιχίαι έβαι- 
νον έπί ύψηλού στυλοβάτου, οί δέ κίονες ήσαν ίωνίζοντες, ώς έκ 
τών λειψάνων συνάγεται, ύψους 3 μ, 70 μετά ποικίλων επίθημά-
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των. Έκ τής έλλείψεως των σχετικών κιόνων και επιθημάτων συνά
γεται ότι ή βασιλική αΰτη δεν είχεν υπερώα.

Κατά τό κέντρον τοΰ μέσου κλιτούς εΰρέθη βάσις, ή όποια 
πιθανώς ανήκει εις ξύλινον άμβωνα. Ή όλη καλλιτεχνική όψις τής 
βασιλικής τάσσει και ταύτην εις τον 50ν αιώνα μ. X.

Άλλα τό μάλιστα ενδιαφέρον τμήμα τοΰ μνημείου είναι τό 
άνευρεθέν ιερόν βήμα τής βασιλικής, τοΰ όποιου έξηκριβώθησαν 
πάσαι αί πολυτιμότατοι λ,επτομέρειαι.

Τό βήμα τοΰτο άποτελεΐται έκ τοΰ σύνθρονού, ήτοι έκ σειράς 
συνεχομένων θρόνων τών ιερέων ένθεν και ένθεν τοΰ μεμονωμένου 
θρόνου τοΰ έπισκόπου κειμένων κατά τάς τρεις πλευράς τής αγίας 
τραπέζης, ή όποια εύρίσκεται έν τφ μέσφ καί είναι έστεγασμένη 
διά κιβωρίου. Προς Δ περιφράσσεται ό ιερός οΰτος χώρος διά 
κιγκλίδων, αί όποΐαι σχηματίζουσι τήν σολέαν τοΰ ναοΰ.

Ή διάταξις αΰτη τοΰ ίεροΰ βήματος, πολύ διαφέρουσα τής 
διατάξεως άλλων συγγενών μνημείων, δεν έχει απλώς χαρακτηρι
στικήν σημασίαν διά τήν Βαν βασιλικήν τής Ν. Άγχιάλου, αλλά 
έχει γενικωτέραν αρχαιολογικήν καί ιδία θρησκευτικήν σπουδαιό- 
τητα, διότι παρέχει μνημειακόν μαρτύρων περί τής άρχαιοτάτης 
χριστιανικής λατρείας καί αποτελεί χαρακτηριστικόν δείγμα άρχαιο- 
τάτης χριστιανικής αρχιτεκτονικής.

Ώς προς τά αμέσως συνεχόμενα μετά τής βασιλικής παρα
ρτήματα ό κ. Σωτηρίου νομίζει ότι τό μεν προς Δ τοΰ αίθριου 
τριμερές ορθογώνιον κτίσμα δύναται νά έρμηνευθή ώς τό κατη- 
χουμενεϊον καί τό βαπτιστήριον, ή δε προς Ν εύρισκομένη σειρά 
διαμερισμάτων ώς διακονικά καί σκευοφυλάκων μετά τής εστίας, 
τά δε προς Α τέλος έκτεταμένα κτήρια ώς οικήματα τών ιερέων 
τής έκκλησίας, κατά τάς άλλ,οθεν γνωστάς αναλογίας.

Αλλά καί 3^, ώς εΐπομεν, έκκλησίαν ήρχισε κατά τό 1929 
νά έρευνα ό κ. Σωτηρίου.

Πόρισμα τής νέας ταΰτης έργασίας ήτο ότι εύρέθησαν μέρη 
τοΰ αίθριου καί τοΰ νάρθηκος τής νέας έκκλησίας έπεστρωμένα 
διά ψηφιδωτών.
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Δεξιά τής κιονοστοιχίας τοΰ αίθριου υπάρχει κλίβανος, πέριξ 
τοΰ οποίου άνευρέθη πλήθος πλακών διαφόρων χρωμάτων εξ 
ακαθαρίστου ύάλου, "ψηφίδες ψηφιδωτών καί κόνις χρωματιστής 
άμμου. Είναι πιθανώτατον ότι το διαμέρισμα τοϋτο ήτο τό έργα- 
στήριον τών ψηφιδωτών. Ή περαιτέρω διευκρίνησις τοΰ μέρους 
τούτου θά αποκάλυψη τό όλον σύμπλεγμα τής αυλής τής νέας 
εκκλησίας, ή οποία, έφ’όσον δυνάμεθα νά κρίνωμεν εκ τών μέχρι 
τοϋδε άνευρεθέντων αρχιτεκτονικών λειψάνων, δύναται νά άναχθή 
εις τούς χρόνους τοΰ Ιουστινιανού.

Καί ή κατά τό έτος 1929 γενομένη έν Ν. Άγχιάλω άνα- 
σκαφή άποδεικνύει ότι ό τόπος ούτος εξελίσσεται εις διδακτικώ- 
τατον κέντρον τής χριστιανικής αρχαιολογίας, τοΰ οποίου ή σημα
σία θά καταδειχθή έτι μάλλον, όταν προσεχώς άρχίση ή λεπτομε
ρής δημοσίευσις τών μνημείων αύτοΰ.

5. Έν Δίφ τής Μακεδονίας ό καθηγητής κ. Γεώργ. 
Σωτηριάδης έξηκολούθησε τήν άνασκαφήν τής αρχαίας πόλεως 
διά δαπάνης τής Αρχαιολογικής Εταιρείας, συγχορηγούντων 
τοΰ τε Υπουργείου τής Παιδείας καί τοΰ Πανεπιστημίου τής Θεσ
σαλονίκης. Καιά τήν δευτέραν ταύτην περίοδον τής άνασκαφής 
έξεπονήθη υπό τοΰ ταγματάρχου τής χαρτογραφικής υπηρεσίας 
τοΰ στρατού κ. Στυλ. Γιαννακοπούλου χρησιμώτατον διά τήν εργα
σίαν χωρομετρικόν σχέδιον τής υπό τών τειχών περικλειομένης 
αρχαίας πόλεως, τής ακριβώς ένεκα τών τειχών τούτων καλούμενης 
σήμερον «Κάστρο».

Πολύτιμοι οδηγοί προς άνάπτυξιν τής εργασίας υπήρξαν κατά 
τό 1929 αί κατά τό προηγούμενον έτος άνακαλυφθεΐσαι οδοί τής 
πόλεως, πάσαι εύθύγραμμοι καί τέμνουσαι άλλήλας κατ’ ορθήν γω
νίαν. Τό πλάτος τών οδών τούτων κυμαίνεται μεταξύ μέτρων 5,60 
καί 2.00.

Τό άνώτατον στρώμα τής πόλεως είναι ενιαχού τό 'Ρωμαϊ
κόν, άνήκον εις τήν πολύ μετά τό 168 π. X., ήτοι μετά τήν ρωμαϊ
κήν κατάκτησιν, ίδρυθεϊσαν έκεΐ coloniam Juliam Diensem, έπονο-
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μασθεΐσαν οϋτω προς τιμήν τοΰ Ιουλίου Καίσαρος υπό τοΰ αύτο- 
κράτορος Τιβερίου (14-37 μ. X.), διαχηρηθεϊσαν δε άκμαίαν 
καθ’όλην την αύτοκρατορικήν περίοδον των τεσσάρων πρώτων 
μ. X. αιώνων

Μεταξύ των άνωτάτων λειψάνων τοΰ στρώματος τούτου εύρέ- 
θησαν ήδη τφ 1928 μέρη πρωτοχριστιανικής βασιλικής τοϋ τέλους 
τοϋ 4ου αίώνος κατά την γνώμην τοϋ άνασκάπτοντος. Κατά τό 
1929 ή σκαφή προέβη τοσοϋτον, ώστε είναι πλέον ευκρινές τό διά
γραμμα τοϋ οικοδομήματος, ή διά ψηφιδωτών διακόσμησις τοϋ 
δαπέδου καί ή διά γεωμετρικών σχημάτων έ'γχρωμος διακόσμησις 
των τοίχων. Τό μήκος τής βασιλικής είναι 40 μέτρων, τό δέ πλά
τος είκοσι. Διηρεΐτο εις κλίτη διά σειρών μονολίθων κιόνων εκ 
μαρμάρου ή γρανίτου, εκ τών οποίων τινές σώζονται ακέραιοι. Τά 
διαφαινόμενα εξαρτήματα τής βασιλικής δεν άπεκαλΰφθησαν 
ακόμη. Προς τούτοις εκ τής μέχρι τοϋδε εργασίας συνάγεται υπό 
τοΰ κ. Σωτηριάδου ότι ή βασιλική αυτή καταστραφεΐσα ίσως ύπό 
τοϋ Άλαρίχου τφ 395 μ. X. άνωκοδομήθη μετ’ ου πολύ. Ή χρήσις 
αρχαίου ύλικοϋ καί δωρικοΰ κιονοκράνου εις τούς τοίχους τής 
βασιλικής άγει ημάς εις γειτονικόν άρχαΐον Ελληνικόν ναόν.

Παρά τήν βασιλικήν εΰρέθησαν ερείπια 'Ρωμαϊκών κτισμά- 
των, καλός οχετός όδοϋ καί τεμάχια σαρκοφάγου μετά θηρευτικής 
παραστάσεως.

Παρά τό νοτιοδυτικόν τείχος τοϋ περιβόλου άνευρέθη εύμέ- 
γεθες 'Ρωμαϊκόν κτίσμα καμαροσκέπαστον άνήκον εις τό ύδρα- 
γωγεΐον τής πόλεως, τό όποιον έ'φθανεν είς άπόστασιν δύο χιλιο
μέτρων καί έτροφοδοτεΐτο από τοΰ έκ τοϋ Όλύμπου καταρρέον- 
τος ποταμίου.

Παρά τήν στενήν, άλλ’ώραίαν πλακόστρωτον οδόν άνευρέ- 
θησαν εν δευτέρα χρήσει σπόνδυλοι μαρμάρινοι καί δωρικόν κιο- 
νόκρανον προερχόμενα έκ μεγάλου οικοδομήματος Μακεδονικών 
χρόνων. "Ομοια αρχιτεκτονικά μέλη άνευρέθησαν καί περαιτέρω.

Κατά τον αυτόν δέ χώρον άνεκαλύφθη καί εικονική κεφαλή 
'Ρωμ. χρόνων, ως καί βάθρον άνδριάντος τοΰ αύτοκράτορος Τιβε-

2
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ρίου μετ’επιγραφής 'Ρωμαϊκής· προς τοΰτοις και διάφορα τεμάχια 
επιγραφών υστέρων Έλλην. χρόνων. Άξιόλογον είναι καϊ ψηφι
δωτόν δάπεδον αιθούσης ή αυλής μετά παραστάσεων καρχαριών 
καϊ ακεραίου αναβρυτηρίου έν τώ μέσω.

Παρά την εύρυτέραν οδόν ό κ. Σωτηριάδης εύρε λουτρόν, 
τοΰ οποίου οί μολύβδινοι σωλήνες φέρουν τό όνομα τοΰ έργοστα- 
σιάρχου «Νικοπολιανοΰ», και παρ’αυτό τά δάπεδα διαφόρων 
οικιών ή ενός μεγάλου οικοδομήματος μετά πολύ ενδιαφερόντων 
ψηφιδωτών γεωμετρικών σχημάτων καϊ σταυρών.

Τάς έρευνας ταΰτας έξετέλεσεν ό άνασκάπτων εντός τής 
πόλεως προσκόπτων είς μεγάλας δυσχερείας καϊ λόγω τής βαθείας 
προσχώσεως και λόγφ τής δυσκολίας τής άποκομίσεως τών 
χωμάτων.

’Αλλά καϊ έκτος τής πόλεως ερευνών ό κ. Σωτηριάδης άπεκά- 
λυψεν ε’ις ικανόν βάθος (2 — 7 μ.) μέγαν κτιστόν τάφον εκ δύο διαμε
ρισμάτων διαστάσεων 4 ψ2 X 3 ]/2 μέτρων, τοΰ μεν ενός καμαρωτού, 
τοΰ δέ άλλου μετ’ επιπέδου οροφής. Ή είς τον τάφον κάθοδος 
έγένετο δι’ οπής, ή οποία είχε γίνει είς την καμάραν δι’ άφαι- 
ρέσεως λίθου υπό αρχαίων τυμβωρύχων. Ή εντός τοΰ θαλάμου 
σαρκοφάγος εύρέθη ανοικτή, ό δέ σκελετός κατά χώραν.

’Έγχρωμος διακόσμησις τών τοίχων και μαρμάριναι παρα- 
στάδες καϊ αέτωμα τής θύρας δεικνύουν ότι ό τάφος ανήκει είς 
τούς πολυτελεστέρους τοΰ είδους τούτου.

Τοιαΰτα ήσαν τά μέχρι τοΰδε πορίσματα τής έν Δίω άνασκα- 
φής, τής οποίας ή άνάπτυξις θά φέρη, ώς έ?ατίζομεν, σπουδαιοτά- 
τους καρπούς, ο'ίους έπιτρέπεταί τις νά προσδοκά παρά πόλεως 
Μακεδονικής μεγίστης σημασίας και υπό τών αρχαίων ιστορικών 
πηγών μαρτυρουμένης καϊ έκ τών διαφαινομένων έν τφ έδάφει 
αυτής λειψάνων αισθητής.

6. Έν Δωδώνη άπεφάσισε τό συμβούλων νά έπαναλάβη 
κατά τό 1929 τάς υπό τοΰ κ. Σωτηριάδου έν έτει 1920 άρξαμένας 
εργασίας. Κατ’ακρίβειαν όμως και αί σκαφαϊ έκεϊναι τοΰ 1920

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:47 EEST - 54.226.8.97



Γενική βκφεσις τού Γραμματέως 19

είναι συνέχεια παλαιοτέρας άνασκαφικής εργασίας ήδη έπι Τουρ
κοκρατίας υπό Έλληνος γενομένης, τής εργασίας τοΰ αειμνήστου 
Κωνσταντίνου Καραπάνου. Είναι δε γνωστή είς τούς έπισκέπτας 
τοΰ έν Άθήναις εθνικού αρχαιολογικού Μουσείου ή πολύτιμος 
συλλογή των χαλκών έ'ργων τής Δωδώνης, καρπός τής πρώτης 
εκείνης άνασκαφής, τον όποιον γενναιότατα ό Καραπάνος παρε- 
χώρησεν είς το έθνος. Καί εκ τής συλλογής ταύτης καί έκ τής συλ
λογής Δωδωναίων χαλκών τής άποκειμένης έν Βερολίνω από τοΰ 
1905, ή Δωδώνη εΐχεν αποκτήσει φήμην σπουδαίου αρχαιολογικού 
τόπου, μεστού καλλιτεχνικών καί άλλων ιστορικών εύρημάτων, 
άξιου εύρυτέρας καί συστηματικωτέρας έξερευνήσεως, δεν είναι δε 
άπορον ότι πολλών εθνών τό επιστημονικόν ενδιαφέρον έφέρετο 
προς την Δωδώνην. Άλλ’ εάν άναλογισθώμεν ότι ό είς τον Δωδω- 
ναϊον Δία τον Πελασγικόν καθιερωμένος τόπος εκείνος ήτο ή 
πρώτη κοιτίς τών Ελλήνων, εξ ής έξωρμήθη τό όλον άρχαΐον 
ελληνικόν θαύμα, τότε πειθόμεθα ότι την Ελλάδα έκάλεσεν είς 
την έλευθερωθεΐσαν Δωδώνην ούχί μόνον τό επιστημονικόν ενδια
φέρον, άλλα καί τό έθνικόν καθήκον.

Κατά τό 1929 τό Συμβούλων τής Άρχ. Εταιρείας άνέθηκε 
την έκτέλεσιν άνασκαφικής έρεύνης έν Δωδώνη είς τον Καθηγητήν 
κ. Δη μ. Εύαγγελίδην καί είς τον Γραμματέα τού Συμβουλίου. 
Κωλυθέντος υπό άσθενείας τού Γραμματέως, την έργασίαν διεξή- 
γαγε μόνος ό κ. Εύαγγελίδης. Είναι δε ευτυχές τό Συμβούλων 
άνακοινούν ότι την άνασκαφήν τής Δωδώνης παρακολουθεί ή 
γενναιόδωρος στοργή τών καί άλλως ως κοινωφελών άνδρών γνω
στών αδελφών Παππαστράτου. Οί αδελφοί Παππαστράτου έθε
σαν είς την διάθεσιν τής Εταιρείας προς τον σκοπόν τούτον διά 
τό έτος 1929 δρ. 50.000.

Παρά τον γενικόν προσανατολιστικόν χαρακτήρα, τον όποιον 
ειχεν ή έπανάληψις αυτή τών έν Δωδώνη έργασιών ό άνασκάψας 
έθεώρησε σκόπιμον νά έρευνήση καί πάλιν μετά τον Καραπάνον 
καί τον Σωτηριάδην τήν σωζομένην χριστιανικήν βασιλικήν, υπό
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την όποιαν ύπεστήριξεν ό Καραπάνος ότι ύπήρξεν ό ναός τοΰ Διός. 
Καί είναι μέν αληθές ότι ή ερευνά δεν απέδειξε πλήρη την δια
δοχήν ταύτην, διότι ή εκκλησία έχει εν μέρει θεμελιωθή αμέσως 
έπί τοΰ βράχου, άλλα μετά την σκαφήν ταΰτην έχει διευκρινισθή 
πλήρως τό διάγραμμα κα'ι άλλαι λεπτομέρειαι τής βασιλικής, ώστε 
κατέστη δυνατή καί ή πλήρης αυτής σχεδιογράφησις υπό τοΰ 
κ. Όρλάνδου. Ή εκκλησία είναι τρίκογχος, ό δε κυρίως ναός διαι
ρείται εις τρία κλίτη διά δυο κιονοστοιχιών, συγκειμένων εξ 7 
κιόνων, έχει δέ προς δ. νάρθηκα, τοΰ οποίου ή είσοδος εΰρίσκεται 
είς τήν νοτίαν πλευράν. Έκ των κογχών ή αψίδων [ή μέν ανατο
λική είχε τήν αγίαν τράπεζαν, ή δέ β. καί ν. είχον έν τω μέσω άνά 
ένα κίονα καί εκατέρωθεν αύτοΰ μεγάλας πλάκας καί θωράκια. Τό 
ιερόν έπεκοινώνει μετά τοΰ κυρίως ναοΰ, ως συνήθως, διά Πύλης, 
εκατέρωθεν τής οποίας ήσαν θωράκια. Τάψοι εύρέθησαν δύο μέν 
είς τήν ν. κόγχην, εις δέ είς τό νότιον κλίτος. Ό όλος τύπος τοΰ 
ναοΰ είναι πρωτοχριστιανικός, ομοιάζει δέ προς τήν έν Βηθλεέμ 
εκκλησίαν τής Γεννήσεως, άλλ’ είναι πολύ άπλούστερος εκείνης. 
’Αλλά προς τήν άρχαίαν ελληνικήν Δωδώνην συνδέεται ή βασιλική 
διά τοΰ ύλικοΰ αυτής, τό όποιον κατά μέγα μέρος είναι είλημ- 
μένον εξ αρχαίου κτίσματος. Καί αί παραστάδες καί τά θωράκια 
καί αί βάσεις των κιόνων είναι έλληνικαί. ’Όντως δέ κατά τήν 
νοτίαν πλευράν τής εκκλησίας εισχωρεί ύπ’ αυτήν άρχαΐον οικοδό
μημα, τοΰ όποιου σώζονται τά θεμέλια καί τοΰ όποιου μέρος 
μικρόν ειχεν άνασκάψει ό κ. Σωτηριάδης. Τοΰτο διευθύνεται από 
νότου προς βορράν καί διαιρείται δι’ εγκαρσίου τοίχου είς δύο 
διαμερίσματα, τά όποια ευκόλως αναγνωρίζονται ώς ό πρόδομος 
καί ό σηκός αρχαίου ναοΰ. Οί εξωτερικοί αύτοΰ τοίχοι είναι ίσο- 
δομικώς έκτισμένοι διά μαρμάρινων δόμων φερόντων ακόμη τούς 
εκτονικούς αγκώνας. Ό εγκάρσιος τοίχος περικλείει υλικόν έκ 

πώρου, ληφθέν έξ άλλου παλαιοτέρου οικοδομήματος, άνήκοντος 
πιθανώς είς μεταγενεστέρους Μακεδονικούς χρόνους καί καταστρα- 
φέντος ίσως κατά τήν πυρπόλησιν τοΰ ίεροΰ υπό τοΰ Δοριμάχου 
περί τό 219 π. X. Εντός τών χωμάτων τής έκκλησίας εύρεθείς
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σφόνδυλος και δωρικόν κιονόκρανον ανήκουν πιθανώς ωσαύτως είς 
τό οικοδόμημα τοΰτο. “Εκεί εύρέθη καί τεμάχιον πώρινου άναγ?αί- 
φου, Μακεδονικών καί τούτου χρόνων, είκονίζοντος ίσως 
τον Ήρακλέα.

Κινητών ευρημάτων, οΐα εύρεν άφθονώτατα ό Καραπάνος 
έκεϊ άλλοτε, εύρέ τινα καί ό κ. Εύαγγελίδης. Χαλκοΰν έλασμα 
έπηργυρωμένον σφζει τό πρόσθιον μέρος λέοντος, έ'χοντος ύψω- 
μένον τον δ. πόδα. ΙΙρό αύτοΰ υπάρχει ρόδαξ καί αριστερά αύτοΰ 
μέρος άλλου λέοντος προς τα δεξιά βλέποντος καί άποτελοΰντος 
μετά τοϋ πρώτου αντιθετικόν σύμπλεγμα, όμοιον προς άλλα τοΰ 
Καραπάνου τής αυτής αρχαϊκής τέχνης.

ΓΙρός Α τοϋ μικρού ναού καί προς Δ. αυτού εύρέθησαν ορθο
γώνιοι έξέδραι, τών όποιων ή μία δύναται νά άναπαρασταθή 
ολόκληρος.

Ή μη άνεύρεσις μεγάλου ναού τοϋ Διός, οιον θά άνέμενέ τις 
εν τφ περιβοήτφ ίερώ τής Δωδώνης, επιβάλλει ώς πρώτην υπο
χρέωσήν την άναζήτησιν τοιούτου εις άλλα σημεία τού Ιερού. 
Άλλ’ ήδη προ τής έρεύνης ταύτης καί τοϋ ενδεχομένου αρνητικού 
ή εν μέρει αρνητικού αυτής αποτελέσματος γεννάται ή σκέψις 
μήπως κατά τον 6ον καί τον 5ον τουλάχιστον π. X. αιώνα ή άκρι- 
βέστερον μήπως μέχρι τοϋ τέλους τοϋ 5ου π. X. αίώνος δεν υπήρχε 
ναός έν Δωδώνη, αλλά μόνον βωμός τις καί περί αυτόν οί περί
φημοι τρίποδες, τούς όποιους αναφέρει ό Στέφανος ό Βυζάντιος 
έν λ. Δωδώνη παραλαμβάνων παρά τού Δήμωνος. Ό Δήμων λοι
πόν λέγει (Σχόλια έν Όμ. Ίλ. 16, 233) ότι «τοϋ Διός μαντεΐον έν 
Δωδώνη λέβησιν έν κύκλω περιείληπται. Τούτους δέ ψαύειν άλλή- 
λους καί κρουσθέντος τού ενός ήχεϊν έκ διαδοχής πάντας, ώς διά 
πολλοϋ χρόνου γίνεσθαι τής ήχής την περίοδον» κλπ. Ό Στέφανος 
ό Βυζάντιος την λ. μαντεΐον τοϋ Δήμωνος μεταβάλλει σιωπη- 
ρώς είς ναόν έν τη διηγήσει αυτού. Άλλ’ή γενικωτέρα λέξις τοϋ 
Δήμωνος ίσως προσαρμόζεται άκριβέστερον προς την άρχαιοτά- 
την κατάστασιν τού Δωδωναίου ιερού, έν τώ όποίφ ό πελασγικός 
εκείνος Ζευς κατφκει έντός τής μαντικής δρυός, «ναίει δ’ έν πυ-
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θμένι φηγού» κατά την φράσιν τού Ησιόδου (Ήοΐαι Άπόσπ. 134, 
8 Rzach. Άλλα φαίνεται ακριβέστερα ή γραφή: ναΐον δ’ έν 
π υ θμένι φηγού, ένθα τό ναΐον πρέπει νά συνδεθή προς τό 
χρηστήριον, ήτοι μαντεΐον κατοικούν έν τή ρίζη τής δρυός).

Ότι τό χρηστήριον τούτο ήτο εκεί παρά την χριστιανικήν 
βασιλικήν συνάγεται μετά μεγίστης πιθανότητος έκ των υπό τού 
Καραπάνου άνευρεθέντων εντός τής εκκλησίας λαμπρών αρχαϊκών 
άναθη μάτων.

Μετά τήν έν τώ χώρφ τής βασιλικής έρευναν ό κ. Εύαγγελί- 
δης ήρεύνησεν άδρομερώς τραπεζοειδές ύπόστυλον οικοδόμημα 
παρά τό θέατρον, έπειτα δέ έσκαψε μεταξύ τού τραπεζοειδούς και 
άλλου προς Α τούτου κειμένου οικοδομήματος, συνήντησε δέ απο
θέτην ποικίλων αναθημάτων καί τεμαχίων χαλκών σκευών, μεταξύ 
τών οποίων καταλέγονται καί ώραΐά τινα αρχαϊκά ευρήματα 
(πετεινάριον και προτομή Γοργούς). Έκεΐ ωσαύτως εύρέθησαν και 
αξιόλογα ένεπίγραφα αρχαία, έκ τών όποιων αναφέρω άργυρούν 
κρίκον με έγχάρακτον τήν έπιγραφήν Άντίοχος τύπου τού 6ου 
προς τον 50ν αιώνα καί εις άλφάβητον δυτικόν, προς δέ τούτοις 
πλείονα μολύβδινα έλάσματα, όμοια προς τά τού Καραπάνου, 
φέροντα έρωτήσεις προς τό μαντεΐον. Έπί τίνος έξ αυτών έρωτα τις 
περί τής γυναικός αυτού (περ τάς γυναικός).’Άλλος έρωτφ 
περ'ιΔαματρίο και Διονυσίω. Έπ'ι άλλου έλάσματος σώζε
ται τό όνομα ΚλεοΡάνακτος, άλλο δέ αναφέρει τό όνομα 
τού βορείου ηπειρωτικού φύλου Άτιντδίνες.

Καί έκ τών ευρημάτων τούτων τού 1929 περιωρισμένων μέν 
ίσως κατ’ αριθμόν, άλλ’ άξιολόγων πολύ κατά ποιόν, δυνάμεθα, 
νομίζομεν, μετ’ ασφαλείας νά προβλέψωμεν τήν μέλλουσαν συστη
ματικήν άνάπτυξιν\τής έργασίας έν Δωδώνη.

7. Έν Νικοπόλει έξηκολούθησεν ή Άρχ. Εταιρεία τάς 
από έτών έκτελουμένας άνασκαφάς και κατά τό 1929 διά τών 
καθηγητών κ. κ. Γ. Σωτηρίου κα'ι Ά. Όρλάνδου.

Μετά προσεκτικήν έξέτασιν τών έρειπίων τών ευρισκομένων
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εντός τοΰ Βυζαντινού τείχους τής Νικοπόλεως ή ερευνά ένετο- 
πίσθη εις την άνασκαφήν ήρειπωμένου κτίσματος κατά τό κέντρον 
περίπου τής χριστιανικής πόλεως.

Ή άνασκαφή μεθοδικός προχωρήσασα καθώρισεν ούχ'ι μόνον 
αυτό τό ερευνώμενον μνημεΐον, άλλα καί την σχέσιν αύτοΰ προς 
άλλα προηγουμένως εύρεθέντα υπό τοΰ κ. Φιλαδελψέως οικοδομή
ματα. Σημαντικόν δέ πόρισμα τής έξετάσεως ταύτης ύπήρξεν ότι 
τό τέως αφανές, νΰν δέ άνασκαπτόμενον παλαιοχριστιανικόν μνη
μεΐον είναι μεγάλη βασιλική μετά νάρθηκος καί αίθριου καί απο
τελεί αυτή τό κέντρον μεγάλου συμπλέγματος, τοΰ οποίου εξαρτή
ματα είναι τά άλλα κτίσματα εκείνα, εις τά όποια εύρέθη καί ή 
επιγραφή τοΰ επισκόπου Άλκίσωνος. Τόόλον σύμπλεγμα περιεβάλ- 
λετο πιθανότατα διά στοάς, τής οποίας λείψανα είχον εύρεθή παρά 
τήν δημοσίαν οδόν.

Ή νέα άνασκαπτομένη βασιλική τής Νικοπόλεως έχει μήκος 
μέτρων περίπου 69 (68.90) καί πλάτος μέτρων 31.60.

Μετά τον γενικώτερον τοΰτον καθορισμόν άνεσκάφη συστη
ματικός τό ιερόν βήμα τής βασιλικής, άπεκαλΰφθη δέ ήμικυκλική 
άψίς έχουσα εξωτερικήν διάμετρον 12.Ί0 καί μέγα μέρος τοΰ 
ίεροΰ βήματος.Ή διάταξις τοΰ ίεροΰ βήματος εΐναιόμοία προς τήν 
τής βασιλικής τοΰ Δουμετίου ήτοι έχει σχήμα | |, κατά τό μέσον
τοΰ οποίου εύρέθη ή πλάξ τής 'Αγίας Τραπέζης καί αί δύο άνα- 
τολικαί βάσεις τοΰ κιβωρίου.

Καί ή θέσις καί τό μέγεθος τοΰ χριστιανικού τούτου ναού τής 
Νικοπόλεως χαρακτηρίζουσιν αυτόν πιθανότατα ως τον μητροπο- 
λιτικόν ναόν τής πόλεως. Ή δέ διάταξις τοΰ ίεροΰ βήματος είναι 
σπουδαία, διότι παρέχει σαφή εικόνα τής περαιτέρω έξελίξεως τής 
αρχαίας χριστιανικής λατρείας μετά τό πρώτον στάδιον, τό όποιον 
ασφαλώς έξηκριβώθη διά τών έν Ν. Άγχιάλφ άνασκαφών τοΰ 
κ. Σωτηρίου.

Παρά τήν εργασίαν ταύτην ό κ. Όρλάνδος καί ό κ. Σωτηρίου 
έξεκαθάρισαν τό ιερόν βήμα τής βασιλικής τοΰ Δουμετίου καί έτα- 
ξινόμησαν τά γλυπτά αύτής, προσδιορίσαντες δέ διά μικρών σκα
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φών τά εξαρτήματα τής αυτής βασιλικής ήδυνήθησαν να καταρ- 
τίσωσιν άκριβεστέραν κάτοψιν τοΰ μνημείου. Ωσαύτως έγένετο 
πληρέστερον διάγραμμα τοΰ προς Δ τής βασιλικής Δουμετίου κει
μένου επισκοπικού μεγάρου.

8. Όγδόην άνασκαφήν έξετέλεσεν ή Εταιρεία διά τοΰ Έφο
ρου κ.Ν. Κυπαρίσση συνεχίζοντος τάς προηγούμενος αύτοΰ έρευνας 
έν 'Αγίφ Βασιλείω Χαλανδρίτσης καί εν Μητοπόλει 
τοΰ δήμου Φαρών Ά χ αΐ α ς.

α. Έν άγίω Βασιλείω τής Χαλανδρίτσης ό κ. Κυπαρίσσης 
άνέσκαψε δύο ακόμη άσυλήτους λαξευτούς τάφους τοΰ εκεί μυκη- 
ναϊκοΰ νεκροταφείου, εκ των οποίων ό εις άδιατάρακτος.

Έν τώ τάφω τούτω εύρέθησαν έν τή αρχική των θέσει τέσ- 
σαρες σκελετοί κατακείμενοι πλαγίως καί έ'χοντες τά σκέλη συγκε- 
κομμένα κατά τό σύνηθες σχήμα των κοιμωμένων, διάφορα δέ 
αγγεία παρ’αυτούς.

Και τό δεύτερον λαξευτόν σπήλαιον ήτο άσύλητον, άλλ’ όλι- 
γώτερον διατετηρημένον, ένεκα τής πτώσεως χωμάτων καί λίθων 
έκ τής οροφής τοΰ σπηλαίου.

Αί διαστάσεις των σπηλαίων κατά μέσον όρον 3.50x2.50 μ. 
ύψος 1.70. Ό δρόμος μήκους 4 περίπου μ. Εις έκαστον των λαξ. 
τούτων τάφων εύρέθησαν εις μέγας άμφορεύς και ικανά τυφλό- 
στομα άμφορείδια καί λεβήτια, κομβία έκ στεατίτου καί πήλινα, 
χάνδρα ήλέκτρου καί έν ιππάριο ν πή λινόν.

Έν τώ πρώτορ τάφω εύρέθη παρά τά οστά των χειρών χαλ
κούς διπλούς πέλεκυς καί λεπίς χαλκού μαχαιριού. Πάντα άνήκου- 
σιν εις την τελευταίαν μυκ. περίοδον, ως συνάγεται έκ τής γεωμετρ, 
διακοσμήσεως τών αγγείων. Παρά τούς τάφους τούτους υπάρχει 
σειρά άλλων λαξευτών τάφων, άλλ’ άτυχώς βυθισμένων.

β. Έν τή θέσει Τρουμπές, ούχί μακράν τής Χαλανδρίτσης 
καί εις άπόστασιν 5' από τοΰ μυκηναϊκού νεκροταφείου τοΰ Τρουμπέ, 
υπάρχει συστάς έκ τριών θολωτών τάφων, τών οποίων ή έπίχωσις 
σχηματίζει μακρόν τρικόρυφον γήλοφον.
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Έκ των τάφων τούτων τον ένα είχεν άνασκάψει προ τινων 
ετών αυτοσχέδιός τις αρχαιολόγος άγροφΰλαξ, τοΰ όποιου τα 
πλεΐστα ευρήματα περισυνελέχθησαν κατά τό 1929.

Ό κ. Κυπαρίσσης ήρεΰνησε κυρίως τον μεσαΐον θολωτόν 
τάφον, ό όποιος είχε καταρρεύσει. Καί ό τάφος ούτος, όπως καί οί 
άλλοι, είναι κατεσκευασμένος διά πλακοειδών λίθων κατά τον γνω
στόν μυκηναϊκόν τρόπον, καθ’ όν οί επικείμενοι λίθοι έξέχουσι προς 
τά έσω, οΰτω δέ ή άνωτάτη σειρά κλείει την κατά μικρόν σχημα- 
τιζομένην θολωτήν στέγην.

Τό έδαφος τοΰ τάφου ήτο κεχωρισμένον διά δύο παραλλή
λων τοίχων, μεταξύ δέ αυτών εύρέθη πλήθος συντετριμμένων 
αγγείων. Ή τεχνοτροπία τών αγγείων ανάγει τούς θολωτούς τάφους 
τούτους είς χρόνους παλαιοτέρους ή οί λαξευτοί τάφοι, ή δέ περαι
τέρω έρευνα καί άλλων όμοιων είς τά πέριξ τής Χαλανδρίτσης 
θέλει διασαφήσει τό ζήτημα.

’ Αλλα μυκηναϊκά νεκροταφεία έσημείωσεν ό κ. Κυπαρίσσης 
είς τό χωρίον Μάνεση τοϋ δήμου Λαπαθών καί είς τό χωρίον 
Μητόπολιν τοΰ δ. Φαρών.

Έπϊ ενός τών λοφίσκων τοΰ χωρίου Μητοπόλεως διακρίνον- 
ται καί τείχη άκροπόλεως. ’Αλλά τό νεκροταφεϊον τής Μητοπό
λεως είναι βυθισμένον, ή δέ έρευνα αύτοΰ καθίσταται δυσχερής.

9. Τάς έν Στυμφάλφ εργασίας έξηκολούθησεν ό καθηγη
τής τοΰ Πολυτεχνείου κ. Όρλάνδος.

Κατά τό 1929 περιώρισε πολύ τάς έρεύνας ό κατακλυσμός 
τοΰ αρχαίου χώρου υπό τών πλημμυρησάντων ύδάτων τής λίμνης. 
Διά τοΰτο αί σκαφικαί έργασίαι ένετοπίσθησαν είς τό ΒΔ κράσπε- 
δον τής αρχαίας περιοχής τής Στυμφάλου καί άπετυπώθη έν σχε- 
δίφ μετά σκαφικήν διευκρίνησιν μέρος τοΰ τείχους τής πόλεως 
τοΰ καταβαίνοντος άπό τής άκροπόλεως είς μήκος 300 περίπου 
μέτρων. Κατά τήν εργασίαν ταύτην καί παρά τινα πύλην τοΰ 
τείχους εύρέθη επιτύμβια στήλη φέρουσα διά γραμμάτων τοΰ 4ου 
π. X. αίώνος τήν έπιγρ. Ευκλείων. ’Άλλαι τέσσαρες εύρέθησαν
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εις τούς συνοικισμούς Κιόνια, Δρίζαν καί Μάτσιζαν άναγράςρου- 
σαι τά ονόματα Λαβιάδας (sic), Άγανώ, Άθανίππη και 
Δάμων χαΐρ ε.

Έκ τής άνασκαφής τού εσωτερικού τής μεγάλης φραγκικής 
εκκλησίας τής Στυμφάλου κατά τό κυρίως ιερόν κα'ι τό διακονι
κόν, συνεκομίσθησαν νέα αρχιτεκτονικά μέλη, διά τών οποίων 
βεβαιότερον δΰναται νά άναπαρασταθή υπό τού κ. Όρλάνδου ή 
εσωτερική διαίρεσις τών παραθύρων τών μακρών πλευρών τής 
εκκλησίας.

10. Έν Μυστρα έξηκολοΰθησεν ό καθηγητής κ. Αδαμάν
τιου τάς άπό τινων ετών δαπάναις τής Εταιρείας έκτελουμένας 
έρευνας καί μελέτας τών Βυζαντινών μνημείων.

Κατά τό 1929 αί μελέται αύται άπέβλεπον εις τήν άκριβεστέ 
ραν έξέτασιν τών αστικών ιδίως οικοδομημάτων τού Μυστρα καί. 
τινων προς ταΰτα περί τον Μυστράν εκκλησιών καί δή τής εκκλη
σίας τής Κοιμήσεως τής Μαγούλας.

Κύριος σκοπός τής μελέτης ταύτης ύπήρξεν ή έξέτασις τών 
παλατίων τών Δεσποτών τού Μυστρα άπό τής άπότ(ιεως τής χρονο
λογικής σειράς τής άνεγέρσεως τών διαφόρων μερών τού όλου 
συγκροτήματος. Προς τούτο έξητάσθη λεπτομερώς τό οικοδομικόν 
υλικόν, ό τρόπος τής συναρμογής αύτού καί άλλαι τεχνικαί λεπτο- 
μέρειαι.

Έκ τών παρατηρήσεων τούτων δρμώμενος ό κ. ’Αδαμάντιου 
προσπαθεί νά καθορίση τήν χρονολογίαν τών μερών τών παλατίων 
ως εξής: Πρώτον έκτίσθη τό προς τήν ανωφέρειαν τού βουνού 
δεσποτικόν οίκημα, τό βλέπον προς τήν 'Αγίαν Σοφίαν. Νεώτερον, 
ήτοι είς τά τέλη τού ΙΔ' αίώνος άναγόμενον, είναι τό κεντρικόν 
σώμα τών παλατίων μετά τής προς τήν Παντάνασσαν καθέτου πτέ- 
ρυγος, αλλά τό νεώτατον πάντων τών κτισμάτων είναι τό κεντρι
κόν, ένθα προ πολού έχει παρατηρηθή ή φραγκική έπίδρασις.

Έλπίζομεν ότι ό κ. Άδαμαντίου θέλει εκθέσει λεπτομερέ- 
στερον τάς παρατηρήσεις αύτού ταύτας προσεχώς.
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11. Ένδεκάτην καίτελευταίαν εργασίαν έξετέλεσενή Εταιρεία 
έν'Αγίοις Θεοδώροις Κ ρή τη ς διά τοϋ Έφορου κ. Μαρινά
του, συνεχίσαντος και περατώσαντρς προτέραν αύτοΰ εργασίαν 
προς άποκάλυψιντοΰ Μινωϊκοϋ λιμένος καί τό πρώτον άνασκάψαν- 
τος τό λεγόμενον σπήλαιον τής Εΐλειθυίας. Καί τοΰ μεν Μινωϊκοϋ 
λιμένος άνεσκάφη όλοσχερώςτό συγκρότημα των παρακτίων οικοδο
μημάτων καί τοΰ ορθογωνίου περιβόλου. Άγγεϊά τινα καί όστρακα 
εύρεθέντα χρονολογοΰσι τα κτήρια ταΰτα εις τούς χρόνους μεταξύ 
τής ΜΜ3 καί ΥΜ, περιόδου. Καθ ολου ό λιμήν ούτος είναι αξιόλο
γος ως πρώτος καί μόνος γνωστός μέχρι σήμερον Μινωϊκός λιμήν.

Άλλα μεγαλητέρας προσοχής αξία είναι ή έ'ρευνα ή γενο- 
μένη ούχί μακράν τών Άγ. Θεοδώρων εν τώ σπηλαίφ τής Εΐλει- 
θυίας. Τό σπήλαιον τούτο είχεν επί βραχύτατον προχείρως ερευ
νήσει προ 35 ετών ό πρωταγωνιστής τής Κρητικής αρχαιολογίας 
κ. ’Ιωσήφ Χατζηδάκης, ό όποιος εκ τών εύρεθέντων εκεί πολλών 
οστράκων είχε συμπεράνει ότι τοΰτο ήτο τό τής Εΐλειθυίας. Ό 
κ. Μαρινάτος μετά τήν έξέτασιν καί άλλων σπηλαίων τής Κρήτης 
ύποδειχθέντων υπό τοΰ Nilsson κατέληξεν εις τό σπήλαιον τών 
Άγ. Θεοδώρων ώς εις τό πιθανώτατον σπήλαιον τής Εΐλειθυίας.

Ή έν τώ σπηλαίφ έ'ρευνα έγίνετο τή βοήθεια τεχνητού 
φωτός, άπέφερε δε πλεϊστα ευρήματα προερχόμενα εκ τοΰ μυχού 
τοΰ σπηλαίου, ένθα ή έπιχείρησις ήτο βάθους 1 περ. μέτρου. Ή 
άνασκαφεΐσα έκτασις ήτο μήκους 3μ. καί πλάτους 1-1.5θμ. Τά συγ- 
κομισθέντα τεμάχια αγγείων έκπροσωποΰσι πάσας τάς περιόδους 
τής μινωϊκής καί τής Ελληνικής εποχής, από τών νεολιθικών χρόνων 
μέχρι τών 'Ρωμαϊκών καί αυτών τών ένετικών χρόνων τής Κρήτης.

Μεταξύ τών άρχαιοτάτων οστράκων ύπάρχουσιν άφθονα τής 
πρωτομινωικής τεχνοτροπίας τοΰ Πύργου καί πολλά νεολιθικά 
όστρακα κηλιδωτών αγγείων, διών άποδεικνΰεται ότι ή γνωστή δευ- 
τέρα πρωτομινωική τεχνοτροπία όμοιων αγγείων έκ Βασιλικής είναι 
νεολιθική κληρονομιά. Τό σπήλαιον εύρίσκεται επί γραφικωτάτης 
θέσεως καί βλέπει προς τήν θάλασσαν. Προ τοϋ στομίου φύεται 
άγρια συκή,άναμιμνήσκουσα τον έρινεόν τών'Ομηρικών περιγραφών.
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’Ολίγα μέτρα προ τοΰ στομίου λείψανά τινα αρχαίου τοίχου 
μαρτυροΰσιν ότι υπήρξε ποτέ εκεί διαρρΰθμισις τής εισόδου. Περί 
τό μέσον τοΰ σπηλαίου υπάρχει ζεύγος σταλακτιτών άνίσου 
πάχους, οί όποιοι περιεβάλλοντο διά τοίχου μινωϊκής ϊσως εποχής. 
Ή περιτείχισις αυτή δεικνύει ότι τό περιβαλλόμενον, ήτοι οι στα- 
λακτΐται έθεωροΰντο ως τι ιερόν πράγμα κα'ι έτύγχανον λατρείας 
θρησκευτικής. Ή γνώμη αυτή τοΰ άνασκάπτοντος κυροΰται και 
δι’ άλλων αρχαιολογικών τεκμηρίων προερχομένων έκ τής Μινωϊ- 
κής Κρήτης.

Κατά τον μυχόν τοΰ σπηλαίου ΰπάρχουσι κα'ι άλλοι σταλα- 
κτιται, κάτωθεν δε ενός σταλακτίτου και ενός σταλαγμίτου υπάρ
χει υπόγειον δωμάτων ικανής έκτάσεως, αλλά πολύ χαμηλόν, εις 
τό όποιον δύναταί τις νά είσέλθη διά μικράς οπής. Είδος τι αδύ
του ή μεγάρου πλήρους τεμαχίων αγγείων καί έπιβάλλοντος συστη
ματικήν περαιτέρω έ'ρευναν.

Διά πάντα τά τεκμήρια ταΰτα ό άνασκάπτων φρονεί ότι τό 
σπήλαιον των 'Αγ. Θεοδώρων είναι τό περίφημον σπέος Είλει- 
θυίης, τό όποιον μνημονεύει ή 'Ομηρική ’Οδύσσεια τ 186-188. 
Καί ό Στράβων (10,476) μνημονεύει Είλειθυίας ιερόν εν Άμνισώ. 
’Έρευνα εν τφ παρά τό σπήλαιον έπιπέδφ χώρω έδειξε λείψανα 
οικοδομημάτων, παρά τά όποια εύρέθησαν τεμάχια αγγείων ύστε- 
ρομινωικών, πρωτογεωμετρικών καί ενός πρωτοκορινθιακοΰ σκύ- 
φου. ’Ανάγκη άρα καί ενταύθα νά συμπληρωθή ή έρευνα, διότι, 
πιθανώς, ό Στράβων λέγων ιερόν δεν εννοεί απλώς τό σπήλαιον, 
άλλ’ ίσως εύρύτερον τέμενος. Καθ’ όλου ή δευτέρα αΰτη έρευνα 
τοΰ κ. Μαρινάτου προσλαμβάνει πολύ ενδιαφέροντα χαρακτήρα, 
διά την σπουδαιότητα αυτής ώς προς την ιστορίαν τής Μινωϊκής 
καί τής Ελληνικής θρησκείας.

Συμπληροΰσα τό όλον αυτής επιστημονικόν έργον ή Εταιρεία 
έδαπάνησε 58.000 περίπου δρ. προς πλουτισμόν καί συντήρησιν τής 
βιβλιοθήκης, 168.299.10 δρ. προς δημοσίευσιν έπιστημονικών εργα
σιών. Έξετυπώθησαν κατά τό 1929 τά Πρακτικά τών έτών 1925
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και 26 καί ό διπλούς τόμος τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος των 
ετών 1925-26, αφιερωμένος εις τον επίτιμον ήμών έταΐρον κ. 
Ulrich von Wilamowitz - Moellendorff έπί τή όγδοηκονταετηρίδι 
αυτού κα'ι περιέχων πολλάς αρχαιολογικός πραγματείας.

Ή έκτύπωσις των Πρακτικών 1922-24 καί 1928 εύρίσκεται 
περί τό τέλος. Έλάχιστον δέ θά βραδύνη ή έκδοσις τού τόμου τής 
Άρχ. Έφημερίδος διά τά έτη 1927 καί 28.

Ωσαύτως προέβη κατά πολύ ή έκτύπωσις τού πολύ ενδιαφέ
ροντος συγγράμματος τού επιτίμου πρεσβευτού καί ισοβίου ήμών 
εταίρου κ.Ίω.Γενναδίου υπό τον τίτλον «Ό λόρδος Έλγιν καί οι 
άνά την Ελλάδα καί ιδίως τάς’Αθήνας άρχαιολογούντες επιδρομείς».

ΙΙερί δέ τής μελλούσης αρχαιολογικής γενεάς σπουδαίως προ- 
νοοΰσα ή Άρχ. Εταιρεία έδαπάνησε κατά τό 1929 προς ένίσχυσιν 
Εφόρων σπουδαζόντων αρχαιολογίαν έν τή αλλοδαπή δρ. 60.423.40.

ΙΙρός έκτέλεσιν τών πολλαπλών αυτής καθηκόντων προς την 
Έλλην. Αρχαιολογίαν δαπανά ή Άρχ. Εταιρεία έκ τής ιδίας 
αυτής περιουσίας, έχει δέ, ώς γνωστόν, χρηματικήν έκ μέρους τής 
Κυβερνήσεως ένίσχυσιν δρ. 50.000, ήτοι τό αυτό άριθμητικώς ποσόν, 
το όποιον καί προπολεμικώς έλάμβανεν ήτοι, λαμβάνει κατ’ ουσίαν 
σήμερον ποσόν δεκαπεντάκις μικρότερον τού προπολεμικού.

Άναμιμνήσκω δέ δτι αί πεντήκοντα έκεΐναι χιλιάδες χρυσών 
δραχμών ήσαν ήλαττωμένον μερίδιον τής Αρχαιολογικής Εται
ρείας, προερχόμενον έκ τής συγχωνεύσεως τού ?ιαχείου υπέρ τών 
Αρχαιοτήτων, τού ίδιου αυτής δηλ. λαχείου, μετά τού Λαχείου τού 
Έθν. Στόλου. Μολονότι δέ καί τό τίμημα τού λαχείου καί αί πρό
σοδοι αυτού έκτοτε σημαντικώτατα ηύξήθησαν, τό εις τήν Άρχ. 
Εταιρείαν χορηγούμενον μερίδιον δέν ηύξήθη, παρά πάσαν προσ
δοκίαν, ουδέ επ’ έλάχιστον Κ 1

1 Τό υπέρ τών αρχαιοτήτων λαχείον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας ίδρΰΟη τώ 1875, 
τά δέ πραγματικά ήτοι καθαρά αΰτοϋ έσοδα άπό τοΰ 1875 μέχρι τοΰ 1894 ανήλθον εις 
δρ. 1.179.671, δηλ. εις ετήσιον κατά μέσον όρον έσοδον δρ. 58.983.55.

Άπό τοΰ 1895 μέχρι τοΰ 1899 τά συνολικά καθαρά έσοδα τοΰ λαχείου άνήλθον εις 
δρ. 1.132.452, κατανεμόμενα εις έτήσια έσοδα έκ δρ. 226.490.40.

Άπό τοΰ 1875 άρα μέχρι τέλους τοΰ 1899 τό λαχείον άπεδωκεν εις την Εται-
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Τοσαϋτα έπετέλεσεν ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία κατά τό διαρ- 
ρεϋσαν έτος 1929, τό καί τελευταίου τής παρελθούσης τριετίας 
1927-29, καθ’ήν διώκησε τά τής Εταιρείας τό Συμβούλων τό 
άναδειχθέν διά τής ύμετέρας ευμενούς ψήφου. Προσεπαθήσαμεν, 
Κύριοι Εταίροι, νά άνταποκριθώμεν πάσει δυνάμει εις την ζωη- 
ρώς έκδηλωθεΐσαν προ τριών ετών εμπιστοσύνην σας, εΐχομεν δέ 
έν τή προσπάθεια ημών ταύτη στήριγμα μέν αυτήν ταύτην τήν 
τιμώσαν ημάς εύμένειάν σας, οδηγόν δέ τήν συνείδησιν ημών και 
τό προς τήν Ελληνικήν επιστήμην καθήκον.

ρείαν καθαρά έσοδα έκ δρ. 2.312.123 (πρβλ. Καββαδία 'Ιστορίαν τής Άρχ. 'Εταιρείας 
σ. 64. 97.106).

’Από τοΰ έτους 1900 μέχρι τής έν έτει 1905 έπελθούσης συγχωνεύσεως τοΰ λαχείου 
τής Άρχ. Εταιρείας μετά τοΰ λαχείου τοΰ Εθνικού Στόλου — τό λαχεΐον τής ‘Εταιρείας 
άπέδωκεν έτησίως τά εξής ποσά:

1900 = δραχ. 247.747.30.— 1901 = δραχ. 246.753.20.-
1902 = δραχ. 330.355-65 — 1903 = δροχ. 335.245.10.—
1904 = δραχ. 300.381.50.- 1905 = δραχ. 241.470.80.-

Κατά ταΰτα άπό τής έν έτει 1875 ιδρύσεως μέχρι τοΰ 1905 τό λαχεΐον παρέσχε συνο. 
λικόν καθαρόν έσοδον έκ δρ. 4.009.076.55.

Κατά τήν συγχώνευσιν έκράτησε παρά τή τότε Κυβερνήσει ή ορθή σκέψις, όπως 
ώς βάσις πρός ρύθμισιν τοΰ άποδοτέου είς τήν Άρχ. Εταιρείαν έτησίως ποσοϋ υις μερι. 
δίου έκ των καθαρών κερδών τών ηνωμένων λαχείων ληφθή ό μέσος δρος ιών καιά 
τήν προηγουμένην τής συγχωνεύσεως πενταετίαν έτησίων καθαρών έσόδων τοΰ λαχείου 
τής Έιαιρείας. Οϋιω δέ διά τοΰ νόμου ΓΝΖ' τής 7 Ιουλίου 1905 καΟωρίσθη 
ή έτησία έκ τών προσόδων τών λαχείων χορηγία τοϋ Δημοσίου πρός τήν Άρχ. 'Εται
ρείαν είς δρ. τριακοσίας χιλιάδας. Ή χορηγία αΰτη έξηκολούΟησε μέχρι τοΰ έπαναστα- 
τικοΰ έτους 1910, οτε διά τοΰ νόμου ΓΨΚΘ' τής 31 Μαρτίου 1910 περιωρίσθη τό 
έτήσιον δικαίωμα τής Εταιρείας είς δρ. τριάκοντα χιλιάδας, αί δέ υπόλοιποι περικοπεί- 
σαι διακόσιαι έβδομήκοντα χιλιάδες έδόθησαν είς τό τότε ίδρυθέν Αρχαιολογικόν ταμειον 
πρός πληρωμήν τών μισθών τοΰ προσωπικού τής Άρχαιολογ. υπηρεσίας καί πρός κάλυ- 
ψιν άλλων αυτής δαπανών. Κατά ταΰτα τό Κράτος ύπεισήλΰεν είς τά έκ τοϋ λαχείου 
δικαιώματα τής Άρχ. Εταιρείας, έν φ τό λαχεΐον δέν είχεν ίδρυθή υπό τοΰ Κράτους, 
αλλά υπό τής Εταιρείας, είς ταύτην δέ καί μόνην άνήκεν ακέραιον τό άρχήθεν καθορι- 
σθέν έτήσιον έσοδον τών τριακοσίων χιλιάδων δραχμών.

Τφ 1920 διά τοΰ νόμου 2448 ή Κυβέρνησις Βενιζέλου ηύξησε τήν χορηγίαν άπό 
30.000 είς 50 χιλιάδας δραχμών έτησίως. Τάς πεντήκοντα ταύτας χιλιάδας έξακολουθεΐ νά 
λαμβάνη μέχρι σήμερον έτησίως ή Αρχαιολογική Εταιρεία, χαρτίνας βεβαίως σήμερον, 
αντί τών πρότερον χρυσών καί δή αντί τών τριακοσίων έκείνων χιλιάδων χρυσών δραχ
μών τών καθοριαθεισών τφ 1905.
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Άλλα λογοδοτοΰντες, Κυρίαι καί Κύριοι, κατά τό έτος 1980 
δεν δυνάμεθα να λησμονήσωμεν δτι τό έτος τοϋτο καθωρίσθη φς 
έτος εορτασμού επί τή συμπληρώσει εκατόν ετών άπό τής επισή
μου διεθνούς κυρώσεως τής διά ποταμών αίματος καί σκληρών 
αγώνων κτηθείσης ελευθερίας τής παιρίδος ημών. Έάν οί πόλε
μοι καί αί νΐκαι καί αί ήτται αποτελούν σταθμούς εν τή σταδιο
δρομία τών εθνών καί είναι μοιραίως συνυφασμένα προς την έξέ- 
λιξιν τών λαών, δυνάμενα εν τοΰτοις καί όφείλοντα νά άραιώνται 
εις τό έλάχιστον — ούδείς όμως άνθρωπος σωφρονών επιτρέπεται 
νά ίσχυρισθή ότι τά πολεμικά γεγονότα είναι ικανά, όσον ένδοξα 
καί αν είναι, νά δικαιολογήσωσι μόνα αυτά την ΰπαρξιν ένός 
έθνους. Τήν ΰπαρξιν καί τον πολιτισμόν τών εθνών χαρακτηρί- 
ζουσι προ παντός τά έργα τής ειρήνης, αί δέ βίαιαι εξεγέρσεις, οσά
κις δεν άποβλέπουσι προς τον ιερόν σκοπόν άπελευθερώσεως υπο
δούλων αδελφών, σκοπόν επίσης ιερόν έχουσι τήν έξασφάλισιν 
τής έλευθέρας καί άκω?ιύτου άσκήσεως τού ειρηνικού βίου.

Μεταξύ τών ποικίλο^ν έργων, τά όποια άποτελούσι τήν εθνι
κήν κίνησιν καί ζωήν λαού τίνος, διακρίνονται δύο ομάδες, τών 
οποίων ή δράσις συγκλίνει προς ένα κοινόν σκοπόν, τήν άνΰψωσιν 
τού έθνους. Ή άνύψωσις αυτή είναι τούτο μεν υλική, τούτο δέ 
ηθική, δεν δύναται δέ άνευ βλάβης νά είναι ετεροβαρής. ’Αλλά 
δέν δυνάμεθα ώσαύτως νά άρνηθώμεν τήν κεφαλαιώδη σημασίαν, 
τήν οποίαν εγκλείει ό ηθικός καί πνευματικός παράγων, ασκών 
μεγίστην έπίδρασιν καί επί τήν άνάπτυξιν καί λελογισμένην έξέ- 
λιξιν καί αυτού τού υλικού παράγοντος.

Τά έργα άρα τού πνεύματος καταλαμβάνουσιν έξαίρετον θέσιν 
έν τφ βίφ τών εθνών καί είναι υπό τήν ποικιλωτάτην αυτών έκδη- 
λωσιν αναμφισβήτητοι συντελεσταί τής αγαθής έξελίξεως τών λαών.

Ή Αρχαιολογική Εταιρεία ίδρυθείσα τφ 1837, ήτοι κατά 
τά πρώτα έτη τής έλευθέρας ύποστάσεως τού έθνους, διέδραμεν 
άπό κοινού τό μέγιστόν μέρος τών έκατών έτών, αναπολούσα δε 
όσα υπέρ τού αρχαίου καί τού μεσαιωνικού Ελληνικού πολιτισμού 
έπιστημονικώς έπραξε νομίζει ότι δικαιούται νά προσελθη εις την
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εθνικήν πανήγυριν έχουσα ήσυχον την συνείδησιν κα'ι κρατούσα 
υψηλά τό μέτωπον. Διότι, εάν ύπάρχη αρχαιολογική επιστήμη έν 
Έλλάδι, και άναμφισβητήτως υπάρχει, τούτο όφείλεται εις τάς 
συνεχείς προσπάθειας τού καθιδρΰματος τούτου. Κα'ι εάν τις μόνον 
τό καταστατικόν τής Άρχ. Εταιρείας τού 1837 άναγνώση παρατη
ρεί μετά πόσης όρθοφροσύνης, περισκέψεως κα'ι εύρύτητος άντιλή- 
■ψεωςπροέβησαν εις τόεργον αυτών οί πρώτοι εκείνοι ίδρυταί. Έάν 
δε προσθέσω ότι οίονεί πρόλογος τής μετέπειτα μεγάλης δράσεως 
ύπήρξεν αρχαιολογικός τις σύλλογος προς ϊδρυσιν αρχαιολογικού 
μουσείου μετά μονολέπτου ήμερησίας συνδρομής, τότε ή μορφή 
τών εμπνευσμένων εκείνων προδρόμων καθίσταται αυτόχρημα 
ηρωική λ Υπήρξε δε κα'ι ή μετέπειτα πορεία καρποφόρος και 1

1 Ή λεπτομέρεια αύτη δέν ανήκει είς τούς πρό τοϋ 1837 χρόνους, άλλ’ εις τό πρό 
τής έν έτει 1858 άναουστάσεως τής Εταιρείας μεσολάβησαν μετά τόν μαρασμόν αυτής 
βραχύ χρονικόν διάστημα. Γινώσκομεν δέ τό πράγμα έκ σημειώματος τοϋ αειμνήστου 
Στεφάνου Α. Κουμανούδη, διασωθέντος υπό τοϋ υίοΰ αυτού κ. Πέτρου Στ. Κουμανούδη, 
διαβιβασθέντος δέ πρός τήν ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν διά τοϋ κ. Ιακώβου Χαρ. Δρα- 
γάτση. Είναι άξιον άναδημοσιεύσεως ενταύθα ολόκληρον τό σημείωμα τού Κουμανούδη 
έχον ώς έξης :

«Όσοι θέλουν νά γίνουν μέλη εταιρίας έχούσης σκοπόν τήν σύστασιν Μουσείου 
» αρχαιολογικού, πληρόνοντες έν λεπτόν τήν ήμέραν, ας ύπογραφοΰν έδώ, αν μάς 
» πιστεύωνται. Ή ύποχρέωσις έπί έν τουλάχιστον έτος.

Έν Άθήναις » Στεφ. Α. Κουμανουδης

τή 17 Φεβρουάριου » ΗΛΙΑΣ Σ. ΣτΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
1858. >· Ιω. Γ. Παπαλακης

17 Φεβρ.
1. Λ. Λημάκος............................................................. έπλ(ήρωσε) 42 λ.
2. Διονύσιος I. Σιγοΰρος.......................................... » 40 λ.
3. Στέφανος Α. Κουμανούδης........................... ' ■ » 125 λ.
4. Κ. Π. Μάτσας.............................................................. * 30 λ.
5. Τ. Λ. ’Αγέλαστος.......................................... ... · » 100 λ.

18 Φεβρ.
6. Θ. Ν. Γούζαρης........................................................... » 60 λ.
7. Ίω. Γ. Παπαδάκης................................................... » 30 λ.
8. Γ. Δοκός......................................................  »· 30 λ.
9. Ε. Δοκός...................................................................... »' 30 λ.

10. Θ. Νικολ(άΐδης) Φιλαδελφεύς................................... » 90 λ.
11. Ήλίας Σ. Σταθόπουλος...................................... 90 λ.
12. Διονύσιος Ν. Τσόκος................................................... * 90 λ.
13. Στ. Γούζαρης......................................................... » 30 λ. χρ(εωστεΐ).

19 Φεβρ.
14. Γαβριήλ . ;;................................................................... * 30 λ.
15. Παύλος Γαβριηλίδης.....................................     » 30 λ.
16. ΆΘαν. Σ. 'Ρουσόπουλος.................................. . » 60 λ.
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ένδοξος, διότι κα'ι ή πίστις των ανδρών εκείνων ύπήρξεν άν- 
ταξία τοΰ μεγάλου θέματος, τό όποιον έ'θεσαν ώς σκοπόν τοϋ 
βίου των. Εις την πίστιν ταύτην οφείλεται ότι ίδρύθη καί έστε-

23. Φεβρ.
17. Άθαν. Γ. Κωστόπουλος.......................................... έπλ(ήρωσε) λεπτά 100
18. Π. Εύστραχιάδης μέλλει νά καταβάλλη κατ’ έτος δραχμάς πέντε δρ. 5 χρ(εωστεΐ).

30. Μαρτ(ίου) άπ’ αυτής τής ημέρας έθέσαμεν 5 δραχμον τήν έτησίαν συνδρομήν.
19. Β. Λάκων (1 τριμην)................................................ έπλ(ήρωσε) δρχ. 1.26
20. A. Κ. Καππώτας (2 τριμην.).................................. » » 2.50

* Σημ. Οί ύπογράψαντες εδώ τά ονόματα των παρακαλοϋνται νά δώσουν καί τι 
άρχαΐον πράγμα, μικρόν ή μέγα. "Αν δέ εντός τεσσάρων μηνών δεν ϊδουν σημεία 
ύπάρξεως τοϋ Μουσείου έν Άθήναις, δικαιούνται ν’απαιτήσουν όπίσω τά χρήματά των 
καί εΐτι δώσουν άρχαΐον. * •

30. Μαρτίου
21. Τιμολέων Δ. Μητσόπουλος (έπλήρ(ωσεν) ένα μήνα) λ. 40.

« 12. Απριλίου
» 22. Διά τόν Ίωάννην Άθ. Κουμανούδην έπλήρ(ωσα) μίαν τριμην. δρ. 1.25.
« 6. Απριλίου
« 23. Έλαβα παρά τοϋ Γεωργίου Ίωαννίδου δι’ έν έτος δρ. 5.
» 28. ’Απριλίου
» 24. Έλαβα παρά τοΰ Σίμου Α. Σίμου διά μίαν τριμηνίαν δρ. 1.25.
» 28. Μαΐου
» 25. Έλαβα παρά τοΰ Ίατροΰ Παύλου Ίωάννου δΓ ένα μήνα) λ. 40.
«Τή 22<ί Αύγουστου 1858 ήμερα Πέμπτη Αφ έτει τής Νέας Όλυμπιάδοςέν Άθήναις, 

«συνελθόντες οί άνω τρεις καί μετρήσαντες τά έν τφ ταμείφ χρήματα εΰρομεν αυτά 
»ϋντα δρ. 22, 84’ ταύτας οΰν τάς δραχμάς άπεφασίσαμεν νά δαπανήσωμεν εις αγοράν
• άρχαιολογικοΰ τίνος πράγματος άξιου τοΰ άνω ποσού προσενεχθησομένου είς τό συστα- 
«θησόμενον Κεντρικόν Μουσεΐον τών ’Αθηνών. Ούτως ήμΐν ταΰτα έμπεδοΰσιν ϊλεως εΐη 
»ό θεός, μάλλον τοΰ ύπουργοΰ τοΰ μη παρασχόντος ήμιν τήν άδειαν τής συστάσεως 
»τής εταιρείας δι’ ήν έδαπανήσαμεν οϊκοθεν λεπτά 25 διά τό χαρτόσημον τής άναφο- 
>ράς τής δοθείσης τή 2? Απριλίου 1858 είς χεΐρας τοΰ Ύπουργοΰ.

»Έγώ ό γράφων ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α· ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ
» Ηλιας Σ· Σταθοπουλος 
»I. Γ. Παπαδακης

♦ Πολύ ύστερόγραφον είς τό άνω σημείωμα τή 21 Σεπτεμβρίου 1872. Ό υπουργός 
»ήν ό X. Χριστόπουλος· είπε μοι δίδοντι τήν αναφοράν «γράψατε κ’ εμέ διά 5 δρ. έτη- 
»σίως». ’Αλλά πρότερον έξεπλάγη είπών· «Τοΰτο είναι άνάστασις τής άρχαιολ. Έται- 
>ρίας». "Οπως τό έκλάβητε, είπα έγώ· αλλά ημείς τώρα Σάς ζητοΰμεν τήν άδειαν διά 
»τοΰτο τό μικρόν πράγμα.— Μάλιστα, μάλιστα, θά τήν λάβετε».—

«Μετά 20 -25 ημέρας πάλιν υπήγα. — Δέν συνειργάσθημεν ακόμη μέ τήν βασίλισ- 
»σαν, εΐχαμεν πολλά άλλα έργα. Θά λάβητε τήν άδειαν.— Άνεχώρησα άπρακτος. Ίερο- 
»κρυφίως ύστερον ένμηνί Ίουλίψ λήγοντι άνέστησεν ό υπουργός τήν άρχαιολ· Εταιρίαν 
«διά Βασιλ. διατάγματος, ϊνα διαφύγη τήν ανάγκην νά έγκρίνη τήν ήμετέραν α’ίτησιν- 
«Ημείς δέ ύστερον ήγοράσαμεν διά τών δρ. 22,84 άρχαΐά τινα μετά τινα καιρόν καί τά 
«προσηνέγκαμεν είς τήν τής Εταιρίας συλλογήν.

Στέφανος Α. Κοϋμανουδης»
3
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34 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1929

ρεώθη ή Ελληνική αρχαιολογική επιστήμη εν μέσφ περιβά?Λον- 
τος, τό όποιον δεν έφαίνετο ακόμη πρόσφορον πρόςτοιαύτας ύψηλάς 
φιλοδοξίας καί τό όποιον εν τοΰτοις συνεκινήθη καί συνειργάσθη 
εν τη κατευθύνσει ταύτη. Εις τήν άμοιβαίαν δε ταύτην κατανόησιν 
οφείλεται ότι έδημιουργήθη επιστημονική κίνησις, ή οποία έκδη- 
λουμένη εις άδιάκοπον καί άθόρυβον, γνησίως έπιστημονικήν εργα
σίαν καί αναπτυσσόμενη μετά μετριόφρονος σοβαρότητος μεταξύ 
των μεγάλων προσπαθειών των παρ’ ήμΐν αλλοδαπών όμοιων καθι- 
δρυμάτων προσδίδει εις τήν εύγενή ταύτην εστίαν αΐγλην, ή οποία 
αντανακλά έφ’ ολόκληρον τήν Ελλάδα. Έπραξε δε πάντα ταΰτα 
ή Άρχ. Εταιρεία μή έχουσα άποθηκευμένας χρυσάς ράβδους, άλλα 
διά γλισχροτάτων πόρων. Ύπό τοιούτους δε όρους καί πολλάς 
σπουδαιοτάτας άνασκαφάς διεξήγαγε καί πλεΐστα μεγάλα καί μικρά 
μουσεία ίδρυσε καί κατέταξε, καί περιόδους όλας τοΰ ελληνικού 
πολιτισμού αύτη πρώτη έμελέτησε καί δημοσιεύματα άξιολογώτατα 
έδημοσίευσε, δεικνύοντα ότι ή Ελληνική αρχαιολογία τηρεί εν τοΐς 
πλείστοις όμόρρυθμον τό βήμα προς τήν παγκόσμιον κίνησιν. Διά 
τούτο δέ είναι αξία πάσης ένισχύσεως. Ή συνέχεια τού έργου τού
του δεν έχει στενωτέραν έπιστημονικήν σημασίαν καί ΐνα ίκανο- 
ποιηθή τρόπον τινά ή ιδιοτροπία ευαρίθμων τινών νοσούντων, 
κατά τήν απλοϊκήν άντίληψιν, τό νόσημα -Γούτο εκ Θεού, αλλά διότι 
ή μελέτη αύτη είναι ωφέλιμος διά τήν γενικωτέραν ηθικήν άνάπτυ- 
ξιν τού όλου έθνους. Έάν τινες ενίοτε ισχυρίζονται παραδοξολο- 
γούντες ότι ό αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός είναι δήθεν ξένος 
προς ημάς, τούτο πάντως οφείλεται εις τελείαν σύγχυσιν μεταξύ 
υλικού καί ηθικού πολιτισμού. Ό ήθικός κόσμος είναι εκείνος, 
ό όποιος μάλιστα ενδιαφέρει καί εκ τούτου προσπαθούν νά άρυ- 
σθούν διδάγματα πάντες οί προς ηθικήν έξαρσιν άποβλέποντες 
λαοί. ’Από δέ τής άπόψεως ταύτης ό αρχαίος Ελληνικός πολιτι
σμός είναι ήλιος, τοΰ όποιου ούδεμία κηλίς προλέγει τήν ψύξιν.
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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΛΗΘΟΥΣ ΙΔΡΥΤΟΥ 

ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1

ΥΠΟ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ X. ΧΑΤΖΗ

'Ως είναι γνωστόν, ιστορίαν τής γεραράς ’Αρχαιολογικής εταιρείας 
έχουσι γράψει ό Ευθύμιος Καστόρχης1 2 καί δ Παναγιώτης Καβαδίας3, 
αυτούς δε θά λάβω ώς αφετηρίαν τής παρούσης έρεύνης.

Πριν εισέλθω εις τήν έρευναν περί τοϋ αληθούς ίδρυτοϋ τής ’Αρχαιο
λογικής εταιρείας, είναι ανάγκη διά την φύσιν τού πράγματος νά εΐπω περί 
τής ημέρας τής ίδρύσεως τής Εταιρείας ημών καί περί τινων άλλων σημαν
τικών χρονολογιών μέχρι τής εν τφ Παρθενώνι πρώτης Γενικής συνελεύσεως 
(28 ’Απριλίου 1837).

Ημέραν τής ΐδρύσεως τής ήμετέρας εταιρείας ούτε ό Καστόρχης ούτε 
ό Καβαδίας άναφέρουσι. Τούτων ό πρώτος (σ. 121) ορίζει μόνον ημέραν 
τής έκδόσεως τού Βασιλικού Διατάγματος, δΓ οΰ ένεκρίθη ή ΐδρυσις τής 
’Αρχαιολογικής εταιρείας, τήν 18 ’Ιανουάριου 1837, ό δέ δεύτερος (σ. 15) 
τήν 15 Ίανουρίου 1837' κατά τον νόμον τέλος 2448 «Περί ’Αρχαιολογικής 
εταιρείας» 4 έν άρθρω 1 ημέρα έκδόσεως5 είναι ή 15 ’Οκτωβρίου 1837. 
Έχομεν δηλαδή μεγάλην διαφωνίαν.

Ή ’Αρχαιολογική εταιρεία ίδρύθη, ώς ηύτύχησα νά εύρω, τη 6 ’Ιανουά
ριου 1837. Έν τώ Άρχείω τής Εταιρείας, ένθα άδείφ τού συμβουλίου 
ήρεύνησα, άνεκάλυψα ευτυχώς τό Πρακτικόν τής ίδρύσεως (= τον πρώτον 
’Οργανισμοί·)6 αυτής· εν σελ. 3 αναγράφεται εμφανής ή άνω παρατεθεΐσα

1 Άνακοίνωσις γενομένη έν σύνεδρός τοϋ Συμβουλίου τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας 
τή 3 Δεκεμβρίου 1926· πρβ. και ΠΑΕ 1925 - 1926 σ. 79 - 80.

2 Ιστορική έκΟεσις των πράξεων τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής εταιρείας από 
τής ίδρύσεως αυτής τό 1837 μέχρι τού 1879 τελευτώντος, Άθήναι 1879 (Βιβλιοθήκη 
Αρχαιολογικής εταιρείας, άριθ. 7).

3 ‘Ιστορία τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας άπό τής έν έτει 1837 ίδρύσεως αυτής μέχρι 
τοϋ 1900, Άθήναι 1900 (Βιβλιοθήκη ’Αρχαιολογικής εταιρείας, άριθ. 10).

4 Βλ. ’Εφημερίδα Κυβερνήσεως 1920, τεΰχ. α', φύλλ. 169, σελ. 1656.
5 Άνακριβώς λέγεται ίδρύαεως.
" Ό οργανισμός είναι, ώς θά δείξω, έργον τοϋ Άλ. ‘Ρ. ‘Ραγκαβή· πρβ. κατωτέρω 

σελ. 50, σημ. 2.
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χρονολογία' παραδόξους και ό Καστόρχης καί ό Καβαδίας παρεϊδον τό ση
μαντικόν τοΰτο σημεΐον, ίσως διότι ήγνόουν την έν τώ Άρχείφ υπαρξιν 
τοΰ πρακτικού

Αυθημερόν ή επί των εκκλησιαστικών κλπ. Γραμματεία τής Επικρά
τειας (τό Ύπουργεΐον τής Παιδείας, ώς λέγομεν νΰν) διαβιβάζει τον ’Οργα
νισμόν 1 2 3 εις τα ’Ανάκτορα διά τής ύπ’ άριθ. 10333 αναφοράς· πρβ. Παρίσην 
ε. ά. σ. 52 και Συλλογήν κλπ. σ. 31 ( = Β. Δ.).

** *
Τό πρακτικόν τής ίδρυσεως πλήρες έχει ώδε:8 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ή έλευθέρωσις τής Ελλάδος ήτον συμβάν δχι μόνον χαράς πρόξενον είς 
τάς φιλάνθρωπους καί γενναίας καρδίας, αλλά καί τά μέγιστα σπουδαΐον διά 
την Ιστορίαν καί την 4 αρχαιολογίαν, επί τής οποίας εχύθη νέον φώς ανέλπι
στους. Υπόδουλος καί ημιθανής είχε λησμονηθή ή Ελλάς καί σβεσθή από 
τά χρονικά των Εθνών καί μόλις κατά τά 1674 άνεκαλυφθη σχεδόν εντελώς 
έκ νέου από τον Νοϊντέλον, Σπώνον, Ουέλερον καί τους μετ’ αυτους. Ή Ευ
ρώπη τότε μόλις ένθυμήθη, ότι έχει εις τούς κόλπους της τόσους τής άρχαιότη- 
τος θησαυρούς, καί έκτοτε, ή 5 κυρίως από τά μέσα μόνον τοΰ δεκάτου ογδόου 
αίώνος, ήρχισε νά άντλή από τά κατακερματισμένα ερείπιά μας φιλοκαλίας 
μαθήματα. Πεπαιδευμένοι φιλολόγοι έπεσκέφθησαν έκτοτε πολλοί τό έδαφος 
τής Πατρίδος μας, κατεμέτρησαν, αντέγραψαν καί εξήγησαν πολλά τών επί 
τής επιφάνειας κειμένων καί καταφανών μνημείων τής Άρχαιότητος, τινά 
τών υπό γήν άνέσκαψαν καί άλλα κατά δυστυχίαν άφήρεσαν από τήν Ελλάδα. 
’Αλλά ή αμάθεια καί ή βαρβαρότης τών δεσποτών ήτον πρόσκομμα μέγα είς 
τάς τοιαΰτας τών ξένων επιστημονικός περιοδείας καί ιδίως είς τάς άνασκα. 
φάς. "Αμα ή Ελλάς άπηλλάγη τοΰ ξένου ζυγοΰ, ή Ελληνική Κυβέρνησις δεν

1 Τό πρακτικόν κεκολοβωμένον παρέχουσι τά ΠΑΕ 1837 -1838/9 σ. 12 - 20 (= ΠΑΕ 
1837-1846/7 σ. 10-14)· έκεΧθεν αντέγραψαν αmb ό Καστόρχης ε. ά. σ. 121 -122, ό Σ. 
Παρίσης, 'Ανώτερα καί μέση έκπαίδευσις, Άθήναι 1884, (τόμ. Α'), σ. 52, ή Συλλογή 
αρχαιολογικών νόμων, διαταγμάτων καί έγκυκλΐων [έκδ. Γενικής εφορείας τών αρχαιο
τήτων καί μουσείων], Άθήναι 1892, σ. 32-33 και ό Καβαδίας ε. ά, σ. 108-109.

2 Φαίνεται, δτι έν αΰτφ ύπήρχον αί αϋτόγραφοι ύπογραφαί τών 15 συνιδρυτών (ίδέ 
κατωτέρω σ. 45,2)· ίσως σφζεται τό πρωτότυπον έν τοΐς Γενικοΐς άρχείοις τοΰ κράτους· 
τούς πρώτους συνιδρυτάς κατ’έμέ ό Ά. 'Ραγκαβής, ΠΑΕ 1837-1846/7 σ. 190 καί 191, 
χάριν τοΰ στρογγυλού άριθμοΰ αναβιβάζει είς 20 (είκοσι φίλοι της εθνικής δόξης).

3 ’Εν ταίς ύποσημειώσεσι δηλώ τάς διαφόρους γραφάς έν ΠΑΕ 1837 -1838/9,
4 Ή λ. παραλείπεται έν ΠΑΕ.
6 Έν ΠΑΕ παρέχεται τό ορθόν ή'.
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ήμέλησε τό σπουδαιότατον τούτο άντικείμενον και Ιδίως επί τής Βασιλείας 
τής Α. Μ. τού Βασιλέως Όθωνος έγιναν πολλού λόγου όίξιαι άνασκαφαί 
καί ανακαλύψεις. Ή Ελληνική όμως γή είναι ·πηγή ακένωτος αρχαιολογικού 
πλούτου καί πολλαί ίστορικαί άλήθειαι, πολλά φιλοκαλίας καί ευφυΐας παρα
δείγματα κεϊνται ακόμη ύπ’ αυτήν τεθαμμέναι λ Έπί σκοπψ επομένως έν γένει 
μέν νά πλουτισθή ή Επιστήμη ό,τι πλεΐστον καί2 ό,τι τάχιστον, έν μέρει δέ 
νά επιταχυνθούν αί άνασκαφαί, αί ανεγέρσεις καί συμπληρώσεις των αρχαίων 
ελληνικών μνημείων, περισσότερον παρ’ αν ή φροντίς αυτή έπεβάρυνεν εις 
μόνην τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν, άποφαοίζουν οΐ κάτω&εν υπογε
γραμμένοι λαβόντες καί τής ρηθείσης Κυβερνήσεως τήν συγκατάθεσιν 
τα ακόλουθα:

"Αρθρον 1.

Συνισιάται Εταιρεία υπό τήν έπίκλησιν ‘Εταιρεία ’Αρχαιολογική καί 
έ'χουσα τήν έδραν της εις ’Αθήνας.

"Αρθρον 2.

Σκοπός τής Εταιρείας ταύτης είναι νά συνδράμη εις τήν άνεύρεσιν, άνέ- 
γερσιν καί συμπλήρωσιν των έν Έλλάδι αρχαιοτήτων.

"Αρθρον 3.
Μέλος τής Εταιρείας γίνεται ό βουλόμενος,' είτε έν Έλλάδι, είτε έν 

αλλοδαπή κατοίκων.
"Αρθρον 4.

"Εκαστον μέλος χρεωστεΐ νά πληρώνη έτησίαν τινά συνεισφοράν, τής 
οποίας ό μέν κατώτερος3 όρος προσδιορίζεται εις 15 δραχμάς, ό δέ ανώτατος 
ανατίθεται είς τάς προαιρέσεις· εκτός τούτου δύναται έκαστον μέλος νά κάμη 
οποιοσδήποτε ά'λλας συνδρομάς προαιρείται, είτε εις χρήματα, είτε είς αρχαιο
λογικά βιβλία4.

Ή Εταιρεία ονομάζει προς τιμήν καί μέλη άντεπιστέλλοντα όσους έκ 
τών ξένων διά τάς άρχαιολογικάς των γνώσεις διακρινομένων ήθελεν εγκρίνει 
καί οί τοιοΰτοι είναι άπηλλαγμένοι πάσης υποχρειόσεως.

Είς τά μέλη δίδονται διπλώματα υπογεγραμμένα από τήν Εφορείαν καί 
τά όνόματά των αναγράφονται εις τό βιβλίον τής Εταιρείας. Κατά τήν παρα
λαβήν τού διπλώματος δύναται έκαστος νά δώση εις τό Ταμείον τής Εται
ρείας ό,τι προαιρείται.

"Αρθρον 5.

Τά έν Άθήναις παρόντα μέλη τής Εταιρείας θέλουν συνέρχεσθαι άπαξ 
τοΰ έτους κατά τήν ημέραν τής μνήμης τής άνεγέρσεως τού Παρθενώνος εις

1 τεθαμμένα ΠΑΕ. 2 δ,τι πλεΐστον και παραλείπονται έν ΠΑΕ. 3 κατώτατος ΠΑΕ·
4 Έν ΠΑΕ προστίθεται: f(ai λοιπά αντικείμενα,
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την Άκρόπολιν τών ’Αθηνών, διά νά εκλέγουν ένα Πρόεδρον, ένα ’Αντιπρό
εδρον, ένα Γραμματέα, ένα Λογιστήν1 καί τέσσαρα μέλη τής Εφορείας καί 
διά νά λαμβάνουν λόγον παρά τών διαχειρισθέντων τά τής Εταιρείας κατά 
τό παρελθόν έτος.

"Αρθρον 6.
Ό Πρόεδρος ή ελλείψει αυτού ό ’Αντιπρόεδρος μετά τοΰ Γραμματέως, 

τού Λογιστοΰ2 καί τών 4ων μελών θέλουν αποτελεί την Εφορείαν τής Εται
ρείας. ’Έργα δέ αυτής θέλουν είσθαι:

α') Νά συνυπακούεται μετά τοΰ ’Εφόρου τοΰ Κ(εντρικοΰ) Μουσείου περί 
τών άνασκαφών, ανεγέρσεων ή συμπληρώσεων τών αρχαιοτήτων, διότι ούδε- 
μία αυτών δεν θέλει ένεργείσθαι χωρίς τής συγκαταθέσεως καί συμπράξεως 
τοΰ αξιωματικού τούτου, τον οποίον ή Εφορεία δύναται, οσάκις τό κρίνή 
εύλογον, νά παρακαλή, ώστε ν’ άναλαμβάνη καί την έκτέλεσιν μιας ή ά'λλης 
εργασίας, χορηγούσα εις αυτόν καί τά χρηματικά προς τούτο μέσα καί λαμ- 
βάνουσα έπειτα παρ’ αυτού λογαριασμόν αυτών διά νά τον καθυποβάλλη έν 
καιρώ εις την Εταιρείαν.

β') Άποφασίσασα αρχαιολογικήν τινα εργασίαν νά δίδη την άδειαν τής 
δι’ αυτήν δαπάνης κατά προϋπολογισμόν έγκρινόμενον από τήν ’Εφορείαν.

γ') Νά εξετάζη έπιστημονικώς τάς άνευρισκομένας αρχαιότητας καί συνυ- 
πακούεται περί τοΰ αντικειμένου τούτου μετά τής υπό τής Κυβερνήσεως συστά- 
σης ’Αρχαιολογικής επιτροπής, είς ήν εναπόκειται ή δημοσίευσις αυτών.

"Αρθρον 7.
'Ο Πρόεδρος ή κατά τό άρθρον 6 ό ’Αντιπρόεδρος μετά τού Γραμμα

τέως καί τοΰ Λογιστοΰ 3 αποτελούν τήν επί τού ταμείου Επιτροπήν. Δοθείσης 
επομένως τής άδειας δαπάνης τίνος από τήν Εφορείαν, έκτελούν καί οι τρεις 
τάς ειδικάς πληρωμάς, έχοντες έκαστος άνά μίαν κλείδα τοΰ ταμείου, εις τό 
όποιον4 ανατίθενται5 τά αποδεικτικά αντί μετρητών. Ό Λογιστής6 κρατεί 
τούς λογαριασμούς τών εσόδων καί εξόδων.

"Αρθρον 8.
Είς τό τέλος έκάστου έτους θέλει εκδίδεσθαι σύνοψις τών πρακτικών τής 

Εφορείας καί διανέμεσθαι είς τά μέλη χάριν 7.
"Αρθρον 9.

Τά άνευρισκόμενα είναι κτήμα τού Δημοσίου Ταμείου 8, αλλά είς τούς 
καταλόγους αυτού θέλουν καταγράφεσθαι ώς άνατεθέντα9 « Έ'ξόδοις 10 τής 
'Εταιρείας».

1 ταμίαν ΠΑΕ. ’ ταμία ΠΑΕ. 3 ταμία ΠΑΕ. 4 την όποιαν ΠΑΕ (οΰχί όρθώς!).
5 κατατίθενται ΠΑΕ (όρθώς!). 6 ταμίας ΠΑΕ, 1 δωρεάν ΠΑΕ. 8 Μουσείου ΠΑΕ,
9 άνενρεθέντα ΠΑΕ, 10 δαπάνη ΠΑΕ.
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Άρθρον 10.
Ή Εταιρεία θέλει λογίζεσθαι ως υπάρχουσα άμα λάβη την έ'γκρισιν τής 

Ελληνικής 1 Κυβερνήσεως.
Έν Άθήναις, τη 6 Ίαν. 1837.

Μέλη τής 'Εταιρείας -
1 Κωνστα(ν)τίνος Μπέλιος *0) X. Αίνιάν (29)

‘Αλέξανδρος Μπέλιος * 8 (2) 30 Ά. Πετράκης (30)
Ζηνόβιος IIdm, έν Βιέννη * (3) Ν. Κωστής (31)

j G. C. Gropius* (4) Κ. Βλαχουτσης (32)
Ν. Γ. Θεοχάρης * (5) Γ. Άργυρόπουλος (33)

■j" ‘Α. Κομπατής * (6) Δ. Άνσέλμος (34)
Πέτρος Ά. Στεφανίτζης 11* (7) Γ. Αίνιάν (35)

Ψ. ’Ραγκαβής * (8) Σ. Κλεάνθης (36)
f Ά. °Ρ. ’Ραγκαβής* (9) Ό ιατρός Άίαυροκορδάτος (37)

10 J Κ. Σ. Πιττάκης* (10) Ά. Πάϊκος (38)
Ά. Ζ. Μάμονκας* (11) Δρ. Μανσόλας (39)

?■’/. Π. Κοκώνης * (12) 40 Jose Soler (40)
Θ. Φαρμακίδης * (13) Γ. Άποστολίδης Κοσμητής (41)

f Δ. Ν. Φωτίλας* (14) ’Ιωάννης Πιστόλλας (42)
Παναγιώτης Σούτσος (15) ’Αρχιμανδρίτης ’Αρσένιος (43)
Θ. Μανονοης * (16) ’Ιωάννης Ά. Οικονόμου (44)
Γ. Γεννάδιος (17) Χαρ. Καρπουνης (45)

+ Ί· 'Ρίζας (18) Ν. Λεβαδιεύς (46)
Σ. Όμηρίδης (19) J. Η. Skene (47)

20 ’Ιωάννης Γ. Τυπάλδος (20) Π. Δελιγιάννης (48)
Γεώργιος Μ. Καραμάνος (21) Ί. Έ. Χιλλ (49)
Δ. Ν. Δρόσος (22) 50 Ά. Πετζάλης Δικηγόρος (50)
Γ. Ά. Τάλλης (23) Ά. Πολυζωΐδης (51)
Κ. Δ. Σχινάς (24) Σ. Σκούφος (52)
Δ. Ά· Θεοδωράκης (25) Δ. Άνσέλμος (διαγεγραμμένο\-)*(-)
Ί. Όρλάνδος (26) Κ. Βοτζάρης* (53)

f Π. Κ. Ήπίτης (27) Φωκίων 'Ρώκ * (115)
Δ. Γ. Σούτζος (28) Δημήτριος Βονδονρης * (116)

1 Παραλείπεται ή λ. έν ΠΑΕ.
2 Έν παρενθέσει προσέθηκα τόν αριθμόν τοΰ μητρφου τών έιαίρων. Οί φέροντες 

σιαυρόν έγένοντο μέλη τοΰ πρώτου συμβουλίου. Διά κυρτών καί φέροντες αστερίσκον 
έτυπώθησαν οί γραφέντες χειρί Ά. 'Ραγκαβή.

2 ’Ανεψιός τοΰ Κιονστ. Μπελίου.
* 'Υπέγραψε δίς πρβ. άριθ. 34.
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Ευθύμιος Οικονομίδης * (142) Γ. ’ Αργνρόπουλος 1 * (-)
Ά. Ιπποκράτης Κλάδος* (143) Αημήτριος Αενδρινός * (149)
Κ. Δομνάνδος* (144) Δ. Θωμαίιδης* (150)

60 'Ρήγας Παλαμίδης * (145) Ά. Φόρστερ * (153)
Γ. Παγώνης* (146) Γεώργιος Σταύρον* (154)
Γ. Μανροκορδατος* (147)

*
* *

68 Χρ. Αύγουστος Βράνδης* (158)

Tfj 15 Ίανουαρίου 1837, ήτοι μετά εννέα ημέρας, έγκρίνεται ή ΐδρυσις 
τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας διά Β. Δ. υπό τοϋ υπουργικού συμβουλίου 1 2 
«έν δνόματι και κατ ιδιαιτέραν διαταγήν τής Α.Μ. τον Βασιλέως»' πρβ. ΓΙαρί- 
σην έ.ά. σ. 52 καί Συλλογήν σ. 31. Περιέργως εν τοΐς ΠΑΕ 1837-1838/9 3 4 5 * δεν 
δημοσιεύεται τό διάταγμα4- ίδέ καί κατωτέρω.

Τή 18 Ίανουαρίου 1837 ή επί των Εκκλησιαστικών γραμματεία τής 
Επικράτειας αγγέλλει τοΐς έταίροις την έγκρισιν τής ίδρυσεως διά τοϋ Β. 
Διατάγματος τής 15 Ίανουαρίου 1837- πρβ. ΠΑΕ 1837 σ. 20-21 (=ΠΑΕ 
1837-1846/7 σ. 16)δ.

Τή 28 ’Απριλίου 1837 έγένετο ή πρώτη γενική συνέλευσις των εταίρων 
έν τφ Παρθενώνι- πρβ. ΠΑΕ 1837, σ. 4 (=ΠΑΕ 1837- 1846/7 σ. 4)6- 
άρχαιρεσιών γενομένων έξελέγη πρώτος πρόεδρος τής εταιρείας ό επί 
’Όθωνος δίς γενόμενος υπουργός τής Παιδείας Ίακωβάκης 'Ρίζος Νερουλός 7.

Κατά ταϋτα γενέθλιος ημέρα τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας είναι, ως 
εδείξαμεν, ή 6 Ίανουαρίου 1837, ή εορτή τών Φώτων.

** *
1 Τό όνομα δίς (πρβ. άριθ. 33)· διά τοϋτο έν τφ μητρφιρ (άριθ. 148) διαγραφέντος 

τοΰ ονόματος αύτοϋ έγράφη έ'τερον.
’ Οί ύπογράψαντες είναι: "Αρμανσπεργ, Ί. 'Ρίζος, Σμάλτς, Δ. Ματσόλας, Ά. Γ. Κριε- 

ζής, Γ. Λασσάνης· οΰιοι διά τήν έν τφ έξωτερικφ απουσίαν τοΰ Βασιλέως "Οθωνος 
ήσκουν τήν άντιβασιλείαν.

3 Ταϋτα (α' έκδ.) έτυπώθησαν τφ 1840, δτε ό ιδρυτής, ώς θά ίδωμεν, είχεν άποθάνει.
4 Δυσεξήγητος φαίνεται μοι ή ουσιώδης παράλειψις αϋτη- φαίνεται, ότι διά μικρο

φιλοτιμίαν (ΐδέ κατωτέρω) τοΰτο έγένετο, ΐνα άποσιωπηθή τό όνομα τοϋ έν αΰτφ 
μνημονευόμενου ίδρυτοϋ.

5 Ό Καστόρχης σ. 7 καί 121 νομίζει, ότι τό έγγραφον τοΰτο είναι τό Β. Διάταγμα 
τής έγκρίσεως, αλλά καί τά ΠΑΕ 1837-1838/9, έν φ έν σελ. 4 μνημονεύεται τό Β. Διά
ταγμα, κατωτέρω έν σελ. 20 δέν άναγράφουσι τά Διάταγμα, άλλ’ άντιγράφουσι σχετικήν 
έγκύκλιον τής έπί τών Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίου έκπαιδεύσεως Γραμματείας 
τής ’Επικράτειας- τοΰτο διατί έγένετο θά ίδωμεν κατωτέρω (σελ. 49 κ έ.).

• Πρβ. καί Ά. 'Ρ. 'Ραγκαβήν, ’Απομνημονεύματα, Άθήναι 1895, τόμ. Β', σελ. 29.
1 Βίον τοΰ άνδρός ίδέ παρά Μπάρτ - Χίρατ, Έγκυκλ· λες. λ. Νερουλός· έτι πρβ, 

Παρίσην έ. ά· σ. ζ'.
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Νΰν ίδωμεν τίς είναι δ αληθής ιδρυτής τής ήμετέρας εταιρείας.
Καί δ Καστδρχης καί δ Καβαδίας όνομάζουσιν ιδρυτήν τής Εταιρείας 

τον Ίακωβάκην 'Ρίζον Νερουλόν [(1778 - 1850)· πρβ. Καστόρχην σελ. γ' 
(«τή ιερά μνήμη Ί. 'Ρίζον Νερουλόν ιδρντοϋ τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας»), 
σ. 11 («ό αοίδιμος 'Ρίζος προκαλέσας εις την ζωήν την ’Αρχαιολογικήν
εταιρείαν») καί Καβαδίαν σ. 14 («τή πρωτοβουλία___ ’Ιακώβου 'Ρίζου
Νερουλού), σ. 24, σ. 29 σημ. 1 (ιδρυτής Ί. 'Ρίζος Νερουλός) καί σ. 52. 
Παραδόξους δμως ούδέν έγγραφον ή τουλάχιστον εΐδησίν τινα ο'ιανδήποτε 
προσάγουσι, δι’ ών νά στηρίζηται δ ισχυρισμός αυτών *.

'Ιδρυτής τής Εταιρείας δεν είναι κατ’ εμέ δ Ίάκ. 'Ρίζος Νερουλός, 
αλλά ό πρώτος πρόεδρος αυτής από τού 1837 μέχρι τοΰ 1844, δτε άπήλθεν 
εις Κωνσταντινούπολην. Κατά τάς αρχαιρεσίας τοΰ 1848 άποθανόντος τοΰ 
δευτέρου Προέδρου τής εταιρείας Ίωάννου Κωλέττη έπανελθών εις Ελλάδα 
προβάλλει υποψηφιότητα, άλλ’ αποτυγχάνει1 2. 'Ότι δ 'Ρίζος Νερουλός δεν 
ίδρυσε τήν ’Αρχαιολογικήν εταιρείαν, διδάσκει καί δ ’Αλέξανδρος 'Ρ. 'Ραγκα- 
βής3, ’Απομνημονεύματα, Άθήναι 1895, τόμ. Β', σελ. 29, ένθα λέγει, δτι 
τή ένεργεία αΰτοΰ υπέγραψε τό πρακτικόν δ 'Ρίζος (και ελάβομεν και αυτών, 
προ πάντων δε τον εμού νπονργον, τον τής δημοσίας εκπαιδεναεως κ. 'Ρίζον, 
τάς νπογραφάς και τήν συγκατάθεσιν) 4' πρβ. καί Π. Καρολίδην, Σύγχρονος 
ιστορία των Ελλήνων καί τών λοιπών λαών τής ’Ανατολής, Άθήναι 1922, 
τόμ. Β' σελ. 222 - 223. Μάλιστα, ως θά ίδωμεν κατωτέρω, δ 'Ρίζος ύπέγρα- 
ψεν εν τώ πρακτικώ μετά τήν έκδοσιν τοΰ Β. Διατάγματος, ήτοι μετά τήν 15 
’Ιανουάριου 1837 5 6.

** *

’Αλλά τίς λοιπόν είναι ό ιδρυτής τής Εταιρείας; Πας τις θά έπίστευεν, 
δτι “Ελλην φέρων άσημον δνομα έγένετο ιδρυτής τής ’Αρχαιολογικής εται
ρείας καί διά τούτο ήγνοήθη επί τόσας δεκαετηρίδας τοΰτο. Καί δμως τό 
πράγμα δέν έχει οΰτω.

1 Ό Ά. 'Ρ. Μ. ό γράψας χόν βίον 'Ρίζου Νερουλοϋ παρά Μπάρτ-Χίρστ, Έγκυκλ. 
λεξ. λ. Νερουλός, καλεΐ αυτόν ιδρυτήν ακολουθών βεβαίως τον Καστόρχην.

2 Είναι λοιπόν ευεξήγητος ό λόγος, δι’ δν έξελέγη ό 'Ρίζος· ήτο τό υπουργικόν αξίωμα, 
ούχί δέ πρωτοβουλία τις διά τήν ΐδρυσιν τής Εταιρείας· άς ληφθή ύπ’ δψιν καί τοΰτο- 
τόν 'Ρίζον διεδέχθη έν τή προεδρίςι ό πανίσχυρος πρωθυπουργός ’Ιωάννης Κωλέιτης- 
πρβ. καί κατωτέρω.

3 Οΰτος έγένετο πρώτος γραμματεΰς τής’Αρχαιολογικής εταιρείας (1837 -1851) καί
ή ψυχή τής νεαρός εταιρείας.

* Παραδόξως ό Καβαδίας γραφών τώ 1900 δέν έλαβεν ύπ’ δψιν τήν πολύτιμον 
ταύτην πηγήν.

6 Περί τοΰ Κ· Πιττάκη ως δήθεν ίδρυτοΰ ίδέ κατωτέρω σελ. 50, σημ. 2·
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Ό προκαλέσας εις την ζωήν την ήμετέραν εταιρείαν είναι ό όντως μέγας 
εθνικός ευεργέτης βαρώνος Κωνσταντίνος Δημ. ΜπέλιοςΚ Οΰτος κυρίως έγέ- 
νετο μέγας ευεργέτης τής υπό τον τουρκικόν ζυγόν στεναζοΰσης Μακεδονίας 1 2. 
Παραλείπουν τάς πολλάς καί μεγάλας αυτοϋ δωρεάς μνημονεύω μόνον τό γνω
στόν «Βελίειον κληροδότημα» 3, δΤ ου εξεπαιδεύθησαν ως υπότροφοι εν 
Έλλάδι και τή Εσπερία μέχρι τοϋ νϋν πολλαί εκατοντάδες Μακεδόνων. 
Πατρίς τοϋ ίδρυτοΰ τής Εταιρείας Κωνσταντίνου Μπελίου είναι ή Βλάτση 
(πρφην Μπλάτσι, ύποδιοικήσεως Καϊλαρίων, νομοϋ Κοζάνης) τής Μακεδο
νίας· εγεννήθη τή 7 Μαρτίου (ν.ή.) 4 1772 καί άπέθανε τή 11/23 Δεκεμβρίου 
1838 (ίδέ καί κατωτέρω).

Την πρώτην εΐδησιν περί τοϋ ίδρυτοΰ τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας εΰρον 
δλως τυχαίως· προ τριών δηλαδή ετών ερευνών εν τή Βιβλιοθήκη τής Βου
λής, ϊνα λύσω ά'λλο ζήτημα, εΰρον έν έφημερίδι τοϋ έτους 1837 τήν πρώτην 
εΐδησιν περί τοϋ ίδρυτοΰ τής ήμετέρας εταιρείας. Είτα έρευνήσας εΰρον καί 
ά'λλας ειδήσεις περί αυτοϋ. Σπουδαίας ειδήσεις οφείλω καί εις τό Άρχεΐον τής 
Εταιρείας, δπερ επιμελώς ήρεύνησα5.

Τέλος έν τώ Ύπουργείφ τής Παιδείας ΰπεδείχθησάν μοι δύο πολύτιμα 
βιβλία: 1) Δ. καί Ν. Άργυριαδών, Πρακτικά τοϋ εΰγενεστάτου βαρώνου 
κυρίου Κωνσταντίνου Μπέλλιου Μακεδόνος, Βιέννη τής Άουστρίας 1838, 
σελίδες 88 6 καί 2) Τεϋχος κληροδοτημάτων 'Υπουργείου Εκκλησιαστικών, 
Άθήναι 1902 7.

1 Μπέλιος (=λευκός) καί Belio(s) είναι οί γνήαιοι τύποι τοϋ ονόματος (πρβ. έγγραφα 
υπ’ αύτοΰ υπογεγραμμένα καί σφραγίδα τής βιβλιοθήκης αυτοί)' ίδέ κατωτέρω)· κατά 
ταΰτα οΐ τύποι Μπέλλιος ή Βέλλιος ή Bellios είναι εσφαλμένοι' έκ Μακεδονίας κατήγετο 
καί ό νομικός Γεώργιος Βέλλιος, εταίρος άπό τοϋ 1840 (πρβ. Μητρφον άριθ. 242), μέλος 
τφ 1861 τής Δημοσιευτικής επιτροπείας τής Αρχαιολογικής Ιφημερίδος· πρβ. ΑΕ 
1862 σ. (γ').

2 Βιογραφικάς σημειώσεις ίδέ κατωτέρω.
3 Πρβ. Κ. Ζαβιτσάνον, Αρχεία εθνικών ευεργετών, Άθήναι 1929, τόμ. Α' τεϋχ. β’ 

σελ. 81-85.
4 = 25 Φεβρουάριου (π. ή ). Ή Αρχαιολογική εταιρεία οφείλει κατά τινα τρόπον

νά έορτάζη τήν ημέραν ταύτην, π. χ. δι’ανακοινώσεων, ως οί Γερμανοί κατά τό Win- 
ckelmannsfest τά γενέθλια τοϋ ίδρυτοΰ τής αρχαιολογίας.

6 Πιθανώς καί τά Γενικά αρχεία τοΰ Κράτους περιέχουσι σχετικά έγγραφα.
6 Δύο αντίτυπα κατέχει ή Εθνική βιβλιοθήκη (Β.Ε.Ι. 977), έ'τερα δέ δύο ή Βιβλιο

θήκη τής Βουλής. Τό βιβλίον έγράφη τή συνεργασία αυτοϋ τοΰ βαρώνου Μπελίου καί 
έξεδόθη ζώντος αύτοϋ.

1 Κατά τήν άνακοίνωσίν μου ό συνάδελφος κ. Α. Κεραμόπουλλος — παλαιός υπό
τροφος τοΰ Βελιείου κληροδοτήματος (έκ Βλάτσης) — υπέδειξε μοι καί τήν διατριβήν τοΰ 
Ί. Δελλίου, Ό βαρώνος Κωνσταντίνος Μπέλλιος, Μακεδονικόν ήμερολόγιον 3 (1910) 
σ. 19-36.
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Νϋν ίδωμεν τάς ειδήσεις καί τά έγγραφα, εξ ών εμφαίνεται, δτι ό βαρώ- 
νος Κωνσταντίνος Μπέλιος έγένετο ιδρυτής τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας:

1) Την πρώτην εΐδησιν εΰρον εν τή έφημερίδι ή «Άναγεννηθεΐσα 
Ελλάς» 1837 φ. 53, σελ. 211, ένθα γράφεται: «Ό Κ. Μπέλλιος, Έλλην 
καταγόμενος από την Μακεδονίαν, φιλοτιμοΰμενος να μιμηθή τούς Καπλά- 
νας καί Ζωσιμάδας καί Σακελλαρίους, έδωρήσατο εις τον δήμον των ’Αθη
ναίων, ως λέγουσι, πεντήκοντα χιλιάδας δραχμών κτήματα’ ό αυτός θέλει 
χαρίσει εις τό Ελληνικόν έθνος καί βιβλιοθήκην.

'Ο αυτός ζητεί νά συστήση 'Εταιρείαν περί αρχαιοτήτων καί νά την 
διατηρήση διά συνδρομητών, τους οποίους θέλει ενρει εκτός τον κράτους. 
Ό Κ. Μπέλλιος ήνωσεν οΰτω τό ό'νομά του μέ τό ό'νομα τών ευεργετών τοΰ 
’Έθνους· είθε καί ά'λλοι πλούσιοι ομογενείς νά μιμηθώσι τον πατριωτισμόν 
τοΰ άνδρός τούτου καί νά τιμήσωσιν οΰτω καί εαυτούς καί τήν πατρίδα την 
γεννήτριάν των».

Οι Άργυριάδαι ε. α. σ. 86 κέ. άντιγράφουσι τήν εΐδησιν καί έν υποση
μειώσει παρατηροΰσι τά εξής: «'Η 'Εταιρεία αϋτη σνστηθείσα ήδη έκτοτε 
προβαίνει με γενναία βήματα πληθυνομένων τών μελών της»1.

2) To Β. Δ. τής 15 ’Ιανουάριου 1837, δπερ ένέκρινε τήν ΐδρυσιν τής 
’Αρχαιολογικής εταιρείας (Παρίσης ε. ά. σ. 52 = Συλλογή κλπ. σελ. 31) ρητώς 
μνημονεύει τον βαρώνον Κ. Μπέλιον: «καί προσκαλοϋμεν τήν Γραμματείαν 
νά έκφράση εις αυτούς [=τούς άποφασίσαντας νά συστήσωσι τήν ’Αρχαιολο
γικήν εταιρείαν] καί μάλιστα εις τον βαρώνον Βέλλιον, δστις έδειξεν καί εις 
ταΰτην τήν ευκαιρίαν τον γενναϊόν τον ζήλον καί συμμετοχήν εις τό υψηλό- 
τερον συμφέρον τής 'Ελλάδος, έπισήμως τήν επί τούτφ ίδιάζουσαν ημών 
ευαρέσκειαν».

Τούτο είναι σημαντικωτάτη άπόδειξις, ήν παρεϊδεν ό συντάκτης τής συλ
λογής τών αρχαιολογικών νόμων Π. Καβαδίας γράφων τήν ιστορίαν τής 
’Αρχαιολογικής εταιρείας.

3) Τή 18 Ίανουαρίου 1837 2 τό Ύπουργεϊον τής Παιδείας άπέστειλεν 
επιστολήν8 προς τούς εταίρους, δι’ ής αγγέλλει τήν διά Β. Διατάγματος εγκρισιν 
τής ίδρύσεως τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας: ΠΑΕ 1837, σ. 20 (β' έ'κδ. σ. 16).

Άλλ’ ή επιστολή τής 11 Μαΐου 1837, ήν έ'λαβεν (εν Βουκουρεστίφ, ως 
φαίνεται)4 ό Κ. Μπέλιος, παρέχει διάφορον τύπον πρβ. Άργυριάδας σ. 39:

1 Κατά τό Μητρφον οί κατά τήν πρώτην διετίαν (1837 - 1838) έγγραφέντες εταίροι 
άνήλθον είς 196.

2 Τήν ημέραν ταύτην ό Καστόρχης (ίδ. άνωτ. σ. 35) έθεώρησεν ημέραν ίδρύσεως 
τής Εταιρείας.

3 Φέρει τήν υπογραφήν τοΰ Ίακ. 'Ρίξου.
4 Τή 27 Μαΐου 1837 διέτριβεν έν Βουκουρεστίφ’ πρβ. έγγραφον τοΰ έν Βουκουρεστίφ 

Έλληνος προξένου, δπερ παρέχουσιν οί Άργυριάδαι σελ. 1 κε.

I
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Άριθ.
Πρ. 10520. 
Δ. 778.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Προς τον Κύριον Βαρωνα Κωνσταντίνον Μπέλλιον !

Ή κυβέρνησις μετά μεγίστης εύχαριστήσεως έπληροφορήθη τον φιλογενή 
σκοπόν των συστησάντων την ’Αρχαιολογικήν ταύιην Εταιρείαν και κατα- 
γραφέντων ως μελών αυτής και εκφράζει προς Υμάς ιδίως, Κ. Βαρώνε, 
την εύαρέστησίν της, διότι καί εις την περίστασιν ταύτην 
αξιέπαινα)ς εδώσατε δείγματα τοΰ υπέρ τών σπουδαιότα
των συμφερόντων τής 'Ελλάδος εΰγενοΰς ζήλου σας, δχι δέ 
μόνον ένέκρινεν αυτήν κατά τον καθυποβληθέντα διοργανισμόν αλλά καί 
επιθυμούσα νά έμψυχοίση αυτήν διέταξε τά ακόλουθα:

α'. Ό ’Έφορος τοΰ Κεντρικού Μουσείου θέλει συνεννοεΐσθαι μετά τής 
εταιρείας περί τών αρχαιολογικών αυτής εργασιών καί οσάκις προσκαλείται 
ύπ’ αυτής καί αί δημόσιαι άσχολίαι του τώ άφίνουν καιρόν υπόλοιπον 
ν’ άναλαμβάνη τήν διεΰθυνσιν τινών έκ τών εργασιών της, δίδων μετέπειτα 
λόγον εις αυτήν τής χρηματικής διαχειρίσεως, ήτις τυχόν επί τούτω ήθελε 
τώ εμπιστευθή.

β'. Ή ’Αρχαιολογική επιτροπή θέλει διευθύνει διά τών συμβουλών της 
τήν εταιρείαν είτε αμέσως, εϊτε εμμέσως διά τού εφόρου τού Κ. Μουσείου, 
οσάκις το ζητήση ή εφορεία.

γ'. Επιτρέπεται εις τά μέλη τής εφορείας ή είσοδος τής ’Αρχαιολογικής 
βιβλιοθήκης.

δ'. ’Αριθμός (100) αντιτύπων τής ’Αρχαιολογικής έφημερίδος θέλει δίδε- 
σθαι χάριν εις τήν εταιρείαν διά νά διανέμηται εις τά μέλη της.

ε'. Τά υπό τής εταιρείας άνευρισκόμενα αρχαιολογικά αντικείμενα θέλουν 
καταγράφεσθαι ε’ις τους καταλόγους τού Μουσείου ως «προσφερθέντα υπό 
τής εταιρείας».

ς'. Ή έτησία σύνοψις τών πρακτικών τής εταιρείας θέλει τυπώνεσθαι 
άνεξόδως εις τήν Β. Τυπογραφίαν.

ζ'. Τό ό'νομα έκάστου διαμείναντος μέλους τής εταιρείας είς διάστημα 
τριετίας θέλει έγγράφεσθαι είς στήλην λιθίνην είς τήν είσοδον τού Εθνικού 
μουσείου.

Έν Άθήναις τή 11 Μαΐου 1837.
Ό Γραμμστεύς 

Ί. ‘Ριξος.
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Ή φράσις, ήτις ανωτέρω διά κυρτών ήραιωμένων γραμμάτων εξαί
ρετοι, σαφώς ύποδηλοϊ τον ιδρυτήν.

Δηλαδή 6 υπουργός Ίάκ. 'Ρίζος προς τον Ιδρυτήν ένόμισεν ορθόν 1 
να μή έπαναλάβη την κοινήν επιστολήν τήν σταλείσαν τοις λοιποΐς εταίρους.

4) Έν τφ πρακτικά» τής ίδρυσεο)ς τής εταιρείας τής 6 ’Ιανουάριου 
1837 αναγράφεται πρώτον το ό'νομα τοϋ Κωνσταντίνου Μπελίου (ίδέ ανω
τέρω σ. 39)* 1 2.

5) Έν τώ Μητρψφ τών εταίρων τής εταιρείας πρώτος πάντων (εν σελ. 1, 
άριθ. 1) αναγράφεται ό «Κωνσταντίνος Μπίλιας, Θετταλός (?)» 3.

6) Έν σχεδίφ επιστολής — άποκειμένφ έν τώ Άρχείφ τής εταιρείας 
ημών — προς τον Κωνσταντίνον Μπέλιον τής 24 Δεκεμβρίου 1837 λέγεται 
ό'τι ή σΰστασις τής εταιρείας οφείλεται κυρίως εις αυτόν. Επειδή ή επιστολή 4 
είναι ανέκδοτος, παραθέτω αυτήν όλην έχει δε ουτω:
Ά(ριθ.) π(ρωτοκ.)34.

(Προς τον Κ. Βαρώνον Κωνσταντίνον Μπέλλιον) 5

Κύριε !
Μαθών ότι μετά μακράν οδοιπορίαν κατηντήσατε εις Βιέννην, λαμ

βάνω τήν τιμήν νά σάς διευθύνω έν δνόματι τής αρχαιολογικής εταιρίας, εις

' Άλλ’ είχε καί τήν έντολήν τοΰ Β. Δ.: «και προοκαλονμεν την Γραμματείαν ( = τόν 
υπουργόν) νά έκφραση.... εις τόν βαρώνον Βέλλιον. . .. έπισήμως τήν έπΐ τούτψ 
ίδιάζουσαν ήμών ευαρέσκειαν.

! Τό όνομα τοΰ Κωνσταντίνου Μπελίου καί τών άκολουθούντων 14 (άριθ. 1-14 καί 
16) συνιδρυτών έχει γραφή διά τής αυτής χειρός· άναντιρρήτως, ώς έπείσθην έξ ειδικής 
έρεύνης, έγράφησαν ύπό τοϋ ’Αλεξάνδρου 'Ραγκαβή· τό ότι τό όνομα τοϋ Μπελίου ό 
'Ραγκαβής ανέγραψε πρώτον, είναι σοβαρά ένδειξις υπέρ τής γνώμης μου. Υποθέτω, 
ότι τό έγγραφον, έν φ ύπέγραψεν ό Κωνσταντίνος Μπέλιος, υπεβλήθη πρός έγκρισιν 
καί έκδοσιν τοΰ Β. Διατάγματος- εις τοϋτο άντιγραφέν ύπό τίνος καλλιγράφου μέν, 
άλλ’ ούχί φιλολόγου, ώς φαίνεται (ίδέ άνωτ. σ. 36), προσέθηκεν ό 'Ραγκαβής έν τέλει 
τήν χρονολογίαν (’Εν Άθήναις, τή 6 Ίαν. 1837) καί τά 15 ονόματα (άριθ. 1-14 καί 16) 
καί περιέφερε πρός άναζήτησιν εταίρων- οΰτω γινώσκομεν ήδη, ότι ό πρώτος Πρόεδρος 
τής Εταιρείας Ίάκ. 'Ρίζος (έν τφ έν σελ. 39 πίνακι ΰπ’ άριθ. 18) υπέγραψε τή ένεργείφ 
τοΰ 'Ραγκαβή (ίδέ άνωτ. σ. 41)· άρα δέν ήτο έκ τών ιδρυτών.

1 Δέν φαίνεται ύπό τίνος προσετέθη τό έρωτηματικόν- άλλά Θετταλός — Μακεδών 
είναι γνωστόν, ότι παρά τισιν ή Μακεδονία έλογίζετοώς τμήμα τής Θεσσαλίας- πρβ. καί 
Μαν. Όλοβώλου Έγκώμιον, ’Επετ. έταιρ. βυζαντ. σπουδ. 3.(1926) σ. 181 τήν δέ γε Θετ-
ταλίας μητρόπολιν, ή Θέρμη πριν ώνομάζετο, τφ Θετταλφ δέ νίκη (κώδ.: τή Θετταλών δε 
νίκη Γ. Π. Οικονόμος) αυμπεαονοα τήν κλήσιν μετήμειψεν.

Καί έν ΠΑΕ 1839/40, σ. 66 Ρ καί 69“ πρώτος μετά τά άντεπιστέλλοντα μέλη (=Μ.Α.) 
αναγράφεται ό Μπέλιος (σ. 66Ρ ό Βαρών Κ. Βέλλιος έκ Θεσοαλίας έν Βιέν. τής Αυστρίας f, 
σελ. 69 “: Le Baron C. Bellios, de Thessalie, a Vienne),

4 Έχει γραφή ύπό τοΰ γραμματέως Ά. 'Ραγκαβή. h ΠροσΑήκη Ί. 'Ρίζου.
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σνατασιν τής οποίας τά μέγιστα σννετελέσατε, τό δίπλωμα διά τοΰ οποίου 
άναγνωρίζεσθε ως μέλος αυτής και τό τοΰ Κ(υρίου) Ζ. Πώπ και Κ(υρίου) 
Άλεξ. Μπέλιου.

Συγχρόνως παρακαλεΐσθε (υπό τής εταιρίας) 1 διά τοΰ υποφαινομένου 
[ύπό τής εταιρίας]2 νά ένεργήσητε ως πληρεξούσιος αυτής, [πασχίζων] 2 
(προσπαθών) 1 διά τών μέσων καί τής επιρροής σας ν’ αύξήσητε οίς οΐδατε 
τρόποις τούς συνδρομητάς καί [τά μέσα] 2 (τούς πόρους) 1 τής Εταιρείας, 
καί νά τή διαβιβάζητε τάς γινομένας συνδρομάς ό'ντες3 είς άμεσον μετά τής 
εφορείας αυτής αλληλογραφίαν. Ή εφορεία δεν αμφιβάλλει δτι είς την Βιέν
νην, πόλιν δπου διατρίβουσιν πολλοί πολλάκις την πατρίδα ωφελήσαντες 
φιλογενεΐς, όποιοι (προ πάντων) 1 οί Καπετανάκαι, ό Δάρβαρης καί άλλοι, 
θέλει τύχει ου μικράς συνδρομής. [Προ πάντων]2 (’Ιδίως)1 δμως πέποιθεν εις 
τον ύμέτερον ζήλον, τοΰ οποίου έδώσατε, διατριβών είς την Ελλάδα, εΰγενή 
δείγματα. Έν Άθήναις τή 24 Δεκ. 1837.

Ί. ’Ρίζας.
Ά. 'Ρ.'Ρ.*

* *

Έν τή διοικήσει τής Εταιρείας δεν εμφανίζεται, ως άνέμενέ τις, ό 
βαρώνος Μπέλιος, διότι εβδομάδας τινάς, ίσως ημέρας τινάς προ τών πρώ
των αρχαιρεσιών (τή 28 ’Απριλίου 1837 α' γενική συνέλευσις τών εταίρων 
έν τφ Παρθενώνι επί τής Άκροπόλεως) άπήλθεν έκ τής Ελλάδος, εις ήν, 
ως φαίνεται, δεν επανήλθε πλέον πρβ. Άργυριάδας σ. 40 (έγγραφον τής 
11 Μαρτίου 1837): «αΐ έν τω καιρφ τής άναχωρήσεώς μου υπενθυμίσεις
καί διαταγαί προς τούς__Μακεδόνας».Ή Έφημερίς τής Σμύρνης (έν φ. 258
’Απριλίου 1837) γράφει περί διελεύσεως τοΰ βαρώνου Μπελίου έπί αυστρια
κού πλοίου (τής γολέττας Ariana) πλέοντος προς την Κωτσταντινούπολιν 
πρβ. Άργυριάδας σ. 33 κέ. 4.

Έξ έγγράφου τοΰ προξένου τής Ελλάδος έν Βουκουρεστίφ φαίνεται, 
δτι τή 27 Μαΐου ήτο ήδη έν Βουκουρεστίφ (πρβ. Άργυριάδας σ. 1 κέ.)5.

Τή 31 Δεκεμβρίου 1837 εύρίσκεται πλέον έν Βιένη, έν ή μονίμως κατφ- 
κευ πρβ. κωδίκελλον διαθήκης αυτού, Τεύχος κληροδοτημάτων σ. 18 καί 
Κ. Ζαβιτσάνον, Αρχεία έθνικών ευεργετών, Άθήναι 1929, τόμ. Α' τεύχ. β' 
σελ. 85. Αλλά καί τό σχέδιον τής επιστολής τής 24 Δεκεμβρίου 1837, δπερ 
ανωτέρω έδημοσιεΰσαμεν, λέγει περί Βιένης.

1 Προσθήκη Ί. 'Ρίζου. 2 Διεγράφη ύπό Ί. 'Ριζου. 3 ων 'Ραγκαβής: όντες'Ρίζος.
4 «Le baron Constantin Bellio.. . . part aujourd’hui avec la goellete autrichienne

VAriana pour Smyrne, d’ou il compte se rendre ό Constantinople». 5 Έν Βλαχίρ. 
είχε κτήματα ό Κ. Μπέλιος- ώς μανθάνω, ζώσιν έκεΐ απόγονοι τής οικογένειας.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:47 EEST - 54.226.8.97



Αντ. X. Χατζή : Περί τού αληθούς ίδρυτού τής Άρχαιολ. Εταιρείας 47

** *
Εικών (ελαιογραφία) τοΰ υπέροχου άνδρός υπάρχει Ιν τφ Δημοτικά» 

νοσοκομεία» «Ελπίς»1 (πρβ. πίν. 1).
Νομίζω, δτι καί ή ’Αρχαιολογική εταιρεία οφείλει να τίμηση τον ιδρυ

τήν δι’ άναρτήσεως εικόνος1 2 καί εντοιχίσεως αναμνηστικής πλακός έν τή 
είσόδω τοΰ μεγάρου αυτής.

Εικών αΰτοϋ ίσως σφζεταί που καί έν τή Εθνική βιβλιοθήκη, εις ήν 
περιήλθε τω 1837 μετά τής πλούσιας βιβλιοθήκης αύτοΰ- πρβ. Άργυριάδας 
σ. 42 καί 37 (άρ. ε')· δεν πιστεύω νά άπεστάλη αύτη εις Νέαν Πέλλαν3, ώς 
ωρίζεΐο εν τφ δωρητηρίφ έγγράφφ.

** *

Βιογραφικάς σημειώσεις περί τοΰ άνδρός δυστυχώς έ'χομεν έλαχίστας. 
Κατά τήν διαθήκην (ίδέ κατωτ. σελ. 49 σημ. 2) έγεννήθη τή 7 Μαρτίου (ν. ή.) 
1772, ό δέ πατήρ αύτοΰ εκαλείτο Δημήτριος Μπέλιος (βλέπε καί κατωτέρω 
Λόγιον Έρμήν 1819)4 * 6.

Τέλος κατά τήν έκτύπωσιν τής παροΰσης διατριβής ήδυνήθην νά λάβω 
έκ Βιένης (παρά τής Gratialregistratur des Bundeskanzleramtes, πρώην 
Adelsarchiv) πολυτίμους ειδήσεις περί τοΰ άνδρός. Ό διαπρεπής άρχαιο- 
λόγος καί Γενικός πρόξενος τής Αυστρίας έν Άθήναις κ. Otto Walter λίαν 
φιλοφρόνως ΰπεβοήθησε τήν έρευναν- τή ένεργεία αύτοΰ έλαβον τάς εξής 
έπισήμους πληροφορίας: Ό Κωνσταντίνος Μπέλιος έγεννήθη έν Φιλιπ- 
πουπόλειδ- άπό τοΰ 1808 ήτο έμπορος έν Βιένη καί έγένετο πλουσιώτατος- 
ήτο αυστριακός υπήκοος, ή δέ οικία αύτοΰ έν τή πόλει είχεν άριθ. 618 
(Stadt Wien, Haus 618)e.

1 Έν τή είσόδφ τού αΰτοϋ νοσοκομείου αναθηματική στήλη φέρει τό όνομα τοΰ 
μεγάλου άνδρός. Τό νοσοκομεΐον τούτο κατά μέγα μέρος οφείλει τόν πλούτον αύτοΰ εις 
μεγάλην δωρεάν τοΰ Μπελίου- πρβ. Άργυριάδας σελ. 2 κέ., ένθα αντιγράφεται ή 
συμβολαιογραφική πράξις τής δωρεάς.

2 Ή πρότασις αυτή έγένετο αποδεκτή, καλόν δέάντίγραφον άνηρτήθη έν τή αιθούση 
τοΰ συμβουλίου τής Εταιρείας.

3 Αύτη είχεν ίδρυθή ΰπό προσφύγων έκ Μακεδονίας έν τή έπαρχίφ Λοκρίδος.
4 Πρεσβύτερός τις αδελφός αύτοΰ εκαλείτο Στέφανος (Stephan von Bellio· ίδ. κατωτ.

σελ. 49 σημ. 1).
6 Ούχί έν Βλάτση, ώς γράφει ό Ί. Δέλλιος (ένθ. άνωτ. σελ. 20)· ή Βλάτση ήτο, ώς 

φαίνεται, ό τόπος τής γεννήσεως τοΰ πατρός αύτοΰ- ή αρχική όμως πατρίς αύτοΰ είναι 
τό χωρίον Λινοτόπι (Λινοτόπολις παρά τοϊς λογίοις τοΰ προπαρελθόντος αίώνος) τής 
Μακεδονίας- ή κώμη αϋτη δεν σφζεται νΰν καταστραφεΐσα τόν ΙΗ’ αιώνα.

6 Geboren zu Philippopel (Mazedonien) — im Jahre 1816 40 [γρ. 44- πρβ. διαθήκην] 
Jahre alt — war er seit 1808 protokollierter Kaufmann in Wien, der hauptsachlich mit

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:47 EEST - 54.226.8.97



48 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής ‘Εταιρείας 1919

Φαίνεται, δτι έ'τυχεν επιμελούς μορφώσεωςJ, διότι μετέφρασε νεαρός ετι 
εκ τού γερμανικού * 1 2 3 τα «Τού νέου 'Ρομπινοόν συμβάντα» 3 (1792, τόμοι 2)' 
τούτο άνετυπώθη τφ 1819’ πρβ. καί Κ. Σάθαν, Νεοελληνική φιλολογία. Βιογρα- 
φίαι τών έν τοΐς γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων, Άθήναι 1868, σελ. 616 4 *.

Ήτο άγνωστον πότεδ καί διά τίνα λόγον ελαβεν Ιν Αυστρία τον τίτλον 
τού βαρώνου (πρβ. είκ. 1, οΐκόσημον) 6' άλλ’ αί επίσημοι πληροφορίαι, ας ελα-

der Turkei Handel betrieb. Er verlor indes durch ungUickliche Umstande seiti 
betrachtliches Vermogen und trat bei Sina Sobn in Stellung ein. Doch gelang es 
ihm bald wieder,—anscbeinend mit Hilfe seines beguterten Bruders — einen eigenen 
Handel zu eroffnen und sich dadurch abermals ein grosses Vermogen zu eriverben. 
Insbesonders liess er auck alte Piaster und Kaisertaler in der Turkei fiir das k. k. 
Munzhaus sammeln. Er war osterreichischer Untertan; seine Wohnung war in der 
Stadt, Haus 61 8.

1 Κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ φίλου καθηγητοΰ Τρύφωνος Εΰαγγελίδου ό Κωνστ. Μπέ- 
λιος διά τοΰ εμπορίου έκτήσατο μεγάλην περιουσίαν, μετέφρασεν έκ τοΰ γερμανικοΰ 
έργα τινά καί συνετέλεσεν εις τήν έκδοσιν ελληνικών βιβλίων.

2 Πιστεύω, δτι έν Βιένη δύναται νά ύπάρχη έν ταΐς βιβλιοθήκαις τό γερμανικόν 
πρωτότυπον.

3 Ό τίτλος τοΰ βιβλίου έχει κατά τόν Άνδρ. Παπαδόπουλον Βρετόν, Νεοελληνική 
φιλολογία, Άθήναι 1857, τόμ. Β’ σελ. 89, άρ. 233, ούτω: Τοΰ νέου 'Ρομπινοόν συμ
βάντα- συντεθέντα μέν εις Γερμανικόν ιδίωμα, μεταφρασθέντα δέ εις τήν απλήν ήμών 
διάλεκτον παρά Κωνσταντίνου Δημητρίου Μττέλιου, τοΰ έκ Λινοτοπόλεως τής Μακε
δονίας, καί παρ’ αΰτοΰ άφιερωθέντα τοΐς έντιμοτάτοις, χρησιμωτάτοις καί έν πραγμα- 
τείαις άρίστοις αϋταδέλφοις, κυρίοις κυρίοις Άδάμ καί Δημητρίφ Κωνσταντίνου Τζε- 
τήρη, ών καί τοΐς άναλώμασι τύποις έκδοθέντα. Τόμος α. έν Βιέννη, 1792. Έκ τής 
ελληνικής τυπογραφίας Γεωργίου Βεντότη, εις 8°ν.

* ’Αντιγράφω ένταΰθα τήν αγγελίαν τοΰ τυπογράφου έν τή έφημερίδι τής Βιένης 
«Λόγιος Έρμης> 1/13 ’Ιουλίου 1819, σ. 583:

Εΐδησις. | Έν τφ τυπογραφείφ μου άνατνπώνονται ήδη καί τά τοΰ νέου 'Ρομπινοόν 
συμβάντα, μεταφρασθέντα έκ τής Γερμανικής εις τήν απλήν τών Γραικών διάλεκτον 
παρά τοΰ κυρίου Βαρώνος Κωνσταντίνου Δημητρίου Μπέλιου, 1792 εις δύω τόμους. 
Ό νέος ούτος "Ρομπινοόν πόσον άξιον περιεργείας βιβλίον είναι, πόσην ηδονήν προξε
νεί εις τούς παϊδας, καί όποιονδήποτε απλώς αναγνώστην, πόσην ωφέλειαν, ταΰτα πάντα 
είναι γνωστά ήδη εις τήν Ελλάδα, έπειδή πανταχόθεν ζητείται. Όθεν μετά έξ εβδομά
δας έκβαίνει άπό τά πιεστήρια τοΰ τύπου καί έστω εις κοινήν εΐδησιν.

Ή τιμή τών δύω τόμων είναι δύω ήμισυ φιορ. ασημένια, καί δστις άγοράση 100 
σώματα, λαμβάνει 15 σώμ. δωρεάν.

Βιέννη τή 28 Μαΐου 1819. Δαβίδης Δαβιδοβίχης

Τυπογράφος.
δ Πάντως δμως μεταξύ τοΰ έτους 1792 καί τοΰ 1819.
6 Πρβ. Άργυριάδας, έ. ά. σελ. 43. "Η περιγραφή τοΰ οικοσήμου κατά τόν άξιότιμον 

πρόεδρον τοΰ Έραλδικοΰ καί γενεαλογικοΰ τμήματος τής "Ιστορικής εταιρείας τής Ελλά
δος κ. Γεώργιον Τιπάλδον έχει ώδε: * Τετραγωνισμένου (icartele). Ιον Κνανονν μετ’ άργυ
ρός τριαίνης. 2°ν Κνανονν μετά κεφαλής καί λαιμού μονοκέρωτος άργυρον. 3°ν ’Ερυθρόν
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βον έκ Βιένης (ιδ. άνωτ. σ. 47) διδάσκουσιν, δτι ό αύτοκράτωρ τής Αυστρίας 
Φραγκίσκος ό A' (1792-1835) ωνόμασε δι’ αύτογράφου αύτοκρατορικοΰ 
γράμματος τή 24 Φεβρουάριου 1817 αυτόν βαρώνον 
τής Αυστρίας (Konstantin Freiherr von Beiiio)· 
εν τφ διπλοίματι άνεφέροντο κα'ι οί λόγοι, δι5 οΰς 
άπενεμήθη αΰτφ ό τίτλος ούτος τής εύγενείας1.

Ό βαρώνος Μπέλιος άπέθανε τή 11/23 Δεκεμ
βρίου 1838* 1 2 πιθανώς έν Βιένη3.

Είς την Ελλάδα κατήλθεν εν έ'τει 1836, ό δε Βα
σιλεύς ’Όθων έτίμησεν αυτόν διά τής φιλίας αύτοϋ4.

"Αγνωστον διά τίνα λόγον ό κόμις von Armans- 
perg (άντι βασιλεύς επί "Οθωνος) διετέθη ούχί φιλι- 
κώς προς αυτόν (πρβ. Άργυριάδας ε. ά. σελ. 35)5.
'Υποθέτω ό'τι διά την εχθρότητα τοϋ Armansperg ή καί Ελλήνων ίσχυόν-

Είκ. 1. Οίκόσημον 
3«ρώνου Κ. Μπελίου.

μετά κεφαλής καί λαιμόν ίππου πρός αριστερά άργυρον. 4«ν Άργνροϋν μετ’ άνιπταμένον μελα
νός αετού έχοντος την κεφαλήν προς αριστερά, κρατοΰντος δε διά τον ράμφους αντον σταυρόν. 
— Κράνος : Βαρωνικον στέμμα.— Λοφίον: Κράνος μετ’ επικειμένου άετοϋν. Κατά τόν αύτόν 
έραλδικόν περιγραφή τοϋ αύτοϋ οικοσήμου (Baron Bellio) μετ’ ελαφρών διαφορών, ας 
θεωρώ περιττόν νά μνημονεύσω, υπάρχει Ιν έραλδικφ λεξικφ, οΰτινος όμως ό τίτλος δέν 
αναγράφεται έν ταΐς σημειώσεσιν αύτοϋ.

1 ’Ιδού τό κείμενον τών επισήμων πληροφοριών: Laut Inhalt der Akten der Grati- 
alregistratur des Bundeskanzleramtes (ehemals Adelsarchiv) wurde der Bestellte des 
Fiirsten der Wallachei in Wien, Konstantin von Bellio, mit kaiserlichem Handschrei- 
ben vom 24. Februar 1817 in den osterreicbischen Freiherrnstand erhoben; das 
bezugliebe Diplom wurde am 13. Mai 1817 ausgefertigt.

Als Beweggriinde sind in dem Diplom das Ansehen, das die Familie in der Walla- 
cbei genoss, die Verdienste seines Bruders, des Grosslogotheten oder Obersten Land- 
richters in der Wallachei, Stephan von Bellio, und die eigenen Verdienste, nament- 
lich durch die Bewirkung einer betrachtlichen Fruchtaushilfe fiir die notleidenden 
Grenzer im Banat, angefuhrt.

2 Τήν πληροφορίαν περί τοϋ έτους τοϋ θανάτου αύτοϋ, όπερ ήγνοεΐτο, οφείλω είς 
σημείωμα έπϊ κεκυρωμένου αντιγράφου τής Ιδιοχείρου διαθήκης αύτοϋ, όπερ άπόκειται 
έν τφ Ύπουργείφ τής Παιδείας· κατά τό σημείωμα ή διαθήκη άπεσφραγίσθη τή 18 
’Ιανουάριου 1839' τήν δέ ημερομηνίαν «11/23 Δεκεμβρίου* οφείλω είς πληροφορίαν έκ 
τοϋ αρχείου τοϋ ίεροΰ ναοΰ 'Αγίου Γεωργίου (τών ορθοδόξων) έν Βιένη· πρβ. Σωφρό
νιον Λεοντοπόλεως, Ό έν Βιέννη ναός τοϋ 'Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ’Εκκλη
σιαστικός φάρος 9 (1912) σ. 19, σημ. 1. Πιστεύω, ότι καί άλλας ειδήσεις δύναται νά 
παράσχη τό άρχεϊον τής έν Βιένη ελληνικής κοινότητος.

3 Τή 10 Μαΐου 1838 έν Βιένη γράφει έπιστολήν· πρβ. Άργυριάδας έ.ά. σ. η'.
4 Τιμών αύτόν άπένειμεν αΰτφ τόν χρυσοΰν σταυρόν τοϋ Β. τάγματος τοϋ Σωτήρος· 

πρβ. Άργυριάδας έ. ά. σ. 27.
* Κατά τήν Εφημερίδα Σμύρνης 4 Νοεμβρίου 1837.

4
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των τότε1 ήναγκάσθησαν οί έν τϊ] Εταιρεία νά άποσιωπήσωσι — μετά 
τον θάνατον τοϋ Κ. Μπελίου— τό γεγονός, οτι αυτή ίδρύθη τη πρωτοβου
λία αίιτοΰ' ουτω δ’ εξηγείται ή πλάνη τοϋ Καστόρχη- είναι λυπηρόν, δτι 
ό ’Αλέξανδρος 'Ραγκαβής — άνήρ οϋχί τυχαίος — δεν έσχε τό θάρρος νά 
άποκαταστήση τό δίκαιον καί νά άποδώση suutn cuique 1 2· ίσως όμως 
και διά την πάροδον πολλών δεκαετηρίδων ύπέπεσεν εις μνημονικόν σφάλμα· 
ό ’Αλέξανδρος 'Ραγκαβής (1809 -1892) έγραψε τά ’Απομνημονεύματα αΰτοΰ 
ολίγα έτη προ τοϋ θανάτου αΰτοΰ (πρβ. Εισαγωγήν εις τά ’Απομνημονεύματα 
τόμ. Α'. σελ. 6)· άλλ’ από τοϋ έτους τής ίδρΰσεως τής Εταιρείας — είχε τότε 
ηλικίαν 28 ετών—είχε διαρρεϋσει ήμισυς αιών! Ό 'Ραγκαβής δμως ήδϋ- 
νατο, αν ήθελε νά έρευνήση ολίγον, νά άνατρέξη είς τό Β. Διάταγμα, δπερ 
αυτός βεβαίως μετά τοϋ ύπουργοΰ Ί. 'Ρίξου είχε συντάξει καί έν φ ό βαρώ- 
νος Μπέλιος σχεδόν διαρρήδην λέγεται ιδρυτής τής Εταιρείας3 * 5.

1 Πρβ. Εφημερίδα Σμύρνης ’Απριλίου 1837 φ. 258 (=’Αργυριάδαι σ. 34): si 
quelques Hellenes ont montre de V ingratitude envers un homme qui vient de faire tant 
de bien a la Grece κ.λ.π.

2 Ό "Ραγκαβής, δστις, ώς γνωστόν, έγένετο πρώτος γραμματεΰς τής ’Αρχαιολογικής 
εταιρείας, έν τφ έργφ αύτοΰ’Απομνημονεύματα, Άθήναι 1895, τόμ. Β' σελ. 28, γράφει 
τά εξής περί τής ίδρύσεως τής Εταιρείας; «’Ολίγον δέ μετά ταΰτα μοί έπρότεινεν 
ό κ. Πιττάκης νά συνεργασθώμεν είς σύστασιν ’Αρχαιολογικής Εταιρίας, κατά τό 
υπόδειγμα τής Φιλεκπαιδευτικής, ΐνα διά συνδρομών ιδιωτικών ύποβοηθώμεν είς τήν 
έπίτασιν τών αρχαιολογικών εργασιών, δι’ ας λίαν ανεπαρκή ήσαν τότε οί δημόσιοι 
πόροι. Τήν πρότασιν αΰτοΰ όρθοτάτην καί λίαν εύπρόσδεκτον θεωρήσας, συνέταξα αμέ
σως έγώ τής ’Εταιρίας τόν οργανισμόν, καί συμπαραλαβόντες καί τόν Ν. Θεοχάρην, 
έπορεύθημεν οί τρεΤς όμοΰ εις τινων τών μάλλον φιλομούσων τάς οικίας, καί έλάβομεν 
καί αυτών, πρό πάντων δέ τοΰ έμοΰ ύπουργοΰ, τοΰ τής δημοσίας έκπαιδεύσεως κ. 'Ρίξου, 
τάς ύπογραφάς καί τήν συγκατάθεσιν».

Ταΰτα κατ’ έμέ δέν είναι δύσκολον νά έρμηνευθώσιν.Ό Μπέλιος συλλαβών τήν ιδέαν 
τής ίδρύσεως τής ’Αρχαιολογικής έταιρείας άνέθηκε τφ άρχαιολόγφ Πιττάκη, δστις ήτο 
Έφορος τοΰ Κεντρικοΰ μουσείου (πρβ. Καβαδίαν ε. ά. σ. 17 σημ. 2) τήν σύνταξιν οργα
νισμού τής ίδρυθησομένης εταιρείας καί τόν προσηλυτισμόν έταίρων ό Πιττάκης άνα- 
κοινοΐ τοΰτο τφ Άλεξάνδρφ 'Ραγκαβή, δστις ήτο τμηματάρχης τής Άνωτέρας καί μέσης 
έκπαιδεύσεως (21 ’Οκτωβρίου 1833 —26 Μαρτίου 1841) έν τφ 'Υπουργείω τής Παιδείας 
ύπό τόν ’Ιάκωβον 'Ρίζον Νερουλόν ό 'Ραγκαβής αποδεχθείς τοΰτο συντάσσει τό πρα
κτικόν τής ίδρύσεως (οργανισμόν) καί έρχεται προς τόν υπουργόν 'Ρίζον καί καλεΐ 
αυτόν είς συνεργασίαν (ίδέ καί άνωτ. σ. 41).

Σπουδαία άπόδειξις τής πλάνης τοΰ 'Ραγκαβή είναι καί τοΰτο : ό Καστόρχης (εταί
ρος άπό τοΰ έτους 1851 [πρβ. μητρφον άριθ. 84], μέλος τοΰ συμβουλίου 1858-1889), 
δστις έν μέν τή εταιρεία έπί δωδεκαετίαν, έν δέ τφ συμβουλίιρ τής εταιρείας έπί πεν
ταετίαν ήτο συνάδελφος τοΰ Πιττάκη (μέλους τοΰ συμβουλίου 1837 -1863), ούδέν λέγει 
περί τοΰ Πιττάκη ώς ίδρυτοΰ· διότι ούδέν είχεν ακούσει.

5 Κατά τά άλλα τά ’Απομνημονεύματα τοΰ 'Ραγκαβή είναι πολύτιμος πηγή διά τήν
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Ζών ό βαρώνος Μπέλιος διέθετε τον πλούτον αύτοϋ υπέρ φιλανθρω
πικών σκοπών περί τής δωρεάς προς τό Δημοτικόν νοσοκομεΐον εΐπομεν 
ανωτέρω.

’Αλλά συγκινητική είναι και ή δωρεά τής μεγάλης βιβλιοθήκης αΰτοϋ- 
ταΰτην δ αείμνηστος άνήρ κατέλιπε ζών τή Μακεδονία ι. Κατά τό έγγραφον 
τής δωρεάς (βλ. Άργυριάδας έ.ά'. σ. 35) αυτή ώφειλε νά σταλή εις την Μακε
δονίαν, δταν ίδρυθώσι σχολεία εν αυτή * 2’ μάλιστα κατά τό πνεύμα τού εγγρά
φου ή βιβλιοθήκη οφείλει νά περιέλθη εις τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης3.

1926 - 1929.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΧΑΤΖΗΣ

ΐοτορίαν τής ’Αρχαιολογικής έταιρείας (πρβ. π. χ. τόμ. Β' σ. 158 κέ. 272 κέ.: ’Αρχαιο
λογική εταιρεία καί ’Ακαδήμεια) καί τά αρχαιολογικά ζητήματα.

4 Κατάλογον των βιβλίων παρέχουσιν οί ’Αργυριάδαι έ. ά. σ. 43 κέ.
2 Ή συμβολαιογραφική πράξις (άρ. 101 παρά τω συμβολαιογράφφ ’Αθηνών Κωνστ. 

Πιτάρη) φέρει ήμερομηνίαν 15 ’Ιανουάριου 1837' πρβ. Άργυριάδας σ. 38 (κάτω).
3 Τούτο έγνώρισα τφ Ύπουργείω τής Παιδείας διά τής αΐτήσεως τής 7 Δεκεμ

βρίου 1927 (άριθ. 56451)' περί τής βιβλιοθήκης τού Μακεδόνος Μπελίου Ιγράφησάν τινα 
καί έν τφ ήμερησίω τΰπφ έξ άφορμής τής άνακοινώσεώς μου· πρβ. π. χ. εφημερίδα 
«Πολιτεία» φ. 12 Δεκεμβρίου 1927.

[ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ: Είς σελ. 47, αημ. 4: Περί τού Στεφάνου Μπελίου, τού βαρώνου 
Κωνστ. Μπελίου (τραπεζίτου!) καί τών Μπελίων έν γένει βλ. Ν. Banescu, «Academia» 
greceasca din Bucuresti si scoala lui Gheorge Lazar, Cluj 1925 [άπόσπασμα έκ τού 
Anuariul Universitatii 1923-4], σελ. 11 κέ. — Εις σελ. 47, αημ. 6: Πιθανώς τό Φιλιπ- 
πούπολις (Μακεδονία!!) οφείλεται εις παρανάγνωσμα άντί Λινοτάπολις, ήτις πράγματι 
άνήκει είς τήν Μακεδονίαν. — Εις σελ. 49, αημ. 2; Τμήμα τής διαθήκης έδημοσιεύθη 
καί έν τή συλλογή Μητρφον τών είς την άμεσον διαχείρισιν τον 'Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων υπαγόμενων κληροδοτημάτων, Άθήναι 1929, τόμ. Α' σελ. 40 - 45' προσεχώς 
θά έκτυπωθή έν τή αυτή συλλογή ή διαθήκη πλήρης· έν ταΰτη διαλάμπει μεγάλη έλλη- 
νική ψυχή' νομίζω, ότι οί Μακεδόνες εχουσι καθήκον νά γράψωσι πλήρη βιογραφίαν 
τού μεγάλου άνδρός ]
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1929

1· ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΩ ΩΔΕΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1929

Έξηκολουθήσαμεν και εφέτος την άνασκαφήν ημών εν τφ ’Ωδείω τοΰ 
Περικλεούς δαπάναις πάντοτε της ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, άλλ’ εκτός τής 
έπιχορηγήσεως ταύτης εΐχομεν έξαιρετικώς εφέτος καί τοΰ Υπουργείου τής 
Παιδείας. Έπί δίμηνον περίπου (κατά Φεβρουάριον και Μάρτιον) σκάψαντες 
έν τφ χώρφ τοΰ έμβαδοϋ και ολίγον άνωθεν τοΰ Πρόπυλου (πρβλ. Σχέ- 
διον 1 καί είκ. 1) καί απέναντι τής ΜΑ γωνίας τοΰ ανατολικού αναλήμματος 
τοΰ Θεάτρου τοΰ Διονύσου, οΰδέν άξιον λόγου εύρημα άνεΰρομεν καί τούτο 
διότι ενταύθα ειχον ριφθή από ετών τά εκ τών άνασκαφών τοΰ Διονυσιακού 
Θεάτρου χώματα τά από τού 1867 καί εντεύθεν προς άποκάλυψιν αυτού.

Αί άνασκαφαί ήρξαντο από τοΰ σημείου τού προ διετίας εκεί άποκαλυ- 
φθέντος τμήματος τοΰ βαλεριανείου τείχους, μηκ. 5.10 (δρα είκ. 1 άριθ. 1 
καί 2) τού άνωθεν τοΰ Πρόπυλου εύρεθέντος καί εις άπόστασιν 27 μετρ, από 
τής βόρειας πλευράς τού κτιρίου.

Τό τμήμα τούτο τοΰ τείχους, δλως προχείρως και εν σπουδή τότε έξετά- 
σαντες, ως έκ τής διακοπής τών άνασκαφών, εκ τού ενσκήψαντος βαρέος χει- 
μώνος, έξελάβομεν τότε ως άνήκον εις τον τοίχον τής Μ. πλευράς τού οικο
δομήματος καί έξέπληξεν ημάς ή μεγάλη δυσαναλογία τών διαστάσεων αυτού’ 
διότι έν φ ή βορεία πλευρά τοΰ κτιρίου εύρέθη έ'χουσα 65 μέτρων μήκος, 
τής Δ. ήτο 27 μέτρ., τού Παυσανίου ΰποδηλούντος δτι ήτο τετράγωνον καί 
έξελάβομεν τό τμήμα τούτο τοΰ τείχους ως άρχαΐον, άτε όμοιάζον κατα
πληκτικούς, ως προς τον τρόπον τής οίκοδομίας (ϊσοδομικής) καί έκ τοΰ είρ- 
γασμένου αρχαίου υλικού αυτού, έξ οΰ άπετελεΐτο, προς τον τοίχον τών άλλων 
πλευρών τοΰ οικοδομήματος. Ούτω δ’ έ'σχομεν τότε, ως έν προηγουμένη έκθέ- 
σει ημών εΐπομεν, έσφαλμένα συμπεράσματα, δσον αφορά τάς διαστάσεις τού 
κτιρίου, καί έπιστεύσαμεν προς στιγμήν, δτι 6 Άριοβαρζάνης κατά την άνοι- 
κοδόμησιν τοΰ ’φδείου, δεν έτήρησε τάς αύτάς διαστάσεις, δσον αφορά τό
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πλάτος αυτού, ή και δτι δεν άνψκοδόμησεν επί τοϋ αυτού σχεδίου τοΰ Περι
κλεούς. Κατ’ ακολουθίαν τής πεπλανημένης γνώμης ήμών ταΰτης έπιστεύσα- 
μεν δτι τό ’Ωδεΐον δεν είχε σχήμα τετράγωνον, ώς αναφέρει 6 Παυσανίας, 
αλλά ορθογώνιον, καίτοι 6 ρηθείς περιηγητής αναφέρει τοΰτο, παραβάλλων 
τό εν Μεγαλοπόλει Θερσίλιον προς τό ’φδεΐον. Εντεύθεν δε παρηρμηνευ-

σαμεν καί τά τοϋ Παυσανίου λεγάμενα, δτι δηλ. διά τής άναγραφής τετράγω
νον δεν ήννόει μαθηματικώς τετράγωνον, αλλά τετράπλευρον οικοδόμημα.

Κατόπιν δμως νεωτέρας άνασκαφής εξηρευνήσαμεν τον τοίχον τούτον 
και εΐδομεν δτι δεν εδράζεται επί στερεού Ιδάφους, καί δεν ήτο αρχαίος, καί 
συνεπώς ούδεμίαν σχέσιν δύναται νά έχη με τό ωδεΐον, έν τέλει άποδειχθείς 
δτι είναι συνέχεια τοΰ βαλεριανείου τείχους, δπερ κατήρχετο από τής Α. 
πλευράς τοϋ κτιρίου ως συνηντήσαμεν αυτό κατά τό πρώτον έτος τών άνα- 
σκαφών ήμών τφ 1914.
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Επίσης εΐδομεν δτι παραπλεύρως τοϋ τείχους τοΰτου παραθέει to υδρα
γωγείου τής Έννεακροΰνου, δπερ ευρομεν επίσης καί εν τή Α. πλευρά τοΰ 
κτιρίου (είκ. 2 παϊ 3) κατευθυνόμενον προς Δ. κάτωθεν ακριβώς των Δ. ακρω- 
ριών τοΰ βράχου τής Άκροπόλεως, δπου άνεκάλυψεν αυτήν ό κ. Dorpfeld 
τώ 1896.

“Ενεκα τοϋ πυκνοΰ συνοικισμού ενταύθα μεταγενεστέρων εποχών καί δή 
κατά τους επί Τουρκοκρατίας χρόνους είχον έπέλθει πολλαί αλλοιώσεις καί

Είκ. 2. Ώδεΐον Περικλεούς. Τοίχος Δ. πλευράς. Τμήμα Βαλεριανείου τείχους.

καταστροφαί καί αυτός δ τοίχος τής δυτικής πλευράς (πρβλ. Σχεδ. 1 καί εϊκ. 1) 
ευρέθη οΰχί εν συνεχεία αλλά κατά διαστήματα σωζόμενος καί επισκευασμέ
νος κατά διαφόρους εποχάς διά παντοίου υλικού διαφόρων οικοδομημάτων. 
Ή μη εϋρεσις ακόμη τοϋ τοίχου τής μεσημβρινής πλευράς τοΰ κτιρίου δυσχε
ραίνει ημάς εις τον ακριβή ορισμόν τών διαστάσεων τοϋ κτιρίου καί κρατεί 
ημάς εν αμηχανία αναμένοντας οϋτω την άπαλλοτρίωσιν τοΰ ανατολικού 
χώρου τοΰ Ωδείου, ένθα οί σημερινοί οίκίσκοι, μετά την κατεδάφισιν τών 
οποίων θέλει Ινεργηθή τακτική πλέον άνασκαφή έφ’ δλου τοΰ χώρου τοΰ 
‘φδείου’ καί υπάρχει ελπίς δτι θά προέλθωσιν εις φώς, αν οΰχί τι άλλο, του
λάχιστον τά θεμέλια αΰτοΰ.
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Οΰιω λοιπόν ζητητέον τό τέρμα τοϋ τοίχου τής Δ. πλευράς πέραν και 
τοΰ Πρόπυλου 1 εις μήκος 65 περίπου μέτρων, οσον είναι και τής βορείου 
πλευράς- ημείς δέ άνασκάψαντες μόνον εις μήκος 27 μέτρ. έχομεν ακόμη νά

Είκ. 3. Ώδεΐον Περικλεούς: τμήμα'Βαλεριανείου τείχους καί ΰδραγωγεΐον Έννεακρούνου.

επιτελέσωμεν άνασκαφήν 38 μέτρ. προς συνάντησιν τοΰ τοίχου τής μεσημ
βρινής πλευράς τοΰ ’Ωδείου. Έν προηγουμένη εκθέσει ημών ανέφερον

1 Άναφορικώς μέ τήν θέσιν τοϋ Προπύλου καί ό κ. Welter έν τή έν Mitteilungen 
Band XXXXVII τοϋ έτους 1922 σελ. 76 άρτι έκδοθείσχ) πραγματείφ του, εύφήμως 
κρίνει τήν συνεχιζομένην από τοΰ 1914 καί έντεΰθεν έργασίαν ημών έν τφ Ώδείφ. Ουτω 
τό Πρόπυλον τοποθετεί ό κ. Welter έπίσης πρός Α. τοΰ Θεάτρου, φέρει δέ πρός πίστω- 
σιν ότι ό Διοκλείδης (Άνδοκίδου περί μυστηρίων 1,38) είδε κατά τό Πρόπυλον τοΰ 
Διονυσιακού Θεάτρου, δτι πλήθος ανθρώπων έκ τοΰ ’φδείου εις τήν ’Ορχήστραν κατήρ- 
χετο. Γνωσθείσης όμως ήδη τής θέσεως τοΰ Ωδείου ήμών χωρίς έννοεΐται είσέτι νά 
καθορισθώσι τά δρια αύτοΰ, ως έκ τών πρός Άνατολάς κειμένων οικημάτων καί μόνον 
τής Δ. αύτοΰ πρός τό Θέατρον πλευράς προελθούσης εις φως καί τής Β. τοιαΰτης, τούς 
πρός τούς πρόποδας τής Άκροπόλεως. Καί λέγει έξεταστέον εις τί ύψος άπό τής επιφά
νειας τής θαλάσσης πρέπει νά άναζητήσωμεν αυτό καί νά όρίσωμεν τήν θέσιν του άφ’ου 
τό Ώδεΐον άνφκοδομήθη ύπό τοΰ Άριοβαρζάνου 63 - 51 π.Χ.) έπί τοΰ Περικλείου Ωδείου, 
έν σχέσει πρός τό υπό τοΰ Λυκούργου μεταρρυθμισθέν Διονυσιακόν Θέατρον.

’Επειδή δέ ή έσωιερική έπιφάνεια τοΰ Θεάτρου έχει ύψος 88,60 μ. καί ή έξωτερική
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(Πρακτ. Άρχαιολ. Εταιρείας 1915) δτι ύπελείπετο είσέτι νά άνασκαφή τό 
εμβαδόν τοϋ ΜΔ. μέρους τοΰ ’Ωδείου, άλλ’ δ τεράστιος δ'γκος τοϋ καλύπτον- 
τος αυτό χώματος ήθελεν απαιτήσει καί χρόνον μακρόν καί δαπάνην ού σμι- 
κράν, καί διά τούτο άνεβάλομεν μέχρι τοΰδε την εργασίαν ταΰτην δι’ εύθε- 
τώτερον χρόνον.

’Ήδη, ως ανωτέρω εΐπομεν, εκτός τής παροχής των μέσων υπό τής 
’Αρχαιολογικής εταιρείας καί τό Ύπουργεΐον τής Παιδείας εχορήγησεν ήμϊν 
γενναίαν πίστωσιν, δι’ ής έργασθέντες περαιτέρω επί δυο μήνας άπεκαλύψα- 
μεν αρκετόν χώρον τοΰ έμβαδοΰ, ήτοι από τοϋ Πρόπυλου καί άνωθεν εις 
μήκος 10 καί πλέον μέτρων.

Έν τφ χώρφ τούτφ εσυνεχίσαμεν καί εφέτος καί οϋτω επροχώρησεν ή 
εργασία Ινταϋθα εφ’ικανόν (πρβλ. είκ. 1).

Τή 11 Σεπτεμβρίου 1929 εγένετο ή έναρξις έπαναλήψεως των άνασκα- 
φών εν τφ έμβαδώ τοΰ οικοδομήματος, ήτοι από τοΰ σημείου, ένθα άπεκα- 
λΰφθη τό τμήμα τοΰ βαλεριανείου τείχους (πρβλ. εΐκ, 1) δπερ εΰρομεν κατά 
την Ν. πλευράν καί έκεΐθεν προς τά άνω, ήτοι παραλλήλως προς τον Δ. τοί
χον τής πλευράς τοΰ κτιρίου, δστις ώς έν προηγουμένη μου εκθέσει άνέφερον, 
δεν σώζεται εν συνεχεία, αλλά κατά διαστήματα καί παραλλήλως τοΰ όπισθεν 
κατερχομένου Α. αναλήμματος τοΰ θεάτρου τοΰ Διονύσου (είκ. 1).

Καί τοΰ δυτικού τούτου τοίχου τοΰ κτιρίου δύσκολον είναι νά δρισθή 
ή ακριβής χρονολόγησις έ'νεκα των κατά καιρούς επισκευών άς οΰτος ύπέστη 
εΐς τούς μετέπειτα χρόνους γενομένων.

Τά εξαγόμενα χώματα Ινταΰθα δέν φαίνονται στερεά, καθότι είναι 
απορρίμματα τών παλαιοτέρων άνασκαφών τοΰ θεάτρου γενομένων από τοΰ 
1867 καί έντεΰθεν. Ταΰτα διακρίνονται δμως καί εκ τής συστάσεως αυτών 
καί τών επαλλήλων διαφόρων στρωμάτων αυτών. Οΰτω είς βάθος ενός μέτρου 
από τής σημερινής επιφάνειας τής έπιχώσεως τοΰ εδάφους βλέπομεν στρώμα 
πάχους ενός μέτρου καθ’ δλην την έκτασιν εκ χώματος άργιλλώδους προερ- 
χομένου Ικ τοΰ κάτω στρώματος τοΰ στερεού εδάφους τοΰ θεάτρου τοΰ 
Διονύσου, δπερ βλέπομεν καί σήμερον δτι είναι άργιλλώδες.

Όθεν, ως εΐπομεν ανωτέρω, έπάναγκες έκρίναμεν νά ζητήσωμεν τον 
τοίχον τής Μ. πλευράς τοΰ κτιρίου πολύ πέραν καί τοΰ Προπύλου.

Έκεΐ λοιπόν είς άπόστασιν 65 περίπου μέτρων, δσον είναι δηλαδή τό

82,50 μ. έλαχίστην παρέχει διαφοράν ύψους (από τής Θαλάσσης) όθεν ζητητέον λέγει τό 
Πρόπυλον εγγύς τοΰ αρχαίου ναοΰ, εΐς δν ήγεν ή οδός Τριπόδων, ό κατά τήν Δ' εκατον
ταετηρίδα ίδρυθείς.

Έντεΰθεν λοιπόν συνάγει δτι ή εϊδοδος είς τό Θέατρον ή το εν κεκλιμένον επίπεδον 
(Ratnpenweg) καί έκειτο μεταξύ Ωδείου καί τής βαθέως κειμένης τοΰ Θεάτρου περιο
χής καί ήγεν είς τήν ανατολικήν πάροδον αύτοΰ.
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μήκος τής βορείου πλευράς άνωρΰξαμεν καθέτως τάφρους (δρ. είκ. 1) ένθα 
σημειοϋται διά των άριθ. 3, 4 και 5) επί τή έλπίδι, δπως έπιτΰχωμεν τον τοί
χον τής πλευράς ταΰτης, άλλ’ οΰδέν δυστυχώς εΰρομεν εκεί, καθότι καί ό τοί
χος τής μεσημβρινής πλευράς τοϋ κτιρίου, φαίνεται δτι ΰπέστη μεγάλην κατα
στροφήν έ'νεκα τοϋ εκεί ίδρυθέντος πυκνοϋ συνοικισμοϋ ληφθέντος τοϋ ύλικοϋ 
τοΰτου προς οικοδομήν οικιών, ών πλεΐστα θεμέλια, ως εΐπομεν, ευρομεν καί 
ένταϋθα καθώς καί πλήθος μεταγενεστέρων χρόνων πίθους οικιακής χρήσεως 
τών κατοίκων.

Ίσως άνατολικώτερον εντεϋθεν τών άνορυχθεισών τάφρων καί κυρίως 
εντός τών οικιών τοϋ μή εισέτι άπαλλοτριωθέντος χώρου θέλει εΰρεθή δ τοί
χος τής μεσημβρινής πλευράς ως καί ή κυρία είσοδος τοϋ ’Ωδείου' καθότι 
άλλας εισόδους εϋρομεν μίαν μέν εις τήν ανατολικήν καί έτέραν εις τήν δυτι
κήν πλευράν τοϋ κτιρίου' (πρβλ. είκ. 1).

’Αλλά περί τοΰτου θά εΐμεθα εις θέσιν νά πληροφορήσωμεν κατά τό 
Ιρχόμενον έτος, δταν συν Θεά» συνεχίσωμεν τήν άνασκαφήν ημών, άπαλλο- 
τριωμένου τοϋ χώρου εκεί κατεδαφιζομένων τών μικρών οικιών.

t Π. ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ

2. ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ ΣΚΑΦΑΙ (1929)

Τώ 1929 σκαφικαι έργασίαι έγένοντο έπ’ άμφοτέρων τών οχθών τοϋ 
χειμάρρου καί μάλιστα επί τής δεξιάς.

A') ini τής άριατεράς δ'χ&ης. Έπανελήφθη ή βορράθεν τοϋ μουσείου 
σκαφή ή βορράθεν τής εις Σκάλαν Ώρωποϋ μελλοΰσης άγειν άμαξιτοϋ. 
Ένταϋθα προς τή όδώ έν άγρώ Λοΰπη (πρβ. ΠΑΕ 1924 lox 19253s) απο
καλύπτονται λείψανα οικοδομήματος, ήγουν δυο χώροι οριζόμενοι υπό νοτο
βορείου τοίχου, δστις φέρεται από τής άμαξιτοϋ προς βορράν εις μήκος 4 60> 
μεθ’ δ έπικάμπτεται πρός τε άνατολάς καί προς δυσμάς.

Έκ τοϋ άνατολόθεν τής στοάς καί τών θερμών άγροϋ Παπαγγελή εκο- 
μίσθη εις τήν στοάν μέγα μάρμαρον, δπερ τό πάλαι ήν επίθημα (ανατολικόν) 
τοϋ θρονιού τής βορροδυσμικής γωνίας τοϋ άνατολικοΰ δωματίου τής στοάς.

Β') ini τής δεξιάς οχΰ·ης. Έν τώ χειμερινά» καταγώγια» (ΠΑΕ 
1917 239 είκ. ι) άπεκαλΰφθησαν τά τών ανατολικών μετακιονίων τής δισκελοϋς 
στοάς (άρ. 38-41), ένθα ή έπίχωσις πάνυ βαθεϊα.

Έν δέ τοΐς δυσμικοΐς νοτόθεν τής άνατολοδυσμικής πομπικής όδοϋ 
144-138 (JE 1922102) άνεκαθάρθη τό οικοδόμημα 146 A-146 ΑΑ (JE 
1922 ιο2 είκ. 2 1928 43 εΐκ. 3)' εχει δέ τοΰτο εσωτερικόν μήκος 5 22 (βορρονό- 
τιον) X 8 95 (δυσμανατολικόν)' ό βόρειος τοίχος συνέκειτο έκ δυο δόμων,
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ών ό μέν κάτω ήν πώρου (πλ. 065), ό δέ δίνω (πλ. 045) ασβεστολίθου· επί 
τοΰ ανατολικού τοίχου είχε θύρωμα πλ. ± 0 90· παρά τον βόρειον τοίχον 
ηύρέθη μεγάλη πλάξ ασβεστολίθου 160X0 81, πάχ. 057 δίχα τεθραυμένη 
(άδηλον εί ήν οδού)· προς τφ νοτίψ τοίχφ κατά τό μέσον τού χώρου ηύρέθη- 
σαν λείψανα τοίχου, ίσως μεσοτοίχου. Προς τφ βορείφ τοίχω τού 146 A 
'ίδρυται βάσις πώρου (Κ), 105 (BN) X 052 (ΔΑ), ύψ. 065, έφ’ής τετρά
γωνος πώρος 062 (BN) X 049 (ΔΑ), ύψ. 079' νοτόθεν ταύτης άπεκαλύ- 
φθη συνέχεια (Ω) τοΰ τοίχου, δστις ερχόμενος εκ βορρά νοτόθεν τής όδοϋ 85 
κάμπτεται έν 142 Αν προς άνατολάς· έν Ω λήγει είς μέγαν πώρον (μήκος 
δυσμανατολικόν 120, πλ. 044, ύψ. 060). Νοτόθεν τοΰ 146 Α άπεκαλύφθη 
τό τετράγωνον οικοδόμημα 146 Ν· “Εχει δέ τούτο εσωτερικόν μήκος βορρο- 
νότιον μέν 6 67, δυσμανατολικόν δέ 5 80' τό 146 Ν έπι τοΰ άνατολικοΰ τοί
χου είχεν ίσως δύο θύρας μονοθύρους (πλ. 0 94), σφζεται δέ κατά χώραν μέν 
πλάξ εστηκυΐα ως παραστάς τοΰ βορείου θυρώματος, άνατολόθεν δέ τής είκα- 
ζομένης θέσεως τής νοτίου θύρας οδός μονοφύλλου θυρώματος. Δυσμόθεν 
τοΰ 146 Ν χώρος μάκρος (δυσμανατολικόν μήκος 1118), διηρημένος διά πλίν
θων, ως εικάσαι, ωμών είς δύο χώρους, δυσμικόν (143Νδ) καί άνατολικόν 
(143 Να), μετ’ιδίων θυρωμάτων επί τοΰ βορείου τοίχου. ’Ενταύθα ηύρέθησαν 
κονιάματος άποτμήματα, έρυθρώς καί φαιώς καί θαψίνως έπικεχρωσμένα. 
Ό νότιος τοίχος τών δύο χώρων τούτων ήν άντηρις τών εκ νότου διά φάραγ- 
γος καταρρεόντων ΰδάτων, πάνυ βαθέως τεθεμελιωμένος· Ιν τφ δυσμικφ 
τοίχφ τοΰ 143Νδ σώζονται τό μέρος έξ δόμοι, συνδεόμενοι φορμηδόν καί 
παρά μήκος προς τούς τοΰ νοτίου τοίχου, ήγουν δ μέν 10? (κατώτατος) καί δ 
3°? καί δ 5°? δόμος τοΰ νοτίου τοίχου έξικνοΰντο μέχρι τής ανατολικής επι
φάνειας τοΰ αντιστοίχου δόμου τοΰ δυσμικοΰ τοίχου, δ δέ 20? και 4ος καί ο 
6°5 δόμος τοΰ νοτίου τοίχου είσεχώρουν μέχρι τής δυσμικής επιφάνειας τοΰ 
δυσμικοΰ τοίχου (πρβ. έν τφ χώρφ 163 την συνδεσιν τοΰ νοτίου τοίχου 
[ = τής άντηρίδος] προς τον δυσμικόν τοίχον, ΠΑΕ 1928 44)·

Δυσμόθεν τοΰ συγκροτήματος 163 - 167 ηύρηται στενός νοτοβόρειος 
τοίχος (πλ. 0 40, μήκ. 2 80)’ δυσμόθεν δέ τούτου διήκεν ή έκ τοΰ νοτίου όρους 
οδός, ήτις έπικαμπτομένη ήγε διά τών χωρων 147 Ν και 147 εις την δδόν 138 
καί εντεύθεν διά τής δδοΰ 108 και δια τής επι τοΰ χείμαρρου γέφυρας εις τα 
τής άριστεράς όχθης.

Έπι τοΰ νοτίου τοίχου, ήγουν τής μακράς άντηρίδος, τοΰ εϊρημένου 
συντάγματος 163- 167 άνεφγετο δίοδος (πλ. 0 89 -0 99) προς άποχέτευσιν 
τών έκ τοΰ όρους όμβριων ΰδάτων ένταϋθα δέ έν τφ χώρφ 165 ηύρηται 
οχετός έκ τμημάτων πώρων ύποκοίλων, κρυπτός, δστις καθ’αέν ΑΕ 1922106 
ειρηται, φέρεται προς βορράν εις την οδον 138 (πρβ. ΠΑΕ 1928 45)·

Νοτόθεν τοΰ συντάγματος 163-167 πέντε που μέτρ. ύπερθεν έπι δχθου
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τής κλειτύος τοϋ νοτίου ορούς άπεκαλύφθη οικοδόμημα ΑΒΓΔΕ, ού ό βόρειος 
τοίχος φέρει θύρωμα άνοιγόμενον προς βορράν. Έν τφ κτίσματι τούτφ 
ηύρέθησαν λίγδου αποκόμματα δύο λύχνου κα'ι σκύφων και πλησίον, εν προ- 
τέρας έτείας σκαφείςι, πολλών πωμάτων αγγείων άποτμήματα, εξ ών είκαστόν 
ό'τι ενταύθα υπήρχε κεραμεΐον.

Έν τή ανατολική πομπική όδώ 138 (ΑΕ 1922ioa εΐ*. 2) άνεκαθάρθησαν 
τα παρά τό οικοδόμημα 137? και άνατολόθεν τούτου, άνεφάνησαν δ’ ευκρι
νέστερου τα τής αρχής τής έκ των βορρανατολικών καμπύλως φερομένης 
οδού 138' ενταύθα ή οδός φαίνεται ηύρυσμένη άποκοπέντων τοίχων τινών 
των βορράθεν κειμένων οικοδομημάτων. Έκ τής οδού 138 δύο μέν οδοί 
έφερον προς νότον, άλλη δέ καθήκεν επί τον χείμαρρον.

Νοτόθεν τών προς νότον φερουσών δύο οδών εκτείνεται σύριγξ έν τφ 
βράχφ όρωρυγμένη, έχουσα μήκος άνατολοδυσμικόν 18 μέτρων, πλάτος ± 100, 
ύψος 1 50, καί φέρουσα δεξαμενήν, ής μήκος δυσμανατολικόν μέν 1 60, νοτο- 
βόρειον δέ 2·35, βάθος δέ 200, κατά δέ τά ανατολικά τής σύριγγος υπάρχει 
τοίχος βορρονότιος· έ'ξωθεν δέ, ήγουν βορράθεν τού ανατολικού στομίου τής 
σύριγγος, 190 άπαντικρύ αυτού, έν τφ άνατολικφ άκρω δυσμανατολικοΰ 
τοίχου τριών χώρων, 080 δυσμόθεν τού ανατολικού τοίχου τού ανατολικού 
χώρου ϊδρυται θύριον ύψους 0 98, (δίοδος 0 45 [άνω]—0 50 [κάτω]), ου ή 
μέν ανατολική παραστάς σύγκειται έκ δύο έπαλλήλων λίθων, ή δέ δυσμική 
έξ ενός (πλ. 0 26, πάχ. 040), τό δέ υπέρθυρου (δίχα τεθραυσμένον) έχει μήκος 
0 63, ύψος 0 21.

Νομίσματα ηύρέθησαν 20 χαλκά (Βοιωτών κλπ.), α καί Άθήναζε κομι- 
σθέντα κατετέθησαν έν τφ νομισματικφ μουσείφ.

+ Β. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

3. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΒΩΝ

Ή έφετινή άνασκαφή έν τφ Καδμείφ, αν έξαιρέσωμεν γενικήν τινα διευ- 
θέτησιν καί μετατόπισιν καί αποκομιδήν χωμάτων, έστράφη κυρίως είς τήν 
άφαίρεσιν τού συμπήκτου έκ τοιχογραφημάτων καί ασβέστου δαπέδου, υπό 
τό όποιον εΐχομεν έν μέρει εισδύσει προ τού 1910 καί έξηγάγομεν καλλίτεχνα 
τοιχογραφήματα, άτινα έπέτρεψαν ήμΐν τήν έγχρωμον άνασύστασιν τής γυναι- 
κός, ής ή είκών είνε άνηρτημένη έν τφ άρχαιολογικφ τμήματι τού υπουργείου 
τής Παιδείας καί ής έγώ μόνον φωτογραφικόν μεταλλογράφημα ήδυνήθην 
νά δημοσιεύσω (πρβλ. τά έμά Θηβαικά= Άρχ. Δελτ. 1917 σ. 339).’Ήδη συνε- 
λέχθησαν πάντα τά υπόλοιπα τοιχογραφήματα, έξ ών πολλά δεικνύουσι μέρη 
ανθρωπίνων σωμάτων μετά περιδέραιων ή ψελίων, πάντα δ’ είνε άξιοσπού-
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δαστα διά τον γενικόν διάκοσμον τοΰ ανακτόρου ή καί ενός δωματίου, αν εις 
εν μόνον άνήκον. Μετά των τοιχογραφημάτων συνελέχθη καί μέγα πλήθος 
αγγείων τεθραυσμένων (δυο ακέραια) άτριβών άγραφων προερχόμενων εκ τοΰ 
αγγειοπλαστικού εργαστηρίου τοΰ ανακτόρου' ώστε ή επισκευή τοΰ δωματίου 
τούτου έγένετο λειτουργοΰντος τοΰ εργαστηρίου καί βεβαίως ούχι πολύν χρό
νον προ τής διά τοΰ πυρός καταστροφής τοΰ δλου οικοδομήματος. Μόνον 
μικρόν στρώμα γής βαθύτατα ήτο παλαιότερον, προϋπήρχε δηλ. τής επισκευής, 
επ’αΰτοΰ δέ είνε θεμελιωμένον το μικρόν τοιχάριον, τό όποιον σημειώ διά 
γράμματος Ξ εις τό σχέδιον Άρχ. Έφημ. 1909 σ. 68 (πρέπει νά δηλωθή 
εκεί τοΰτο διά μιας γραμμής, ούχι διά δυο, ως δηλοΰται). Τό τοιχάριον τοΰτο 
σώζεται εις ύψ. και πλ 0.45 κα'ι φαίνεται, οτι ήτο ό νότιος τοίχος τοΰ δωμα
τίου προ τής επισκευής, τμηθε'ις κατά μήκος δτε επεσκευάσθη τό δωμάτιον 
εΰρυνθέν κατά 0.45 προς νότον. Ύπό τό τοιχάριον τά χώματα ένεΐχον όστρακα 
μινΰεια καίτινα μυκηναϊκά γραπτά καλά παλαιοτέρας περιόδου (ΥΜΙΙ). Μέχρι 
άποστάσεως 1.75 από τοΰ δυτικοΰ τοίχου τοΰ δωματίου ό βράχος εινε υψηλότε
ρος κατά 0.45 τοΰ λοιποΰ δαπέδου τοΰ δωματίου' ό δχθος δέ οΰτος εΰρέθη κα'ι 
προς βορράν εις τούς δυο δυσμανατολικούς διαδρόμους άποκλίνων βαθμιαίως 
από τοΰ δυτ. τοίχου τοΰ ανακτόρου και εις τον προθάλαμον τοΰ μεγάρου εν 
προσεκβολή ευθεία και προς νότον εις τό γειτονικόν δωμάτιον, ένθα έπλά- 
νησεν ημάς παραλληλιζόμενος προς τον εκεί νοτίως γείτονα τοίχον και έξελά- 
βομεν την βάθυνσιν ώς ύδραγωγεΐον (Πρακτικά 1928, 33 εικ. 1), δπερ διωρ- 
θώθη ήδη Ιν ΑΕ 1930 σ. 31. Ό δχθος ούτος προς βορράν μέν έχει τό αυτό 
ύψος ή καί τι πλέον, προς νότον δέ ταπεινοΰται, επειδή ό δλος λοφίσκος, έφ’ ου 
τό Κάδμειον, ταπεινοΰται προς νότον. Ό δχθος έν τώ δωματίφ των τοιχο- 
γραφημάτων τέμνεται ύπό τοΰ ισοϋψούς τοιχαρίου Ξ.

Ήρευνήσαμεν προσέτι περισσότερον τό πρόβλημα τής ξυλοδεσιάς των 
τοίχων: Ό βόρειος τοίχος τοΰ δωματίου τών τοιχογραφημάτων έδειξε τέσ- 
σαρας σειράς ένδέσμων δοκών καθημένων εις τό ύψος 0.45 από τοΰ βαθυ- 
τέρου δαπέδου τοΰ δωματίου, ήτοι εις τό ύψος τοΰ δχθου. Επειδή δέ τό 
σύμπηκτον δάπεδον τής επισκευής τοΰ δωματίου ήτο εις ύψος από μέν τοΰ 
ταπεινοΰ μέρους τοΰ βράχου 1 μ. από δέ τής άνω επιφάνειας τοΰ δχθου 
περίπου 0.50, συνάγεται, δτι οί ένδεσμοι εκείνοι, αν είχον πάχος δσον και 
πλάτος, ήτοι 0.20, θά ηύρίσκοντο 0.35 ύπό τό δάπεδον τής επισκευής εντός 
τοΰ δωματίου, θά έφαίνοντο δέ καθήμενοι εις τό ύψος τής επιφάνειας τοΰ 
δαπέδου τοΰ προς βορράν διαδρόμου, ήτις επιφάνεια ήτο έν τή προσεκβολή 
τοΰ δχθου τοΰ βράχου, επειδή κατά τήν επισκευήν τοΰ δωματίου, ύψώθη 
τό δάπεδον ένταΰθα διά τής σωρεύσεως τών τε τοιχογραφημάτων και τών 
αγγείων κα'ι χωμάτων ύπό τό σύμπηκτον επίστρωμα (δρα εικ. 1 κα'ι 2).

ΟΙ ένδεσμοι τοΰ βορείου τοίχου ήσαν επάλληλοι κα'ι διαμπερείς, δτε
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Είκ. 1. Σχηματική κάτοψις τοΰ βορείου τοίχου τοΰ δωματίου Ν. τοΰ Καδμείου 
(Άρχ.Έφημ. 1930 ο. 31, ένθα σημειοϋται ή θέσις μιας έμβατικής δοκοΰ 

παρανοηθείοης άλλοτε).
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ΕΙκ. 2. Πώς φανταζόμεθα τήν κτίσιν τοΰ βορείου τοίχου τοΰ αΰτοΰ δωματίου Ν
(πρβλ. είκ. 1).
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δ’ έκάησαν, έν τοΐς κενωθεΐσι διά τού πυρός χώροις αυτών συνεχΰθησαν 
συμπεσόντες λίθοι καί χώματα κεκαυμένα καί αγγεία και μόλυβδου χύματα 
ή ελάσματα. Οί ενδεσμοι θά συνεδέοντο, νομίζω, προς άλλήλους οί επάλ
ληλοι κατά τινα τρόπον, αλλά και διά οριζοντίων θράνων εις διάφορα ύψη 
διηκόντων. Πώς δμως οι θράνοι συνεδέοντο μετά των ενδέσμων καί πώς 
οΰτοι προς άλλήλους (ήλοι δεν εύρέθησαν), αγνοώ ακόμη. Εις τινας γωνίας 
τοΰ οικοδομήματος ύπήρχον ενδεσμοι διαγωνίως, αλλαχού δέ τής γωνίας οί 
ενδεσμοι ήσαν παράλληλοι προς τον έτερον τών συναντωμένων τοίχων.

Εις τον νότιον τοίχον τοΰ δωματίου τών τοιχογραφημάτων απέναντι 
τών δυτικωτάτων ενδέσμων τοΰ βορείου τοίχου ήσαν αντίστοιχοι ενδεσμοι, 
ών ή θέσις ήρευνήθη εις ύψος 0.75. Περαιτέρω δεν ήρευνήσαμεν, κατελίπο- 
μεν δέ καί άλλα σημεία ή ζητήματα άνερεύνητα, ϊνα ωριμάσωσιν έν τώ μεταξύ 
σκέψεις τινές περί τών δυνατών προσδοκιών.

Τά εύρεθέντα δ'στρακα άγράφων αγγείων ύπό τό συμπηκτον επίστρωμα, 
περιμένουσι καθαρισμόν καί συγκόλλησιν. Τά τοιχογραφήματα καθαρίζονται 
καί παραβαλλόμενα προς ’τά παλαιότερον εύρεθέντα, μεθ’ ών αποτελούν έν 
σύνολον, συγκολλώνται ύπό τής καλλιτέχνιδος ζφγράφου δεσποινίδος Bertel 
Schwitzer, ήτις θά άντιγράψη τά άξιολογώτερα.

Α. Δ. ΚΕΡΑΜΟΤΤΟΥΛΛΟΣ

4. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Κατά τό 1929 άνέσκαψα πρώτον τήν βασιλικήν Β, την κειμένην παρά 
τήν δημοσίαν οδόν Βόλου -'Αλμυρού καί κάτωθεν τής Ν πλευράς τού λόφου 
τής Πυράσου, καί δεύτερον ένήργησα δοκιμαστικήν ερευνάν καί άνασκαφήν 
μικρού τμήματος ετέρου μεγάλου χτίσματος εις τό άπαλλοτριωθέν γήπεδον 
Ζορμπά.

Διά τών πρώτων άνασκαφών ήλθεν είς φώς ολόκληρος ή δευτέρα χρι
στιανική Βασιλική τών θεσσαλικών Θηβών εκκαθαρισθεΐσα σχεδόν τελείως 
από τής μεγάλης έπιχωματώσεως. Τής βασιλικής Β, ής μικρόν τμήμα τού 
ιερού βήματος εΐχον πέρυσιν άποκαλύψει, άνευρέθησαν τά θεμέλια είς ύψος 
1.50 μ. κατά τήν Β πλευράν, ενώ κατά τήν Ν. διασώζονται ελάχιστα τμήματα 
ύψους μόλις 0.50 μ.

'Η συστηματική έρευνα τής βασιλικής ταύτης έφερεν εις φώς παλαιο
χριστιανικόν κτίσμα ύψίστης σημασίας ου μόνον από αρχαιολογικής έπόψεως 
αλλά καί από λειτουργικής, ήτοι κτίσμα έρμηνεύον κατά τρόπον άναμφισβή- 
τητον τήν μορφήν τής χριστιανικής λατρείας από τού θριάμβου τού χρι
στιανισμού.
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Περιγραφή τής άνευρεΦείσης βασιλικής.

Ή άνασκαφεΐσα βασιλική (όλικοϋ μήκους 40 μ. και πλάτους 17.55 μ.) 
είναι όμοιου ρυθμοϋ προς την κατά τά προηγούμενα έτη άποκαλυφθεΐσαν 
προ τής ’Αγοράς Ν. Άγχιάλου βασιλικήν Α, ήτοι έχει ελληνιστικόν τύπον, 
διαιρείται δε έσωτερικώς διά δύο κιονοστοιχιών (εξ 8 κιόνων εις έκάστην) 
εις τρία κλίτη' δυτικώς τοϋ κυρίως ναοϋ ύπάρχουσιν ομοίως: νάρθηξ, αΐθριον 
και πρόπυλον, κατά δέ τήν Ν καί Α πλευράν προσκτίσματα.

’Άν καί έχει εν τούτοις τον αυτόν ρυθμόν προς τήν πρώτην βασιλικήν, 
εις τάς λεπτομέρειας ούσιωδώς διαφέρει καί εις τοϋτο έγκειται ή αρχαιολο
γική της αξία.

ά. Πρόπυλον. Δυτικώς καί προ τοΰ ναοϋ εκτείνεται εις σχήμα πρόπυ
λου στενόν καί επίμηκες κτίσμα (17.50χ4.10 μ.), διαιρούμενον εις τρία μέρη, 
εξ ών τό αριστερόν σχηματίζει μεγάλην αίθουσαν (10.10χ4.10 μ.), εις ήν 
οδηγεί εκ των έξω πυλών δεξιά τής αιθούσης ταύτης θύρα, ής άνευρέθη τό 
κατώφλιον, οδηγεί εις έτέραν αίθουσαν, διαιρουμένην δι’ ένισχυτικοϋ τόξου 
είς είδος τι διαδρόμου καί μικρόν διαμέρισμα, εις τό Ν άκρον τοΰ οποίου 
άνευρέθη 0.50 μ. κάτωθεν τοΰ μαρμαρόστρωτου δαπέδου ή αρχή δχετοΰ καί 
τμήματα μαρμάρινης λεκάνης έχούσης πιθανώτατα τό σχήμα σταυροΰ. 'Ολό
κληρος ό χώρος έχει επενδεδυμένους τούς τοίχους δι’ δρθομαρμαρώσεως πρό
κειται δέ ίσως περί κατηχουμενείου καί βαπτιστηρίου.

β. Αΐθριον. Άπό τοΰ προπύλου τούτου δύο είσοδοι, εκατέρωθεν τής 
μεσαίας θύρας αύτοΰ άνοιγόμεναι, όδηγοΰσιν είς τό αΐθριον τοΰ ναοΰ. Τοΰτο 
συνίσταται εκ τριών στοών καί είναι μικροτέρων διαστάσεων (8 μ. μήκους) 
εν άντιθέσει προς τό μεγαλοπρεπές αΐθριον τής άνασκαφείσης κατά τά προη
γούμενα έτη βασιλικής Α (22.50 μ.), έχει δέ προέκτασιν κατά τήν Ν πλευράν 
— είδος τι προπύλου τοΰ αίθριου — δπερ σχηματίζεται διά τριών κιόνων, ών 
άνευρέθησαν αί ίωνίζουσαι βάσεις. Τό αΐθριον έχει προς Α τής μέσης στοάς 
φρέαρ, ούτινος διεσώθη τό μαρμάρινον στόμιον, έναντι δέ αύτοΰ καί έν τφ 
μέσω τής Δ πλευράς άνεφάνη ή θέσις μεγάλης λάρνακος σχηματιζομένης 
μεταξύ δύο κτιστών προεξοχών — παρά τάς παραστάδας τής κεντρικής στοάς 
ευρισκομένων — καί περικλειομένης διά θωρακίων μεταξύ κιονίσκων, ώς δει- 
κνύουσιν αί βαθεΐαι έγκοπαί καί αϊ διακόπτουσαι αύτάς τετραγωνικοί βάσεις 
τών κιονίσκων τούτων επί μεγάλων μαρμάρινων πλακών ίκανοΰ πάχους. 
Πρόκειται πιθανώτατα περί φιάλης τοΰ ναοΰ, άνευρέθη δέ καί 6 οχετός, 
δι’ ού είσήγετο τό ύδωρ. Είς τό ΝΑ ά'κρον τής άριστεράς στοάς τοΰ αίθριου 
καί παρά τήν λάρνακα ταύτην άνευρέθη άνεστραμμένη ίωνίζουσα βάσις μετά 
τεσσάρων γομφώσεων, δηλωτικών ύπάρξεως κατά τό μέρος τοΰτο είδους 
τίνος τετρασκελοΰς λυχνίας.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:47 EEST - 54.226.8.97



Γ. Α. Σωτηρίου : Άνασκαφαί Νέας ‘Αγχιάλου 65

Ή αριστερά αυτή στοά τοΰ αίθριου εχει ιδίαν είσοδον, ήτοι δίλο- 
βον άνοιγμα, χωριζόμενον διά κίονος, οΰτινος ή βάσις εΰρίσκεται κατά χώραν. 
Εις τό αριστερόν τμήμα τοΰ ανοίγματος τοΰτου άνευρέθη κατο'χρλιον έπε- 
στρωμένον διά μεγάλων πλίνθων, αϊτινες μάλιστα μαρτυροΰσι μεταγενεστέ- 
ραν επισκευήν, καθόσον καλΰπτουσι τάς βάσεις τής άριστεράς κιονοστοιχίας. 
Τής επισκευής ταΰτης μαρτύρων ίσως είναι ή προγενεστέρως κατά τό μέρος 
τοϋτο άνευρεθεΐσα επιγραφή: «’Em Έλπιδίον τον άγιωτάτου Ιπιοκόπον 
Στέφανος δ έλάχιστος διάκονος υπέρ ευχής». Τον επίσκοπον ’Ελπίδων γνω- 
ρίζομεν εκ τών πηγών ως άκμάσαντα κατά τάς άρχάς τοΰ 6ου αίώνος, εις 
την εποχήν δέ ταυιην πρέπει ν’ άποδοθώσι καί αί παρατηρούμενοι εν τω 
ναώ έπισκευαί.

γ. Νάρθηξ. ’Από τοΰ Αίθριου δύο πύλαι όδηγοΰσιν εις τον νάρθηκα 
δεξιά τοΰ οποίου ανοίγεται θυρα, άγουσα εις τετράγωνον διαμέρισμα, έ'χον 
τό πλάτος τής προεκτάσεως ή τοΰ προπύλου τοΰ αίθριου, έπεστρωμένον δέ 
διά μεγάλων πλίνθων όμοιων προς την στρώσιν τής άριστεράς αΰτοΰ στοάς.

δ’. Κυρίως ναός. ’Από τοΰ νάρθηκος εισέρχεται τις διά τοΰ εν τω μέσφ 
Τριβήλου καί δύο εκατέρωθεν διλόβων εισόδων εις τον κυρίως ναόν. Οΰτος 
έχει τό σχήμα τρικλίτου, ως εΐπομεν ανωτέρω, ελληνιστικής βασιλικής, έχού- 
σης τό μέσον κλίτος διπλάσιον τών πλαγίων, άτινα άνευρέθησαν έπεστρω- 
μένα διά πλίνθων, ένφ εις τό μεσαιον κλίτος διατηρούνται είς ολίγα μέρη αί 
μεγάλαι μαρμάρινοι πλάκες τοΰ δαπέδου. Είς τό κέντρον τοΰ κλιτούς τούτου 
άνεφάνη βάσις, ήτις θά ήδύνατο ως ή βάσις ξυλίνου άμβωνος νά έρμηνευθή.

Αί κιονοστοιχίαι τής βασιλικής βαίνουσιν επί υψηλού στυλοβάτου, δστις 
ύψοΰται 0.50 μ. από τοΰ δαπέδου. Έκ τών βάσεων τών κιόνων διεσώθησαν 
εις άμφοτέρους τούς στυλοβάτας τέσσαρες, αί δέ άλλαι άνευρέθησαν εις τεμά
χια κατά τάς άνασκαφάς, τοποθετηθεϊσαι μετά την έκκαθάρισιν είς τάς θέσεις 
των. Όμοίως άνευρέθησαν τμήματα κορμών καί είς άκέραιος, μήκους 3.70 μ., 
δύο κιονόκρανα ίωνίζοντα καί τρία επιθήματα, ών τά δύο έχουσιν ισοσκελείς 
σταυρούς εντός κύκλου καί εκατέρωθεν φοινικοειδεις κλαδίσκους είς χαμηλόν 
άνάγλυφον, είναι δέ εκ τών επιθημάτων τών κιονοστοιχιών, ό δ’ έτερος 
μονόγραμμα εντός στεφάνου εις υψηλόν άνάγλυφον καί είναι έκ τών επιθη
μάτων τοΰ τριβήλου. Τμήματα κιόνων καί επιθημάτων ύπερφων δέν άνευρέ
θησαν, φαίνεται δ’ δτι ή βασιλική αυτή έστερειτο γυναικωνίτου.

Χαρακτηριστική είναι ή παρατηρουμένη καταστροφή· αί κατά χώραν 
άνευρεθεΐσαι βάσεις είναι άσβεστοποιημέναι, τά δέ τεμάχια άνευρέθησαν 
μελανά έκ τής πυρκαϊάς. ’Εκ τής δλης τέχνης τής βασιλικής φαίνεται, δτι καί 
αΰτη άνήκει είς τον 5ον μ. X. αιώνα (ως καί ή βασιλική Α.).

ε. 'Ιερόν Βήμα. Ό,τι άναδεικνύει τον ναόν τούτον καί προσδίδει ίδιά- 
ζουσαν άξίαν ου μόνον άρχαιολογικήν άλλά καί λειτουργικήν, είναι τό ιερόν
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βήμα ΐοϋ ναοϋ, αί βάσεις και ή διάταξις τοϋ όποιου άνευρέθησαν σχεδόν 
ανέπαφα. Τό Ιερόν βήμα καταλαμβάνει ολόκληρον τό ανατολικόν τμήμα τοΰ 
μέσου κλιτούς και διακρίνεται εις σολέαν, θρόνους τών ιερέων καί τοϋ επισκό
που και αγίαν τράπεζαν μετά τοΰ κιβωρίου. Ή διάταξις τούτων έχει ούτως: 
Εγκάρσιος τοίχος συνδέει τά ά'κρα τής άψΐδος, έχων εν τφ μέσφ μεμο- 
νωμένον τον επισκοπικόν θρόνον, οΰτινος άνευρέθη ή κάτω βαθμίς μετά 
μαρμαροθετημάτων. Εκατέρωθεν τής άψΐδος εκτείνονται κάθετοι προς τον 
ανωτέρω συμπαγείς τοίχοι, έχοντες τέσσαρας βαθμίδας, αΐτινες όδηγοΰσιν 
είς υψηλόν βάθρον, οπού προφανώς ήσαν οί θρόνοι τών ιερέων. Ό οΰτως είς 
σχήμα | | διαμεμορφωμένος χώρος έχει εν τφ μέσω την αγίαν τράπεζαν μετά
τοϋ κιβωρίου, ών άνευρέθησαν αί βάσεις, ήτοι μεγάλην μαρμαρίνην πλάκα μετά 
γλυφών έχουσαν τέσσαρας κιονίσκους υποβαστάζοντας τήν πλάκα τής αγίας 
τραπέζης (τμήματα τούτων άνευρέθησαν), παρά τά τέσσαρα δε άκρα τής 
πλακός ταϋτης άνεφάνησαν αί ίωνίζουσαι μικραί βάσεις τοϋ κιβωρίου. Κατά τό 
μέσον τής πλακός άνευρέθη υπό τήν γήν τό έγκαίνιον ήτοι κτιστόν σταυροειδές 
κτίσμα βάθους 0.80 μ. Τέλος άπό τών βάθρων τών θρόνων τών ιερέων εκτεί
νεται ή σολέα,ήτοι κιγκλίδωμα έχον βάθρον, εφ’οΰ είναι τοποθετημένα θωρά
κια μεταξύ τετραγώνων μαρμάρινων κιονίσκων, άπολήγον δέ είς τό μέσον είς 
δυο γλωσσίδας μετά γλυφών καί σχηματίζον εν τφ μέσφ είδος τι πυλώνος διά 
τεσσάρων κιόνων, ών οι δυο έξ άτρακίου λίθου καί οί έτεροι δυο έκ πορφυ- 
ροϋ λακωνικοΰ. Σχεδόν ολόκληρον τό υλικόν τής σολέας, ήτοι κιονίσκοι καί 
θωράκια άνευρέθησαν είς συντρίμματα. Ή διάταξις αϋτη τοΰ ίεροϋ βήματος 
ενέχει ύψίστην σημασίαν καί ερμηνεύει πλεΐστα προβλήματα τής άρχαίας χρι
στιανικής λατρείας, περί ών θέλω διαλάβει εις τήν προσεχώς έκδιδομένην 
μελέτην μου έν τή ’Αρχαιολογική Έφημερίδι.

’Άξιον επίσης άναγραφής είναι, δτι κατά μήκος τών πλαγίων κλιτών τοϋ 
ναοϋ άνευρέθη βάθρον πλάτους 0.60 μ. δηλωτικόν ύπάρξεως εν τφ ναώ 
καθισμάτων τών πιστών κατά τάς ίεροτελεστείας.

ς'. Προοκτίοματα. Κατά τάς άνασκαφάς τής βασιλικής ταϋτης καί παρά 
τήν Ν αυτής πλευράν ήλθεν είς φώς καί σύμπλεγμα κτισμάτων, συνεχομένων 
προς τήν τετράγωνον αίθουσαν τήν έκτεινομένην δεξιά τοΰ νάρΘηκος.’Από τής 
αιθούσης ταϋτης θϋρα, ής διασώζεται τό μαρμάρινον κατώφλιον, οδηγεί είς 
επίμηκες διαμέρισμα άπολήγον νοτίως είς ή μικυκλικήν αψίδα’ εις τό μέσον 
τοϋ διαμερίσματος τοϋτου άνευρέθησαν θεμέλια δϋο συνεχομένων χαμηλών 
πλινθόκτιστων κτισμάτων, εις τό άριστερόν άκρον τών οποίων άνεφάνη βάσις 
μικροΰ κίονος, ό κορμός τοΰ οποίου άνευρέθη. Ύπάρχουσι προσέτι επί τοϋ 
άριστεροϋ τοίχου δϋο πλινθόκτιστοι έστίαι καί παρ’ αύτάς οχετός. Τό διαμέ
ρισμα τοϋτο συνέχεται προς έτερον τετράγωνον διαμέρισμα, έ'χον ομοίως 
οχετόν εν τφ μέσφ καί πυλίδα κατά τήν Ν πλευράν, συγκοινωνεί δέ τοϋτο
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και μετά τοΰ δεξιοί κλιτούς τοΰ ναοΰ διά πύλης. Τέλος άνατολικώς αυτοί 
άνεφάνη έτερον χαμηλόν συμπαγές κτίσμα εις σχήμα τραπέζης, ερειδόμενον 
έπι τοΰ τοίχου τοΰ δεξιοί κλιτούς. Τό δλον σύμπλεγμα δεν δΰναται άλλως νά 
έξηγηθή είμή ως εστία και προθάλαμος, ένθα εγίνετο ή διανομή των τρο
φών προφανώς εις τούς ενδεείς τής χριστιανικής κοινότητος. Τό τελευταΐον 
κτίσμα είναι δ τόπος τής εστιάσεως.

"Ετερον πρόσκτισμα άνεφάνη κατά την Α πλευράν τούτο δεν ήρευνήθη 
τελείως, φαίνεται δμως δτι πρόκειται μάλλον περ'ι οικήματος τών κληρικών, 
καθόσον συγκοινωνεί τοΰτο διά πυλίδων, εκατέρωθεν τής άψϊδος και κατά 
τά πλάγια κλίτη άνοιγομένων.

Δευτέρα άνασκαφή.

Κατά την τελευταίαν εβδομάδα άνέσκαψα τμήμα ετέρου μεγάλου κτίσμα- 
τος κειμένου Ιντός τής κωμοπόλεως καί εκτεινομένου ου μόνον εις τό άπαλλο- 
τριωθέν ήδη γήπεδον ένθα ή οικία κα'ι αί άποθήκαι I. Ζορμπά, αλλά καί εις 
έ'τερα γήπεδα, ένθα αί οίκίαι τών Ε. Βόϊνογλου, Π. Ζώτη καί Γ. Καροκανίδη, 
ως απέδειξε δοκιμαστική έρευνα ένεργηθεΐσα ΰπ’ εμοί είς τούς περί τάς 
οικίας τών ανωτέρω ιδιοκτητών κήπους. Είς τον χώρον τούτον επετράπη 
δυστυχώς από του έτους 1908 υπό του τότε Εφόρου κ. Άρβανιτοπούλου 
ή οικοδομή, παρά τάς διαμαρτυρίας τοΰ νυν έπιμελητοί Ν. Γιαννοπούλου 
καί τοί άποθανόντος Γ. Λαμπάκη, οί'τινες κατά τήν θεμελίωσιν οικιών είς τό 
μέρος τοΰτο είδον τμήμα μωσαϊκοΰ δαπέδου καί τινα αρχιτεκτονικά μέλη· 
εί'μεθα δε ούτω σήμερον ήναγκασμένοι νά προβαίνωμεν είς δαπανηροτάτας 
απαλλοτριώσεις, έτι δέ νά άνευρίσκωμεν κατεστραμμένα υπό τών ιδιοκτητών 
τά θεμέλια τοί μνημείου καί πολύτιμα αρχιτεκτονικά μέλη.

Εφέτος άνέσκαψα μέρη τών κατεδαφισθεισών δύο μεγάλων άποθηκών 
Ζορμπά, άνείρον δέ είς τό συνδέον τάς δύο άποθήκας τμήμα άριστερά μωσαϊ- 
κόν δάπεδον μετά γεωμετρικών διακοσμήσεων καλώς διατηρούμενον καί μετά 
περιστυλίου, ούτινος άνευρέθησαν τρείς βάσεις. Τοΰτο συνέχεται προς κτίσμα 
πλινθόκτιστον, βαΐνον προς Α καί συγκείμενον εκ τριών διαμερισμάτων συγ- 
κοινωνούντων διά θυρών. Έκ τών διαμερισμάτων τούτων τό δεξιά ευρισκό
μενον έχει μωσαϊκόν δάπεδον μετά γεωμετρικών σχημάτων πληρουμένων διά 
παραστάσεων άγγείων καί καρπών, κεΐται δέ ύψηλότερον τοΰ πρώτου κατά
0.60 μ.. Τά λοιπά διαμερίσματα είναι έπεστρωμένα διά μαρμάρινων πλακών. 
Προφανώς εύρισκόμεθα προ τοΰ αίθριου χριστιανικοί κτίσματος μεγάλων δια
στάσεων, ως μαρτυροΰσι τοΰτο καί οί άνερευθέντες κίονες έκ γρανίτου καί θεσ- 
σαλικοΰ πρασίνου λίθου (ύψ. 3.60 μ.) καί τά άναδιπλούμενα κορινθιάζοντα 
κιονόκρανα μεγάλης διαμέτρου. Όμοίως άνευρέθησαν πολλά τμήματα θωρα
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κίων μετά μονογραμμάτων εντός κύκλων και έτερα μετά ποικίλων διακοσμή- 
σεων, στύλοι διλόβων παραθύρων, ζεύξεις καί τμήματα όρθομαρμαρώσεως 
κλπ. Έκ των άνευρεθέντων δύναταί τις να εΐπη δ'τι πρόκειται περί χτίσματος 
τών περί τον ’Ιουστινιανόν χρόνων, δπερ θά ερμηνεΰση ή συνέχισις των
άνασκαφών.

Παρά τό αΐθριον εις τό ά'κρον τής κιονοστοιχίας καί επί τής προσόψεως 
τοϋ χτίσματος άνευρέθη μαρμάρινη στήλη ϋψους 2 μ. καί πλάτους 0.80 μ. 
πάχους δέ 0.30 μ. εχουσα επί τής κορυφής τής κυρίας όψεως τετράγωνον 
εμβάθυνσιν, ήν περιβάλλει ταινία. Ή στήλη αυτή άνευρέθη εις τέσσαρα 
τεμάχια, ή βάσις δέ αυτής εύρίσκεται κατά χώραν. ’Ίσως πρόκειται περί τής 
θέσεως, ένθα άνεγράφοντο έκάστοτε ωρισμέναι άγγελίαι.

’Αριστερά τοΰ μωσαϊκού δαπέδου τοϋ αίθριου υπάρχει ήμικυλινδρικός 
παλαιός κλίβανος, άνευρεθείς υπό τοϋ ιδιοκτήτου κατά την θεμελίωσιν τής 
αποθήκης καί ερευνηθεΐς προ ετών ϋπ’ έμοΰ, περί τον όποιον συνελέγη μέγα 
πλήθος πλακών πολύχρωμων συμπαγών καί εϋθρίπτων εξ ακαθαρίστου ύάλου, 
ως καί πλήθος ψηφίδων έκ τών συνήθων προς κατασκευήν μωσαϊκών δαπέ
δων. Ό κλίβανος οΰτος έχει εις ϋψος 0.65 μ. μαρμαρίνην πλάκα, τό κάτω δέ 
μέρος αϋτοΰ έχει σαφή ίχνη καύσεως. Ό κλίβανος άνευρέθη εις τό μέσον 
τετραγώνου διαμερίσματος έπεστρωμένου διά πλακών, οϋτινος διεσώθη τμήμα 
τοΰ άριστεροΰ τοίχου πλάτους 0.70 μ. Εντός τοΰτου άνευρέθη άπελευθερω. 
τική επιγραφή ρωμαϊκών χρόνων άναγεγραμμένη επί τής άνω Ιπιφανείας 
χριστιανικοΰ επιθήματος, ήτοι επί πλακός χρησιμοποιηθείσης υπό χριστιανών. 
Τό διαμέρισμα τοΰτο μετά τοϋ κλιβάνου έχει πάντα τά γνωρίσματα εργαστη
ρίου μωσαϊκών, είναι δέ άξιον σπουδής· δέν γνωρίζω τουλάχιστον παρόμοιον 
εύρημα.

Γενικώς τ’ άνευρισκόμενα κατά τήν άνασκαφήν ταϋτην είναι σπουδαιό
τατα, ή εντελής δέ άποκάλυψις τοϋ μνημείου τοΰτου θά ερμηνεύσει ίσως εις 
ή μάς καί τήν άστικήν μορφήν τής παλαιοχριστιανικής ταΰτης πόλεως τών 
Θηβών τής Θεσσαλίας.

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ
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Είκ. 1. «Πόρτες»· ή βορεία Πύλη τού Δίου. Παραστάδες καταπεσοΰσαι 
καί άρχή τής πλακόστρωτου Κεντρικής όδοΰ (εκ ΒΔ προς ΝΑ).

5. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΔΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ή κατά το έτος 1928 έπιχειρηθεΐσα to πρώτον άνασκαφή εις τό Δίον 
τής Μακεδονίας, δαπάνη κοινή τής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τοΰ συνεισε- 
νεγκόντος καί φέτος ως πέρυσι τό πλεϊστον αυτής Πανεπιστημίου Θεσσαλο
νίκης και τοΰ Υπουργείου Παιδείας, έξηκολοΰθησε κατά τό λήξαν έτος από 
τών μέσων Μαρτίου μέχρι τέλους ’Ιουλίου. Ευθύς δ’ εν άρχή έξεπονήθη ύπό 
τοΰ Ταγματάρχου τής Γεωγραφικής 'Υπηρεσίας τοΰ Στρατού κ. Στέλιου Γιαν- 
νακοποΰλου τό άπαραίτητον διά την εργασίαν χωρομετρικόν σχεδιογράφημα 
τής ύπό τών άρχαίων τειχών της—ταϋτα καθ’δλην των σχεδόν την γραμ
μήν καλώς διακρίνονται — περικλειομένης πόλεως. Διά τούτο και ή θέσις 
αυτής σήμερον καλείται ύπό τών εγχωρίων «τό Κάστρο». Κατά δέ τά τέλη 
τής άνασκαφής ελήφθησαν άρκεταί φωτογραφίαι τών έρευνηθεισών θέσεων 
καί τών έξ αυτών εύρημάτων ύπό τών φωτογράφων Θεσσαλονίκης κ. κ. 
Λιόντα - Μαυρίδου.

Ή εργασία ήκολοΰθησε φέτος τά ίχνη τών πέρυσιν εντός τοΰ περιβό
λου άνακαλυφθεισών οδών, πασών εύθυγράμμων, στρωμένων με πλάκας
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μεγάλας παχείας και τεμνομένων κατ’ ορθήν γωνίαν πλάτους τής μιας μέν, 
ήτις και καθ’ ολον τό μήκος την μικράν πόλιν διασχίζει, μέτρων τεσσά
ρων και τεσσαράκοντα εκατοστών μέχρι πέντε και εξήκοντα εν τέλει, τής 
δευτέρας δε (τής προς ταυτην καθέτου) μέτρων τριών και έβδομήκοντα πέντε 
εκατοστών, δυο δε άλλων καθέτων πάλιν προς ταυτην την δευτέραν, μέτρων 
τριών καί τριάκοντα εκατοστών τής μιας, δυο τής άλλης. Ένετοπίσθη δμως 
ή σκάφη εις ευρΰτερον χώρον προ πάντων εκεί οπού παρατηρούνται μακραί 
ζώναι έξογκώσεως τού εδάφους, παρακείμεναι εις τάς μνησθείσας οδούς καί

Είκ. 2. Τό τελευταϊον τμήμα (ΝΑ) τής Κεντρικής όδοϋ πλάτους μ. 5,60.

προδήλως κρύπτουσαι ερείπια παλαιών οικοδομημάτων τής πόλεως. Τό έδα
φος εν αύταις σκεπάζεται υπό πυκνοτάτων φυτών καί δένδρων, άλλ’ είναι άνά- 
μικτον με άπειρον πλήθος οικοδομικών λειψάνων ήτοι λίθων, κεράμων, πλίν
θων δπτών (τούβλων) καί ασβεστοκονιαμάτων ’Ρωμαϊκών χρόνων, παρέχει 
δ’ εξ άλλου καί ενδείξεις περί προϋπαρξάντων εις τινας θέσεις εκεί πλησίον ή 
ολίγον μακρύτερα παλαιοτέρων κτισμάτων Ελληνιστικών, τουτέστι τών 
μετ’ ’Αλέξανδρον χρόνων ή καί παλαιοτέρων ίσως αιώνων τής Μακεδονικής 
‘Ιστορίας. Σημειωτέον δτι τό έδαφος άπαν τής πόλεως, ομαλόν εν γένει καί από 
αιώνων πάντως καλλιεργούμενον, αποτελεί είς τήν επιφάνειαν τό 'Ρωμαϊκόν 
στρώμα. Διότι μετά τήν κατάκτησιν τής Μακεδονίας υπό τών 'Ρωμαίων τό 
168 π. X. ή πόλις εδέχθη καί 'Ρωμαϊκήν αποικίαν, ή οποία ίδρυθεΐσα, ώς τό
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έπΐ νομισμάτων δνομά της μαρτυρεί (COLONIA JULIA DIENSIS) 
προς τιμήν τοΰ ’Ιουλίου Καίσαρος υπό τοϋ Τιβερίου πιθανώς (14-37 
μ. Χρ.), έ'ζησε, ακμαία μάλιστα ως φαίνεται, καθ’ ολην την Αύτοκρατορικήν 
εποχήν των τεσσάρων πρώτων μ. X. αιώνων. Σπουδαία όμως πόλις υπήρξε 
τό ΔΙον, καθώς εξέθηκα πέρυσι ε’ις τά Πρακτικά τοϋ έτους 1928, και κατά 
τούς προ τής κατακτήσεως α’ιώνας, ήδη μάλιστα από τοΰ πέμπτου προ Χρ. 
αίώνος, δτε έβασίλευσεν εις τήν Μακεδονίαν 6 μεγαλοπράγμων ’Αρχέλαος 
κατά τά έ'τη 414|εως 399 π.Χρ. Τότε τουλάχιστον είχεν εξαιρέτως λαμπρυνθή

Είκ. 3. Τό ψηφιδωτόν της παλαιοτέρας ’Εκκλησίας καί υπό στέγασμα ζίγκου τοίχος 
αυτής (δυτικός) ζωγραφιστός. ’Αριστερόθεν τοΰ τοίχου υψηλά ή βάσις κίονος 

τοΰ νοτίου κλιτούς τής Εκκλησίας (βασιλικής), τής διαδεχθείσης εκείνην.

διά σημαντικού ίεροϋ τοϋ Διός, έν τφ όποίφ έτελοϋντο μετά μεγάλης επιση- 
μότητος επί εννέα ημέρας πανηγΰρεις, θυσίαι πάνδημοι καί αγώνες γυμνικοί, 
μουσικοί καί σκηνικοί, εφάμιλλοι τών ’Ολυμπιακών. Ώς δέ ή ’Ολυμπία, οί 
Δελφοί, ή Δωδώνη καί άλλοι δμοιοι τόποι τής Νοτίας Ελλάδος, έκοσμεΐτο 
καί τό έν Δίω ιερόν διά γυμνασίου ωσαύτως, στοών, σταδίου καί θεάτρου— 
τό Στάδιον καί κατ’ εξοχήν τό Θέατρον, εις τό όποιον εξάπαντος πρέπει νά 
έδίδαξε καί ό Ευριπίδης, σώζονται έτι — αλλά καί δι’ άλλων αναθημάτων 
πολυτελών, οίον αγαλμάτων τών θεών καί ανδριάντων τών Βασιλέων, εν 
οΐς ήσαν καί οί χρυσοί υπό τοΰ ’Αλεξάνδρου μετά τήν επί Γρανικφ μάχην

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:47 EEST - 54.226.8.97



72 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1929

άνατεθέντες, ΰπό τοΰ Λυσίππου ποιηθέντες. Καί αν δέ οΰτοι μετεφέρθησαν 
υπό ιών 'Ρωμαίων εις την κοσμοκράτειραν πόλιν ως λάφυρον τοΰ Κατακτη- 
τοϋ, καθώς παραδίδεται υπό των αρχαίων, δμως κατά τά άλλα έπεριποιή- 
θησαν οί Κατακτηταί την ίεράν πόλιν τών Μακεδόνων κατά τό πρέπον, 
καθώς μαρτυρούν καί τά ερείπια αυτής έτι.

Είς έ'να σημεϊον λοιπόν τοΰ μνημονευθέντος χώρου παρακειμένως είς 
μίαν εκ τών παλαιών όδών|τής πόλεως, είς τό όποιον ήδη εν αρχή τής έρεύ-

Είκ. 4. Σπόνδυλοι καί κιονόκρανου ελληνιστικών χρόνων.

νης κατά τό 1928 παρετηρήθησαν τά λείψανα παλαιοχριστιανικής Εκκλησίας 
σχήματος Βασιλικής τοΰ πέμπτου, ώς υποθέτω, αίώνος, ή σκάφη έφερεν είς 
φώς πέρυσι δ,τι αρκετά δπωσδήποτε σώζεται έτι εξ αυτής, ώστε νά φαίνεται 
καλώς τό διάγραμμά της. Άλλ’ ΰπό τό δάπεδον αυτής, είς βάθος μέτρων 
2,20 άπεκαλΰφθη τμήμα ενός άλλου ωραίου ψηφιδωτού δαπέδου καί τοίχος 
ωσαύτως, φέρων επί τοΰ κονιάματος διάκοσμον εκ ζωγραφιστών γεωμετρικών 
σχημάτων. Πρόκειται άρα περί οικοδομήματος παλαιοτέρου τής Βασιλικής, 
αλλά τά περί τούτου εις άλλην άνασκαφήν μόνον θά είναι δυνατόν νά διασα- 
φηθούν. Τής Βασιλικής τό μήκος είναι περί τά 30 μέτρα, τό δέ πλάτος περί 
τα 20. Σώζονται μονόλιθοι μαρμάρινοι κίονες, ακέραιοι ή συντετριμμένοι, εκ 
τών διαχωριζόντων τά κλίτη αυτής. Είχε καί εξαρτήματα ή Εκκλησία, τά

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:47 EEST - 54.226.8.97



Γ. Σωτηριάδη: Άνασκαφή Δίου Μακεδονίας 73

οποία δεν απεκαλύφθησαν εντελώς ακόμη· ώς φαίνεται δέ κατεστράφη ποτέ 
ήδη κατα τον πέμπτον αιώνα. Ό ανατολικός τοίχος έχει ενωκοδομη μένους 
λίθους λαξευτούς ογκωδέστατους και τεμάχιον ωραίου δωρικού κιονόκρανου, 
ώς λείψανα άναμφιβόλως παλαιού Ελληνικού Ναού εις τινα πλησίον θέσιν 
ύπάρξαντος. Τα εύρεθέντα είς τα χώματα νομίσματα φθάνουν μέχρι τού τέλους 
τού τετάρτου αιώνος, άλλα έν τουλάχιστον είναι τού πέμπτου. Ή σκάφη δμως 
εδώ απέχει πολύ από τό να τελείωση τό έργον της· τώρα εύρίσκεται μόλις 
είς την πρώτην αρχήν της. Eivat δέ καί δύσκολος ένεκα τών σωρών απείρων

Είκ. 5. Μαρμάρινη κεφαλή άδριάντος τού αΰτοκράτορος 
Σεπτιμίου Σευήρου υπερφυσικού μεγέθους.

λίθων καί τούβλων τών άναμίκτων μέ τά χώματα, τά οποία ούτε έξορύσον- 
ται ευκόλως έκ τοσούτου βάθους διά την μεγάλην έπίχωσιν, άλλα προ πάν
των δεν δύνανται νά μεταφερθούν μακράν ένεκεν ελλειψεως τών καταλ
λήλων μέσων. Τά μόνα μας μέσα είναι ώς γνωστόν τό πτύον καί τό «ζεμπίλι» 
σήμερον.

’Όχι μακράν τής Εκκλησίας, προς τό δυτικόν αυτής μέρος, καί τό χαμη
λόν ομαλόν καλλιεργούμενου έδαφος έδειξεν υπό έπίχωσιν αρκετήν ερείπια 
χτισμάτων 'Ρωμαϊκών χρόνων, ένα καλώς κτισμένου οχετόν οδού καί άτάκτως 
εκεί έρριμένα τεμάχια σαρκοφάγου μέ γλυπτάς παραστάσεις, θηρευτικής σκη-
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νης, πιθανώς τοΰ Καλυδωνίου κάπρου. Άλλ’ εδώ μόνον μικρά δοκιμή έγινε 
προς έξέτασιν τοΰ εδάφους εις ένα ώρισμένον σημεϊον και βεβαίωσιν περί 
τής ΰπάρξεως αυτόθι επί τοΰ παρόντος μόνον ρωμαϊκών λειψάνων.

'Ολόκληρον δέ κτίσμα καλών 'Ρωμαϊκών χρόνων ως εΰμέγεθες δωμάτιον 
μέ λείψανα τής ϊσχυροτάτης του καμάρας, άπεκαλύφθη παρά τό νοτιοδυτικόν 
τείχος τοΰ περιβόλου τής πόλεως. Οί λίθοι τών τοίχων τοΰ κτίσματος τοΰτου 
είναι ογκωδέστατοι λαξευτοί.'Ως φαίνεται τό οικοδόμημα άνήκεν είς τό'Ρωμαϊ
κόν ΰδραγωγείον τής πόλεως, τοΰ οποίου τά ίχνη ήδυνήθην νά παρακολου
θήσω είς τό σημεϊον τοΰτο έξωθεν τοΰ τείχους μέχρι τινός. Έβαινε πιθανώς 
προς τό δυο χιλιόμετρα άπέχον άφθονον ποτάμιον, σήμερον Οΰρλιάς καλού- 
μενον, δπερ εκ μεγάλης χαράδρας τοΰ Όλυμπου καταρρέον αΰθις κατόπιν 
καταδύεται είς την γήν διά νά εμφανισθή εκ νέου παρά τό ΒΑ τείχος τής 
πόλεως, καί έτι μάλλον βορείως αυτής παρά τό χωρίον Καρίτσα σχηματίζον 
τον πολλαχώς μαρτυροΰμενον ποταμόν τοΰ Δίου Βαφΰραν, ναυσίπορον εν 
τή άρχαιότητι.

Είς τό δεύτερον σημεϊον τής εργασίας, ό'που άπεκαλύφθη ή πλάτους δύο 
μέτρων στενή, ωραία δμως πλακοστρωμένη οδός, εΰρέθησαν ογκώδεις σπόν
δυλοι μαρμάρινοι καί κιονόκρανον δωρικόν, από οικοδόμημα μέγα Ελληνι
στικών μάλλον Μακεδονικών χρόνων. Διά λίθων άλλων προερχομένων εκ 
τοιούτου οικοδομήματος έκτίσθη τοίχος ολόκληρος είς χρόνους υστέρους, άπο- 
καλυφθείς εδώ διά τής σκαφής εις βάθος αΰθις ικανόν εντός πυκνής συστά- 
δος δένδρων. Έξ αΰτοΰ κατέπεσαν, ως εικάζω, καί οί έντειχισθέντες τότε 
παλαιοί σπόνδυλοι, καθώς παρετήρησα καί εις άλλους τοίχους. ’Αλλ’ ή σκάφη 
εδώ μόλις έθιξε τό έδαφος, διότι τελεία άποκάθαρσις ωρισμένων θέσεων τής 
εν Δίφ εργασίας δι’ άπομακρύνσεως λίθων, τούβλων καί χωμάτων από ίκα- 
νοΰ βάθους είναι, ως προεϊπα, εν τώ παρόντι αδύνατος.

'Αξιοσημείωτος εικονιστική μαρμάρινη κεφαλή άνδριάντος υπερφυσικού 
μεγέθους τοΰ αΰτοκράτορος Σεπτιμίου Σευήρου καί βάθρον άλλου άνδριάν- 
τος μετ’ επιγραφής 'Ρωμαϊκής άφιερωτικής εις τον Αΰτοκράτορα Τιβέριον 
εΰρέθη Ιπίσης εδώ. Καί ταΰτα είχαν έντειχισθή μετ’ επιτύμβιας 'Ρωμαϊκής 
στήλης είς τοίχον υστέρων χρόνων εγκαρσίως τέμνοντα τήν στενήν οδόν. 
Τεμάχια επιγραφών 'Ρωμαϊκών καί υστέρων ελληνικών χρόνων εΰρέθησαν 
καί άλλα. Παρακειμένως άπεκαλύφθη ωσαύτως άξιόλογον ψηφιδωτόν μεγάλης 
αιθούσης ή αυλής μέ ακέραιον σχεδόν άναβρυτήριον εν μέσφ καί μέ ψηφι
δωτόν περί αυτό μικρόν, δεικνΰον παράστασιν καρχαριών. Οί μολύβδινοι 
σωλήνες τοΰ αναβρυτηρίου εΰρέθησαν κατά τήν σκαφήν σωξόμενοι άνέπα-
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φοι μετά τοΰ μαρμάρινου περίγυρου τοΰ αναβρυτηρίου. Μετά την σκαφήν 
διηρπάγησαν υπό τών αγρίως λατομησάντων και τα τείχη πρότερον καί την 
προς την Καρίτσαν νεκρόπολιν τοΰ Δίου παροίκων χωρικών ή άλλων. Τό 
χωρίον ή Καρίτσα κεΐται περί τα πεντακόσια μέτρα βορειότερον τοΰ Δίου. 
*0 μεταξύ τόπος είναι ή αρχαία νεκρόπολις- υπάρχει καί άλλη προς νότον τής 
πόλεως πέραν τοΰ θεάτρου.

Ή παρακολοΰθησις τής πλατυτέρας τών οδών, τής διασχιζοΰσης τήν 
πόλιν από τής Βόρειας πλευράς τοΰ Περιβόλου, δπου διακρίνεται καλώς καί

Είκ. 6. Ψηφιδωτόν οικίας ρωμαϊκών χρόνων μέ άναβρυτήριον.

ή αρχαία πύλη (τήν οδόν ταυτην ωνόμασα τήν 'Ιεράν οδόν, διότι ύπώπτευσα 
δτι θά κατέληγεν εις τό δνομαστόν έν Δίφ Ιερόν τοΰ Διός), ή παρακολού- 
θησις λέγω προς τήν διευθυνσιν, δπου ή οδός αυτή πλατύνεται μέχρι μέτρων 
πέντε καί εξήκοντα εκατοστών, μέ έ'φερεν είς άποκάλυψιν ολοκλήρου τμήματος, 
τοΰ σπουδαιοτέρου πιθανώς, τής 'Ρωμαϊκής πόλεως. Λουτρόν μέ σωλήνας 
μολυβδίνους διά τό θερμόν ύδωρ, φέροντας καί τό δνομα τοΰ έργοστασιάρ- 
χου Νεικοπολιανοΰ, ωσαύτως μεγάλη καί είς μήκος αρκετόν εκτεινομένη υπό
νομος αποχετευτική καί τά εδάφη οικιών ιδιωτικών ή ίσως διαμερισμάτων 
ενός μεγάλου οικοδομήματος μέ δάπεδα ψηφιδωτά πολύ αξιόλογα γεωμετρι
κών χρωματιστών σχημάτων, ήλθον ενταύθα είς φώς. Εις τά ψηφιδωτά
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ταΰτα παρουσιάζονται εγκατεσπαρμένοι πολλοί σταυροί ως κόσμημα όπερ άπη- 
γορεύθη υπό τής Εκκλησίας περί τον εκτον αιώνα μόνον, καθ’ δσον γνωρίζω.

’Αλλά τάφροι απλώς ήδυναντο νά άνοιχθούν εδώ, είς βάθος μέχρι τριών 
καί τεσσάρων μέτρων. Λίθοι καί χώματα νά μεταφερθούν μακράν ώστε 
ν’ άποκαλυφθή εκτεταμένος τις χώρος, έμεινε καί εδώ άνεκτέλεστον έ'ργον. 
Σημειώνω μόνον δτι ή υπόνομος, καμαρωτή πλινθόκτιστος κατά στερεώτατον 
'Ρωμαϊκόν τρόπον ή εν μέρει καλυπτομένη με δγκωδεστάτους λίθους, προ- 
ερχομένους από παλαιότερα κτίσματα 'Ελληνιστικά ή αρχαιότερα, είναι τόσον 
υψηλή, ώστε νά διέρχεται τις αυτήν δλίγον μόνον κΰπτων. Τό εσωτερικόν τών 
τοιχωμάτων της φέρει ώραΐον επίχρισμα ερυθρωπόν. Τόση φιλοκαλία ώδή- 
γησε τούς κτίστας καί είς τήν εργασίαν των ταύτην. Ή υπόνομος, δεχομένη 
τούς μικρούς δχετούς τών παρακειμένων οικιών, κατευθΰνεται παρά τό λου- 
τρόν έξω τής πόλεως, προς άνατολάς.

Ένφ περί τούτο τό μέρος τής άνασκαφής ήσχολούμην, έκρινα καλόν νά 
επανέλθω καί είς ένα ζήτημα, τό όποιον είχα θέση πέρυσι κατά τήν έναρξιν 
τής Ιργασίας.

Ήρχισα αυτήν από τής βόρειας πύλης τού περιβόλου (Πόρτες νύν) καί 
τήν κατηύθυνα προς εκείνο τό μέρος, δπου μέ ώδήγει ή πλατεία πλακόστρω
τος οδός, ή κεντρική ή μία κεντρική οδός τής πόλεως, ή 'Ιερά οδός ώς προ- 
χείρως τήν ώνόμασα. Καί ταχέως άπεδείχθη δτι αύτη διασχίζει κατ’ ευθείαν 
γραμμήν δλην τήν πόλιν πλατυνομένη μέχρι μέτρων 5,60 είς τό τελευταϊόν της 
(ΝΑ) τμήμα, καθώς τούτο φέτος μόνον εξηκριβώθη, δταν έφθασα έως ΙκεΤ 
σκάπτων. Συγχρόνως εδοκίμασα νά εξετάσω τά 'Ρωμαϊκών προφανώς χρόνων 
λείψανα κτισμάτων, τά όποια υπό πυκνότατα δένδρα διεκρίνοντο επάνω είς τό 
έξωγκωμένον ένεκα τούτων ακριβώς έδαφος, αποτελούν μακράν ζώνην από 
ΝΔ προς ΒΑ. Εγγύς που εδώ, αλλά περισσότερον προς τό μέσον τής πόλεως 
εύρέθη ή Βασιλική, παρά τήν ανατολικήν δέ πλευράν ταύτης ή πλακόστρωτος 
οδός ή κατευθυνομένη προς ΝΑ μέχρι τής εξόδου προς τό Άγιονέρι καί ή 
προς αυτήν κάθετος ή κατευθυνομένη προς ΒΑ διά νά συναντήση αυτή τήν 
πρώτην άναφερθεΐσαν πλατείαν κεντρικήν πλακόστρωτον (τήν Τεράν).

Άλλ’ ενφ συνήντων 'Ρωμαϊκών χρόνων μόνον λείψανα επί τού εδάφους! 
τάς οδούς εθεώρησα ά'νευ δισταγμού άναγομένας εις τήν αυτήν καί τά τείχη 
τού περιβόλου τής πόλεως εποχήν, δηλαδή είς τούς περί Αρχέλαον (414-399 
π. X.) Μακεδονικούς χρόνους. Ό οικοδομικός τρόπος καί ή ώραιότης τών 
τειχών τούτων, δταν ταΰτα ακόμη έσώζοντο περισσότερον ακέραια παρά σήμε
ρον, έκαμε τόσην έντύπωσιν είς τον Γάλλον αρχαιολόγον τών μέσων τού 
παρελθόντος αίώνος, τό 1855, Leon Heuzey, ώστε καί αυτός νά άναγάγη 
τήν κτίσιν των εις τον πέμπτον προ Χρ. αιώνα. Αλλά κρίνων περί τών ύπό

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:47 EEST - 54.226.8.97



Γ. Σωτηριάδη: Άνασκαφή Δίου Μακεδονίας 77

Είκ. 7. 'Αψιδωτός νεκρικός θάλαμος.

τοΰ ’Αρχελάου κατά την μαρτυρίαν τοΰ Θουκυδίδου (II 100) συντελεσθέντων 
έργων οδοποιίας εν Μακεδονία, άνήγαγον εγώ καί τών εντός τής πόλεως 
ευθειών στερεωτάτων οδών την κατασκευήν εις τον ’Αρχέλαον.
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Πάντα δμως τά ενώπιον μου λείψανα εις τό έδαφος είναι ρωμαϊκά, δεν 
αμφιβάλλω δέ σήμερον δτι και τό πλακόστρωμα τοϋ τέρματος τής κεντρικής 
όδοΰ ΰπέστη ανακαινίσεις εν ρωμαϊκοΐς χρόνοις. Διότι πώς άλλως θά ήτο 
δυνατόν νά γίνη εν πόλει, ήτις τόσους αιώνας έζησε και ήκμασεν επί 'Ρωμαίων 
(τέσσαρας έως πέντε) δσους καί επί τών Μακεδόνων βασιλέων από ’Αρχε
λάου μέχρι Περσέως; Επιδιορθώσεις ρωμαϊκός παρετήρησα καί εις οικοδο-

Είκ. 8. Ή δεξιά τής εισόδου τοΰ τάφου γωνία τοΰ προθάλαμου.

μήματα Μακεδονικών χρόνων έξω τής πόλεως παρά τό θέατρον εις τά χείλη 
αυτά τοϋ έλους καί εν μέρει εντός αΰτοϋ. Τά έργα τά παρά τό ΝΑ τείχος 
εις τάς παρειάς τής μεγάλης ύπ’ αυτό τάφρου καί ρυακος παρά τό 'Αγιονέρι 
λεγόμενον, σκιαζόμενον υπό μεγάλων δένδρων (θά ειπώ άλλοτε περί τών 
έργων τούτων) είναι εντελώς ρωμαϊκά. Τοιουτοτρόπως έκ τούτων ώρμήθην νά 
υποβάλω είς έλεγχον αϋθις φέτος καί την περί τής ηλικίας τών πλακοστρώ- 
των οδών περυσινήν γνώμην μου.
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Άνεσήκωσα λοιπόν εκ τής ασφαλούς των θέσεως άρκετάς πλάκας αυτών, 
άλλ’ ούδαμού εύρηκα τό έλάχιστον λείψανου κεράμων ή πλίνθων, πλήθος εκ 
των οποίων εύρίσκεται επί παντός τού εδάφους τής πόλεως, εντός καί ενια
χού καί έκτος αυτής. Επειδή δε καί ή βορεία πύλη τού φρουρίου (Πόρτες 
σήμερον ως είπα) είναι μετά τών λοιπών τειχών παλαιόν Μακεδονικόν κτίσμα, 
άπ’ αυτής δε αμέσως, συνημμένου προς αυτήν, αρχίζει καί τό πλακόστρωμα 
τής οδού καί τό εις ταΰτην καί τάς άλλας τρεις δμοιον εις δλας περιθώριον εξ 
ογκωδών ορθοστατών, άρα καί ταΰτα πρέπει να είναι έ'ργον τών Μακεδόνων 
βασιλέων καί, ως δυνάμεθα μάλιστα ακριβέστερα νά εΐπωμεν, αυτού τού κτί-

Είκ. 9. Ό παρά τό θέατρον τύμβος.

στου καί εξωραϊστού τού Δίου ’Αρχελάου. Πιστεύω δηλαδή δτι ή περιτείχισις 
τής πόλεως καί ή οδοποιία εν αυτή είναι σύγχρονος εργασία, τού 5ου προ 
Χρ. αίώνος.

Συνδέων δε τάς παρατηρήσεις μου αΰθις προς τήν συντελεσθεϊσαν φέτος 
εργασίαν, κρίνω αναγκαίου νά προσθέσω τά ακόλουθα. Ή εργασία θά επα
ναλαμβάνεται κατ’ έτος καί θά διαρκέση πάντως χρόνον τινά, ίσως καί πολυν. 
’Ήδη αμέσως έξω τής πόλεως, μόλις ήρχισα τήν έρευναν εκεί δπου ύπώπτευσα 
τήν ΰπαρξιν τάφων, καί ευθύς εις τό πρώτον τυμβοειδές κύρτωμα τού εδάφους 
κατά τήν έξοδον εκ τής πόλεως διά τίνος νοτιοδυτικής πύλης τού περιβόλου, 
είς βάθος δύο μέχρις επτά μέτρων (εΐς πέντε μέτρων βάθος είναι τό κατώφλιον 
τής εισόδου τού τάφου), άπεκαλύφθη, δεν τολμώ νά ε’ιπώ ακόμη πόσον αρχαίων 
Μακεδονικών χρόνων τάφος κατασκαφής, ως οίκημα κάλλιστα σωζόμενον 
μέγα λιθόκτιστον μέ δύο δωμάτια ήτοι προθάλαμον καί νεκρικόν, τούτον μεν
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καμαρωτόν διά λαξευτών λίθων ογκωδών, άριστα συνηρμοσμένων, εκείνον 
δέ μέ όριζοντίαν οροφήν έκ λίθινων δοκών και πλακών. Εις τον τάφον 
τούτον κατέβηκα διά τής οπής, την οποίαν ήνοιξαν εις την καμάραν άνωθεν 
οί αρχαίοι ήδη ώς εικάζω τυμβωρύχοι, Ικτοπίσαντες έναν μόνον λίθον τής 
καμάρας. Ό σκελετός τού νεκρού σώζεται, και μαρμάρινοι πλάκες τής κλίνης 
αυτού άποκεκυλισμέναι εκ τού μνήματος. Τό έδαφος δλον σκεπάζεται μέ 
εΐσρεύσαντα έκ τής οπής χώματα. Οί τοίχοι σώζουν πολλά ίχνη τού επι
χρίσματος, μέ χρωματιστόν διάκοσμον. Ή έξωθεν είσοδος μέ παραστάδας, καί 
αέτωμα ϊσως, μένει έτι κλεισμένη δι’ αλλεπαλλήλων πλακών όγκωδεστάτων. 
Τό άνοιγμα δμως αυτής προς έρευναν τού θαλάμου τού νεκρού είναι 
δυσκολον έργον καί δαπανηρόν, διότι χρειάζεται έξωθεν νά σκαφή τάφρος 
φέρουσα προς αυτήν, πλάτους ικανού, βάθους δέ μέχρι πέντε παρά τό κατώ- 
φλιον καί μήκους 10 ή 12. Τό έργον τούτο διά τό όποιον άλλως δέν είχα 
καί τ’ άπαιτουμενα χρηματικά μέσα, διέκοψα τον Ιούλιον μήνα δτε καί 
τό καύμα είχεν άποβή άφόρητον καί οί δεινοί τού τόπου πυρετοί συνεκρά- 
τουν εις δρια πάντα ζήλον προς την εργασίαν. "Ενεκα τών πυρετών θά είναι 
καί αδύνατον νά εξακολουθήση τού λοιπού αύτη κατ’ άλλην ώραν τού έτους 
παρά κατά τό έαρ μέχρι τέλους Μαΐου — αν κατορθωθή πρώτον νά ΰπερνι- 
κηθή καί άλλη σοβαρά δυσκολία, ή τής ελλείψεως υποφερτού οικήματος διά 
τον εργαζόμενον εις τό πενιχρόν χωρίον, δπου αί κατοικίαι είναι ή χορτό- 
πλεκτοι καλΰβαι σκηνιτών βοσκών ή καλαμόπλεκτοι καί πηλόχριστοι ΐσόγειαι 
γεωργών. Ή μέχρι τοΰδε χρησιμοποιηθεΐσα, ένα κελλίον δηλαδή μικράς 
εκκλησίας τής 'Αγίας Παρασκευής παραπλευρως τού Νεκροταφείου καί επί 
στάβλου ζώων κτισμένον, δέν είναι πλέον προσιτή.

Προσεχώς πρέπει νά ζητηθούν διά τής περαιτέρω σκαφής Ναός τις ή 
Γυμνάσιον, έστω καί τής 'Ρωμαϊκής Πόλεως. Τήν άνευρεσιν αυτών προσε- 
δόκων μετά βεβαιότητος άλλοτε εκεί δπου δέν εύρήκα είμή μόνον ένα σπου- 
δαϊον τμήμα τής 'Ρωμαϊκής Πόλεως, καθώς προεΐπα. Διότι τούτο είναι καί 
τό κάλλιστον τμήμα τού περιβόλου παρά τον Ποταμόν τού Δίου, ον καί 
ναυσίπορον ονομάζει ό Παυσανίας άχρι θαλάσσης, καί παρά τό τέρμα τής 
πλατυτάτης τών οδών τής πόλεως, όπόθεν εξήρχοντο οί εις τάς πανηγυρεις 
συρρέοντες προς τό Θέατρον καί προς τό Στάδιον. Ή ελπίς μου δμως αυτή 
δέν επηλήθευσε. Άλλ’ είς ποιον άρά γε άλλο ομοίως κατάλληλον μέρος τής 
πόλεως θά ήτο επίσης πιθανόν νά ύποθέσωμεν δτι έκειτο ό Ναός τού Διός, 
περί τού οποίου όμιλεΐ καί ό Πολύβιος (έν 4,61,8) καί ό 'Ρωμαίος ιστορικός 
Λίβιος (έν 44, 6) καί τού οποίου τήν θέσιν θά διετήρησαν καί οί 'Ρωμαίοι 
κατόπιν αμετάβλητον; Καί τά περί τούτου δμως ανάγκη ν’αναβάλω είς τό 
προσεχές ή τά προσεχή έτη τής εργασίας. Τότε θά εκθέσω καί τήν γνώμην,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:47 EEST - 54.226.8.97



Γ. Σωτηριάδη : Άνασκαφή Δ ίου Μακεδονίας 81

ήν έσχημάτισα περί των δυο άλλήλαις αντικειμένων πληροφοριών των ιστο
ρικών τούτων. Και δτι μέν ό ναός έκειτο, όχι εκτός τής πόλεως, ώς φαίνεται 
πιστεύων ό Λίβιος, άλλ’εντός αυτής, ως βεβαιώνει ό Πολύβιος, δεν αμφέβαλα 
ποτέ. "Αλλο ζήτημα δμως είναι είς ποιον μέρος εντός τής πόλεως πραγμα- 
τικώς ήγείρετο ουτος.

’Αλλά μετά τον Ναόν κα'ι τό Γυμνάσιον πρέπει ν’ άναζητηθοΰν και τά 
λείψανα ή ίχνη τών προγενεστέρων κτισμάτων Μακεδόνων Βασιλέων, καί 
ως είπα, τών μέχρις ’Αρχελάου, άλλα διατί δχι καί τών προγενεστέρων τοϋ 
’Αρχελάου χρόνων, άφοϋ τό Δϊον ήτο παναρχαία πόλις καί τό ιερόν του 
ανέρχεται βεβαίως είς τούς άρχαίους Μακεδονικούς καί παναρχαίους Ελλη
νικούς χρόνους. Πρώτοι κάτοικοι τής Πιερίας, εν ή έκειτο τό Δΐον, ήσαν οί 
Πίερες μετατοπισθέντες έκ τοϋ Όλυμπου εις τό Πάγγαιον υπό τοϋ ίστορι- 
κώς βεβαιωμένου ίδρυτοΰ τής Μακεδονικής Βασιλικής Δυναστείας Περδίκκα 
A' περί τά 700 π. X. ή ολίγον ύστερον, άφ’ ου ουτος είχεν ενώσει υπό την 
αρχήν του δλας τάς Μακεδονικάς Φυλάς τάς προς βορράν τοϋ Όλυμπου 
οίκοΰσας μέχρι τοϋ άνω ροΰ τοϋ ’Αξιού, όπόθεν πάλιν δρμώμενος κατέλαβε 
τάς Πεδιάδας τών τριών μεγάλων ποταμών μέχρι τοϋ Θερμαϊκού Κόλπου. 
Οί Πίερες δε άνατολικώς τοϋ Όλυμπου μεταξύ Τεμπών καί τοϋ κάτω ροϋ 
τοϋ Άλιάκμονος άνήκον είς τάς αρχαίας περί τον Όλυμπον ο’ικησάσας Έλλη- 
νικάς φυλάς, καί είς την χώραν των έλατρεύθη δ πανάρχαιος, ό Πελασγικός 
Ζεύς καί αί Μοΰσαι αί θυγατέρες αύτοϋ καί τής Μνημοσύνης, παρά τό Δΐον 
δε διέτριψεν ό Όρφεύς καί έκει έδεικνΰετο μέχρι τών εσχάτων χρόνων τής 
άρχαιότητος ό τάφος του, περί τάς εγγύτατα τοϋ Δίου αρχαίας κώμας ΓΙίμ- 
πλειαν καί Λείβηθρον, εις την θέσιν ίσως περίπου τοϋ σημερινού Λιτοχώρου, 
ή μάλλον ίσως ίκανώς νοτιώτερα αύτοϋ παρά τήν εκβολήν άλλου ποταμού, 
παρά τήν νΰν Ζηλιάναν ή Σλιάναν, τον Σΰν ίσως ή δπως άλλως τών αρχαίων.

Πρέπει ν’ άναμείνωμεν λοιπόν ακόμη, αλλά καί έπιμόνως νά ζητήσω- 
μεν. Τό βορειανατολικόν τμήμα τής πόλεως μετεβλήθη είς έλος διά τοϋ παραρ- 
ρέοντος καί έξαπλωθέντος εις αυτήν ποταμού. 'Ένα άλλο τμήμα αυτής προς 
τά δυτικοβόρεια κατέχεται σήμερον υπό πυκνοτάτου δρυμού. Άλλο πάλιν, 
προς τό Δυτικόν μάλλον έπεχώσθη μέχρι τριών μέτρων υπό τών κατ’ 
έτος πλημμυρούντων τον τόπον ξηροποτάμων, χειμαρρωδών δηλονότι ποτα
μών τοϋ Όλυμπου. Υπάρχει λοιπόν πολύς τόπος ακόμη προς έξέτασιν, εντός 
τής πόλεως άλλ’ αρκετός άλλος καί εκτός αυτής, μάλιστα παρά τήν ρίζαν τοϋ 
Όλυμπου, αλλά καί ευθύς έξωθεν τοϋ ΝΑ τείχους, ολίγον ανωτέρω τοϋ 
σημερινού Άγιονέρι, δπου παρετήρησα παλαιοχριστιανικήν πιθανώς εκκλη
σίαν καί κρύπτην αψιδωτήν περιέχουσαν σκελετούς τινας.

Έν τέλει πρέπει νά παρατηρήσω δτι καί παρά τό έξω τής πόλεως θέατρον
G
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έσκαψα καί εύρηκα τον Α. στυλοβάτην μετά λειψάνων σπονδύλων δωρικών 
κιόνων Ελληνικού Ναού. Παρ’ αυτήν δέ κολοσιαίους λαξευτούς οικοδομικούς 
λίθους εν μέσψ πυκνότατου δρυμού τόσον παρά τά χείλη τού σημερινού 
έλους, ώστε εις μικρότατου μόνον χώρον ήδυνήθην εντός βορβόρου νά μετα
κινήσω λίθους καί ερευνήσω μεταξύ κορμών καί ριζών δένδρων. Έφανερώθη 
όμως καί εδώ οικοδόμημα, δεικνύον μέν 'Ρωμαϊκήν εργασίαν πολλαχού, αλλά 
καί Ελληνικήν κατά τά ά'λλα, τουτέστι παλαιόν Μακεδονικόν κατά τήν πρώ- 
την του ύπόστασιν, ώς δεικνύει καί ή θέσις του παρά τό μέγα Θέατρον τού 
’Αρχελάου. Έδώ ή εργασία θά ήτο δυνατή μόνον κατά Σεπτέμβριον μήνα, 
δν τύχη καί αυτός νά είναι ξηρός. Άλλ’ είναι τότε ή χειριστή εποχή διά τούς 
ελώδεις πυρετούς, καί τήν δυσκολίαν αυτήν δεν επιτρέπεται νά παραβλέψη 
τις, οίκών έν Δίφ άνευ κατοικίας καί μάλιστα κατοικίας καλώς «οχυρωμένης 
κατά τών κωνώπων διά συρματοπλέκτων.

'Ένεκα τού μεγέθους του, αλλά καί διότι πλησίον τού θεάτρου κεΐται, 
εΐλκυσε τήν προσοχήν μου καί άλλος τύμβος, ήδη μάλιστα κατά τήν πρώτην 
περίοδον τής άνασκαφής τού 1928. “Υψος έχει επτά ή δκτώ μέτρων καί 
διάμετρον περί τά δεκαπέντε. Εις τούτον όμως έπροτίμησα νά εξακολουθήσω 
τήν έρευναν μόνον κατά διαλείμματα, ώστε ούτω ή πολλή άναγκαίως δαπάνη 
νά κατανεμηθή εις μακρότερον χρόνου διάστημα. 'Ρωμαϊκών χρόνων ό τύμβος 
βεβαίως δεν είναι. Ή σταυρωτή όμως τάφρος τήν οποίαν ήνοιξα εις αυτόν, 
δεν παρέσχε μέχρι τούδε διά τών μικρών εύρεθέντων τεμαχίων αγγείων καί 
βεβαίαν τινά μαρτυρίαν περί τής παλαιοτέρας πάντως ηλικίας του. Δεν 
πρόκειται έν τούτοις έδώ ού'τε καί περί προϊστορικού τίνος συνοικισμού όμοιου 
προς τούς συνήθεις έν Μακεδονία, οϊτινες διακρίνονται διά τού ονόματος 
«Τοΰμπες». Άλλ’ ήτο άρά γε τάφος ούτος ή άλλον τινά είχε προορισμόν- 
Σπεύδω νά σημειώσω ένταύθα έπίσης ότι καί ό ολίγον έξω τού γειτονικού 
χωρίου Καρίτσα μέγας τύμβος δεν φαίνεται ότι είναι προϊστορική «Τούμπα», 
καθώς ού'τε καί ό παρά τόν Κορινόν, ολίγον άπωτέρω τής Κατερίνης, παρα
κείμενος εις όμοιόν του, όστις καλύπτει τάφον, όν προ πολλοΰ άνοιγμένον 
είδε ό Leon Heuzey καί περιέγραψε (έν Le Mont Olympe et l’Acarnanie 
σ. 172 πίναξ χρωματιστός).

Τών καλλιτέρων πολυχρώμων ψηφιδωτών τών οικιών τού Δίου ρωμαϊ
κών χρόνων τού 4ου μετά Χρ. αΐώνος έξεπόνησεν ό τεχνίτης τού Μουσείου 
κ. Γεώρ. Κοντογεώργης πιστά αντίγραφα χρωματιστά.

Κατά Δεκέμβριον τοΰ 1929.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
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Εΐκ. 1. "Άποψις τοϋ άνβυρεθέντος ίεροΰ Βήματος τής Βασιλικής τής Νικοπόλεως.

6. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ

Μετ’ επισταμένην μελέτην των ερειπίων τών ευρισκομένων εις τήν εντός 
τοϋ βυζαντινοί τείχους περιοχήν προεκρίναμεν εφέτος τήν από κοινού άνα- 
σκαφήν ήρειπωμένου κτίσματος εις τό κέντρον περίπου τής χριστιανικής 
Νικοπόλεως ύπάρχοντος, οΰτινος διέκρινε πρώτος ό είς έξ ημών μόνον τό 
αριστερόν τμήμα άψΐδος κάτωθεν φυομένης κατά τό μέρος τοΰτο συκής.

Ή συνεργασία προς άποκάλυψιν τοΰ κτίσματος τοΰτου ήτο επιβεβλη
μένη, καθόσον κα'ι τά παρασχεθέντα μέσα ήσαν ελάχιστα διά δυο άνασκαφάς 
κα'ι διότι ήτο άναγκαιοτάτη ή εντατική παρακολοΰθησις και ό καταμερισμός 
τής εργασίας.

Ή άνασκαφή διήρκεσε περί τάς 10 ημέρας διά προσωπικού έξ 20 
μέχρι 30 εργατών, απαραιτήτου και διά τήν διάλυσιν μεγάλων άμορφων 
όγκων έκ τών καταπεσόντων τοίχων τοΰ μνημείου και τήν μετατόπισιν 
βαρέων λίθων καί αρχιτεκτονικών μελών, άτινα έκάλυπτον τον άνασκαπτό- 
μενον χώρον.

Τής συστηματικής άνασκαφής προηγήθη δοκιμαστική έρευνα προς 
προσδιορισμόν τοΰ μνημείου. Δι’ αυτής καθωρίσθη ή έκτασις καί τό σχήμα 
αυτού, διευκρινισθέντων συγχρόνως καί τών άνευρεθέντων είς προηγουμένας 
σκαφικάς έρευνας τοΰ κ. Φιλαδελφέως κτισμάτων (ένθα άνεγνώσθη επί δαπέ-
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Είκ. 2. Τό προσδιορισθέν διά τών δοκιμαστικών ερευνών γενικόν διάγραμμα 
τής άνευρεδείσης Βασιλικής τής Νικοπόλεως.
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δου ή επιγραφή τοΰ επισκόπου Άλκίσονος), άτινα είναι προσκτίσματα τοϋ 
άνασκαπτομένου παλαιοχριστιανικού μνημείου. Καθωρίσθη ούτω μεγαλοπρε
πές σύμπλεγμα περί μέγαν χριστιανικόν ναόν ρυθμοΰ Βασιλικής μετά Νάρ- 
θηκος και Αίθριου, περιβαλλόμενον πιθανώτατα διά στοάς, μέρη τής όποιας 
άνεσκάφησαν εις προηγούμενα έτη παρά την δημοσίαν οδόν. Ή ούτω προσδιο- 
ρισθεΐσα Βασιλική έχει ολικόν μήκος 68.90 μ. καί πλάτος 31.60 μ. (είκ. 2).

Είκ. 3. Αί άγουσαι είς τόν επισκοπικόν θρόνον βαθμίδες καί ή κάτω πλάξ τής άγιας 
Τραπέζης μετά τόδν βάσεων τοϋ Κιβωρίου αυτής.

Μετά τόν προσδιορισμόν τοΰ μνημείου ήρχίσαμεν τήν συστηματικήν 
άνασκαφήν τοϋ ίεροΰ Βήματος από τοΰ σημείου τής διακριθείσης άψΐδος 
τής Βασιλικής.

Ή άνασκαφή αύτη άπεκάλυψεν αψίδα ή μικυκλικήν έχουσαν εξωτερικήν 
διάμετρον 12.40 μ. καί πάχος τοίχου 1.35 μ. Ή άποχωμάτωσις αυτής καί 
ή άπομάκρυνσις των ανωτέρω άναφερομένων μεγάλων όγκων έφερεν είς 
φως μέγα μέρος τοΰ ίεροΰ Βήματος τοΰ ναοΰ, έχοντος όμοίαν περίπου διά- 
ταξιν προς τήν άνευρεθεΐσαν Βασιλικήν τοΰ Δουμετίου, ήτοι διάδρομον, 
ογκώδες κτίσμα μετά τεσσάρων βαθμιδών είς τήν πρόσοψιν καί εκατέρωθεν 
τούτου εγκάρσια χαμηλά κτίσματα μετά μιας βατθμίδος, χωριζόμενα τοΰ πρώ
του διά διόδων. Είς τό μέσον τοΰ έν σχήματι I I διαμεμορφωμένου τούτου
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χώρου άνεύρομεν την μαρμαρίνην πλάκα ‘της αγίας Τραπέζης μετά γλυφών 
και εννέα εγκοπών και τάς δυο προς άνατολάς βάσεις τοΰ Κιβωρίου (είκ. 3).

Πλήν τής σημασίας, ήν ενέχει ή άνευρεσις τοΰ μεγάλου τούτου χριστια
νικού ναού τής Νικοπόλεως, δστις και ένεκα τού μεγέθους του και ένεκα 
τής θέσεως ένθα ευρίσκεται είναι προφανώς ή μητροπολιτική αυτής εκκλησία, 
καί ή άνευρεσις τού ίεροϋ Βήματος, τοΰ διατηροϋντος πάντα τά χρήσιμα διά 
την ερμηνείαν αυτού σημεία, είναι σπουδαιοτάτη, καθόσον καθορίζει σαφώς 
την έξέλιξιν τής αρχαίας χριστιανικής λατρείας, ής τό πρώτον στάδιον άνε- 
φάνη είς τάς υπό τοΰ ετέρου έξ ημών ένεργηθείσας εν Ν. Άγχιάλφ άνασκαφάς·

Ή συνέχισις τών αξιόλογων τούτων άνασκαφών θά φέρη εις φώς ολό
κληρον τό ανωτέρω περιγραφέν συγκρότημα, θά προσδοθή δέ ούτως είς τάς 
άνασκαφάς τής Νικοπόλεως ή προσήκουσα άξια.

Πλήν τής άνωτέρω άνασκαφής ένεργήσαμεν καί την έκκαθάρισιν τοΰ 
ίεροΰ Βήματος καί την ταξινόμησιν τών γλυπτών τής Βασιλικής Δουμετίου 
προσέτι δέ έπεχειρήσαμεν μικράν σκαφικήν έρευναν περί τον χώρον τής Βασι
λικής ταύτης προς προσδιορισμόν τών προσκτισμάτων αυτής, κατηρτίσαμεν 
δέ καί άκριβεστέραν κάτοψιν τοΰ μνημείου τούτου.

Όμοίως έγένετο καί ή έκκαθάρισις άπό τών φυομένων χόρτων τοΰ δυτικώς 
τής Βασιλικής Δουμετίου επισκοπικού μεγάρου, προσδιωρίσθησαν δέ καί τούτου 
τά διάφορα διαμερίσματα καταρτισθέντος καί τοΰ οικείου διαγράμματος.

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, A, Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

7. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΩΝ, ΑΧΑΪΑΣ, ΕΝ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΩι ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΟΤΤΟΛΕΙ

Καί κατά τό έτος 1929 ύπήρξαμεν ευτυχείς είς την άνασκαφήν τοΰ 
Μυκηναϊκού Νεκροταφείου τοΰ αγίου Βασιλείου Χαλανδρίτσης εύρόντες δύο 
προσέτι λαξευτούς άουλήτους τάφους, ών τον ένα δλως άδιατάρακτον έφω- 
τογραφήσαμεν διά μαγνησίου διά τοΰ έκ Πατρών μετακληθέντος καλλιτέχνου 
φωτογράφου κ. Άτζαρίτη (είκ. 1).

Έν τφ τάφφ ήσαν τέσσαρες σκελετοί εν τή άρχική των θέσει πλαγίως 
καί μέ δκλάζοντα σκέλη, ών οί τρεις φαίνονται έν τή είκόνι καί ών ό μεσαίος 
άνήκεν είς γυναίκα, ως έκ τής λεκάνης φαίνεται. Τά άγγεΐα φαίνονται εις 
την θέσιν των. Όμοίως άνέπαφος καί δ δεύτερος λαξευτός τάφος, άλλ’ όλι- 
γώτερον διατηρημένος, διότι περιείχε ποσόν τι χώματος καί λίθους ολίγους 
πεσόντας έκ τοΰ ουρανού τοΰ τάφου,
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Είκ. 1. Εσωτερικόν άδιαταράκτου" λαξευτού τάφου.

Είκ· 2· Χαλκούς πέλεκυς καί λεκις μαχαιριού.
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Τό πλάτος των τάφων κατά μέσον δρον 3.50x2.50 μ. καί τό υψ. 1.70. 
Τό μήκος τοΰ δρόμου περίπου 4 μέτρων. ’Αριστερά τφ είσερχομένω υπήρχε 
λάκκος, έν φ ήσαν συσσωρευμένα οστά παλαιοτέρων νεκρών.

Ευρήματα έσχομεν :
Είς έκαστον των τάφων τούτων έ'να μέγαν δίωτον αμφορέα καί ικανόν 

αριθμόν άμφορειδίων τυφλοστόμων, λεβητίων, κομβία έκ στεατίτου μέλανος

Είκ. 3. Σειρά τάφων βεβυθισμένων, ών τά στόμια φαίνονται μέλανα.

καί έξ οπτής γής, μίαν χάνδραν έξ ήλέκτρου καί εν ίππάριον πήλινον. "Ετι 
δέ είς τον τάφον, εις δν ανήκει ή είκών 1, ευρομεν παρά τά οστά τής χειρός 
χαλκοϋν διπλοΰν πέλεκυν άρίστης διατηρήσεως καί ίκανοΰ πάχους καί λεπίδα 
μακράν χαλκού μαχαιριού, τά όποια έχω κομίσει είς κεντρικόν ΜουσεΤον προς 
καθαρισμόν (είκών 2).

Τό στόμιον τοΰ τάφου ήτο διά μικρών λίθων πεφραγμένον ως συνήθως.
Εΰρομεν σειράν ολην τάφων λαξευτών αλλά βεβυθισμένων (είκών 3).
Μετά την φωτογράφησιν τοΰ τάφου έγένετο ή εξαγωγή τών ευρημάτων.
Τά αγγεία παρέμειναν έν τή συλλογή Πατρών, τά όποια θέλομεν καθα

ρίσει προσεχώς. "Απαντα φέρουσιν επί τών ώμων των γεωμετρικά κοσμήματα, 
όπως καί τά κατά τό παρελθόν έτος εύρεθέντα, άνήκοντα είς τήν τελευταίαν 
περίοδον τών Μυκηναϊκών χρόνων,
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Άνασκαφή τοΰ Τρούμπε.

Μεταξύ τής θέσεωςγ έν^ή έξαπλοΰται τό Μυκηναϊκόν νεκροταφεΐον τοΰ 
Τρουμπέ, καί τής Χαλανδρίτσης καί εις άπόστασιν μόνον πέντε λεπτών τής 
ώρας άπ’ αύτοΰ ΰψοΰται χαμηλός αλλά μάκρος λόφος, φέρων τρεις κατά δια
στήματα μικράς κορυφάς (είκών 4 καί 5).

Είκ. 4. 'Ο λόφος Τρουπές τής Χαλαδρίτσης.

Αί κορυφαί αΰται ανήκουν εις θολωτούς τάφους, έκτισμένους διά πλα
κοειδών λίθων, οΐτινες έχουσι καταπέσει από παλαιών χρόνων. Τον ένα έξ 
αυτών από τής κορυφής σκαπτών είχεν άνασκάψει άγροφύλαξ τις, Μητσο- 
σταΰρος καλούμενος, έξ Ηπείρου έλθών προ ετών καί εγκατασταθείς έν 
Χαλανδρίτση. Ούτος, τύπος πανούργου καί ευφυέστατου γέροντος, προσέ- 
φερε τάς υπηρεσίας του ώς άγροφύλαξ μέν εις τό χωρίον αντί ελάχιστης 
αμοιβής, πράγματι δ’ δμως μέ τον σκοπόν, δπως συλήση τούς τάφους, τούς 
οποίους καλώς ειχεν εννοήσει, εν φ οί κάτοικοι τής Χαλανδρίτσης ούδέν 
έγνώριζον. Έρευνήσας μιετά τοΰ αστυνόμου καί είρηνοδίκου έρευναν εις την 
πτωχικήν του τρώγλην, εύρον τεθραυσμένα αγγεία Μυκηναϊκά εκ τών άνα- 
σκαφών του προερχόμενα, ώς καί άλλα δωρηθέντα ύπ’ αύτοΰ ε’ις κατοίκους 
καί υπαλλήλους τοΰ χωρίου, οιτινες έσπευσαν δπως παραδώσωσι ταΰτα εις 
τό Μουσεΐον δι’ εμοΰ,
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Είκ. 5. Αί τρεις χθαμαλαι κορυφαϊ τοΰ Τρουμπέ, βπου οί τρεις 
κατεστραμμένοι θολωτοί τάφοι.

Εις τον Τρουμπέν άνεσκάψαμεν κυρίως τον μεσαΐον θολωτόν τάφον, οΰ 
μέρος τής εισόδου βλέπει τις εις την εικόνα 6.

"Απας ό τάφος είχε καταπέσει. Ημείς έξάγοντες τούς λίθους έφθάσαμεν 
μέχρι τοΰ εδάφους τοΰ τάφου, τοΰ οποίου τό εμβαδόν ήτο κεχωρισμένον διά

Είκ. 6. Τμήμα εισόδου τοΰ μεσαίου θολωτού τάφου τοΰ Τρουμπέ.
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δυο τοίχων παραλλήλων, μεταξύ τών οποίων εύρομεν πλήθος αγγείων συντε
τριμμένων εκ τής καταπτώσεως, τά όποια είσέτι δεν εκαθαρίσθησαν.

Τά αγγεία φαίνονται νεώτερα τών αγγείων τών λαξευτών τάφων. Προς 
τοΰτοις εΰρομεν αιχμήν δόρατος χαλκήν, δύο μακράς χαλκάς καρφίδας, δύο 
χαλκούς κρίκους καί σφονδυλοειδή χαλκήν χάνδραν ή κομβίον αντικειμένου 
τίνος (εϊκών 7). Τοιούτους λόφους, ως ό Τρουμπές, (παραφθορά=τουμπές=

Είκ. 7.7 Χαλκοί κρίκοι, χαλκαΐ καρφίδες, αιχμή δόρατος καί χαλκή χάνδρα.

τύμβος) έχομεν σημειώσει πολλούς, ών τινάς πρέπει να έρευνήσωμεν προ
σεχώς είς τά πέριξ τής Χαλανδρίτσης.

Επίσης εχομεν σημειώσει και άλλα Μυκηναϊκά Νεκροταφεία, ών έν 
μέγα είς τό χωρίον Μάνεση τού δήμου Λαπαθών, είς οΰ την έρευναν θέλο- 
μεν προβή κατά τό έπιόν έτος.

Έξητάσαμεν ωσαύτως καί έτερον νεκροταφεΐον ευρισκόμενον εις τό 
χωρίον ΜητόηοΚιν τού δήμου Φερών. Τό χωρίον τούτο, μικρόν, έχει κτισθή 
επί τριών αυτοτελών λοφίσκων, επί τού ενός τών οποίων ΰπάρχουσιν ίχνη 
τειχών καί φρουρίου.

"Απαντες δέ οί λόφοι συτοι άποτελούσι τούς πρόποδας αυτοτελούς 
μικρού όρους Κομβοβουνίου καλουμένου καί κειμένου κατά μήκος προ τού 
Ερυμάνθου. Άτυχώς άπαν τό νεκροταφείου φαίνεται βεβυθισμένον καί 
κατ’ ακολουθίαν ή έρευνά του είναι δυσχερής,

Ν· ΚΥ1ΤΑΡΙ5ΣΗΣ
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8. ΕΡΓΑΣΙΑ1 ΕΝ ΣΤΥΜΦΑΛΩι

Λόγφ τής κατακλΰσεως τής αρχαίας αγοράς τής Στυμφάλου υπό των 
ύδάτων τής λίμνης αί κατά τό 1929 σκαφικαί έργασίαι περιωρίσθησαν είς 
τό παρά τούς πρόποδας τής Κυλλήνης Β.Δ. κράσπεδον τής περιοχής τής 
αρχαίας πόλεως. Διά σκαφής έξιχθείσης είς μικρόν βάθος κατώρθωσα έψέτος 
νά διευκρινήσω καί άποτυπώσω εν σχεδίω είς μήκος τριακοσίων καί πλέον 
μέτρων την συνέχειαν τοΰ από τής άκροπόλεως κατατείνοντος τείχους τής 
πόλεως, ήν κατά τά προηγούμενα έτη δεν ήδυνάμην νά διακρίνω άτε κρυ- 
πτομένην υπό των αραβοσίτων, δι’ ών σπείρεται διηνεκώς δλον τό 
Στυμφάλιον πεδίον.

Κατά την σκαφήν άπεκαλύφθη παρά τινα πύλην τοΰ τείχους επιτύμβια 
μετ’ αετώματος στήλη φέρουσα την επιγραφήν Εύκλείων διά γραμμάτων 
τοΰ 4ου π. X. αίώνος. Τέσσαρας δ’ ετέρας επιτύμβιας στήλας εύρον έντετειχι- 
σμένας είς τούς πλησίον συνοικισμούς Κιονίων, Δρίζης καί Μάτσιζας άναγρα- 
φοΰσας τά ονόματα: Ααβιάδας, Άγανώ, Α·&ανίηηη, καί Δάμων χαϊρε.

Έσυνέχισα επίσης την άνασκαφήν τοΰ εσωτερικού τής μεγάλης φραγ
κικής εκκλησίας κατά τε τό κυρίως ιερόν καί τό διακονικόν ένθα άνεΰρον 
νέα αρχιτεκτονικά μέλη δι’ ών κατώρθωσα ν’ άναπαραστήσω μετά βεβαιό- 
τητος την εσωτερικήν διαίρεσιν των μεγάλων οξυκόρυφων παραθΰριον τών 
μακρών πλευρών τού ναού.

A. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

9. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΝ ΜΥΣΤΡΑ,

Κατά τό παρελθόν φθινόπωρον είς τον Μυατράν έζετελέσθη μικρά 
ερευνητική εργασία άποσκοποΰσα είς τήν έξέλεγξιν διαφόρων λεπτομερειακών 
ζητημάτων σχετικώς με αστικά ιδίως οικοδομήματα. ’Επίσης έξήτασα καί 
τινας εκκλησίας περί τον Μυστράν τής ιδίας εποχής καί τέχνης, καί δή τήν 
εκκλησίαν τής Κοιμήσεως είς τήν Μαγοΰλαν.

Ή προσοχή μου έστράφη κυρίως εις τήν εξέτασιν τών παλατίων τών 
Δεσποτών σχετικώς με τό ζήτημα τής χρονολογικής σειράς τής κτίσεως αυτών. 
Τό εύρύτατον τούτο οικοδομικόν συγκρότημα δεν φαίνεται δτι έκτίσθη επί 
ενός αρχικού σχεδίου, αλλά συνίσταται από οικήματα, τά όποια κατά δια
φόρους έποχάς έκτισαν οί δεσπόται καί κατόπιν συνηρμολόγησαν προς 
άλληλα. Προς τούτο εξητάσθη προσεκτικώς τό προς οίκοδομίαν χρησιμέυσαν 
υλικόν, λίθοι καί κέραμοι, ό τρόπος τής συναρμογής αυτών, προ παντός 
ό τρόπος τού μεταξύ τών λίθων καί τών κεράμων άσβεστοχρίσματος, ήτοι
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ό κοινώς λεγόμενος τρόπος τοΰ μυστρίσματος, έγιναν δέ και μικραί τινες 
Ικσκαφαί περ'ι τά θεμέλια.

Τα Παλάτια τών Δεσποτών τοΰ Μυστρά παρουσιάζουν, ώς γνωστόν, 
εις την εξωτερικήν ό'ψιν θέαν τριγώνου, τοΰ οποίου ό χώρος, ό περιλαμβα
νόμενος εις την υποτείνουσαν, αποτελεί τήν εξωτερικήν αυλήν (Cour d’ hon- 
neur). Ή μακρά πλευρά σύγκειται έξ ενός μακροΰ καί ύψηλοΰ οικοδομή
ματος, επί τοΰ οποίου είναι προστεθειμένη σχεδόν κάθετος πτέρυξ βλέπουσα 
προς τήν κάτω κοιλάδα τοΰ Ευρώτα.

Έκ τής τοιαύτης μελέτης πείθομαι, δτι τό πρώτον έγερθέν δεσποτικόν 
οίκημα είναι τό προς τήν ανωφέρειαν τοΰ βουνοΰ, τό ε'χον κατεόθυνσιν προς 
τήν κομψήν εκκλησίαν τής Ά,γίας Σοφίας. Ή οίκοδομία τοΰ κτίσματος 
τοΰτου είναι προφανέστατα διάφορος από τής τών άλλων κτισμάτων, τών 
μεγαλύτερων, καί από τό κύριον σώμα τοΰ συγκροτήματος, τό όποιον απο
τελεί τήν μακράν πλευράν, καί από τήν κάθετον επ’ αυτήν πτέρυγα. ΟΕ 
λίθοι είναι εντελώς διάφοροι, είναι σχιστόλιθοι έ'χοντες μελαψήν τήν ό'ψιν, 
επιχρίσματα ολίγα υπάρχουν, οί τοίχοι είναι λεπτότεροι καί ή καθόλου ό'ψις 
στενόχωρος καί άρχαίζουσα. Εΰρισκόμεθα δηλαδή πρό κτιρίου, τό όποιον 
άνηγέρθη έσπευσμένως, ολίγον άμελώς. Τοΰτο λοιπόν ανάγκη νά είναι τό 
πρώτον έγερθέν έν Μυστρά αρχοντικόν οίκημα, καί διά τοΰτο όρθώς δυναται 
ν’ άποδοθή εις τήν πρώτην έγκατάστασιν Δεσπότου ή μάλλον ά'ρχοντος, εις 
τήν εποχήν τών Καντακουζηνών, τών υιών τοΰ Αΰτοκράτορος. Τό κτίσμα 
λοιπόν είναι τών μέσων τοΰ ΙΔ' αίώνος.

Είς μακράν κάθετον γραμμήν προς τό παλαιότερον τοΰτο κτίσμα συνέ
χεται τό κύριον σώμα τοΰ συγκροτήματος, τό όποιον, μοί φαίνεται, ότι είναι 
τό νεώτερον. Τοΰτο είναι τό νεώτατον κτίσμα, μεταξύ δέ τών δυο ήγέρθη 
ή προς τήν Παντάνασσαν κάθετος πτέρυξ. Ή έξέχουσα αυτή πτέρυξ δέν 
έκτίσθη έξ ολοκλήρου αμέσως αλλά συνίσταται από διάφορα συνενοΰμενα 
οικήματα κατά προεξοχήν. Γενικώς δύναμαι νά ειπω, δτι, ώς έμφαίνεται έκ 
τής τοιχοδομίας καί τής δλης διαθέσεως, δΰνανται τά κτίσματα ταΰτα ν’ άνα- 
χθώσιν είς τά τέλη τοΰ ΙΔ' αίώνος. Ένταΰθα έ'χομεν καί μικράν Φραγκικήν 
έπίδρασιν, έμφαινομένην είς τόξα παραθύρων Γοτθικά.

Άλλ’ ή έπίδρασις είναι καταφανεστέρα είς τό κύριον σώμα, είς τήν 
μακροτάτην πλευράν, τήν μεταξύ τών δύο τούτων κτισμάτων, ή οποία απο
τελεί τό κύριον σώμα. Είναι δέ αυτή τό νεώτατον κτίσμα. Τά πλαίσια τών 
παραθύρων είναι τοΰ λεγομένου φλογοειδοΰς ρυθμοΰ (style flamboyant), 
ό όποιος ένεφανίσθη κατά τήν τελευταίαν περίοδον τής Γοτθικής τέχνης. 
Εις τήν μεγάλην ταύτην οικοδομήν, ή οποία έχει ΰψος τριών ορόφων ανοι
κτών, καί περιβάλλει τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ θρόνου έχουσαν τό ανοικτόν 
ΰψος τών τριών ορόφων, ή τοιχοδομία καί τά επιχρίσματα είναι ακριβώς
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δμοια προς τά τών άλλων χασμάτων τής μεταγενεστέρας τέχνης έν Μυστρά, 
τών αρχών τοΰ ΙΕ' αΐώνος (Παντανάσσης, μικρών εκκλησιών, οικημάτων). 
Έκσκαφαί τινες, συμπληροΰσαι παλαιοτέρας, γενόμεναι εις τά υπόγεια ώς 
και άλλαι εις τάς αΰλάς, έδειξαν τό βάθος τών θεμελίων, καί την υπαρξιν 
αλλεπαλλήλων σειρών υπογείων, έπί τών οποίων στηρίζεται ή δλη αίθουσα 
καθ’ δλον τό μήκος. 'Η επιμελής εν γένει οίκοδομία και τοιχοδομία, ή ευρυ
χωρία τών παραθύρων, ή ευρυτης τής έκτελέσεως δεικνύουν προχωρημένην 
εποχήν. Διά τοΰ μεσαίου τούτου κτίματος συνεπληρώθη τό ευρύ οικοδομικόν 
συγκρότημα τών Δεσποτικών παλατίων, τά όποια αποτελούν έν από τά 
ολίγα και τά σημαντικώτατα σφζόμενα μνημεία τής αστικής Βυζαντινής 
αρχιτεκτονικής.

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ

10. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΚΡΗΤΗι

'Η άνασκαφή τών λιμενικών εγκαταστάσεων μινωικής εποχής έν 'Αγίοις 
Θεοδώροις, 12 V* χιλιόμετρα προς Άνατ. τοΰ Ηρακλείου, έσυνεχίσθη και 
έπερατώθη Ιφέτος. Ώς ήδη έκ τής πρώτης άνασκαφής τοΰ 1926 έγένετο 
φανερόν, (’Ίδ. Πρακτικά 1925-26, 141 έξ.) at εγκαταστάσεις έκεΐναι άπετε- 
λοΰντο έκ συστάδος οικοδομημάτων και έξ ενός μεγάλου ορθογωνίου περι
βόλου, δστις έφέτος ανασκαφείς όλόκληρος άπεδείχθη, δτι είχε κατά μεν την 
μακράν πλευράν μήκος 50 μέτρα, κατά δέ τήν στενήν τό ήδη γνωστόν έκ 
τής παλαιάς άνασκαφής, 36 μέτρα.

Ό περίβολος ούτος έχρησίμευε προφανώς ώς αγορά και τόπος συνα- 
θροίσεως τών άφικνουμένων προς έμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Ήτο υπαίθριος και μόνον κατά τήν δυτικήν του πλευράν έφερεν ολίγα 
οικοδομήματα, τά όποια άπετελοΰντο έκ μικρών αποθηκών. Καί τά διαμε 
ρίσματα ταΰτα άνεσκάφησαν έξ ολοκλήρου έφέτος. "Οτι ήσαν άποθήκαι δει- 
κνύουσι τά λείψανα τών πίθων, τά όποια εΰρέθησαν κατά χώραν, αν καί 
διά τήν έλαχίστην υπέρ τό έδαφος διατήρησιν τών οικοδομημάτων τούτων 
μόνον τά κατώτερα μέρη τών πίθων άνευρίσκοντο πάντοτε.

Ή είσοδος εις τον περίβολον τούτον φαίνεται, δτι ήτο έκ τής νοτιάς, 
ήτοι τής μεσογείου πλευράς. ”Αν καί ή πλευρά αύτη διετηρήθη κακώς, 
φαίνεται, δτι έν είδος θύρας υπήρχε, διότι εις έν μέρος διακόπτεται ό τοίχος 
κανονικώς, αφήνει έν άνοιγμα καί κατόπιν έπαναλαμβάνει τήν πορείαν του, 
άν καί ούχί έπί τής αυτής ευθείας, άλλ’ έλαφρώς έξώτερον. ’Έπειτα έξαφανί- 
ζεται δλως, παρακείμενα δέ χριστιανικά κτίρια δίδουσι τήν έξήγησιν τής 
καταστροφής του. Επίσης καί ή δυτική πλευρά δέν διατηρείται καθ’ δλον 
αυτής τό μήκος.
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Κινητά ευρήματα, ώς καί κατά την προηγουμένην άνασκαφήν δεν Ιση- 
μειώθησαν. Παρά την ΝΔ γωνίαν τοΰ περιγραφέντος περιβόλου ήλθεν εις 
φώς εις προφανώς παλαιότερος τάφος, δστις είχεν απλώς άνοιχθή εντός τοΰ 
αμμώδους χώματος καί περιεΐχεν ενα δκλάζοντα σκελετόν, άλλ’ οΰδέν κτέρι- 
σμα, πλήν τοΰ ήμίσεος περίπου χονδροειδούς φιάλης. Έπ’ ίσης εύρέθησαν 
μερικά αγγεία καί όστρακα, τά όποια χρονολογοΰσι τά κτίσματα εκείνα ώς 
MM 3-ΥΜ I. Υπολείπεται πλέον νά γίνη τό γενικόν τοπογραφικόν σχέδιον 
τής τοποθεσίας εκείνης μετά τοΰ ακρωτηρίου, σπουδαΐον ϊνα κατανοηθή 
έπαρκώς ό λόγος, διά τον όποιον έξελέγη ή τοποθεσία προς κατασκευήν 
λιμένος.

Ή άνασκαφή παρ’ δλην την σπάνιν εις κινητά ευρήματα είναι σπου
δαία εις αποτελέσματα, διότι μάς άπεκάλυψε τον πρώτον καί μόνον μέχρι 
σήμερον γνωστόν λιμένα τών μινωϊκών Κρητών. Ό λιμήν οΰτος είναι ό 
παλαιότατος τής Μεσογείου καί τό ζήτημα τών λιμενικών εγκαταστάσεων 
μετά την άνακάλυψιν ταύτην λαμβάνει νέαν δλως τροπήν, μετατοπιζόμενον 
από τών βάσεων τάς οποίας έθηκεν ό Λέμαν - Χαρτλέμπεν καί πάντες οί περί 
τού ζητήματος άσχοληθέντες.

Τό Σπέος Είλευθυίης.

Ύπολειφθέντος μικρού χρηματικού ποσού έκ τής άνασκαφής ταιίτης 
έπεχείρησα διά τούτου δοκιμαστικήν σκαφήν είς σπήλαιον ου μακράν τών 
'Αγίων Θεοδώρων κείμενον. Τό σπήλαιον τούτο είχεν έρευνηθή προ 35 
περίπου ετών επί ήμίσειαν μόνον ημέραν ύπό τού γηραιού παλαιμάχου τής 
κρητικής αρχαιολογίας κ. ’Ιωσήφ Χατζιδάκη.“Ενεκα τοΰ κακού φωτισμού κατε- 
λήφθη μετά τών εργατών του υπό συμπτωμάτων δηλητηριάσεως καί έγκα- 
τέλειψε τήν σκαφήν, ά'λλα εΰρε πολλά όστρακα, εξ ών συνεπέρανεν δτι τό 
σπήλαιον πιθανώς ήτο τό τής Είλειθυίας. Έδημοσίευσε σχετικήν βραχεΐαν 
έκθεσιν εις τον 10ον τόμον τού περιοδικού «Παρνασσός » καί τό πράγμα 
εμεινεν ούτως άβέβαιον. Ό καθηγητής Νίλσσον είς τό βιβλίον του περί 
Μινωικής-μυκηναϊκής θρησκείας (σελ. 54) εκφράζει τήν λύπην του διότι ή 
έρευνα έγένετο είς εποχήν κατά τήν οποίαν ή ταξινόμησις τών οστράκων ήτο 
αδύνατος, επειδή δέ ταύτα είχον άπολεσθή καί κατά τήν έπίσκεψίν του είς 
τό μουσειον Ηρακλείου δεν ήδυνήθη νά τά ΐδη, καταλήγει έκφράζων αμφι
βολίαν άν τό σπήλαιον εκείνο ήτο τό τής Είλειάυίας, τοσούτφ μάλλον, καθό
σον είς τήν πεδιάδα τοΰ Καρτερού (τον άρχαϊον Άμνισόν) ύπάρχουσι καί 
πολλά άλλα σπήλαια.

’Έχων ύπ’ όψει μου τήν σπουδαιότητα τού σπηλαίου προεχώρησα 
μεθοδικώς εις τήν ερευνάν μου, άρχίσας από τών άλλων σπηλαίων τά 
όποια αναφέρει ό Νίλσσον καί τά όποια είναι πράγματι πολλά εις τήν
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περιοχήν τοϋ Καρτεροΰ. Το σπήλαια ταΰτα άπεδείχθησαν δτι οΰδέν κρΰ- 
πτουσιν. Έν εξ αυτών, μέγιστον, κείμενον παρά χήν οδόν αυτήν εις χό 
5°ν χιλιόμεχρον καί χρησιμέυσαν ά'λλοχε ώς εκκλησία, (φέρει διά χοΰχο καί 
χεχνηχά παράθυρα) συνεκένιρωνε τάς περισσοχέρας πιθανότητας δχι πιθανόν 
νά παρουσίαση τι. Άλλ’ οί ποιμένες οΐχινες την λατρείαν τών 'Αγίων είχον 
αντικαταστήσει διά τής φιλοξενίας τών προβάτων των έν τφ σπηλαίω τούτω 
(γνωστώ υπό τό δνομα "Αγιος ’Ιωάννης), καθαρίσαντες τό δάπεδον προς

Εϊκ. 1.

έκποίησιν τής κόπρου απέδειξαν δτι τό σπήλαιον οΰτε έπίχωσιν περιέχει 
οΰτε άλλα αρχαία ίχνη παρουσίασεν. Ουτο) κατέληξα εις τό σπήλαιον τό 
όποιον ήρευνησεν άλλοτε ό Χατζιδάκης, καί τό όποιον δι’ εμέ συνεκέντρωνεν 
έκ τών προτέρων πάσας τάς πιθανότητας, διότι είναι τό μέγιστον καί μεγα
λοπρεπέστατου τής περιοχής.

"Αν καί ή άνασκαφή περιωρίσθη εις μίαν μόνην δοκιμήν εντός τοΰ 
ενδοτέρου μέρους τοϋ σπηλαίου, έν τοΰτοις ή επιτυχία ύπήρξεν αυτό τοΰτο 
απροσδόκητος, μέλλουσα ασφαλώς νά άναδείξη έντός ολίγου τό σπήλαιον 
τοΰτο ως ενα τών σπουδαιοτάτων καί διδακτικωτάτων αρχαιολογικών χώρων 
τής Κρήτης.

Ή άνασκαφεΐσα γωνία τοΰ σπηλαίου (κατά τό ενδότερον μέρος τής
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βορ. πλευράς) έφερεν επίχωσιν ενός περίπου μέτρου, Ιντός τής οποίας περιεί- 
χετο πλουσιωτάτη συλλογή οστράκων, άλλα ταΰτα μέχρις αύτοΰ τοϋ πυθμένος 
ή σαν ανάμεικτα καί παράπλευρος τών νεολιθικών αγγείων άνεσΰροντο 
λύχνοι ρωμαϊκοί καί μάλιστα εύρέθησαν καί δυο ένετικά όστρακα βαθέως 
εντός τής έπιχώσεως. Έκ τοϋ μικρού άνασκαφέντος μέρους, μή ΰπερβαίνοντος 
εις μήκος τά 3 μέτρα καί πλάτος 1 έ'ως 1.50, συνελέγησαν εξ μεγάλοι σάκκοι 
οστράκων, αμητός πλουσιώτατος, εντός τοϋ οποίου αντιπροσωπεύονται μετά

Είκ. 2.

πρωτοφανούς όντως συνεχείας σχεδόν πάντες οί αγγειοπλαστικοί ρυθμοί τής 
μινωικής καί ελληνικής εποχής.

Τά νεολιθικά αγγεία είναι άφθονώτατα, καί δή διατηρούνται πολλάκις 
κατά τό ήμισυ περίπου, γεγονός εξ ού κερδίζομεν σχήματα, πράγμα σπάνιον 
διά την Κρήτην. Ή (ΕΙκ. 1) παρέχει τοιαϋτα αγγεία. Όμοϋ μετά τού ενός 
εξ αυτών (τού δεξιού) εύρέθη εις εν κοίλωμα τού κατωτάτου βράχου τοϋ σπη
λαίου καί είς νεολιθικός πέλεκυς. Μετά τά νεολιθικά άκολουθοΰσι τά πρωτο
μινωικά αγγεία, μόνον διά τών λεπτοτέρων πως τοιχωμάτων καί τών εξει- 
λιγμένων σχημάτων αναγνωριζόμενα ως τοιαΰτα, διότι ό πηλός είναι ό αυτός 
καί τών νεολιθικών, μέλας ή ελαφρώς έρυθρίζων έστιλβωμένος. Είτα έρχονται
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Είκ. 3.

Είκ. 4.
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τά πρωτομινωικά έξειλιγμένα αγγεία μετά των γραπτών γραμμικών διακο- 
σμήσεων (Είκ. 1). Εις μικροτέραν σχετικώς αναλογίαν εύρέθησαν τά 
μεσομινωικά όστρακα, μετά μέλανος επιχρίσματος και λευκοΰ χρώματος. 
Πολύχρωμον δστρακον οΐιδέν εύρέθη, τουλάχιστον μεταξύ τών καθαρι- 
σθέντων τεμαχίων.

Ύστερομινωικά όστρακα εύρέθησαν επίσης ολίγα, αλλά λίαν χαρακτη
ριστικά, ιδίως τής τελευταίας εποχής (Είκ. 2). Άκολουθοϋσιν ειτα τά

Είκ. 5. νΑποψις προς Β έκ τοϋ σπηλαίου Είλειθυίας.
’Αριστερά οί χαλεποί λιμένες τοϋ Όμηρου.

γεωμετρικά εν αφθονία, μεταξύ τών οποίων καί τινα φέροντα ζώνας καί 
συγκεντρικούς κύκλους διά λευκοΰ χρώματος (τεχνοτροπία γνωστή ήδη έκ 
Κνωσού), τέλος δέ χονδροειδή ακαθορίστου εποχής άφθονώτατα όστρακα, 
αναμφιβόλους τά πλεΐστα ρωμαϊκής εποχής. Εύρέθησαν έτι πολλοί ρωμαϊκοί 
καί ελληνιστικοί λύχνοι, πάντες φέροντες ισχυρά τά ίχνη παρατεταμένης 
καύσεως (Είκ. 3).

Σπουδαιότατον είναι, δτι μεταξύ τών καταλεχθέντων οστράκων ύπάρ- 
χουσι καί σπάνιαι συλλογαί, ως λ.χ. άφθονα όστρακα τής πρωτομινωικής 
τεχνοτροπίας τοΰ Πύργου, ήτις συνίσταται εις την Ιπί τοϋ μέλανος πηλοϋ
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χάραξιν διαφόρων γραμμών οΰχί διά χρώματος, άλλα διά λείου εργαλείου 
δι’ οΰ ό πηλός άπέκτα μεγαλυτέραν στιλπνότητα. ’Αλλά τό μάλιστα ενδια
φέρον είναι τό γεγονός, δτι ή περίφημος τεχνοτροπία των «κηλιδωτών» 
αγγείων, των γνωστών υπό τό όνομα «ρυθμός Βασιλικής», διότι εκεί εχου- 
σιν εύρεθή καί είναι Πρωτομινωικής 2 εποχής, άποδεικνυεται κληρονομιά 
νεολιθική. Έν τώ σπηλαίω εδρέθησαν πολλά νεολιθικά όστρακα κεκοσμημένα 
κατά την ανωτέρω τεχνοτροπίαν, εκ τών οποίων τινά τόσον τεχνικά, ώστε

Είκ. 6. Ή άνασκαφή τοϋ σπηλαίου υπό τό φως λυχνίας 1200 κηρίων.

αποκλείεται ή τυχαία λόγω ανομοιομερούς όπτήσεως μετατροπή τοΰ χώματος 
τής επιφάνειας των επί τό έρυθρότερον εις ώρισμένα μέρη (Είκ. 4).

Τό σπήλαιον αυτό, καίπερ μη υπερβαΐνον τό 60 μέτρα είς μήκος καί 
τά 5-6 είς πλάτος, είναι εσωτερικώς μεγαλοπρεπές καί είς φυσικάς καλλονάς. 
Κείμενον είς αρκετόν ύψος από τής Ιπιφανείας τής θαλάσσης παρά τά χείλη 
ήπιας χαράδρας, έχει μαγευτικήν τήν θέαν προς τήν θάλασσαν (Είκ. 5). 
καί προ τοϋ στομίου του φύεται έρινεός συντείνων παραδόξως είς άνάμνη- 
σιν ομηρικών περιγραφών. ’Ολίγα μέτρα μετά τό στόμιον λείψανα τοίχου 
προδίδουσι διαρρΰθμισίν τινα τής εισόδου κατά τήν αρχαιότητα. Περί τό 
μέσον τοϋ σπηλαίου υπάρχει ζεϋγος σταλακτιτών, ενός παχέος καί τοϋ ετέρου 
λεπτοτέρου, οΐτινες περιεβάλλοντο διά τοίχου, μινωικής ίσως εποχής, οΰ ή 
μία πλευρά φαίνεται επί τής φωτογραφίας (Είκ. 6.) ληφθείσης διά τέχνη-
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τοΰ φωτός. Έχομεν λοιπόν ενταύθα είδος βωμοϋ ή σηκοΰ, όπου αντί ειδω
λίων ή αγαλμάτων ελατρευοντο οι σταλακτΐται. Τό γεγονός τοΰτο Ιπικυροΐ 
τελειωτικώς την ΰπ’ έμοϋ προ πολλοΰ έκφρασθεΐσαν εικασίαν, δτι οί σταλα- 
κτϊται κατά την μινωικήν εποχήν ήσαν αντικείμενα λατρείας. (Την ιδέαν 
ταύτην κατά πρώτον έξέφρασα εν τώ λαϊκφ βιβλιαρίω μου. «Ό Άρχ. Κρη
τικός Πολιτισμός, 109 εξ.» εΐτα σαφέστερον εν τή μελέτη μου Hohlenfor- 
schungen in Kreta, εν Mitt. iib. Hohlen u. Karstforschung, 1928, Heft 4.

Είκ. 7. Οί ενδότεροι σταλακτΐται τοΰ σπηλαίου.

’Έκτοτε συνέλεξα και άλλο υλικόν, τό όποιον άποδεικνΰει δτι πάσαι σχεδόν 
αι ιδιωτικά! οίκίαι, δσαι επιμελέστερον ήρευνήθησαν, εδειξαν δτι τεμάχια 
ιερών σταλακτιτών, κομισθέντα ασφαλώς έκ τών ιερών σπηλαίων, ελατρευοντο 
επ'ι μικρών προφανώς οικιακών βωμών).

Βαθυτερον κατά τον μυχόν τοΰ σπηλαίου ύπάρχουσι και άλλοι ωραίοι 
σταλακτΐται (ΕΙκ. 7). Κάτωθεν ενός σταλακτίτου και ενός σταλαγμίτου, 
τών μεγίστων ακριβώς τής συστάδος ταυτης, υπάρχει υπόγειον δωμάτιον, λίαν 
χαμηλόν, άλλ’ αρκούντως εκτεταμένον, είσοδον έχον μόνον μικράν οπήν κάτω 
θεν τοΰ σταλαγμίτου, δι“ ής μετά βίας δυναται νά εισερπΰση άνθρωπος. Τό

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:47 EEST - 54.226.8.97



Πρακτικά τής Αρχαιολογικής Εταιρείας 1929

Ει
κ.

 8. 
Δι

άγ
ρα

μμ
α τ

ω
ν π

αρ
ά τ

ό σ
πή

λα
ιο

ν τ
ής

 Εί
λε

ιθ
υί

ας
 άπ

οκ
αλ

υφ
θέ

ντ
ω

ν τ
οί

χω
ν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:47 EEST - 54.226.8.97



Σπυρίδ. Ν. Μαρινάτου: Άνασκαφαι έν Κρήτη 103

δωμάτων τοΰτο ίσως ήτο είδος άδυτου ή μεγάρου. Ή έπιφάνειά του είναι 
πλήρης οστράκων, επομένως πρέπει και τοΰτο συστηματικές να έρευνηθή.

Οΰδεμία πλέον αμφιβολία υπολείπεται, δτι το σπήλαιον τοΰτο είναι το 
σπέος Είλειθυίης, το όποιον είχε τόσην φήμην, ώστε την ΰπαρξίν του έγνώ- 
ριζεν ό ποιητής τοΰ τ τής Όδυσσείας. Ψευδολογών εκεί ό Όδυσσεύς προς 
την Πηνελόπην διηγείται περί έαυτοΰ ώς περί τρίτου προσώπου:

Καί γάρ τον Κρήτηνδε κατήγαγεν ΐς άνέμοιο 
ίέμενον Τροίηνδε, παραπλάγξασα Μαλειών, 
στήσε δ’ έν Άμνισφ, δθι τε σπέος Είλειθυίης, 
έν λιμέσιν χαλεποΐσι, μόγις δ’ ύπάλυξεν άέλλας.

Οί λιμένες χαλεποί είναι βεβαίως το έπί τής είκόνος 5 φαινόμενον έν 
μέρει άκρωτήριον, τό όποιον ατελή μόνον προστασίαν παρέχει κατά τοΰ 
Βορρά, τό δε σπέος Είλειθυίης είναι τό προκείμενον σπήλαιον. Είναι λοιπόν 
μεμαρτυρημένον διά παλαιοτάτης καί άξιολογωτάτης μαρτυρίας.

Αιώνας πολλούς βραδΰτερον ό Στράβων άναφέρει καί ούτος τό τής 
Εϊλειθυίας ιερόν έν Άμνισώ, τφ έπινείω τής Κνωσοΰ τοΰ Μίνωος (10,476). 
Ή λέξις «Ιερόν» πιθανόν νά έννοή μόνον τό σπήλαιον, έχων δμως ύπ’ δψει 
δτι δυνατόν καί νά κυριολεκτή ό Στράβων, έπεχείρησα κατά την τελευταίαν 
ημέραν τής άνασκαφής νά έξακριβώσω κατά πόσον εις έπίπεδος χώρος κεί
μενος δεξιά τής εισόδου τοΰ σπηλαίου ύπέκρυπτεν οικοδομήματα. Πράγματι 
προήλθον εις φώς διάφοροι τοίχοι, οί όποιοι έφ= δσον άνεσκάφησαν παρου- 
σιάζουσι τό συναπτόμενον σχέδιον (Είκ. 8). Ή χρονολογία των δεν έξηκρι- 
βώθη έντελώς, διότι τά συλλεγέντα όστρακα ήσαν ολίγα μεν ύστερομινωικά, 
τά περισσότερα πρωτογεωμετρικά, εύρέθησαν δέ καί τά τεμάχια πρωτοκο- 
ρινθιακοΰ σκΰφου. Τό άποτέλεσμα είναι άρκοΰντως ένθαρρυντικόν, ΐνα άνα- 
ληφθή συστηματική άνασκαφή τοΰ έπιπέδου έκείνου χώρου.

Έκ πάντων τών άνωτέρω έκτεθέντων καταφαίνεται ή μεγάλη σπου- 
δαιότης τοΰ άποκαλυφθέντος σπηλαίου τής Εϊλειθυίας. Ή συνέχεια τής 
λατρείας άδιακόπως άπό τής μινωικής μέχρι τής ρωμαϊκής έποχής ούδαμοΰ 
άλλαχοΰ παρουσιάζεται ίσως τόσον διδακτική καί άναμφισβήτητος. Επίσης 
τό γεγονός τοΰτο έπικυροΐ τήν εικασίαν τοΰ Βακερνάγκελ καί τοΰ Βιλαμό- 
βιτς περί προελληνικής τοΰ ονόματος καί τής θεάς καταγωγής, έν άντιθέσει 
προς τούς περί τον Σοΰλτσε, οΐτινες συνήπτον τό όνομα προς τήν ρίζαν 
ελευθ-. (Πρβλ. τον τύπον Έλεύθυια).

Κατά ταΰτα ή άνασκαφή τοΰ άνωτέρω σπηλαίου πρέπει νά άναληφθή 
§ιζική καί συστηματική κατά τό έπιόν έτος, διότι έχομεν προ ημών άρχαιο- 
λογικόν χώρον πρώτιστης σπουδαιότητος άπό άπόψεως τής ιστορίας τοΰ
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πολιτισμού και τής θρησκείας. Ευρισκόμενον προσέτι τό σπήλαιον τούτο εν 
ωραιότατη θέσει καί πλησιέστατα προς την πόλιν τού Ηρακλείου, μεθ’ ής 
συνδέεται δι’ αμαξιτής οδού (9 περίπου χιλιόμετρα μόνον) καί έσωτερικώς 
παρουσιάζον ώραίαν διαμόρφωσιν σταλακτικών, μέλλει ταχύτατα νά καταν- 
τήση αληθές προσκύνημα των άρχαιολογούντων καί εις των πλέον πολυσύ
χναστων αρχαιολογικών χώρων τής Κρήτης.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

11. Η ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

Ή εφετινή εργασία άπέβλεπε κυρίως είς την βολιδοσκόπησιν τού εδά
φους καί είς την μερικήν έξακρίβωσιν των υπό τού Καραπάνου εύρεθέντων 
οικοδομημάτων. Ή προσοχή έστράφη είς τον ναόν, τον υποτιθέμενον τού 
Διός, δπου άλλως έγιναν καί τά σπουδαιότερα ευρήματα τής παλαιάς εκεί
νης ευτυχούς άνασκαφής. Σημειωτέου δτι τό τμήμα τούτο δεν άνέσκαψεν 
αυτοπροσώπως ό Καραπάνος, άλλ3 ά'λλοι, ήγόρασεν όμως εκείνος παρ’ αυτών 
τά εΰρεθέντα έκεϊ σημαντικώτατα χαλκά αντικείμενα καί έπιγραφάς. Εις τό 
μέρος τούτο, τό σπουδαιότερου θεωρούμενον τού ιερού, εΐργάσθη καί δ Σωτη- 
ριάδης τώ 1920 κατά τήν πρώτην ύπό τής Αρχαιολογικής Εταιρείας επα
νάληψην τών άνασκαφών.

1. Ελληνιστικόν οικοδόμημα καί βάθρα ή έξέδραι·

Κατ’ άρχάς έπεδόθην εις τον καθαρισμόν τής εκεί ΰπαρχοΰσης χρι
στιανικής εκκλησίας, ή οποία είχε μέν εύρεθή ήδη επί Καραπάνου, άλλ3 όπως 
έβλεπον καί ως εκ τού κατωτέρω δημοσιευομένου σχεδίου φαίνεται, δεν είχε 
μελετηθή ουδέ σχεδιασθή ακριβώς. "Ενεκα τών πολλών σωρών χωμάτων, οί 
όποιοι ΰψοΰντο επί τού χώρου τής άνασκαφής από τού 1920, οπότε άποτό- 
μως διεκόπησαν αί άνασκαφαί, θά άπητεΐτο πολλή εργασία προς μετακόμισιν 
όλων αυτών εξω τού περιβόλου τού ιερού, διά τούτο δέν κατωρθώθη ή πλήρης 
εκκαθάρισις τής χριστιανικής εκκλησίας είμή μόνον κατά τάς τρεις πλευράς 
νοτίαν, ανατολικήν καί δυτικήν. Διεπιστώθη δμως εκ τής εργασίας ταύτης ασφα
λώς, όπως ήδη είχε παρατηρήσει έν μέρει καί ό Σωτηριάδης (πρβ. R. Ε. G. 
1921 σ. 384), δτι δέν είναι αληθές τό υπό τού Καραπάνου ύποστηριζόμενον 
δτι ή Χριστιανική εκκλησία ήτο έκτισμένη επί θεμελίων αρχαίου ελληνικού 
ναού, άλλ3 δτι φκοδομήθη αυτοτελής επί τού φυσικού βράχου, δστις κατά τό 
σημεΐον τούτο μάλιστα είναι κατωφερής προς νότον. Μόνον ό ν. αυτής τοί
χος τέμνει σχεδόν καθέτως τό βόρειον τμήμα άρχαίου οικοδομήματος εΐσχω- 
ρούντος ύπ3 αυτόν καί μέ διεύθυνσιν εκ βορρά προς νότον. Θά εΐπωμεν
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ολίγα τινά περί του κτιρίου τοΰτου καί των περί αυτό κτισμάτων πριν έλθω- 
νεν είς την Χριστιανικήν εκκλησίαν.

Ήδη δ Σωτηριάδης είχεν άποκαλΰψει μικρόν τμήμα τοϋ οικοδομήματος 
νωρίς νά φέρη αυτό είς φως ολόκληρον. Είναι δέ τοΰτο ορθογώνιον κτίσμα

Εικ. 1. Τρίκογχος βασιλική καί αρχαίος ναΐσκος

διαιροΰμενον είς δυο δι’ εγκαρσίου τοίχου (βλ. είκ. 1). Προ αυτοΰ υπάρχει 
ορθογώνιον πλακόστρωτον έκτεινόμενον πλαγίως εκατέρωθεν των μακρών 
τοϋ κτιρίου πλευρών. Επ’ αυτοΰ έβαινεν ή νοτία στενή πλευρά, όπόθεν ήτο

τίνος σημείου έφθανον αί μακραί πλευραί. Ίο πλακόστρωτον ήτο διά μεγά-
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λων τετραγώνων πλακών έκτισμένον πλάτους περίπου 3.90μ. κα'ι μήκους 12.70, 
ήτο δέ, ούτως είπεΐν, το κρηπίδωμα τής προστάσεως εφ’ οΰ έβαινον βαθμί
δες εις το σημείον τοϋτο, δπου το έδαφος ήτο χαμηλότερου καί έπρεπε να 
ύψωθή. Οι εξωτερικοί τοίχοι τοϋ κτιρίου είναι Ισοδομικώς εκτισμένοι μέ 
μεγάλους ορθογωνίους δόμους, οί όποιοι έχουν τεκτονικούς αγκώνας είς τάς

Είκ. 2. Ελληνιστικός ναΐσκος.

εξωτερικός πλευράς (είκ. 2), ως μάλιστα φαίνεται είς τόν άνατολ. τοίχον, 
δστις σώζεται καλύτερον τών άλλων. Ό μεσαίος εγκάρσιος τοίχος είναι άμε- 
λώς κατεσκευασμένος διά διαφόρων λίθων, μεταξύ τών οποίων υπάρχουν 
καί πώροι άνήκοντες εϊς δωρικάς τρίγλυφους. Έκ τών τεσσάρων εκεί εντε- 
τειχισμένων, οί όποιοι είναι λίαν άποτετριμμένοι, είς σώζεται καλύτερον καί 
εξ αυτού συνάγομεν, δτι ή τρίγλυφος είχε πλάτος 0,48, ύψος δέ 0,85. Εντός
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των χωμάτων άνατολικώς τοΰ κτιρίου τοΰτου εύρέθη και ετερον τεμάχιον 
πώρινης τρίγλυφου (πλάτος μηροΰ 0,062, πλάτος γλυφής 0,06, ώστε τό δλον 
πλάτος θά ήτο περίπου 0,366) ολίγον μικροτέρας τής προηγούμενης. Εντός 
αΰτοϋ παρετηρήθησαν υπό τοΰ Σωτηριάδου τεμάχια μετάλλου πυρίκαυστα 
δεικνΰοντα, δτι μεγάλη πυρκαϊά θά κατέστρεψε τό κτίριον τοϋτο. Την κατα
στροφήν ταΰτην ό Σωτηριάδης συνδέει προς την υπό τοΰ Δορυμάχου πυρπό-

Είκ. 3. Δωρικόν κιονόκρανον.

λησιν τοΰ ίεροϋ, δπερ είναι πολύ πιθανόν. Φαίνεται δμως δτι άνφκοδομήθη 
βραδύτερον τό κτίριον καί έκ τής νεωτέρας ταΰτης επισκευής θά προέρχεται 
ό μεσαίος εγκάρσιος τοίχος ό διά διαφόρων λίθων κατεσκευασμένος. Ποΰ 
ανήκουν αί τρίγλυφοι, α! πάντως ελληνιστικών χρόνων δεν δυνάμεθα νά 
εΐπωμεν. Είναι πιθανόν, δτι τό οικοδόμημα ήτο πρόστυλον, εις κίονα δέ 
αύτοΰ ίσως νά ανήκε τό δωρικόν κιονόκρανον, τοΰ οποίου τμήμα εύρέθη 
έντετοιχισμένον εις τον ν. τοίχον τής εκκλησίας (είκ. 3). Είναι εξ άσβεστολί-
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θου ύψ. άβ. 0,125 υψ. έχίνου 0,095. Ό έχίνος είναι σχεδόν ευθεία γραμμή 
όγκουμένη ελάχιστα κατά τό μέσον, ύπ’ αυτόν δέ ύπαρχου σι τέσσαρες δακτύ
λιοι. Ό εν τή είκόνι υπό τό κιονόκρανον σφόνδυλος είναι εκ μαλακού πώρου 
και δεν ανήκει εις αυτό.

At μικρά! διαστάσεις τού κτίσματος τούτου και ό προς νότον ή βορράν 
προσανατολισμός αυτού με κάμνουν να υποθέσω, δτι δεν πρόκειται περί 
μεγάλου ναού, αλλά μάλλον περί θησαυρού τίνος ή ναΐσκου.

Εις δλίγην άπόστασιν προς ά. αυτού κα! ώς συνέχεια τής προσόψεώς 
του Ικτείνονται τά θεμέλια ορθογωνίου μικρού κτιρίου, δπου θά ύψούτο 
μνημεΐόν τι αναθηματικόν.

Κα! προς δ. αυτού, άλλ’ εις ικανήν άπόστασιν (13 περίπου μ.) εύρέθη 
κα! άλλο μικρόν βάθρον ή μάλλον ορθογώνιος εξέδρα. Έπ! σειράς λίθων, 
ήτις άπετέλει εύθυντηρίαν, υπάρχει άλλη σειρά λίθων, των οποίων ή μεν 
οπίσθια επιφάνεια κοσμείται υπό τεκτονικών αγκώνων, ή δέ πρόσθια ήτο 
καμπύλη είσέχουσα δλίγον κυματοειδώς κα! είχε κατά τά άκρα κα! τό μέσον 
προεξέχον πλαίσιον ώσε! πόδα. Τούτων σώζεται μόνον τό δυτικόν κα! τό 
μέσον, τού ανατολικού μή ύπάρχοντος άφαιρεθέντος τού λίθου. Έκ τών 
σωζομένων δμως ύπολογίζομεν τό ολικόν μήκος τής εξέδρας εις 3,815 μ. 
κα! πλάτος 1,18, διότι εκ τού αριστερού άκρου ποδός μέχρι τού μεσαίου ή 
άπόστασις είναι 1, 865 μ., έκ τού μεσαίου δέ μέχρι τού σφζομένου ανατολι
κού άκρου είναι 0,74 μ., ελλείπει δέ κα! δ πούς, δστις θά έκόσμει τον τελευ- 
ταΐον λίθον. Πρέπει λοιπόν νά συμπληρώσωμεν δυο λίθους, ένα 0,70 ώς 
είναι κα! οι λοιποί μεσαίοι λίθοι κα! ένα, τον τελευταΐον 0,45 περίπου, δσον 
περίπου δηλ. 0,50 μετρεΐ κα! δ πρώτος δυτικός λίθος δ αντίστοιχος δηλ. 1,125 
μ., εις τά δποΐα πρέπει νά προστεθή κα! τό μήκος τού μεσαίου πού είναι 
0,065, δπότε τό συνολον είναι 3,815 μ.

2. Ό ναός ή τό μαντεΐον τής Δωδώνης.

Ούτω εις ένα τών κυριωτέρων χώρων τού ιερού ούδέν ίχνος ναού 
άνευρέθη, δπως ίσχυρίζετο ό Καραπάνος βεβαίως διά νά έξηγήση τήν εκεί 
και δή εντός τής εκκλησίας άνεΰρεσιν τόσον πολλών αναθημάτων χαλκών 
κα! χρησιηρίων επιγραφών. Πρίν νά έρευνηθή ολόκληρος δ χώρος δέν 
είναι δυνατόν νά έκφράση τις ασφαλή γνώμην περί τού πράγματος, πού 
δηλ. ήτο δ ναός. ’ Ας μοΰ έπιτραπή δμως από τούδε νά πιστεύω, δτι ουδέποτε 
υπήρξε μέγας ναός εν Δωδώνη, μόνον δέ χώρος τις περιωρισμένος, εις τό 
μέσον τού δποίου θά ύψούντο αί ύψίκομοι, προσήγοροι δρΰες κα! πλησίον 
αυτών βωμός τις. Ούτω τουλάχιστον υποθέτω τό ιερόν κατά τούς άρχαιοτά- 
τους χρόνους, τούς ομηρικούς αλλά κα! αργότερα, τουλάχιστον κατά τούς
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αρχαϊκούς. “Αν μάλιστα είναι αληθές δτι έκ τοϋ θροΰ των φύλλων των 
δρυών εμαντεΰοντο οί ιερείς, είναι φανερόν, δτι τούτο μόνον εις τό ύπαιθρον 
ήτο δυνατόν νά συμβαίνη και επομένως δεν ΰπήρχεν ανάγκη ναού, δπου έδί- 
δοντο οί χρησμοί, διότι δεν αρμόζει νά ύποθέσωμεν, δτι εντός τοϋ ναού 
αυτού ύπήρχον αί προσήγοροι δρύες και δη ύψίκομοι. Βραδΰτερον τά ιδρυ
μένα εκεί αναθήματα ώρισαν σαφέστερον τον πέριξ χώρον καί είναι πιθα
νόν, δτι τρίποδες κατά σειράν τοποθετημένοι άπετέλεσαν έ'να είδος μικρού 
περιβόλου τού μαντικού, ούτως είπεΐν χώρου. Τό τελευταϊον τούτο στηρίζω 
εις τά παρά Στεφάνφ τω Βυζαντίφ εν λ. Δωδώνη λεγάμενα: ώς ό μέν 
Δήμων φααΐν «άπύ τοϋ τόν ναόν τοϋ Δωδωναίον Διός τοίχους μή 
έχοντα, άλλά τρίποδας πολλούς, άλλήλων πλησίον, ώστε τοϋ ενός άπτό- 
μενον παραπέμπειν διά τής -ψαύσεως τήν έπήχηαιν έκάατω καί διαμέ- 
νειν τόν ήχον, άχρις &ν τις τοϋ ενός έψάψηται»' ή παροιμία δέ οϋ φηαιν 
είμή χαλκεΐον έν, άλλ, ού λέβητας ή τρίποδας πολλούς. Τήν τελευταίαν 
έ'νστασιν τού Στεφάνου δεν ευρίσκω τόσο σπουδαίαν ώστε νά άναιρή τήν 
πληροφορίαν τού Δάμωνος, ίσως δε ή λέξις χαλκεΐον νά είναι περιληπτική.

Ώς προς τήν λατρείαν τοϋ Διός έχω νά παρατηρήσω, δτι δεν μοί φαί
νεται πιθανή ή γνώμη κατά τήν οποίαν ό Νάϊος ήτο πηγαία τις θεότης 
πιστεύω δέ μάλλον δτι ό Νάϊος ήτο χθόνιος θεός συνδεόμενος κυρίως προς 
τήν λατρείαν τής Δρυός, τής οποίας μόνον οϋτω δύναμαι νά εξηγήσω τήν 
μαντικήν ιδιότητα, αν υποθέσω δηλ. δτι ήτο έ'δραθεοΰ τίνος, εδώ τού Ναΐου, 
οπότε ή λέξις πρέπει νά συνδυασθή προς τό ναός καί τό ναίω. Οϋτω έχο- 
μεν έν αρχή καθαράν δενδρολατρείαν εις τήν Δωδώνην, τής οποίας τήν 
άνάμνησιν διασώζει καί ό Ησίοδος λέγων περί τού Διός εν Ήοίαις (Έκδ. 
Sittl.) σ. 569,20 ναίει ό’ έν πν&μένι φηγοϋ. “Οταν δέ βραδΰτερον έπε- 
κράτησεν ό Όλΰμπιος Ζευς καί άπερρόφησε τούς διαφόρους επιχωρίους 
θεούς, έλαβεν έν Δωδοόνη ώς έπίθετον τό δνομα τοϋ παλαιού χθονίου θεού 
καί εκράτησεν ώς σΰμβολον τήν δρϋν.

Ταϋτα συντομώτατα ενταύθα περί τού ναού καί τής λατρείας τού Δωδω- 
ναίου Διός, διότι τό πράγμα αξίζει λεπτομερεστέραν Ιξέτασιν.

3. Ή χριστιανική τρίκογχος βασιλική.

“Αν καί, δπως έλέχθη ανωτέρω, δέν άνεσκάφη τελείως ή χριστιανική 
αυτή εκκλησία, θά δώσωμεν ενταύθα συντομωτάτην περιγραφήν τού παρατι- 
θεμένου σχεδίου αυτής τό όποιον είχε τήν καλωσΰνην νά έκτελέση ό φίλος 
κ. Όρλάνδος κατά τήν δλιγόωρον έπίσκεψίν του είς τήν Δωδώνην, επιφυλασ
σόμενος νά έπανέλθω τό επόμενον έτος μετά τήν πλήρη άποκάλυψίν της.

Είναι φανερόν ευθύς αμέσως, δτι έχομεν τρίκογχον βασιλικήν. Ή εΐσο-
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δος τής εκκλησίας εγίνετο εκ νότου διά μικράς θύρας, διά τής οποίας εύρί- 
σκετο τις εις τον νάρθηκα, στενόν διάδρομον, έπεκτεινόμενον κατά τό βόρειον 
τμήμα διά μικροΰ δωματίου, τό όποιον δεν περιλαμβάνεται εις τό ανωτέρω 
σχέδιον. Κατά την δ. πλευράν τοΰ νάρδηκος φαίνεται δτι υπήρχε τριπλοϋν 
παραδυρον. Διά τριών δυρών εισήρχετό τις εις την κυρίως εκκλησίαν, ή 
οποία διαιρείται ε’ις τρία κλίτη διά διπλής σειράς επτά κιόνων. Τό μεσαΐον 
κλιτός είναι περίπου διπλάσιον εις πλάτος των πλαγίων κα'ι έχει μήκος 21 μ. 
Προς ά. εκτείνεται τό πρεσβυτέριον χωριζόμενον από τοΰ κυρίως ναοΰ διά 
δωρακίων μεγάλων ακόσμητων πλακών. Μόνον Ιν τώ μέσω ήτο ανοικτή ή 
δίοδος. Τό πρεσβυτέριον εις τό βάδος έχει την κυρίαν αψίδα, δπου εύρίσκετο 
ή αγία Τράπεζα, δεξιά δέ και αριστερά αποκλείεται πάλιν διά δωρακίων 
φρασσόντων τά εκατέρωθεν κίονος κενά. Εκατέρωθεν τοΰ ίεροΰ δυο δωμά
τια λήγουν εις ήμικυκλικάς αψίδας, αι όποΐαι, δπως καί ή ανατολική, προ
βάλλουν έξω τοΰ ορθογωνίου περιγράμματος τής Ικκλησίας.

4. Δοκιμαστικοί σκαφαί.

Έν τώ μεταξύ προέβην καί εις ά'λλας δοκιμαστικός σκαφάς εις τά πέριξ. 
Προς ν. τοΰ κυρίως ίεροΰ κάτωθι τοΰ μικροΰ άναλημματικοΰ τοίχου καί περί 
τά 21 μ. δυτικώς τοΰ άνατολικοΰ περιβόλου τοΰ συνεχίζοντος τό τείχος τής 
πόλεως έν τώ άγρώ Χρ. Μπλαντάνη, οΰδέν σχεδόν εύρέθη εντός μεγάλης 
τάφρου μήκους 20 μ. καί πλάτ. 1,50. Μετά ταΰτα έπεχείρησα νά καθαρίσω 
τό τρίτον τραπεζοειδές κτίριον τοΰ Καραπάνου (Dodone Πίν. III, 5 bis) τοΰ 
οποίου ή ά. πλευρά έχει πυργοειδείς μικράς τετραγώνους προεξοχάς. Τό έδα
φος ήτο πλήρες λίθων καί χωμάτων εκ τής άνασκαφής την οποίαν ήδη ό 
Καραπάνος είχεν έκτελέσει καί τής οποίας τά αποτελέσματα ούχί δρδώς έχει 
αποδώσει. Την τελείαν έκκαθάρισιν θά επιχειρήσω βραδύτερον, ενταΰθα 
άρκοΰμαι μόνον νά παρατηρήσω, δτι κατά τό β. τμήμα τοΰ κτιρίου τούτου, 
τοΰ οποίου τό έδαφος είναι κατωφερές, εύρέδησαν δύο σειραί εκ τριών 
βάθρων εις άπόστασιν 9.80 μ. από τοΰ β. τοίχου. Τά βάθρα ταΰτα βαίνουν 
παραλλήλως τοΰ β. τοίχου ή μία σειρά εις άπόστασιν 10 περίπου μ. από τής 
έτέρας καί έκαστον βάθρον 6.50 μ. μακράν τοΰ άλλου. Συνίσταται έκ δύο 
μεγάλων τετραγώνων δόμων ασβεστόλιθου, επί ενός δέ έξ αυτών σώζεται καί 
τμήμα τοΰ κίονος μετά τής βάσεως, ήτις άποτελεΐται έκ διπλής ιωνικής 
βάσεως. Έπί τών άλλων δύο βάθρων εύρέδησαν έπί τόπου τεμάχια κιόνων 
έστημένα άνευ βάσεων. Οι κίονες είναι έκ κροκολοπαγοΰς λίθου μέ είκοσι 
δωρικάς ραβδώσεις καί αποτελούν την πρώτην β. σειράν. Παραλλήλως αυτών 
νοτιώτερον βαίνουν άλλαι τρεις βάσεις, αΐτινες καί μόνον σώζονται μετά τμή
ματος σφονδύλου κιόνων έπί τών δύο άκρων καί εύρίσκονται 2.70 μ. χαμηλό-
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τερον από τοΰ στυλοβάτου τής πρώτης σειράς. Διά την διαφοράν ταΰτην τοΰ 
ύψους υπήρχε κλΐμαξ, ήν ευρεν ό Καραπάνος, Dodone σ. 20, δστις δμως δεν 
είδε τούς κίονας, ενφ ΰπήρχον καί επί Leake ακόμη Πρβ. Leake, Travels 
in Northern Greece I a. 267. Τά τής υπόστυλου δμως ταΰτης αιθούσης, 
δπως δυνάμεθα νά τήν όνομάσωμεν, θά έξακριβώση ή περαιτέρω άνασκαφή.

Τρίτην δοκιμαστικήν σκαφήν εξετέλεσα μεταξύ τοΰ κτιρίου τούτου καί 
τοΰ δευτέρου τοΰ Καραπάνου διά τάφρου, τήν οποίαν ήγαγον εις άπόστασιν 
20 μ. άνατολικώς τής πυργωτής πλευράς τής ύποστύλου αίθούσης καί εις 14μ. 
άπόστασιν κάθετον από τής ν. αυτής πλευράς έπεκτεινομένης. Καί εκεί ούδέν 
κτίσμα ή αρχιτεκτονικόν λείψανον συνήντησα, επέτυχον δμως εις βάθος 
1.50 μ. περίπου άνέπαφον στρώμα άρχαΐον, δπου τά πλεΐστα κατωτέρω άνα- 
φερόμενα χαλκά καί μολύβδινα αντικείμενα εύρέθησαν. Βροχαί διέκοψαν τήν 
τελείαν τοΰ χώρου τούτου έρευναν, τήν οποίαν ελπίζω βραδύτερον νά Ιξακο- 
λουθήσω. Κατωτέρω θά ονομάζω αυτόν άποΦέτην.

5. Τά ευρήματα.

Α. Λίθινα. ’Ανάγλυφος πλάξ εκ πώρου άνω καί δεξιά άποκεκρουμένη, 
κάτω κανονικώς άποκεκομμένη. Ύψ. 0,60 πλατ. 0,80 πήχ. 0,25 (είκ. 4). 
Εύρέθη εν τφ προδόμφ τοΰ ελληνιστικού οικοδομήματος. Είκονίζεται άνήρ 
κατ’ ενώπιον με διεστηκότα σκέλη καί κλίνων ολίγον δεξιά. Παρ’ αυτόν δεξιά 
ελίσσεται δφις καί περαιτέρω διακρίνεται τό δεξιόν γόνυ άνδρός μετά μέρους 
τοΰ μηροΰ. ’Αριστερά υπάρχουν δπαί εντός τοΰ άκατεργάστου λίθου, δστις 
έμεινε, φαίνεται, ημιτελής. ’Εργασία καλή, μύες ισχυρότατα δεδηλωμένοι καί 
έξωγκωμένοι. Χρόνων πάντως ελληνιστικών.

Β. Χαλκά. Προτομή πτερωτής Γοργούς επί λεοντόποδος "Υψ. 0,79, ύψ. 
μόνον τής Γοργούς 0,04, ΰψ. τοΰ λεοντόποδος 0,02, υψ. τής κωδονοειδοΰς 
βάσεως, 0,019, πλάτ. άνω 0,064. Εύρέθη Ιντός τοΰ αποθέτου, (είκ. 5 - 6). 
Ή Γοργώ είκονίζεται από τής δσφύος καί άνω κατ’ ενώπιον μέ αναπεπτα
μένος τάς πτέρυγας καί τάς χεΐρας κεκαμμένας καί προσκεκολλημένας επί τοΰ 
στήθους μέ κλειστήν τήν πυγμήν. ΦορεΙ χιτώνα έχοντα φολιδωτόν κόσμημα 
δηλοΰν τά πτίλα. Τό πρόσωπον έχει τον γνωστόν άποτροπιαστικόν μορφα
σμόν μέ τούς βλοσυρώς προσβλέποντας δφθαλμούς, τό ανοικτόν στόμα, εκ 
τοΰ οποίου προβάλλει έξέχουσα προς τά κάτω ή γλώσσα μεταξύ τών όδόν- 
των. Έκ τοΰ μορφασμοΰ τούτου σχηματίζεται επί τοΰ μετώπου μεγάλη 
πτυχή προέχουσα Ιν μέσφ δύο αυλακώσεων μεταξύ τών δσφρύων, αί δποϊαι 
συσπώνται. Οί δφθαλμοί είναι εντός φοειδοΰς κοιλότητος μεγάλοι καί αδροί 
μέ δξέως διαγραφόμενα τά βλέφαρα καί έξέχοντα καί τήν κόρην δι’ενός 
κύκλου πλαστικώς ή μάλλον γραμμικώς δεδηλωμένην. Επίσης καί τό στόμα
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είναι έντεθειμένον εντός κοιλότητος, ή οποία μέ τινα σχηματικότητα φαίνε
ται εντυπωμένη μεταξύ των δυο παρειών. Τό δλον πρόσωπον παχύ, μεστόν, 
στρογγυλόν, έχει τι τό πεπλατυσμένον, δπερ Ινισχύεται υπό τής ρινός, βρα
χείας καί οίονεί σιμής (εν μέρει άποκεκρουμένης) καί υπό των προς τά 
εμπρός έστραμμένων ώτων ένθα ή πλαστική άπόδοσις ελαττώνει πως την

Είκ. 4. Τεμάχιον πώρινου αναγλύφου.

σχηματικήν διαμόρφωσιν. Ή κόμη διηρημένη είς δύο εμπρός διά χωρίστρας 
είναι διατεθειμένη εκατέρωθεν τοϋ μετώπου είς κανονικάς παραλλήλους 
γραμμάς μέ μικράς κλιμακωτός αυλακώσεις καί καταπίπτει εν μέρει εμπρός 
εκατέρωθεν τοϋ λαιμού προ τού στήθους είς δύο επίσης διηρημένους πλοχ
μούς μέ μικράς οριζόντιας αυλακώσεις, σχηματικώς άποδιδούσας τήν κυμά- 
τωσιν τών τριχών. Οί βραχίονες είναι γυμνοί, μέ πλαστικήν στρογγυλότητα,
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άλλα χωρίς άλλας λεπτομέρειας, ώς καί αί χείρες, μόνον τοΰ άντίχειρος σαφώς 
δηλουμένου. Ύπό τάς χεΐρας φαίνονται γραμμικώς άποδεδομέναι καμπύλαι 
πτυχών, άνευ φολιδωτού κοσμήματος. Αί πτέρυγες συνίστανται εκ δύο μερών, 
εκ μικρού μηνισκοειδούς τμήματος εκφυόμενου όπισθεν τών βραχιόνων και 
κοσμούμενου υπό φολίδων καί έκ τών μεγάλων πτερών, τα όποια περιβάλ- 
λουσιν εκείνο καί βαίνουσι προς τα άνω καμπυλοΰμενα. Τούτων ή εξωτερική

Είκ. Β. Πούς λέβητος.

ακμή περιβάλλεται υπό εγχαράκτου γραμμής, τό δέ σχήμα τών μέν κατωτά- 
των είναι περίπου γωνιώδες, τών δέ λοιπών πτερών βαίνει άποστρογγυλού- 
μενον έφ’ δσον ανέρχονται. Έπί τής κορυφής τών πτερύγων καί τής κεφαλής 
στηρίζεται καμπύλον τριγωνικόν σχεδόν έλασμα, όπως διακρίνεται εις τήν 
πλαγίαν ό'ψιν (είκ. 6), όπερ εμπρός άνω έληγεν εις σπείρας, τών οποίων σώζε
ται είσέτι κάτω ή αρχή. Έπί τού καμπύλου τούτου ελάσματος εστηρίζετο ό 
λέβης έχων καί άλλας δύο όμοιας βάσεις.

Ύπό τάς χεΐρας ό χιτών διακόπτεται όριζοντίως καί εκεΐθεν άρχεται
8
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αμέσως ό πούς τοϋ λέοντος κατ’ επιπέδους γωνιώδεις επιφάνειας και λήγει 
είς τούς τέσσαρας μεγάλους νευρώδεις ισχυρούς δακτύλους όριζομένους πλα- 
γίως υπό επιπέδων επιφανειών, δπου δηλοϋται γραμμικώς άνά εις είσέτι δάκτυ
λος άποπερατώνων χωριστά έκαστος την πλαγίαν δψιν. Ό πούς στηρίζεται 
επί κωδονοειδοΰς βάσεως, ή οποία κοσμείται υπό επιμήκων κοίλων γλωσ-

Είκ. 6. Πλαγία όψις είκ. 5.

σοειδών φύλλων περιγεγραμμένων, μεταξύ τών οποίων διήκει έν λογχοειδές. 
Ή όπισθία επιφάνεια είναι εντελώς λεία.

'Ολόκληρος ή επιφάνεια καλύπτεται υπό όμοειδοϋς φαιοπράσινου επι
πάγου, τής λεγομένης patina, ήτις σώζεται θαυμασίως καί αποτελεί ώραίαν, 
στιλπνήν καί θερμήν έμφάνισιν. Ή τοιαύτη πάτινα είναι κοινόν γνώρισμα 
δλων τών έν Δωδώνη εύρεθέντων χαλκών αντικειμένων, τά όποια κατά τό
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πλεΐστον δεν κατεσκευάσθησαν εν Δωδώνη. Τούτο ίσως στηρίζει την γνώμην, 
δτι αΰτη είναι αποτέλεσμα τής Ιπιδράσεως τού εδάφους, τού οποίου ή ίδιά- 
ζουσα έκάστοτε σΰστασις παράγει τά διάφορα ήδη πατίνας, τα οποία παρα- 
τηροΰμεν (βλ. τελευταίον Ζέγγελη ΑΕ. 1924 σ. 86).

Ώς προς τά ζητήματα τά σχετικά με τον τύπον και τον ρυθμόν τής 
Γοργούς δεν δύναμαι ενταύθα νά επεκταθώ, θά άρκεσθώ δε μόνον είς συντό
μους παρατηρήσεις.Ή τεκτονική χρήσις ώς στηρίγματος ενός ζώντος πλάσματος 
είναι κοινοτάτη εν τή ελληνική τέχνη, ή οποία θέλει πάντοτε νά εμψυχώση 
ή όργανικώς νά διαπλάση τάς δρώσας είς σημεΐόν τι μηχανικάς δυνάμεις, 
δτε ολόκληροι ζώντες οργανισμοί άναλαμβάνουσι την υπηρεσίαν ταύτην 
(’Άτλαντες, Καρυάτιδες). ’Αλλά καί μέρη αυτών ύποδηλούσι πολλάκις την 
μηχανικήν εκείνην λειτουργίαν, ώς πόδες μάλιστα λεόντων καί προτομαί 
ζώων λήγουσαι εις πόδας. Ούτω συνήθως είναι ή χρήσις Σειρήνων είς βάσιν 
εξ ’Ολυμπίας (De Ridder, Catalogue des bronzes de l’Acropole άρ. 445 
εΐκ. 112) καί είς όμοίαν τής Biblioteque Nationale των Παρισίων (Babelon 
et Blanchet Catologue des bronzes a. 318 άρ. 718). ’Αλλά καί Γοργούς 
προτομάς έχομεν πολλάς εις βάσεις τοιαύτας, ώς είς πόδα λέβητος τού Μου
σείου τού Βερολίνου (Fiihrer durch das Antiquarium von Berlin, Bronzen 
N° 1516 Taf. 20), όπου προτομή Γοργούς με ανοικτούς βραχίονας άνευ πτε
ρύγων λήγει κάτω είς πόδα ορνέου. Καί επί βάσεως κατόπτρου Κοπεγχά
γης (Γοργώ ή Σφίγγα) Langlotz, Fruhgriechische Bildhauerschulen Taf. 
17 b. Επίσης εξ ’Ολυμπίας Olympia IV Taf. LI, 858 καί έν Λούβρω De 
Ridder, Les bronzes antiques du Louvre a. 102 -103. Ό συνδυασμός 
αυτός τού άνω μέρους τού σώματος τής Γοργούς προς τον σχετικώς προς 
αυτήν υπερμεγέθη πόδα δεν είναι βέβαια τελείως φυσικός, άλλ’ είς τά δια- 
κοσμητικά ταύτα έργα καί μάλιστα τό τής Δωδώνης ή εις τήν σκοπιμότητα 
προσαρμογή τών μερών έγινε πολύ επιτυχώς. Ενταύθα παρ’ δλον τό βαρύ 
καί πεπιεσμένον τών καθ’ εκαστα μορφών τό σύνολον έχει τινά ελαφρότητα 
καί ελαστικότητα χωρίς νά χάση τήν σταθερότητα, τήν οποίαν ενισχύει ή 
εύρυνομένη υπό τον λεοντόποδα ιδιαιτέρα βάσις, ήτις μόνον εις τό εκ Δωδώ
νης έργον παρατηρεΐται. Διότι ενφ δλα τά τοιαΰτα γνωστά στηρίγματα 
λήγουσιν είς τον λεοντόποδα, δστις πατεΐ άπ’ ευθείας επί τού εδάφους, είς τό 
ήμέτερον υπό τον πόδα προσετέθη καί ή στερεά κωδωνοειδής βάσις με τήν 
Ιλαστικήν της καμπύλην. Εντελώς ομοίως διαμορφωμένην βάσιν έχει ό έν 
Μονάχφ χαλκούς κρατήρ Munchener Jahrb. fur die bildende Kunst II 
(1908) εικ. 1. Ή Γοργώ αυτή μετά δύο ά'λλων άπετέλει τήν βάσιν επί τής 
οποίας έστηρίζετο ό λέβης, σώζεται δε είς τοιούτος λέβης ακέραιος εν Λού
βρω (άρ. 6770), ώς παρετήρησεν ήδη ό Furtwangler, Olympia IV σ. 137, 
μέ τρεις πόδας έχοντας ά'νω σώμα Σφιγγός τού αυτού τύπου.
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Ή πλαστική διαμόρφωσις τής Γοργούς δεικνύει άδράς εν μέρει βαρείας 
μορφάς, καθαρώς δμως διαγραφομένας. Τό στρογγυλόν πρόσωπον μέ τάς 
μεστάς καί πλήρεις παρειάς, οπού ουδόλως διακρίνεται ό οστέινος σκελετός, 
οί άπεστρογγυλωμένοι βραχίονες, τό αδρόν καί σαφές κόψιμον των πτερύγων 
φανερώνουν τοϋτο. Ή κατασκευή των πτερύγων έχει μεγίστην ομοιότητα 
προς τάς τοϋ πτερωτού ίππου τού έκ Δωδώνης εν Λούβρφ De Ridder 
ένθ’αν. άρ. 149. Πίν. 16,189. Καί άλλα κοινά χαρακτηριστικά δύναταί τις 
νά παρατηρήση εις τά χαλκά τής Δωδώνης (Πρβ. W. Lamb, Greek and 
Roman bronzes σ. 97 έξ.) τά όποια μετά πολλής πιθανότητας δύναταί τις 
νά άποδώση εις κορινθιακόν έργαστήριον, εις τό όποιον οδηγούν καί τεχνι
κοί καί τεχνότροποι λόγοι.

2. Πετεινάριον ύψ. 0,037 μήκ. 0,044. Εΰρέθη δπου καί τό προηγού-

Είκ. 7. Χαλκοΰν πετεινάριον.

μενον (είκ. 7). Στηρίζεται επί στρογγύλης βάσεως, δι’ ής προσεκολλάτο είς 
σκεύος τι προς διακόσμησιν αυτού. Οί πόδες δεν είναι δεδηλωμένοι. Μέ 
τό σώμα σχηματικώς διαμορφωμένον έχει τον λαιμόν προτεταμένον ενφ τά 
πτερά τής ουράς εκφύονται έκ δακτυλίου επιτεθειμένου εις τό άκρον τού 
σώματος. Εγχάρακτοι γραμμαί επί των πτερύγων καί τής ουράς δηλούν τήν 
κατεύθυνσιν των πτερών. Εγχάρακτος ωσαύτως είναι καί ό οφθαλμός, δστις 
επί τής μιάς πλευράς είναι πολύ χαμηλότερον τού φυσικού ένεκα βλάβης τής 
παρειάς ταύτης. Παρ’ δλην τήν τυπικότητα τό πετεινάριον έχει αρκετήν 
ζωηρότητα καί κίνησιν καί νομίζει τις, δτι πρόκειται νά κράξη. Τύπος αρχαϊ
κός μέ ικανά γεωμετρικά χαρακτηριστικά.

3. Τεμάχιον ελάσματος επηργυρωμένον ύψ. σωζ. 0,06 πλάτ. σωζ. 0,045 
(είκ. 8 άρ. 13). Εΰρέθη εντός τού σωρού τών χωμάτων έξω τής ν. κόγχης
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ΕίκΛ9. Διάφορα χαλκά έκ Δωδώνης.

fW
*

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:47 EEST - 54.226.8.97



Δ. Εΰαγγελίδου: Ή άνασκαφή τής Δωδώνης 119

τής εκκλησίας. Είκονίζεται έν άναγλΰφψ δι* έκκρούσεως λέων, ούτινος έλλεί- 
πουσιν οί οπίσθιοι πόδες πλήν τοΰ γόνατος καί μέρος τής κεφαλής. 'Υψώνει 
τον δεξιόν πόδα, ώς τό αυτό έπραττε καί έτερος λέων αντιμέτωπος αύτοΰ, 
τοΰ οποίου σφζεται μόνον ό πατών πρόσθιος πούς και μέρος τοΰ όρθιου. 
Μεταξύ αυτών υπάρχει ρόδαξ αρχαϊκής τέχνης. Τοιαϋτα ελάσματα εύρέθη- 
σαν ικανά καί υπό Καραπάνου, Dodone Πίν. XVIII άρ. 2. Εις Δελφούς 
εΰρέθη επίσης δμοιον τραπεζοειδές έλασμα (Fouilles de Delphes V είκ. 466), 
δπου εικονίζονται δύο λέοντες άντωποί μέ ύψωμένον τον ένα πόδα ύπεράνω 
γυμνού άνδρός τρέχοντος. Πρβ. καί έξ Αίγίνης δμοιον Aegina Πίν. 114 άρ. 
3 (=Πίν. 113, 11). Καί εξ Άκροπόλεως Annali dell’ Institute, 1880 Πίν. 
Η' καί σ. 135 (Furtwangler). Τά ανάγλυφα ταΰτα ελάσματα έχρησίμευον 
προς διακοσμητικήν έπικάλυψιν ξύλινων κιβωτίων, τά όποια άναφέρονται 
καί Ιν εΰρετηρίοις ναών Πρβ. Aegina σ. 397.

4. Πόρπη a navicella ύψ. 0,045 πλάτ. 0,048 (είκ. 8 άρ. 8). Εύρέθη έν 
τφ άποθέτη. Τό τόξον είναι κεκοσμημένον μέ εγχαράκτους ευθείας καί τεθλα
σμένος γραμμάς. Πρβ. Carapanos, Dodone Πίν. LI, 1.

Είκ. 9. Διάφορα χαλκά ελάσματα προς έπένδυσιν κυρίως ξύλινων 
σκευών. Άρ. 12 (κάτω πρώτον άριστερά) τεμάχιον μέ λαβήν. Άρ. 4 (τό τελευ- 
ταΐον δεξιά τής δευτέρας έκ τών κάτω σειράς) βλέφαρον μέ δύο εξαρτήματα 
οδοντοειδή όπίσω προς στερέωσιν, πλάτ. 0,035 ύψ. 0,03. Προέρχεται πιθα
νώς έξ άγάλματος χαλκού Πρβ. δμοιον έξ Άκροπόλεως άλλά πολύ μέγα, δπερ 
θά ήτο ίσως άναθηματικόν De Ridder, Catalogue des bronzes de l’Acro- 
pole άρ. 633 είκ. 197. Επίσης έκ Δελφών Fouilles de Delphes V είκ. 131 
σ. 43 καί έξ ’Ολυμπίας Olympia IV Πίν. V άρ. 19.

Λαβών ευρέθησαν διάφορα είδη. (είκ. ΙΟ) άρ. 4 (άνω σειρά) Λαβή 
λέβητος ύψ. 0,05 πλάτ. 0,045 Πρβ. έξ Όλυμπίας IV, Πίν. XXVII 539, 
XXVIII, 573 XXIX, 638 XXX. Καί έκ Δελφών V σ. 63 είκ. 195 - 197.

Άρ. 1 καί 2 (πρώτη σειρά άνω) κοσμήματα έπί τών χειλέων τών κρα
τήρων Πρβ. Olympia IV, 847, έκ Μακεδονίας Filow, Die Nekropole von 
Trebenischte είκ. 50 άρ. 6 καί 11 πρβ. Carapanos, Dodone LII, 16.

ΕΙκ. 11. Διάφοροι ήλοι έκ σιδήρου έχοντες δμως δμως την κεφαλήν 
χαλκήν. Αξιοσημείωτος ό άρ. 3 (πρώτη σειρά άνω) μέ λεπτόν χαλκοΰν έλα
σμα ως κεφαλήν. Άρ. 4 μικρός έξ άργύρου ήλος έκ πολυτίμου τίνος έπίπλου 
ή θρόνου, δστις θά ήτο άργυρόηλος. Άρ. 1, 5, 7, ήλοι μέ κωνικήν κεφαλήν 
τό πλείστον άποκεκρουμένην. Όμοια κεφαλή έλλιπής είκ. 8 άρ. 3 καί στρογ- 
γύλη άρ. 1.

Διάφοροι λαβαί σκευών. Άρ. 3 (έν τώ μέσω) λαβή άρυταίνης μέ οπήν 
είς τό άκρον προς άνάρτησιν μήκ. 0,425. Άρ. 1. Λαβή άγγείου μήκ. 0,11- 
0,12, τό έν άκρον έχει μεγαλυτέραν οπήν. Άρ. 4 καί 5 ραβδία ών τό πρώτον
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μήκ. 0,22 έχει την μίαν επιφάνειαν κυρτήν εϊς την κάτω λείαν, τό δεύτερον 
σώζει ήλον εις τό έτερον άκρον. Άρ. 7 έλασμα με όπάς. Άρ. 6 λαβή άρυ- 
ταίνης. Άρ. 9 (τελευταΐον δεξιά) άκρον λαβής μήκ. 0,055 πλάτ. 0,035.

Γ. Διάφορα. Σιδηρά αντικείμενα ικανά εύρέθησαν. Αξιοσημείωτα. Είκ. 
8 άρ. 5 κοσμηματικόν πιθανώς εξάρτημα. Άρ. 10 εξάρτημα. Άρ. 15 λεπις 
μικρού εγχειριδίου. Τά πλεΐστα δμως είναι αιχμαι δοράτων (είκ. 13) διαφό
ρων μεγεθών. "Εν έχει μήκ. 0,45 καί άλλο μήκ. 0,16 μ. Πρβ. Carapanos 
Dodone LVII. Μολύβδινον είναι τό είκ. 8 άρ. 12 πλακίδιον με τάς δυο 
όπάς. Πήλινα αύτ. άρ. 6 καί 17. Εύρέθησαν κατά τον νάρθηκα τής εκκλη
σίας. Τό πρώτον τεμάχιον χειρός, τό δεύτερον (άνεστραμμένον εν τή είκόνι) 
κεφαλή σατυρίσκου λίαν εκφραστική καί καλής τέχνης καί εργασίας.

6. Έπιγραφαί.

Είκ. 14. Άργυροϋς κρίκος εκ πεπλατυσμένου ελάσματος διαμ. 0,032. 
Έπί τής επιφάνειας εγχάρακτα τά γράμματα ΑΝΤΙοψοί δηλ. Άντίοχος. 
Ούτω ελέγετο 6 κάτοχος, δστις άφιέρωσεν αυτόν εις τον θεόν Κατά τό 
σχήμα τών γραμμάτων ή επιγραφή άνάγεται πιθανώτατα είς τον ζ" π. Χρ. 
αιώνα, άνήκει δέ είς τά δυτικά άλφάβητα, ως μάλιστα δεικνύει τό σχήμα τού 
X. Περί τούτου πρβ. τελευταΐον Revue des etudes anciennes XXXV 
(1929) σ. 204 (Cuny).

Αί επόμεναι έπιγραφαί είναι επί μολυβδίνων ελασμάτων. Ελάχιστα 
συντρίμματα εύρέθησαν χαλκών ελασμάτων, έφ’ ών σφζονται εγχάρακτα 
γράμματά τινα είκ. 8 άρ. 14 καί τινα διά μικρών στιγμών εξ επικρούσεως. 
Τά μολΰβδινα ελάσματα, τών οποίων δείγματα βλέπει τις εν είκ. 15 καί 16 
είναι κατά τό πλεΐστον ορθογώνια, επί τών οποίων οί προσκυνηταί τού 
μαντείου έγραφον τάς ερωτήσεις προς τον θεόν, επί τής δπίσω δέ επιφάνειας 
έσημείωνον διά τίνος γράμματος τό άρχικόν ίσως τού ονόματος των ή τό 
διακριτικόν έκάστου πρβ. είκ. 16. Μετά ταΰτα συνέπτυσσον αυτά καί παρέ- 
διδον είς τήν ιέρειαν ή τον ιερέα. Ή σύμπτυξις αυτή ή δίπλωμα έπέφερε 
τήν καταστροφήν εις τά πλεΐστα, διότι δ μόλυβδος, μαλακός, δξιδούμενος 
κόπτεται ευκόλως καί ούτω σπανίως εύρέθησαν ολόκληρα ελάσματα. Σπα
ν ιώταται δμως είναι καί αί άπαντήσεις τού θεού, πιθανώς, διότι οί έρωτών- 
τες συναπεκόμιζον άναχωροϋντες τήν πολύτιμον άπάντησιν. Πρβ. Kekule- 
Winnefeld, Bronzen aus Dodona in Berlin σ. 40-41. Πολλών ελασμάτων 
φαίνεται δτι εγένετο πολλαπλή χρήσις, διότι έχομεν έπ’ αυτών διαφόρους 
άλλεπαλλήλους έπιγραφάς καί κατά διαφόρους διευθύνσεις.
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Είκ. 12. Χαλκαί λαβαϊ σκευών.
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Είκ. 13. Σιδηραΐ αίχμαί δοράτων.
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Εϊκ. 14.
’Αργυρούς κρίκος.

Όπίσω to γράμμα Β. Kata to σχήμα τών γραμμάτων δΰναται να 
άναχθή εις τον γ'. αιώνα.

2. "Ελασμα ορθογώνιον μήκ. 0,055 ΰψ. 0,02
. . . Τιμον πάτερα . . . 

α τύχαν ηεα μο . . .

Μεταξύ αυτών φαίνονται άντιστρόφως γράμματά τινα . . ναγορ . . . καί 
όπίσω διακρίνονται γράμματα τινα.

3. "Ελασμα μήκ. 0,035X0,032
. . . ενν . καν . . .
.. . κ ρ ον . . .

Είκ. 15. Μολύβδινα ελάσματα ενεπίγραφα.

Παρέχομεν κατωτέρω τό κείμενον, όσων ήδυνήθημεν νά άναγνώσωμεν 
επιγραφών, όπερ είναι λίαν δΰσκολον ενεκα τής φθοράς αυτών.

1. "Ελασμα ορθογώνιον δεξιά άποκεκρουμένον καί έν μέσφ κάτω 
έφθαρμένον (ΕΙκ.15. εν τώ μέσω άνεστραμμένον έν τή εικόνι) μήκ. 0,075 
υψ. 0,025.

Αήτωνι λώϊον και α[μεινον. .

μη διαπιοτενοντι a...........

τωιθρ . ριωιποκαε ....

όπίσω p

4. "Ελασμα ακέραιον μήκ. 0,045 υψ. 0,02
ΚλεοΡάνακτος

τών αρχών τοϋ ε'., αν μή ς'. αίώνος.
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5. Έλασμα ακέραιον μήκ. 0,038 ΰψ. 0,018

Κατεφάρμαξε 
Τιμώ ι Άριστο- 
βούλαν (;)

ίσως Τίμων; Δ', αιώνος.

6. ’Ορθογώνιον έλασμα μήκ. 0,045 ΰψ. 0,015
Θεός τνχαν . Πα . . . 
τον θε ... ι κα .. . 
δέξαι . . . ται 

όπίσω: τινι . . .

ΕΙκ. 16. 'Οπίσθια πλευρά 
μολυβδίνου ελάσματος.

7. ’Έλασμα ακέραιον μήκ. 0,054 ΰψ. 0,02 (ΕΙκ. 17)
Πέρ τας γυν
αίκας αιτνν

αρχών ε'. αιώνος τουλάχιστον

8. ’Έλασμα μήκ. 0,04 ΰψ. 0,025 λίαν έφθαρμένον,

....ν ... .

.... τον τ ... . 
τνχαιτιν 

,Α]τιντανες . . .
. . αιτ . ι σ . . .

Δ', αιώνος. Τό εθνικόν Άτιντανες είναι βεβαία συμπλήρωσις εις τον 
τέταρτον στίχον, άνήκον είς φΰλον γνωστόν τής Χαονίας.

9. Τμήμα ελάσματος μήκ. 0,025 ΰψ. 0,01. Σώζει μόνον τρία γράμματα 
εκ δεξιών προς τα άριστά.

...ενε . . .
7'. αιώνος

Είκ. 17.
Μολύβδινον έλασμα.
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10. Έπίμηκες στενόν έλασμα μήκ. 0,07 πλατ. 0,008 (Εϊκ. 15 άνω).
περί Δαματρίο 

έπι δέ τής έτέρας δψεως: 
καί Διονναίω καρ.

Ύπό τά γράμματα ταϋτα ΰπήρχεν άλλη Ιπιγραφή, τής οποίας ελάχιστα 
γράμματα διακρίνονται τής πρώτης δψεως.

. . πεοιτοο. κ. ιπλ . . . 
και τής έτέρας:

περί τα[ς] τέχνα[ς.

11. ’Έλασμα ακέραιον μήκ. 0,065 ΰψ. 0,016
Περινείκειος
Θειοτιμίδας

Ύπό τον δεΰτερον στίχον φαίνονται ίχνη κα'ι άλλων γραμμάτων μεγα- 
λυτέρων δυσδιάγνωστα.

Όπίσω ωσαύτως σώζονται δυο στίχοι μόλις διακρινόμενοι με αρχαϊκά 
γράμματα

12. ’Έλασμα μήκ. 0.06 υψ. 0,015.
είναι περί τάς πο . . . 
α οιν .ος επικρατεί . . .

Όπίσω διάφορα αλλεπάλληλα γράμματα, 
ε'. αιώνος.

13. ’Έλασμα μήκ. 0,07 ΰψ. 0,015
ή οΰκ έ'σστι . . .

14. ’Έλασμα μήκ. 0,035 ΰψ. 0,015
. . . τον . . .

14. ’Έλασμα μήκ. 0,035 ΰψ. 0,015 
τοΰ γενεο.
. ο . ρυθμός

16. ’Έλασμα μήκ. 0,05 ΰψ. 0,03
. . . ναπιωνοι . . .

Δ' αιώνος

17. Έλασμα μήκ. 0,057 ΰψ. 0,012
. . . αικιοδιαι ταν . . .

18. ’Έλασμα μήκ. 0,06 ΰψ. 0,02
Φίλωνος
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Είκ. 17. Χαλκά νομίσματα έκ Δωδώνης.
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19. ’Έλασμα μήκ. 0,03 ΰψ. 0,015
Διάφορα αλλεπάλληλα γράμματα

20. ’Έλασμα μήκ. 0,07 ΰψ. 0,03
εννικαλ . . . ιο
εβον . . . πυνααατ . ον
........... κε
...........ν

και δπίσω :
. . . ππεριο . . .
. . . κααοτο . . .

. . . κλίν . . .

21. ’Έλασμα μήκ. 0,035 ΰψ. 0,015
αιτνν

και δπίσω γράμματά τινα

22. ’Έλασμα εις τεμάχια :
ηγειοργεν . . .

23. ’Έλασμα μικρόν:
. . .ουφε . . .

Εντός τής εκκλησίας άνευρέδη καί ή επιγραφή Carapanos, Dodone 
σ. 114 άρ. 2, ύποστάσα βλάβας τινάς. Σημειωτέον οτι μεταξύ τοϋ πρώτου 
(αγαθά τΰχα) καί τοΰ δευτέρου στίχου (στρ]αταγοϋντος κτλ.) υπήρχε καί 
άλλος στίχος γραμμάτων άποξεσθείς έπιμελώς, ώστε μόνον ίχνη τινά γραμ
μάτων ενιαχού διακρίνονται.

7. Νομίσματα.

Ελάχιστα νομίσματα (είκ. 17), πάντα χαλκά, εΰρέθησαν κατά την άνα- 
σκαφήν. Τούτων τά ελληνικών χρόνων ήσαν εις τα άνω στρώματα τοΰ Απο
θέτου, τα δέ λοιπά, ρωμαϊκά, τά μεν εντός τής εκκλησίας, τά δέ ε’ις την ύπό- 
στυλον αίθουσαν προς β. των βάσεων. ’Ανήκουν δέ κατά την φιλικήν 
έξακρίβωσιν τοΰ διευθυντοΰ τοΰ Νομισματ. Μουσείου κ. Κωνσταντοπούλου 
τρία εις την Ήπειρον, εν εις την Άμβρακίαν, έχον καί σφράγισμα, έν εις 
την Κέρκυραν, εν εις την Λευκάδα (;), έν εις τον Φίλιππον β' (ρωμ.), έν ή δύο 
εις τον Θεοδόσιον Β' καί έν εις τον Κωνστάντιον Β'(;).

Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

9
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Δωρεαί. Ευχαρίστως άναγράφοντες κατωτέρω τά προς την βιβλιοθήκην 
τής Εταιρείας είτε ύπ’ αυτών τών συγγραφέων είτε ύπ’ άλλων φίλων τής 
Εταιρείας αποσταλέντα κατά τό έτος 1929 βιβλία, καθήκον ημών θεωροΰμεν 
νά έκφράσωμεν καί ενταύθα πρός πάντας τούς φιλόφρονας δωρητας την 
ευγνωμοσύνην τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας.

1. ’Αδαμάντιου Άδ.: Λόγος πανηγυρικός εις τήν 25Ίν Μαρτίου. Έν Άθήναις
1929 (2 άντίτ.).

2. Ahrens, Η. L. || Grotefend, C. L.: Philologos paedogogosque Germa-
nos . . . salvere jubent. Hannover* 1864. (Ύπ. Παιδ.).

3. Αίλιανοΰ, Κλαυδίου: Περί ζώων ίδιότητος βιβλία \η· Coloniae Allobrogum
1616. (Ύπ. Έξ.).

4. Aimd- Martin, Μ. L.: Lettres edifi antes et curieuses concernant l’Asie,
l’Afrique et l’Amerique. T. 3.=Chine. Paris 1843. (Ύπ. Παιδείας).

5. Αισχύλος : Eumenides . . . v. K. O. Miiller. Gottingen 1833. (Ύπ. Παιδείας).
6. Aldenhoven, P.: Itineraire descriptif de l’Attique et du Peloponese.

Athenes 1854 (Ύπ. Παιδείας).
7. Alexandri Aetoli. Fragmenta coll, et illustr. ab A. Capellmanno. Bonn*

1830. (Ύπ. Παιδείας).
8. Άλκίφρονος Έπιστολαί. Trajecti ad Rhenum 1791. (Ύπ. Παιδείας).
9. Ά μαντού, Κ. I.: Ό ελληνισμός τής Μ. ’Ασίας κατά τόν μεσαιώνα. Έν Άθή-

ναις 1919· (Ύπ· Έξ.).
10. Andrdadfes, A.: La Grece devant le congres de la paix. Paris 1919. (Ύπ. Έξ.).
11. » » Les progres economiques de la Grece. Paris 1919. (Ύπ. Έξ.).
12. Άπογραφη τοΰ πληθυσμού τής Ελλάδος κατά τήν Ι9'τν Δεκεμβρίου 1920. Στατι

στικά αποτελέσματα διά τήν Στερ. Ελλάδα καί Εύβοιαν. Έν Άθηναις 
1927· (Ύπουργ. Έθν. Οϊκον.).

13. Άπογραφή τοΰ πληθυσμού τής Ελλάδος κατά τήν ιρην Δεκεμβρίου 1920. Γεν.
στατιστικά αποτελέσματα. Έν Άθήναις 1928. (Ύπ. Έθν. Οίκ.).

14. Άργυροπούλου Π. Ά.: Ίστορικαί καί διπλωματικοί μελέται. Άθήναι 1929·
15. Aristophanis Nubes. Lipsiae 1788. (Ύπ. Παιδ.).
16. » Pax. Ex recens. Dindorfii. Lipsiae 1820. (Ύπ. Παιδ.).
17. ’Αριστοτέλης: Ethicorum—ad Nicomachumlibri 10. Coloniae 1606. (Ύπ.Έξ.).
18. » Περί φιλίας. Gissae 1847. (Ύπ. Παιδ.).
19. » Φυσικής άκροάσεως βιβλία 8. Patavii 1691. (Ύπ. Παιδ.).
20. » De republica libri 8. Iterum ed. Im. Bekker. Berolini 1855.

(Ύπ. Παιδ.).
21. Armde, L’—grecque et la victoire d’orient. Nancy 1919· (Ύπ. Έξ.).
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22. Άθηναγορκ : Ό Μέγας Πατριάρχης ’Ιωακείμ ό Γ'. Έν Κέρκυρα 1929·
23. » Νέος Κουβαράς. Άπ.: «Ήπειρ. Χρονικά» Ι929·
24. » Σύμβολα! εις την ιστορίαν τοΰ βυζαντινού οίκου των Φιλανθρω-

πηνών. Έν Άθήναις 1929· (2 άντίτ.),
25. » 'Ο θεσμός των συγκέλλων έν τφ Οίκουμ. Πατριαρχεία) Μ. 3· Έν

Άθήναις 1929·
26. ’Άθως, Ό —: Έτ. 1, τχ. 1 (-2). Έν Άθ. 1920. (Ύπ. Έ|·).
27. Baumgartetl Crusius, C. W.: Σχόλια εις τήν τοΰ 'Ομήρου ’Οδύσσειαν. Τ. 2.

Έν Άθήναις 1841. (Ύπ. Παιδ.).
28. Bibliotheca Philologica classica. Bd 54, 1927. Leipzig 1928. (Fr. Vogel).
29. Βλαστού, A. Μ.: Χιακά. T. 1 (—2). Έν Έρμουπόλει 1840. (Ύπ. Παιδ.).
30. Boeckh, Aug. : Commentatio academica de platonica corporis mundani

fabrica. Heidelberg® 1810. (Ύπ. Παιδ.).
31. » » Commentationes ... in Pindari carmina. Lipsise 1821.

(Ύπ. Παιδ.).
32. » » decern lustra . . . congratulantur Prseceptores Portenses

(Περιεχ. : Keil, C.: Inscriptiones thessalicae tres.). Numburgi 1857. 
(Ύπ. Παιδ.).

33. Braun, E.: Vorschule der Kunstmythologie. Gotha 1854. (Ύπ. Παιδείας).
34. Breccia, Εν.: Avec le roi Fouad a l’Oasis d’Ammon. Milano (1929).
35. Breitkopf, Joh. G. 1mm. : Tiber Bibliographic und Bibliophilie. Leipzig

1793 (Ύπ. Παιδείας).
36. Βρετός, A. Παπαδόπουλος: Memoires biographiques-historiques sur Jean

Capodistrias. Paris 1837 (Ύπ. Παιδείας).
37. » » » Επιστολή πρός τον Έλλογιμώτατον Ιππότην

Άνδρέαν Μουστοξύδην . . . Περί τοΰ βιβλίου έπιγραφομένου Άνθος τής 
Παλαιάς καί Νέας Διαθήκης υπό Ίωαννικίου Καρτάνου. Άθήνησιν 1847 

(Ύπ. Παιδείας).
38. Broneer, Oscar.: Excavations in the Odeum at Corinth. 1928. Άπ.: «Am.

Journal Arch.» V. 32.
39. Bujack, G.: De Sileno scriptore Hannibalis. Regimonti (1859) (Ύπ. Παιδ.).
40. Burrows, R. M.: The unity of the greek race London. (1919) (Ύπ. Έ|.).
41. Buschor, E.: Die Tondacher der Akropolis. 1: Simen. Text [καί] Taf.

Berlin 1929.
42. Can the Turks enter the league of nations? 1919 (Ύπ. Έξ.).
43. Caractdre, Le—grec de l’Asie Mineure. Nancy, Paris : 1919 (Ύπ. Έξ.).
44. Catalogue [of] (the Navarino Centenary and Greeck War of Independence

Commemorative Exhibition ) London 1927 [ 2 άντίτ. ] ( Ή ’Οργανωτική 
Επιτροπή ).

45. Χαρίτωνος Άφροδισιέως Τών περί Χαιρέαν καί Καλλιρρόην ερωτικών διη
γημάτων λόγοι 8. Ένετίησιν ίδιο. (Ύπ. Παιδ.).

46. Χατζή, Άντ. X.: ’Αττική επιγραφή άεισίτων. 1929· Άπ. : ΑΕ 1925-6.
47. » » » Πόθεν τό εθνικόν Σκιπετάρ (Schkipetar) Άθήναι 1929·
48. Christ, W.: Die metrische IJberlieferung der pindarischen Oden. Miin-

chen 1868. (Ύπ. Παιδ.).
49. Χρονικά, Κυπριακά-: Έτος Τ', 1929» τχ· 2 κ. έ Έν Λάρνακι Κύπρου. (Ή

Διεύθυνσις).
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50.
51.
52.

53.
54.
55.

56.

57.

58.
59.
60. 
61.

62.

63.

64.

65.

66.
67.
68.

69.

70.
71.

72.

73.

74.

75.
76.
77.

78.

79.

Χρυαοβέργη Γ.: ’Ανάμικτα. Έν Κωνσταντινουπόλει ι86ο. (Ύπ. Παιδ.). 
Ciceronis, Μ.Τ. Epistolie.. .Recens.Schiitz. Τ. i-6Halae 1809-12. (Ύπ. Παιδ.). 

» » De officiis libri 3 ed ... a c. Beiero. T. 1 (-2) Lipsiie 1820-21.
(Ύπ. Παιδ.).

» » Oratio pro T. Ann. Milone. Paris 1862. (Ύπ. Παιδ.)'
» » Lettres choisies . . . par J. Hellen. Paris 1854. (Ύπ. Παιδ.).
» » Analyse et extraits des discours . . . par F. Ragon. P. 1 (-2) :

Paris 1831. (Ύπ. ΙΙαιδ.).
Cousens, H.: The Chalukyan architecture of the Canarese Districts. Cal 

cutta 1926. (Arch. Survey of India).
Creuzer, Fr.: Oratio de civitate Athenarum omnis humanitatis parente. 

Ed. 2. Frankfurt 1826. (Ύπ. Παιδ.).
» » Zur Gemmenkunde. Leipzig 1834. (Ύπ. Παιδ.).

Cyprus trusts in British Justice. London 1919. (Ύπ. Έξ.).
David, I.: L’Alexandride. T. 2. Paris 1829. (Ύπ. Παιδ.).
Delden, I. van: Annotationes ad Sophoclis Oedipum Coloneum. Lugduni 

Batav. 1865. (Ύπ. Παιδ.).
Deraetriades, Kalliopios: Die christliche Regierung und Orthodoxie 

Kaiser Constantin des Grossen. Miinchen 1878. (Ύπ. ΙΙαιδ.). 
Demosthenis oratio pro corona. Rec. Wunderlich. Ed. 2. Gottingfe 1820. 

(Ύπ. ΙΙαιδ.).
» Ausgewahlte Reden des Demosthenes erkl. v. A. Wester-

mann. Bchen 2. Berlin 1868. (Ύπ. Παιδ.).
Δένδια, Μιχ. Α.: Αί έλληνικαί παροικίαι άνά τόν κόσμον. Έν Άδήναις Ι9Τ9· 

(Ύπ. Έξ.).
Deschamps, G.: L’effort grec. Paris 1919. (Ύπ. Έξ.).
Dieterich, Κ.: L’Hellenisme en Asie Mineure. Paris 1919. (Ύπ. Έξ.). 
Dicaearchi Messenii Quae supersunt... a Max Fuhr. Darmstadii 1841. 

(Ύπ. Παιδ.).
(Διονύσιος Φουρνιώτης): Ερμηνεία τής ζωγραφικής . . . von G. Schafer. 

Trier 1855· (Ύπ. Πσιδ.).
Doederlein, L.: Handbuch der latein. Etymologie. Leipzig: ι84Γ.(Ύπ. Παιδ.). 

» » De aliquot deorum homericorum nominibus... Erlangae
1859. (Ύπ. Παιδ.).

Dorpfeld, W.: Strabon und die Kiiste von Pergamon. Άπ.: «Athen. 
Mitteil*. 53, 1928.

Driault, Ed.: Devant Constantinople, Άπ.: «Revue Bleue » 1918-1919 

( Ύπ. Έξ.).
» Before Constantinople, (1918 - 19 ). Άπ.: « Revue Bleue » 

(Ύπουργ. Έξωτερ.).
Dufayard, Ch.: L’Asie Mineure et l’hellenisme. Paris 1919. (Ύπ. Έξ.). 
Eckenbrecher, C. G. de : De Jove Homeri. Berolini 1833. (Ύπ. Παιδ.). 
Ήλιοπούλου, Xp. A.: Αναμνήσεις εκ τής έν Καλαβρύτοις Ί. Μονής Λαύρας. 

Έν Άθήναις 1929·
Epiphanii Monachi et Presbyteri edita et inedita. Cura Dressel. Parisiis

1843. (Ύπ. Παιδ.).
Epire du Nord, Thrace, Asie Mineure. Paris 1918. [—Χάρτης]. (Ύπ. Έξ.).
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80. Estrd, J. G. Pr.:].Horatianae prosopographeise capita duo. Amstelodami
1844. (Ύπ. Παιδ.).

81. Etude sur l’avenir economique de l’Asie Mineure. Paris 1919· (Ύπ. Έξ.).
82. Εύριπίδου Τραγφδίαι..-recogn. A. Witschel. T.3. Lipsise 1841. (Ύπ. Παιδ.).
83. Ευσταθίου ’Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Παρεκβολαί είς τήν Όμηρου ’Οδύσ

σειαν. Romse 1549· (Ύπ. Παιδ.).
84. Ευτροπίου ’Επιτομή τής ρωμαϊκής ιστορίας εις 10 βιβλία. Μετάφρ.. .. Παια-

νίου. Τ. ι (-2). Έν Βιέννη 1807. (Ύπ. Παιδ.).
85. Festschrift ζ. Feier des 75 jahr. Bestehens d. Schule (zu Diisseldorf) am

28. Mai 1913. (Leo Weber).
86. Flori, Juli: Epitomae de Tito Livio bellorum omnium annorum DCC libri

2. Lipsiae 1854. (Ύπ. Παιδ.).
87. Forchhammer, P. W.: Hellenika. Bd 1. Berlin 1837. (Ύπ. Παιδ.).
88. » » » Achill. Kiel 1853. (Ύπ. Παιδ.)
89. France, Anatole: La Grece et la paix. Paris 1919 (Ύπ. Έ|·).
90. France et Grfece: (Paris) 1920. (Ύπ. Έξ.).
91. Γαληνού Κλαυδίου.: Περί άρίστης διδασκαλίας. Lipsiae 1818. (Ύπ. ΓΙαιδ.).
92. Gelder, J. J.: Specimen acad. inaugurate exbibens Theonis Smyrnaei

Aritbmeticam. Lugduni Batav. 1827. (Ύπ. Παιδ.).
93. Γενναδίου, I.: Ό οίκος τών Μπενιζέλων καί ή Όσια Φιλοθέη 1420-1920.

’Εν Άθήναις 1929· Άπ.: «Ελληνισμός» 1929·
94. Georgiades, Nic. : Aristotelis de Agathone poeta tragico judicium.

Turici 1865. (Ύπ. Παιδ.).
95. Georgiadfes, P. A. : Rapport - Memoire . . . Paris 1919· (Ύπ. Έξ.).
96. Gerhard, Ed.: Grundriss der Archaologie. Berlin 1853. (Ύπ. Παιδ.).
97. Γιαννοπούλου, Π.: Οί Φαναριώται. Άθήναι 1929·
98 Grdce, La — devant le Congres . . . Paris 1919· (Ύπ. Έξ.).
99. » La — devant le Congres de la paix. (Paris 1919) (Ύπ. Έξ.).

100. Γρηνορίου του Παλαμά Όμιλίαι ΚΒ' Άθήνησι ι86ι. (Ύπ. Παιδ.).
101. Guarini, R.: In selecta qusedam veterum monumenta suppetiae. Neapoli

1825. (Ύπ. Παιδ.)
102. Gudmard, G.: Aventuriers Mameluks d’Egypte. (Toulouse : 1928). (Soc.

Roy. d’Archeol. d’Alexandrie).
103. Hasluck, Margaret: An Unknown turkish shrine in West. Macedonia 1929.
104. Hayneccius, Martinus : Έγχειρίδιον ηθικόν. Lipsiae 1594. (Ύπ. Έξ.).
105. Hellas-Jahrtouch 1929. Hamburg 1929. (E. Ziebarth).
106. 'Ελληνικά. T. 2, τχ. r : Έν Άθήναις 1928. (Σύλλ. Ώφελ. Βιβλ.).
107. Hellenism in Turkey. Manchester 1919. (Ύπ. Έξ.).
108. Hellenisme, L’—de l’Asie Mineure et la Jeune Turquie. (Paris 1918).

(Ύπ. Έξ.).
109. Hellenisme, L’—de l’Asie Mineure. Paris 1919· (Ύπ. Έξ.).
110. Ελληνισμός. Τ. 1: Γραμματικι). Έν Λειψία 1835 (Ύπ. Παιδ.).
111. Ήρωδιανοΰ Τής μετά Μάρκον βασιλείας ιστοριών βιβλία 8. Έν Βιέννη 1813·

(Ύπ. Παιδ.).
112. Herwerden, Η. von: Dissertatio literaria continens Observationes

criticas in fragmenta comicorum graecorum· Lugduni Batav. (1853). 
(Ύπ. ΙΙαιδ.),
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113. Heure, La derniere—des Turcs ... trad, du Karon de B*** par L. de Seve-
linge. Paris 1920. (Ύπ. Έξ.).

114. Εύρετηριον των μνημείων τής Ελλάδος. A, ι, τχ. Β. Έν Άδήναις 1929. (2 άντίτ.)
(Ύπ. Παιδ.).

115. Heyne, Chr. G.: Sammlung antiquar. Aufsatze. Stuck 2. Leipzig 1779.
(Ύπ. Παιδ.).

116. Highbarger, E. I/.: The history and civilization of ancient Megara.
Baltimore 1927. (J. Hopkins Univer. Stud, in Archaeology, 2).

117. Hiller v. Gartringen: Wilamowitz - Bibliographic 1868 bis 1929 Ber
lin 1929.

118. Hirt, A.: Die Hierodulen. Berlin 1818. (Ύπ. Παιδ.).
119. » » Kunstbemerkungen. Berlin 1830. (Ύπ. Παιδ.).
120. 'Όμηρος. Odyssea- T. 3- Lipsiae 1810. (Ύπ. Παιδ.).
121. » Βατραχομυομαχία ομηρική ... ν. Crusius. Hannover 1839· (Ύπ.Παιδ.).
122. » The Odysse3r of Homer translated by Alex. Pope. London 1867.

(Ύπ. Παιδ.).
123. » The Iliad of Homer translated by Alex. Pope. London 1871.

(Ύπ. Παιδ.).
124. Horatii Flacci, Q.: Opera omnia Ed. Stallbaum. Lipsiae 1854. (Ύπ. Παιδ.).
125. » » Opera omnia Recogn. G. Dillenburger Ed. 5. Bonnae

1867. (Ύπ. Παιδ.).
126. "Υμνος εις ”Ισιν . . . Annot. Η. Sauppius. Turici 1842. (Ύπ. Παιδ.).
127. Ίωάννου Άλεξανδρέως τοϋ Φιλοπόνου Εις τδ περί φυσικής άκροάσεως

τοϋ Άριστοτέλους άποσημειώσεις. (Venetiis 1535)· (Ύπ. Παιδ.).
128. Ίωάννου, Φιλίππου Φιλολογικά πάρεργα (Άδήναι 1874) (Ύπ. Παιδ.).
129. Ίώσηπος, Φλ.: Histoire de PI. Josephe. (Γαλλ. μετφ. τοΰ) Gilb. Genebrard.

V. ι. Paris 1663. (Ύπ. Έξ.).
130. Ίσοκράτους. Λόγοι καί έπιστολαί. (Venetiis 1549)· (Ύπ. Έξ.).
131. » Ausgewahlte Reden . . . ν. Schneider. Bchn 2. Leipzig i860.

(Ύπ. Παιδ.).
132. Jacobs, Fr.: Dilectus epigrammatum graecorum. Gotthae 1826. (Ύπ. Παιδ.).
133. .» » Abhandlungen fiber Gegenstande des Altertums. Leipzig

1830. (Ύπ. Παιδ.).
134. Jahn, Otto: Promethee. Paris 1848. (Ύπ.Παιδ.).
135. » » Gottfried Hermann. Leipzig 1849. (Ύπ. Παιδ.).
136. » » Bibliothek. Abt. 1. Bonn 1870. (Ύπ.Παιδ.).
137 Neue Heidelberger Jahrbucher. Jg 6,,. 7-15. 16,2. Heidelberg 1896-1910. 

(Ύπ. Έξ.).
138. Justini Historiae philippicae. Lipsiie 1831. (Ύπ. ΙΙαιδ.).
139. Καποδίστρια, I. A.: Έπιστολαί. T. 2. Άθήνησιν 1841· (Ύπ. Παιδ.).
140. Kappotas, A. D.: De Hesiodi carmine quod Opera et Dies inscribitur-

Lipsiae 1856. (Ύπ. Παιδ.)·
141. Κασσαβέτης, Ν. I.: Epirus and Albania. London 1919. (Ύπ. Έξ.).
142. Καστόρχη, ΕΰΘ.: Πρώτον εισαγωγικόν μάδημα τών ελληνικών αρχαιολογιών.

Άδήνησιν 1849· (Ύπ. Παιδ ).
143. Keil, C.: Specimen onomatologi graeci. Lipsiie 1840. (Ύπ.Παιδ.).
144. Κεραμοπούλλου, Ά. Δ.: Μακεδονία καί Μακεδόνες. Έν Άδηναις Ι93°·
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145. Kliiber, R.: Tiber die Quellen des Diodor von Sicilien ins IX Buch.
Wurzburg 1868. (Ύπ. ΙΙαιδ.).

146. Koch, H.: Das Schwert des Maussolos (1918).
147. Kovrcyiawn, Π. Μ.: Ή Έλληνικότης τών νομών Προύσσης και Σμύρνης.

Έν Άθήναις Ι9Ι9· (Ύπ. Έξ.).
148. » ■ Γεωγραφία τής Μ. ’Ασίας. Άθήναι 1921. (Ύπ. Έξ.).
149. Κυριακίδου, Στίλπ. Π.: Ή Δυτική Θράκη. Έν Άθήναις 1919· (Ύπ. Έξ.).
150. Lachmann, Κ.: Betrachtungen iiber Homers Ilias. Aufl. 2. Berlin 1865.

(Ύπ. ΙΙαιδ.).
151. Lasaulx, Ernst, v.: Tiber den Fluch bei Griechen und Romern. Wurz

burg 1843. (Ύπ. Παιδ.).
152. » » » TJber die Gebete der Griechen und Romer. Wiirz-

burg 1868. (Ύπ. Παιδ.).
153. Lauth, F. Jos.: Homer und Aegypten. Miinchen 1867. (Ύπ. Παιδ..)
154. Leake, W. M.: Nuniismata hellenica. London 1856. (Ί. Γεννάδιος).
155. Λεβίδιι, N. Δ.: ΙΙερί τής οικογένειας Λεβίδη. Έν Άθήναις Ι929·
156. » » » «Ή Ελπίς» τοϋ Κ. Ν. Λεβίδη. ΆΟήναι. Άπ.: «Έλλη ν. Έτος»

τ. 2, 1930.
157. Λευκίβυ, Α.: Όθώνιάς. ['Ελληνιστί καί γερμανιστί]. Έν Ναυπλίφ 1834·

(Ύπ. Παιδ.).
158. Levezow, Κ.: Verzeichnisss der antiken Denkmaler im Antiquarium des

Kng. Museums zu Berlin. Abt. 1. Berlin 1834. (Ύπ. ΙΙαιδ.).
159. Lindner, Alb.: Cothurnus Sopkocleus. Berolini i860. (Ύπ. Παιδ.).
160. Livre, Le—noir des medecins Grecs. Paris 1920.
161. Aeyci τών ’Αττικών ρητόρων . . . υπό Νεοφ. Δούκα. Τ. 8. : Λυσίας. Έν Βιέννη

1813· (Ύπ. ΙΙαιδ.).
162. Lucii Ampelii Liber memorialis. Rec. Ed. Wolfflin. Lipsiie 1854.

(Ύπ. Παιδ.).
163. Luthringer, E.: Souvenirs de captivite en Turquie. Paris 1920. (2 άντίτ.).

(Ύπ. Έξ.).
164. Λυκούδη, Στυλ. Έμμ. : Περί έξακριβώσεως χωρίου τινός τού Ηροδότου άφο-

ρώντος είς τήν ναυτικήν αρχαιολογίαν. Άθήναι Ι929·
165. Macarii, Joannis : Abraxas .. . Antverpias 1657. (Ύπ. Παιδ.).
166. Macmillan, G. A.: A history of the Hellenic Society 1879-1929. London

(Hell. Society).
167. Μαλέα, Κ.: Εικόνες λαϊκής αρχιτεκτονικής. Έν Άθ. Ι929· (Σύλλ. Όφ. Βιβλ.).
168. Marx, Fr.: Plautus Rudens. Leipzig 1828. Άπ.: Abhandl. d. Sachs. Ak.

d. Wiss. 38,5 (Sachs. Akad. d. Wiss.).
169. Matthiae, Aug.: Anitnadversiones in hymnos homericos. Lipsiae 1800.

(Ύπ. Παιδ.).
170. » » Σχόλια είς τον Εύριπίδην . . . υπό Κ. Γκαρπολά. Τ. 1-3.

Έν ΆΟήναις 1842. (Ύπ. Παιδ.).
171. Mauch, J. Μ.: Architectonische Ordnungen . . . (Stuttgart 1850). 40 ο. 8° 

π. 6. (Ύπ. Παιδ.).
Μαζαράκη, ’Αλεξ. Ί.: Αί ίστορικαί περιπέτειαι τής Μακεδονίας. Άθήνησι 

1912· (Ύπ. Έξ.).
172.
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173. Μαζαράκη, Αλεξ. I. Ή λύσις του βαλκανικού ζητήματος- Έν Άθήναις
1919· (Ύπ. Έ|.).

174. Mehler, Bug.: Specimen novae editionis Heracliti allegoriarum home·
ricarum.. Lugduni Batav. (1851) (Ύπ. Παιδ.).

175. Μελετίου Γεωγραφία παλαιό, καί νέα. Τ. ι-2, Έν Βενετίρ 1807. (Ύπ. Παιδ.).
176. Mdmoire sur l’Epire du Nord. Paris 1919. (Ύπ. Έξ.).
177. Mdmoires publiees par les membres de la Mission Archeol. Fran^aise

au Caire. T. 20. Le Caire 1928. (Ύπ. Έξ.).
178. Meritt, Benj. D. : The Athenian Calendar in the fifth century. Cam

bridge, Mass. 1928.
179. Millins : Mythologische Gallerie. Kupfer. [Έλλ. προμετωπίς]. (Ύπ. Παιδ.).
180. Morgenthau Η.: Extraits du livre «Les secrets du Bosphore». Paris

1918. (Ύπ. Έξ.).
181. Mouseion. No 8: Sept. 1929. Paris (Cooper. Intellectuelle).
182. Μουστοξύδου, Άνδρ. || Σχινά, Δη μ. : Συλλογή αποσπασμάτων ανεκδότων

ελληνικών μετά σημειώσεων. Έν Βενετία ι8ΐ7· (Ύπ. Παιδ.).
183. Μπαλάνου, Δ. Σ. : Σπυρίδων Μ. Λάμπρος 1851-1919· Έν Ίωαννίνοις 1929.

Άπ. : «Ήπ. Χρον.» Παράρτ. 2.
184. Μπότσαρης, Δ. Νότης : Carte des ecoles et des eglises grecques de l’Asie

Mineure en 1912. Athenes 1919. (Ύπ. Έξ.).
185. » » » Ή Μ.’Ασία καί ό Ελληνισμός. Άθήναι 1919. (Ύπ. Έξ.).
186. » * » Les Hellenes et l’Asie Mineure. Paris 1919.

(Ύπ. Έξ.).
187. Mueller, K. O. : Geschichten hellen. Stamme und Stadte. Bd. 1 Breslau

1820. (Ύπ. Παιδ.).
188. Mylonas, G. E. Excavations at Olynthus. P. 1. Baltimore 1929.
189. Ό Δωδεκάδελτος νόμος : μεταφρ. καί ερμηνευτείς υπό Δ. Νούλλα. Άθήνησιν

1845. (Ύπ. Παιδ.).
190. Notice historique sur les manufactures nationales de tapisseries des

Gobelins. Paris 1872. (Ύπ. Παιδ.).
191. Observations sur la reponse bulgare. Paris 1919. (Ύπ. Έξ.).
192. Οΐκονομίδου, Δ. Η.: Ό Πόντος. Έν Άθ. 1920. (Ύπ. Έξ.).
193. Οΐκονομίδου, Κ. : Ποίημα έλεγεΐον εις τόν άοίδημον αΰτοκράτορα πασών των

Ρωσσιών ’Αλέξανδρον Α'. Έν Πετρουπόλει 1828, (Ύπ. Παιδ.).
194. Πάλλη, Άλεξ. : Μελέται επί τής άρχαίας χωρογραφίας καί ιστορίας τής Ηπεί

ρου. (Ύπ. Παιδ.).
195. » » Μελέται επί τής άρχαίας χωρογραφίας καί ιστορίας τής ’Ηπεί

ρου. Έν Άθ. 1858. (Ύπ. Παιδ.).
196. Panofka, Th.: Bilder antiken Lebens. Berlin 1843. (Ύπ. ΙΙαιδ.).
197. Παντοιζίδου, I. : Τών παρά Ξενοφώντι διορθωτέων. Μ. ι-2. Gottingse (2 : Έν

Ά·θηναις) 1858-66. (Ύπ. ΙΙαιδ.).
198. Παπαδοποΰλου, Κεραμέως, Α.: ΈκΌεσις περί τών έν τή Βιβλιοθήκη τής

παλαιάς Φωκαίας ελληνικών χειρογράφων. Σμύρνη 1876. (Ύπ. Παιδ.).
199. Paranicas, Μ. C.: Beitrage zur byzantin. Litteratur. Munchen 1870.

(Ύπ. Παιδ.).
200. Πάρεργων Ελληνικής Βιβλιοθήκης. Τ. 3· Έν ΙΙαρισίοις 1814. (Ύπ. Παιδ.).
201. Πκσιβιλη, Χαραλ. : Έθνικοθρησκευτική παρακαταθήκη. Βόλος 1928,
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202. Passow, Fr.: Vermischte Schriften. Leipzig 1843. (Ύπ. ΙΙαιδ.).
203. Persecution et extermination des communautes de Macri et Livissi.

Paris 1919. (Ύπ. Έξ.).
204. Philodem von der Musik. LTbersetzt v. Chr. G. v. Murr. Berlin 1806.

(Ύπ. Παιδ.).
205. Plauti, T. Macci : Trinumus. [Έλλ. προμετωπίς]. (Ύπ. Παιδ.).
206. Plutarchi Vita Solonis. Rec. A. Westermann. Brunswigee 1840. (Ύπ. Παιδ.).
207. Plutarch’s Ausgewahlte Biographien. Deutsch. von Ed. Eytli. Stutt

gart i860. (Ύπ. Παιδ.).
208. Ποικίλα Ελληνικά: ed. Chr. Fr. de Matthaei. (Mosquae: 18x1)

(Ύπ. Παιδ.).
209. Politis, N.: L es aspirations nationales de la Grece. Paris. (Ύπ. Έξ.).
210. Πράϊς, Κλ.: Οί βαλκανικοί αγώνες. ’Εν Άθ. 1915· (Ύπ. Έξ.).
211. Πρακτικά συνεδριών (Έλλην. Άνθρωπολ. Έταιρεία[ς]) τοΰ ετ. 1928. ΆΟήναι.
212. Praschniker, C.: Partlienonstudien. Augsburg, Wien : 1928.
213. Preller j Ritter: Historia philosophiae graecae et romanae. Gothae

1857. (Ύπ. Παιδ.).
214. Premerstein, A. v. : Die fiinf neugefundenen Edikte des Augustus aus

Kyrene. Weimar 1928.
215. Priapeia : 1781. (Ύπ. Παιδ.).
216. Prince of Wales Museum of Western India. Bombay 1928.
217. Πρόδρομος Ελληνικής Βιβλιοθήκης. Έν Παρισίοις 1805. (Ύπ. Παιδ.).
218. Ψάλτη, Στ. Β.: Ή Θράκη. Α' Έν Άθ. 1919· (Ύπ. Έξ.).
219. Puaux, Rend: La deportation et le rapatriement des Grecs en Turquie.

Paris 1919. (Ύπ. Έξ.).
220. » » L’Egeide. Paris 1919· (Ύπ. Έξ.).
221. » » Constantinople et la question d’Orient. Paris 1920. (Ύπ.Έξ.).
222. Question, La -d’orient vue par les socialistes Grecs. Paris 1918. (Ύπ. Έξ.).
223. Raphalettos, N.: Les allies qu’il ne faudrait pas a la France. Paris

1920. (Ύπ. Έξ.)
224. Rapport de la Commission Universitaire Grecque. Nancy-Paris. (Ύπ.Έξ.)
225. Reeves, W. P. : A plea for civilised Epirus. London. (Ύπ. Έξ.).
226. Reiss, R. A.: Rapport sur la situation des Macedoniens et des Musul-

mans ... Paris 1918. (Ύπ. Έξ.).
227. » » Bulgares et Turcs contre les Grecs. Paris 1919 (Ύπ. Έξ.).
228. Rdponse au Memoire de la Delegation Bulgare. Paris 1919. (2 άντ.).

(Ύπ. Έξ.).
229. Responsabilitd pour les crimes commis pendant la guerre. (Paris 1919).

(Ύπ. Έξ.).
230. Review, The Balkan—v. 4, Ν» 1 : August 1920. (Ύπ. Έξ.).
231. Robinson, D. Μ. : Greek] and latin inscriptions from Asia Minor. Άπ.:

Transact. Amer. Phil. Assoc. 1926.
232. » » » A dead of sale at Olynthos. ’Λπ,: Transact, and Proc.

of the Amer. Phil. Assoc., 59, 1928.
233. » > » A preliminary report on the excavations at Olynthus.

Άπ.: «Amer. Journ. Arch.» v. 33, 1929.
234. Rodenwaldt, G.: Die Kunst der Antike (Hellas u. Rom). Berlin 1927.
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235. Rodenwaldt, G.: Archaol. Institut des deutsclien Reiches 1829 - 1929.
Berlin 1929.

236. Ross, I/. : Inscriptiones graecae ineditae. Fasc. 2. Athenis : 1842. (Ύπ. Παιδ.).
237. Ρουσοιτούλου, Ά8. Σ.: Περί Ζαμόλξιδος. Έν Γοττίγγη 1852. ('Υπ. Παιδ.).
238. Σάββα, Δ. Γ. : Βιβλία καί βιβλιοδήκαι έν Έλλάδι. Τχ. ι: Έν Άί). 1929. (2 άντ.).
239. Saias, J. : La Grece et les Israelites de Salonique. Paris. 1919. (Ύπ. Έξ.)·
240. Σακκάρη, Γ.: 'Ιστορία των Κυδωνιών. Άθήναι 1920. (Ύπ. Έξ.).
241. Sallustii Crispi, C.: Opera quae supersunt recens. Fr. Kritzius. v. 2

Lipsiae 1834. (Ύπ. Παιδ.).
242. Sapphonis Mytilenaeae Fragmenta . . . ind. D. Chr. Fr. Neue. Berolitii

1827. (Ύπ. Παιδ.).
243. Savadian, L.: La Bulgarie a la conference de lapaix. Paris 1919. (Ύπ. Έξ.).
244. Scheurleer, G. A.: Disputatio philologicade Denietrio Magnete... Lugduni

Batav. 1858. (Ύπ. Παιδ.).
245. Scholia graeca in Aristophanem. Cum prolegomenls grammaticorum . . .

annotatione criticorum item selecta, cui sue quaedam inseruit Fr. 
Diibner. Parisiis 1842. (Ύπ. Παιδ.).

246. Schorn, L.: liber die Studien der griech. Kiinstler. Heidelberg 1818.
(Ύπ. Παιδ.).

247. Schultze, Fr. : Epistolae virorum doctoruin ineditae. Fasc. 1. Lignittii
1827. (Ύπ. Παιδ.).

248. Σεμιτέλου, Δ. Ηπειρωτικών βιβλίον πρώτον. Βερολίνφ 1854· (Ύπ. Παιδ.)
249. Skalet, Ch. Η.: Ancient Sicyon with Prosopographia Sicyonia. Baltimore

1928. (J. Hopkins Univers. Stud, in Archaeology, 3).
250. Σοαυϊου, Φρ. : Στοιχεία τής λογικής, μεταφυσικής καί ήθικής . . . Ένετίησιν

ι8θ4· (Ύπ. Παιδ.)..
251. Sophoclis tragodiae. Recens. et expl. Ed. Wunderns v. i, sect. 3. Ed. 4.

Lipsiae 1867 (Ύπ. Παιδ.)
252. Σωτηριάδου, Γ.: Ή Τετράπολις τοΰ Μαραίΐώνος καί τό Ηράκλειον τοΰ Ήρω-

δότου. Θεσσαλονίκη 1928.
253. Σωτηρίου, Γ. Α. : Χριστιανικά μνημεία τής Μικράς ’Ασίας. Έν Άθ. 1920.

(Ύπ. Έξ.).
254. » » Ή τέχνη κατά τήν εποχήν των Τριών Ιεραρχών. Έν Άθ.1929

255. Spengel, L.: Specimen commentariorum in Aristotelis libros de arte
rhetorica. Monachii 1839. (Ύπ. Παιδ.).

256. Stadebaur, M. v.: IJber den idealen Sinn als die Grundbedingung eines
gedeihlichen akademischen Studiums. Miinchen 1862. (Ύπ. Παιδ.)

257. Steinbiichel, A. : Sappho und Alkaios. Wien 1822. 2" (Ύπ. Παιδ.).
258. Studniczka, Fr.: Zum plataischer Weihgeschenk in Delphi. Leipzig 1923.
259. Suetonii Tranquilli, C.: Quae supersunt. Recens. C. L. Roth. Lipsiae

1858. (Ύπ. Παιδ.).
260. Supplementum Epigraphicum Greecum. V. 3,2. 4,2: Lugduni Batav.

1929. (Hondius).
261. Συλλογής των έν επιτομή πάλαι γεωγραφηθέντων ... Τ. 2. Έν Βιέννη ι8ο8. 

(Ύπ. Παιδ.).
Συνεσίου Έπιστολαί. Ένετίησιν ι8ΐ2. (Ύπ. Παιδ.).262.
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263.

264.

• 265.

266.
267.
268.

269.

270.

271.

272. 
275.
274.
275.
276.
277.

278.

279.
280. 
281. 
282.
283.
284.
285.
286.

287.
288. 
289.

290.
291.
292.

293.

Tacitus, Cornelius. Erklart ν. Κ. Nipperdey Bd ι. Aufl. 4· Berlin 1864. 
(Ύπ. Παιδ.).

» » Erklart ν. Κ. Nipperdey. Bd 1. Aufl. 5· Berlin 1871.
(Ύπ. Παιδ.).

Τενεμαννου, Βιλ. Γοτλ. : Σύνοψις τής ιστορίας τής φιλοσοφίας ... μεταφρ....
υπό Κ. Μ. Κούβα. ι8ι8. (Ύπ. Παιδ.).

Terentii Comoedise. Edibungi 1758· (Ύπ. Παιδ.).
Th6ophraste : Les caracteres. Par Koray. Paris 1799. (Ύπ. ΓΙαιδ.). 
©εοτόκρ, Σπ. Μ. : ’Αλληλογραφία I. Α. Καποδίστρια—I. Γ. Έϋνάρδσυ. 1826- 

1831. Τχ. ι. (Σύλλ. Ώφελ. Βιβλ.).
Thiersch, Fr. : tjber die neugriechische Poesie . . . Miinchen 1828 

(Ύπ. Παιδ.).
Thucydidis De bello peloponnesiaco libri 8 . . . explan. E. Fr. Poppo 

V. 1, 2. 2,2. Gotthae 1843. (Ύπ. Παιδ.)
Tipaldo, Em.: Biografia del cavaliere Andrea Mustoxidi. Atene i860. 

(Ύπ. Παιδ.).
Traite, Le — de paix avec la Turquie. Nancy—Paris : 1920. (Ύπ. Έξ.). 
Τυρταίου : Τά σωζόμενα... ed. Chr. Ad. Klotzius. Altenburg 1767. (Ύπ. Παιδ.). 
Valmin, N. S.: Continued explorations in eastern Triphylia. Lund 1928. 
Vellay, Ch.: L’irredentisme hellenique. Paris. 1913. (Ύπ. Έξ.).
Vergilius Marro, P : Livre 1-3. Paris 1857. (Les auteurs Latins) (Ύπ.Παιδ.). 

» » : Carmina. Breviter enarravit Phil. Wagner.
Lipsise 1861 (Ύπ. Παιδ.)

Watzinger, C. : Die griech. Gvabstele und der Orient. Stuttgart 1929. 
(2. άντίτ.).

» » Tell el Muttesellim. Bd 2. Leipzig 1929.
Weber, L.: Ό Ξένος Ιατρός. Άπ.: «Athen Mitteil.» 46, 1921.

» » Σύκα έφ’Έρμή. ι-η. Άπ.: «Philologus, Bd 74, 76, 78; 1917-1921.
» » Perikles samische Leichenrede. Άπ.: «Hermes*. 57, 1922.
» » Kerameikos-Kulte. Άπ.: «Athen. Mitteil.» 50, 1925.
» » Androgeos. Άπ.: «Archiv. f. Religionswiss.». 23, 1926.
» » Zu den Eion-Epigrammen. Άπ.: «Rhein. Museum» 75, 1926.
» » «Pausanias» Beschreibung des Kerameikos—Friedhofes. Άπ.:

«Rhein. Mus.» 75, 1926.
» » Solon und die Kampfe urn Salamis. Άπ.: «ΚΗο», 2o, 1926.
» » Tellos, Kleobis und Biton. Άπ.: «Philologus» 82, 1926.
» » Die attische Interpolation im Schiffskatalog. Άπ.: «Wiener

Stud.» 45, 1927.
» » Platons Ατλαντικός und sein Urbild. Άπ.: «ΚΗο» 21, 1927.
» » Zum athenischen Staatsfriedhof. Άπ.: «Philologus» 84, 1928.

Weisser, L.: Lebensbilder aus dem Klass. Alterthum. Stuttgart 1864. 
(Ύπ. Παιδ.).

Welcker, Fr. Gotti. : Nachtrag zu der Schrift iiber die Aeschylische 
Trilogie. Frankfurt 1826. (Ύπ· Παιδ.).

■» » Zu der Sylloge epigrammatum Graecorum. Bonn
1829. (Ύπ. Παιδ.).

294.
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295. Wilamowitz-Moellendorff, Μ. ν.: Kronos und die Titanen. Berlin 1929.
Άπ. : «Sitz. Ber. Pr. Ak. Wiss.».

296. Winckeltnann, I.: Monumenti anticlii inediti. Ed. 2. T. 1 (-2, ,) 2,2 και
Suppl. Roma 1821-22. (Ύπ. Παιδ.).

297. Wolf, Fr. Aug.: Vermischte Schriften und Aufsatze. Halle 1802. (Ύπ. Παιδ.)·
298. Wolf !] Buttman : Museum der Alterthums-Wissenschaft. Bd. 2. Berlin

1810. (Ύπ. Παιδ.).
299. Wolf: Litterarische Analecten. Bd. 1-2. Berlin 1817-20. (Ύπ. Παιδ.).
300. Wolters, P. : Der gefliigelte Seller. Miinchen 1928. ’Art.: Sitz. Ber. d.

Bayer. Ak. d. wiss. 1928, 1.
301. » » Das spartanische Siegerdenkmal der Schlacht bei Tanagra

Άίΐ. : «Philologus» 1929.
302. Εενοφάνηξ : T. 1-7. Έν ’Ail. 1896-1910. (Ύπ. Έξ.).
303. Ξενοφδντος ’Απομνημονευμάτων βιβλίον Δ’.. . recens. I. A. Ernesti. Lipsiie

1792. (Ύπ. Παιδ.).
304. Ziebarth, Erich : Beitrage zur Geschichte des Seeraubs und Seeliandels

ini a.lten Grieclienland. Hamburg 1929.

ΆγοραΙ καί άνταλλαγαί. ΕΐσήχΟησαν εις τήν βιβλιοθήκην κατά το 

1929 εξ αγοράς 110 νέοι τόμοι και έξ ανταλλαγής 71.
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ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1929

Τη 3ώ Μαρτίου 1929 ήμερα Κυριακή και ώρα 5 χ/2 μ. μ. συνήλΟον οΐ 
εταίροι εις τακτικήν συνέλευσιν έν τώ μεγάρω τής Εταιρείας, ινα συμφώνως 
προς τό άρθρον 32 τοΰ ’Οργανισμού εκλέξωσι τό Προεδρεΐον τής Συνελεΰ- 
σεως και την πενταμελή Ιξελεγκτικήν επιτροπείαν επί τοΰ προϋπολογισμού 
διά τό έτος 1929 και άκοΰσαισι την περ'ι τής οικονομικής διαχειρίσεως τοΰ 
έτους 1928 έκΑεσιν τής εξελεγκτικής επιτροπείας και τήν έ'κθεσιν τοΰ Γραμ- 
ματέως περί των πεπραγμένων υπό τής Εταιρείας κατά τό έτος 1928.

ΙΙαρήσαν εταίροι τεσσαράκοντα. Γενομένης φανεράς ψηφοφορίας εξε· 
λέγησαν: Πρόεδρος τής Συνελευσεως ό κ. Κωνστ. ΓΙολυγένης, ’Αντιπρόεδρος 
ό κ. Μιλτιάδης Πουρής, Α' Γραμματεΰς ό κ. Σόλων Θεοδότου καί Β' Γραμ- 
ματεύς ό κ. Μιχαήλ Χριστόπουλος.

Ό Γραμματεΰς κ. Σόλων Θεοδότου άνέγνωσε τήν εκθεσιν τής εξελεγκτι
κής επιτροπείας περί τής οικονομικής διαχειρίσεως τοΰ έτους 1928, ή δε 
Συνέλευσις όμοφώνως ενέκρινε τήν διαχείρισιν ταύτην.

Είτα διά μυστικής ψηφοφορίας εξελέγησαν μέλη τής εξελεγκτικής επι
τροπείας επί τοΰ προϋπολογισμού διά τό έτος 1929 οι κ. κ. ’Άγγελος Σταυ- 
ρόπουλος, Μιχαήλ Χριστόπουλος, Μιλτιάδης Πουρής, Ευάγγελος Κρητικός 
και Γεώργιος Παπαϊωάννου.

ΈπαναληφΑείσης τής συνεδρίας μετά μικράν διακοπήν ό Γραμματεΰς 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής Εταιρείας κ. Γεώργιος Π. Οικονόμος άνε- 
κοίνωσε τήν ΰπ’ αΰτοΰ συνταχθεΐσαν έ'κθεσιν περί τών πεπραγμένων υπό 
τής Εταιρείας κατά τό έτος 1928 μετά προβολών φωτεινών εικόνων έκ τών 
γενομένων άνασκαφών.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:47 EEST - 54.226.8.97



Ε ΚΘ Ε ΣIΣ

ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1929

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ 

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Οι υπογεγραμμένοι, άποτελοΰντες την Εξελεγκτικήν Επιτροπείαν τής 
Εταιρείας διά τό έτος 1929 προσκληθέντες διά τοϋ ύπ’ άριθ. 3 από 24 
Τανουαρίου έ. έ. εγγράφου τοϋ κ. Προέδρου, έπελήφθημεν τοΰ ελέγχου τής 
κατά τό λήξαν έτος 1929 οικονομικής διαχειρίσεως τής Εταιρείας, έκ τών 
ταμιακών και λογιστικών βιβλίων τής οποίας εξάγονται τά εξής αποτελέσματα:

A ') Χρηματικόν. 

Ταμείου.

ά) Χρέωοις.

1)

2)
3)

4)

5)

6) 

7)

Υπόλοιπον μετρητών ευρεθέν εν τφ Ταμείω τή 31n Δεκεμβρίου 1928 
κατά την βεβαίωσιν τής Εξελεγκτικής Επιτροπείας . , Δρχ. 59.805.15 
Εισπράξεις από έσοδα Γενικού Προϋπολογισμού ...» 689.388.—
’Αναλήψεις έκ τών έν ό'ψει καταθέσεων τής Εταιρείας
παρά τή Εθνική Τραπέζη...................... » 866.920.—
Εισπράξεις εκ τής εκποιήσεως: 1) 1697 ομολογιών Έθν.
Δανείου 5 °/ο 1898 (Ένοποιήσεως), 2) 204 ομολογιών 
Έθν. Δαν. 6°/0, 1918, ο) 515 ομολογιών Έθν. Δαν.
5% 1920, 4) 100 όμολ. Έθν. Λαχειοφ. Δαν. β1/2 
1922 καί 5) 1000 ομολογιών Έθν. Λαχειοφ. Δανείου
6°/° 1926 ................................................................................ »
Εισπράξεις έκ τής έξοφλήσεως τών εις τό άρτιον κλη- 
ρωθεισών 37 όμολ. Έθν. Δαν. δ % 1907 (Άμϋνης) . »
Εισπράξεις έκ τής έκποιήσεως 31 μετοχ. Τραπέζης Ελλά
δος (σειράς Α')........................................ ...............................»
Έπιστροφαί χρημάτων έκ προκαταβολών δΓ άνασκαφάς »

Τό δλον . . . Δρχ.

335.300.25

55.426. —

212.420.—
26.610.50

27245.869.90

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:47 EEST - 54.226.8.97



Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1929 143

6') ΪΙίατωσις.

1) Πλήρωμα! εις έξοδα Γενικού Προϋπολογισμού .... Δρχ. 581.827.40
2) Καταθέσεις έν ό'ψει παρά τή Εθνική Τραπέζη επ’ όνό-

ματι τής Εταιρείας............................................................... » 992.831.75
3) Πλήρωμα! εις Εθνικήν Τράπεζαν προς εξόφλησιν τού 

δανείου τής Τραπέζης προς την Εταιρείαν μετά των
τόκων αυτού.............................................................. .... . » 386.920.—

4) ΓΙροκαταβολα! δι’ ανασκαφάς έπιστραφεϊσαι...................... » 26.610.50
5) Πλήρωμα! δι’ αγοράν 35 μετοχών τής Τραπέζης τής

Ελλάδος (σειράς Β')...............................................................» 189.875.—
6) Υπόλοιπον μετρητών τή 31 Δεκεμβρίου 1929 . . . . * 67.805.25

Τό δλον . . . Αρ.2 245.869790

β ) ’Έσοδα και "Εξοδα.

α) ”Εσοδα,

1) ’Από μερίσματα κα! τόκους................................................ Δρχ. 579.560.50
2) » μισθώματα ακινήτων................................................... » 8.872.50
3) » άντίτιμον πωληθέντων δημοσιευμάτων ... » 22.095.·—
4) » εισφοράς εταίρων............................................................ » 3.860.—
5) » συνδρομήν τού Δημοσίου........................................ —.—
6) » κεκλεισμένας χρήσεις........................................................» 25.000.—
7) » έκτακτα κα! απρόβλεπτα έσοδα ...................................» 50.000.—

Τό δλον . . . Δρ)ρ_ 689.388.—

6') *Εξοδα,

1) Εις μισθούς, επιδόματα κα! συντάξεις............................... Δρχ. 83.445.—
2) » έξοδα γραφείων . ...........................................................» 41.382.—
3) » » βιβλιοθήκης.......................................................... » 57.654.90
4) » έπισκευάς κα! επιπλώσεις μεγάρου Εταιρείας . . » 10.285.—
5) » ανασκαφάς .................................................................... » 143.616.10
6) » δημοσιεύματα.............................................................. » 168.299.10
7) » διδασκαλίαν.............................................................. » 1.580.—
8) » εφόρους και επιμελητάς αρχαιοτήτων προς εύρυ-

τέρας σπουδάς έν Εσπερία.................................. » 60.423.40
9) » διάφορα έξοδα..........................................................» 12.338.40

10) » έξοδα κεκλεισμένων χρήσεων....................................» 2.803.50
Τό δλον . . . Δρχ. 581.827.40

Περίσσευμα εσόδων χρήσεως 1929 ........................... * 107.560.60
Σύνολον . . . Δρχ. 689.388.—
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Γ) Γενικός ’Ισολογισμός.

Τό ενεργητικόν τής Εταιρείας τή 81 Δεκεμβρίου 1929
άνήρχετο εις............................................................................ Δρχ. 2.171.283.05

άποτελοΰμενον έκ των εξής:
1) ’Από μετρητά εν τώ Ταμείω........................................ Δρχ· 67.805.25
2) » τό μέγαρον τής Εταιρείας.................................... » 259.863.80
3) » ακίνητα κτήματα...................................................... » 17.847.50
4) » 70 μετοχάς τής ’Εθνικής Τραπέζης...................... » 157.190.25
5) » 405 ομολογίας Έθν. Παγ. Δαν. 4 °/0 1889 . . » 88.154.25
6) » 75 όμολ. Έθν. Δαν. Σιδηροδρόμων Πειραιώς — 

Λαρίσης............................................................... » 20.193.75
7) » 138 όμολ. Έθν. Δαν. 5% 1907 (Άμΰνης) . . » 8.860.50
8) » 135 όμολ. Έθν. Δαν. 5% 1914...................... » 167.467.65
9) » 1 όμολ. Έθν. Δαν. Κεφαλαιώσεως μετά μιας 

άποδείξεως. φράγκων 140............................... » 640.—
10) » 30 όμολ. Έθν. Πατριωτικού Δανείου .... » 25.—
11) » 25 όμολ. Έθν. ΓΤροσφυγ. Δαν. 7 °/0 1924 183.047.50
12) » 4003 όμολ. Έθν. Άναγκ. Δαν. 6 ’/2 °/0 1922 

κληροδοτήματος Ίωάννου Μαρκοποΰλου . . » 331.957.25
13) » καταθέσεις έν ό'ψει παρά τή Έθν. Τραπέζη . . » 316.784.65
14) » προκαταβολάς........................................ · . . . » 1.932.—
15) » 180 μετοχάς τής Κτηματικής Τραπέζης .... » 180.000.—
16) » 75 μετοχάς τής Εκδοτικής Τραπέζης τής Ελ

λάδος ................................................................... 369.513.70
Τό δλον . . . Δρχ. 2.171.283.05

Τό δε παθητικόν τής Εταιρείας τή 31 Δεκεμβρίου 
1929 άνήρχετο εις................................................................... Δρχ. 2.171.283.05

άποτελοΰμενον έκ τοΰ Κεφαλαίου........................................ Δρχ. 2.171.283.05

Δ ') Περιουσία τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας.

Ή περιουσία τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας άνήρ-
χετο τή 31 Δεκεμβρίου 1929 εις...........................................Λρχ. 2.171.283.05

άποτελουμένη έκτων εξής:
1) ’Από μετρητά εν τφ Ταμείω........................................Δρχ. 67.805.25
2) » τό μέγαρον τής Εταιρείας.................................. » 259.863.80

Εις μεταφοράν . . . Δρχ. 327.669.05
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Έκ μεταφοράς . . . Δρχ. 327.669.05

3) ’Από ακίνητα κτήματα...................................................... »
4) » 70 μέτοχος τής Έθν. Τραπέζης........................... »
5) » 405 όμολ. Έθν. Παγ. Δαν. 4 °/0 1889 .... »
6) » 75 όμολ. Έθν. Δαν. Σιδηροδρόμων Πειραιώς-

Λαρίσης................................................................... »
7) » 138 όμολ. Έθν. Δαν. 5 °/ο 1907 (Άμΰνης) . . »
8) » 135 όμολ. Έθν. Δαν. 5 % 1914........................ »
9) » 1 όμολ. Έθν. Δαν. Κεφαλαιώσεως, μετά μιας

άποδείξεως φράγκ. 140........................................... »
10) » 30 όμολ. Έθν. Πατριωτ. Δανείου ....·. »
11) ■> 25 όμολ. Έθν. ΙΤροσφυγ. Δαν. 7 °/0 1924 ...
12) » 4003 όμολογ. Έθνικοΰ Άναγκαστ. Δανείου

6 Υ2 °/0 1922, κληροδοτήματος Τωάννου Μαρ- 
κοποΰλου ................................................................. »

13) » καταθέσεις έν όψει παρά τή Εθνική Τραπέζη . »
14) » προκαταβολάς.................................................... »
15) » 180 μετοχάς τής Κτηματικής Τραπέζης .... »
16) » 75 μετοχάς τής Εκδοτικής Τραπέζης τής Ελ

λάδος................................................................... »

17.847.50 
157.190.25
88.154.25

20.193.75
8.860.50 

167.467.65

640.—
25.-

183.047.50

331.957.25
316.784.65

1.932.—
180.000.—

369.513.70

Συνολον . . Δρχ. 2.171.283.05

ΓΙεραίνουσα την παρούσαν εκθεσιν ή Επιτροπεία προτείνει εις την 
Συνέλευσιν, δπως εγκρίνη την προκειμενην διαχείρισιν ως όρθώς γενομένην 
καί επικυρώση τόν τε Ισολογισμόν καί Απολογισμόν τοΰ λήξαντος έτους 1929.

Εν ’ΑΘήναις τίj 28 "Ιανουάριον 1930.

‘Η 'Εξελεγκτική 'Επιτροπεία

Αγγελος Σταυροπουλος 
Μιχαήλ Χριςτοπουλος 
Μιλτιάδης Πουρής 
Ευάγγελος Κρητικός 
Γεώργιος ΙΙαπαϊωαννου
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148 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής Εταιρείας 1929

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΜΟΥ

Είδος έβόδων
Προνπο- 

λογιοθέντα

Είοπρα-

χϋέντα

Διαφορά

1*2

Qj
Oj 3 Επί πλέον Έπΐψλαττον

Α' 1 Μερίσματα καί τόκοι . . . 439.514 - 579.660 50 140.046 50
, 2 Μισθώματα......................... 2.100 - 8.872 50 6.772 50 — —
» 3 Άντίτιμον δημοσιευμάτων . 20.000 - 22 095 — 2.095 — — —

Β’
1 Είσφοραί εταίρων................. 3.00θ| — 3.860 - 860 — — —

» 2 Συνδρομή Δημοσίου .... 50.0001— — — 50.000 —
Γ’ 1 “Εσοδα κεκλεισμένων χρή- —

σεων...................................... 25.000 — 25.000 —- _ — —

» 2 Έκ δωρεάς αδελφών Παπα-
στρατού δι’ άνασκαφάς έν
Δωδώνη ............................. 50.000 - 50.000 — — — — —

» » "Εκτακτα καί απρόβλεπτα
έσοδα ................................. 1001- — — — — 100 —

» 3 Περισσεύματα παρελθόντων |
ετών..................................... 178.1171-

1
I

178.117

Σύνολον ................. 767.831 - 689.388 - 149.774 50 228.217 -

Άνάλυσις τοΰ κεφαλαίου Α'. άρθρου 2.

Άντίτιμον δημοσιευμάτων.

1) ’Αρχαιολογική Έφημερίς......................................................Αραχ. 12.375-
2) Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.......................... » 1.150.-
3) Π. Καββαδία; Τό 'Ιερόν τοΰ Ασκληπιού έν Έπιδαύρω

καί ή θεραπεία τών ασθενών. 1900 ............................... » 150.-
4) Γ. Π. Οικονόμου: Έπιγραφαί τής Μακεδονίας 1915 . . » 40.-
5) Π. Καββαδία + Γ. Ιίαβεράου: Άνασκαφή τής Άκροπό-

λεως άπό τοΰ 1885 μέχρι τοΰ 1890. 1906/7 .... » 500.-
6) Α. Κεραμοπούλλου: Τοπογραφία τών Δελφών. 1912 -1917 » 30.-
7) Β. Στάη: Τό Σούνιον καί οί ναοί Ποσειδώνος καί ’Αθή

νας. 1920.....................................................................................’ » 30.-
3) Γ. Π. Οικονόμου: De profusionum receptaculis ect. 1921 » 120-
9) A. Κεραμοπούλλου: Άποτυμπανισμός. 1923....................... » 50.

10) A. Σ. Άρβανιτοπούλουτ Αί Γραπταί Στήλαι Δημητριάδος.
Παγααών. 1928 .................. .................................................... » 2.400.-

11) Γ. Ε. Μυλωνά: Ή Νεολιθική ’Εποχή έν Έλλάδι. 1928 . » 5.250.-

Σύνολον . . . Αραχ. 22.095.
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Απολογισμός εσόδων καί εξόδων τής Άρχαιολ. Εταιρείας τού έτους 1929 149

ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1929

ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΜΟΥ

14*S-
Είδος έξόδων

ΓΙροϋπο-

λογιοθέντα

Συμπληρω

τικά!

πιοτώοεις

Δαπανη-

Οέντα

Διαφορά 

επί ελαττον

Λ' 1 Μισθοί, επιδόματα καί συν-
τάξεις................................. 106.812 — — — 83.445 — 23.367 —

» 2 "Εξοδα γραφείων................ 35.000 — 10.000 41.382 _ 3.618 —

» 3 "Εξοδα βιβλιοθήκης .... 80.000 — — — 57.654 90 22.345 10
» 4 Έπισκευαί καί επιπλώσεις. . 20.000 — — — 10.285 — 9.715 —

Β' 1 Άνασκαφαί............................. 216.019 — — — 143.616 10 72.402 90
* 2 Δημοσιεύματα......................... 160 000 - 10.000 — 168.299 10 1.700 90
» 3 Διδασκαλία............................. 20.000 — — — 1.580 _ 18.420
Γ' 1 Ένίσχυσις εις Εφόρους καί

έπιμελητάς αρχαιοτήτων
πρός εΰρυτέρας σπουδάς
έν Έσπερίρ......................... 90.000 — — — 60.423 40 29.576 60

2 Διάφορα έξοδα.................... 20.000 — — — 12.338 40 7.661 60
3 "Εξοδα κεκλεισμένων χρήσεων 20.000 2.803 50 17.196 50

Σύνολον ................. 767.831 - 20.000 - 581.827 40 206.003 6ο:

Άνάλυσις τοΰ κεφ. Β'. άρθρου 1.

« Άνασχαφαέ».

1) ’ίίδείου Περικλεούς .... Δρ. 10.000.—
2) Άμφιαρείου............................... » 13.980. —
3) Νέας Άγχιάλου...................... » 15.000.—
4) Θηβών........................................ » 15.000.—
5) Χαλανδρίτσης Καλαβρύτων » 10.000.—
6) Στυμφάλου............................... » 4.770.—
7) Μυστρα (έρευναι καί μελέται) » 4.820.—
8) Δωδιόνης................................... » 39.953.60
9) Ν ικοπόλεως............................... » 9.992.50

10) Δίου Μακεδονίας...................... » 15.000.—
11) 'Αγίων Θεοδώρων Κρήτης . » 5.100.—

2ύνολον . . Δρ. 143.616.10

[ Σύγκρισις πραγματοποιηύέντων 

εσόδων καί εξόδων.

!! Α' "Εσοδα .... Δρ. 689.388.— 

Β' "Εξοδα ..... 581.827.40

Περίσσευμα . Δρ. 107.560.60

Έν Άθήναις tfj 31 Δεκεμβρίου 1929.

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΟπΟΥΛΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

WAN. Γ. ΣΤΡΙΓΟπΟΥΛΟΣ
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150 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1929

ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

1) Πρακτικά ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1926-6 . . ...........................Εις τεύχη 800

2) 'Αρχαιολογική Έφημερίς 1925 -26 ......................................................Είς σώματα 500

Β. ΠΩΛΗ3ΕΝΤΑ

1) ’Αρχαιολογική Έφημερίς.

Σειρά

τόμων

ΙΊω
λη

θέ
ν 

τε
ς τό

μο
ι

Τιμή

τόμον

Είσπραχϋεν

ποοον

Σειρά

τόμων
Π

ω
λη

θέ
ν 

τε
ς τό

μο
ι

Τιμή

τόμον

Είσπραχϋεν

ποοόν

1900 1 125 125 Έκ μεταφ. 15 ’Εκ μεταφ. 3125 —
1901 1 125 — 125 — 1912 1 250 — 250
1902 1 250 — 250 — 1913 1 250 — 250 -

r> 1 125 — 125 — 1914 1 250 — 250 -
1903 1 250 — 250 — 1915 1 250 — 250 S -

··> 1 125 — 125 — 1916 2 250 — 500 i -
1904 1 250 — 250 — 1917 2 250 — 500 j —

» 1 125 — 125 — 1918 2 250 — 500 —
1905 1 250 — 250 — 1919 2 250 — 500 ! —
1906 1 260 — 250 — 1920 2 250 — 500 ! —
1907 1 250 _ 250 — 1921 2 250 — 500 -
1908 1 250 — 250 — 1922 4 250 — 1000 -
1909 1 250 — 250 — 1923 6 250 — 1500 -
1910 1 250 — 250 — 1924 11 250 — 2750 -
1911 1 250 — 250 —

Είς μεταφ. 15 Είς μεταφ. 3125 — ’Άθροισμα 52 Άθροισμα 12375 -

2) Πρακτικά τής ’ Αρχαιολογικής 'Εταιρείας.

1900 1 50 — 50 I - Έκ μεταφ. 9 Έκ μεταφ. 450
1901 1 50 — 50 ί - 1913 1 50 — 50
1902 1 50 — 50 j — 1914 1 50 — 50
1907 1 50 — 50 1 - 1915 1 50 — 50
1908 1 50 — 50 I - 1916-19 1 50 — 50
1909 1 50 — 50 S - 1920 1 50 — 50
1910 1 50 — 50 i -r 1921 2 50 — 100
1911 1 50 — 50 ί — 1925 - 26 1 50 — 50
1912 1 50 — 50 — 1927 6 50 — 300

Είς μεταφ. 9 Είς μεταφ. 450 j - "Αθροισμα 23 Άθροισμα 1150
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Κίνησις τών δημοσιευμάτων «ατά τό 1929 151

3) Διάφορα δημοσιεύματα ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας.

"8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

’Επιγραφή συγγράμματος
Πωλΐ]βέντα

σώματα

Τιμή

σώματος

Είσπραχθ'εν

ποσον

Π. Καββαδία: Τό Ιερόν τοϋ ’Ασκληπιού 
εν Έπιδαΰρφ καί ή θεραπεία τών 
ασθενών. 1900 ........................................ 1 150 150

Π. Καββαδία — Γ. Καβεράου : Άνα- 
σκαφή τής Άκροπόλεως άπό τοΰ 
1885 μέχρι τοΰ 1890, 1906/7 ...

Γ' Π. Οίκονόμου: Έπιγραφαί τής Μα
κεδονίας. 1915.........................................

1 500 500

1 40 40
Ά. Κεραμοπούλλου : Τοπογραφία τών

Δελφών. 1912-1917...............................
Β. Στάη : Τό Σούνιον καί οί ναοί Ποσει- 

δώνος καί Άθηνάς. 1920 ...

1 30 _ 30 _

1 30 _ 30 _
Γ. Π. Οικονόμου: De profusionum re- 

ceptaculis. 1921.................................... 3 40 _ 120 _
Ά. Κεραμοπούλλου: Ό άποτυμπανισμός 

συμβολή αρχαιολογική εις τήν ιστο
ρίαν τοΰ ποινικοΰ δικαίου καί τήν 
λαογραφίαν. 1923 ................................ 1 50 50

Ά. Αρβανιτοπούλου : Γραπταί στήλαι 
Δημητριάδος - Παγασών. 1928 . . . 2 1200 ___ 2400 _

Γ. Μυλωνά: Ή νεολιθική εποχή έν 
Έλλάδι. 1928 ......................................... 35 150 5250 —

’Άθροισμα 46 8570

Ανακεφαλαίωσις.
1) ’Αρχαιολογική Έφημερ'ις..................................... &Q- 12,375.
2) ΙΙρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας. . » 1,150.—
3) Διάφορα δημοσιεύματα......................................... » 8,570.—

Σύνολον Δρ. 22,095.—

Γ. ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ

1) ’Αρχαιολογική Έφημερ'ις. 2) ΙΙρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Σειρά ετών ΆριΛ τόμων Σειρά ετών ΆριΛ. τόμων

1919 ............... 1 1916-19 ... 1
1920 .................. 1 1920 .................... 1

1921 .................. 1 1921 ................... 1
1922 .................. 1 1925 - 26 . . . 73
1923 .................. 1 1927 ................... 52
1924 .................. .... 2

Σύνολον ... 7 Σύνολον . . . 128
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152 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1929

3) Διάφορα δημοσιεύματα της eΕταιρείας,
■ Α

ν ξ
 co

r 
αρ

ιθ
μό

ς

*Επιγραφή συγγράμματος
ι tu ->
β f 2•Mj> νΓ,
*3 '©' X

1 Ά. Λαμπροποΰλου: Εΰρετήριον Άρχ. Έφημ. 1883-1887 .................. 1

2 Εύθ. Καστόρχη : Ιστορική έκθεσις των πράξεων τής έν Άθήναις
’Αρχαιολογική; Εταιρείας άπό τής ίδρΰσεως αυτής τό 1837
μέχοι τού 1879 τελευτώντος. 1879 ................................................. 1

3 Π. Καββαδία: Ιστορία τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας άπό τής έν
έτει 1837 ίδρΰσεως αυτής μέχρι τοΰ 1900 .................................... 1

4 Γ. ΓΙαπαβασιλείου: Περί των έν Εύβοια αρχαίων τάφων μετά
παραρτήματος Εΰβοϊκών επιγραφών. 1910.................................... 1

5 Κ. Κουρουνιώτου : Κατάλογος Μουσείου Λυκοσούρας. 1911 . . . 2

6 Γ. Γαρδίκα: Μελετήματα άρχαιολογικά. 1915.................................... 1

7 Β. Στάη : Τό Σούνιον καί οί ναοί Ποσειδώνος καί ’Αθήνας. 1920 . 1

8 Ά. Άρβανιτοπούλου : Γραπταί στήλαιΔημητριάδος-Παγασών. 1928 37
9 Γ. Μυλωνά: Ή νεολιθική εποχή έν Έλλάδι. 1928 ............................... 1

“Αθροισις .... 46

Έν Άθήναις τή 31τι Δεκεμβρίου 1929.

‘0 Λογιστής

Π Α ΝΑ Γ. Γ. Σ ΤΡΙΓΟ ΠΟΥΛΟΣ
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Δημοσιεύματα τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 158

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(1837 - Ί 9 3 Ί )

Λραχαα'ι

1. Αρχαιολογική Έφημερίς 1887 -1930 (ΑΕ 1 - 69 : πρβ. πινάκιον παρά (Β. Λεο- 
νάρδψ), ’Αρχαιολογικής έφημερίδος λεύκωμα, σ. 1 -3). Σχήμα 4ον.

(Περίοδος Α') : τόμος 1-16 (1837- 1860).
1837- 1843: τεύχη α'- ιβ', ιγ' (καί ιδ'), ιε' (τεύχος Τ' ίδιον δέν έξεδόθη), 

ιζ' - κθ'· 1852 - 1860: τεύχη λ' - νέ· πωλοΰνται τάδε τά τεύχη : α', β', γ',
δ', ιθ', κβ’ - κθ', ν', να', νγ'-νε’· έκαστον τεύχος......................................... 10 —

(Περίοδος Β') : τόμος 17-21 (1862- 1874).
1862: τεύχη α'-ιβ' (τά τεύχη θ'-ιβ' έξεδόθησαν τφ 1863)· έκαστον τεύχος . 10.—
1869: τεύχος ιγ'· 1870: τεύχος ιδ'· 1872: τεύχη ιε’ καί Τ’ (τό Τ' έξεδόθη

τφ 1873)· 1874: τεύχος ιζ'. έκαστον τεύχος................................................. 30.—

(Περίοδος Γ'): τόμος 22-62 (1883-1923).

1883-1923 : είς τόμος κατ’ έτος, έκ τεσσάρων τευχών συγκείμενος· έκαστος
τόμος........................................................................................................................... 250.—

(Περίοδος Δ'): τόμος 63 κέ· (1924 κέ.).
1924, 1925-1926 (είς ένα τόμον), 1927 -1928 (είς ένα τόμον). 1929, 1930 

(ύπό έκτύπωσιν)· είς τόμος κατ’ έτος μετά μονοστήλου κειμένου· έκα
στος τόμος............................................................................................................... 250.—

2. Εΰοετήριον τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος τής τρίτης περιόδου υπό Αλε
ξάνδρου Λαμπροπούλον τόμος 1°5: 1883-1887. Σχήμα 4ον, σελίδες
η' + στήλαι 550. 1902 ......................................................................................... 50. —

3. Πρακτικά Αρχαιολογικής εταιρείας 1837 - 1930 (ΠΑΕ 1 - 85: πρβ. πινάκιον
έν ΠΑΕ 1921, σ. 77-79).

(Περίοδος Α'): τόμος 1 -13 (1837 - 1848, 9).
1-3 (1837, 1S37)8, 1838(9: Σύνοψις των πρακτικών (τής Α'—Γ' συνεδριά- 

σεως) τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας τών ’Αθηνών. (Έκδοσις 1η). 
Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 16ον, σελίδες 93.1840. (Δέν πωλείται). —

4 (1839/40): Πρακτικά τής Δ' συνεδριάσεως τής έν Άθήναις ’Αρχαιολο
γικής εταιρείας. (Έκδοσις 1η). 'Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 16°ν. 
σελίδες 77. 1840. (Δέν πωλείται).......................................................................... —

5 (1840/1) Πρακτικά τής Ε’ Γενικής συνεδριάσεως τής έν Άθήναις 
’Αρχαιολογικής εταιρείας. ("Εκδοσις 1η). Ελληνιστί καί γαλλιστί.
Σχήμα 16ον, σελίδες 87. 1841. (Δέν πωλείται)..................... .................. —

β (1841/2): Πρακτικά τής Ζ' (γράφε: F) Γενικής συνεδριάσεως τής έν 
Άθήναις Αρχαιολογικής εταιρείας. ("Εκδοσις 1η). Ελληνιστί καί
γαλλιστί. Σχήμα 16ον, σελίδες 31. 1842 ..................................................... 10.—

7-/7 (1842/3- 1846/7) : Δέν έξετυπώθησαν ιδιαιτέρως....................................... —
1-11 (1837-1846/7): Σύνοψις τών πρακτικών (τής Α' — ΙΑ' Γενικής συνε- 

δριάσεως) τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας τών Αθηνών. Έκδοσις 2α. 
Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 8«ν, σελίδες 325, πίναξ 1. 1846- 
1847. (Δέν πωλείται)............................................................................................. —
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154 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1928

12 (1847/8)·· Πρακτικά τής ΙΒ' Γενικής συνεδριάσειος τής Ελληνικής ΑραχμαΙ
’Αρχαιολογικής εταιρείας. Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 8ον, σελί
δες 31. 1848 ........................................................................................................... 10 —

13 (184819): Πρακτικά τής ΙΓ' Γενικής συνεδριάσειος τής Ελληνικής
’Αρχαιολογικής εταιρείας. Ελληνιστί και γαλλιστί. Σχήμα 8°ν, σελί
δες 37. 1849 ........................................................................................................... 10.—

(Περίοδος Β') : τόμος 14-25 (1858 9-1869/70):

14 (185819: Συνοπτική έκθεσις των πράξεων τής ’Αρχαιολογικής
εταιρείας. Σχήμα 8ον, σελίδες a'-f-43. 1859 ............................................ 10.—

15-25 (1859160-1869(70): Γενικαί συνελεύσεις τών εταίρων τής ’Αρχαιο
λογικής εταιρείας· 1859/60, 1860/1, 1861/2, 1862/3 (έξεδόΟη τφ 1864).
1863<4, 1864/5 (δέν πωλείται), 1865/6, 1866/7, 1867/8, 1868/9, 1869/70.
Σχήμα 8ον· έκαστον τεύχος.......................................................................... 10.—

(Περίοδος Γ): τόμος 26 κέ. (1870/71 κέ.).

26-74 (1870j71-1919): Πρακτικά ’Αρχαιολογικής εταιρείας 1870/71 (δέν πω
λείται), 1871/2, 1872/3, 1873/4, 1874/5, 1876, 1877 κέ.—1902, 1903 
κέ.—1909 (δέν πωλοϋνιαι), 1907 κέ.—1915, 1916/9 (εις έ'να τόμον).
Σχήμα 8°ν· έκαστος τόμος............................................................................... 50.—

75-84 (1920-1930): Πρακτικά ’Αρχαιολογικής έταιρείας 1920, 1921, 1922/4 
(εις ένα τόμον), 1925/6 (εις ένα τόμον), 1927, 1928, 1929, 1930 (υπό 
έκτύπωσιν). Σχήμα 8ον· έκαστος τόμος..................................................... 50.—

3Α. ’Οργανισμός τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής εταιρείας. (Τεύχος 10ν), σχήμα
16°ν,σελίδες 16.1848. (Τεύχος 2°ν),σχήμα Ιβον, σελίδες8. 1876. (Τεύχος 
3ον), σχήμα 80ν, σελίδες 24.1894. (Τεύχος 4ον), σχήμα 80ν, σελίδες 48. 
1896. (Τεύχος 50ν), σχήμα 8ον, σελίδες 24. 1899. (Τεύχος 6°ν), σχήμα
8°ν, σελίδες 41. 1912. (Δέν πωλοΰνται).............................................................

4. Έπιγραφαι ανέκδοτοι, άνακαλυφθ είσαι καί έκδοθεΐσαι υπό τού ’Αρχαιολο
γικού συλλόγου. Φυλλάδιον Ιον; 1851 (σελίδες 12, πίνακες 15· δέν 
πωλείται), 2°ν; 1852 (σελίδες ια' + 22 + 5, πίνακες 8), 3°ν); 1855 σελί
δες 60, πίνακες 4). Σχήμα 4ον' τό φυλλάδιον έκάτερον........................... 10.—

5. Πρακτικά τής επί τον Έρεχθείου επιτροπείας ή αναγραφή τής αληθούς κατα-
στάσεως τού Έρεχθείου, γενομένη κατ’ εντολήν τού ’Αρχαιολογικού 
συλλόγου. Σχήμα 4ον, σελίδες 21, πίνακες 8. 1853 .................................... 15.—

6. Έπιγραφαι'Ελληνικοί, κατά τό πλειστον ανέκδοτοι. Φυλλάδιον α' (άλλο δέν
έξεδόθη). Σχήμα 4°ν, σελίδες β' -\- 34, πίνακες 9. 1860 ........................... 10.—

7. Ευΰ'ύμιος Καστόρχης' 'Ιστορική εκθεσις τών πράξεων τής εν ' Αθήναις
’Αρχαιολογικής εταιρείας από τής ιδρνσεως αυτής τό 1837 μέχρι τον 1879 

τελευτώντος. Σχήμα 8ον, σελίδες F ·+■ 130. 1879 ........................................ 30.—
7Α. Κατάλογος τής Βιβλιοθήκης τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας. (Τεύχος 1ον), σχήμα 

80ν, σελίδες 124. 1897. Τεύχος 2°ν, σχήμα 8°ν, σελίδες 126. 1906. (Δέν 
πωλοΰνται).................................................................................................................. —

8. Η. Ο. Lolling· Κατάλογος τον έν 'Αθήναις Επιγραφικόν μουσείου· τόμος 1°? :
Έπιγραφαι έκ τής Άκροπόλεως, τεύχος α': Άρχαϊκαί αναθηματικοί 
έπιγραφαι. Σχήμα 40ν, σελίδες η' + στήλαι 152 -f- η’, πίναξ 1. 1899 . 120.—

9. Π. Καββαδίας· Τό ιερόν του ’Ασκληπιόν έν Έπιδανρφ και ή Θεραπεία τών
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ασθενών. Σχήμα 8ον, σελίδες 304, εικόνες 9, πίνακες 10, ών εΤς τοπο- όραχμαι

γραφικός. 1900 ............................................. .......................................................... 150.—
10- H. Καββαδίας' * Ιστορία τής Αρχαιολογικής εταιρείας άπο τής εν ετει 1837

ίδρνσεως αυτής μέχρι τον 1900. Σχήμα 8ον, σελίδες 115. 1900 .... 30.
10Α. Βαλέριος Στάης)* Τα ευρήματα τον ναυαγίου των 5Αντικυθήρων εκ τής ΑΕ

1902: στήλη 145-173/4, εΙκόνες 21, πίνακες 8 (παρένθετοι)-f 11 . . . 50.—
11. Comptes rendus du congres international d’arche'ologie, I ere session: Athenes

1905. Σχήμα 8°v, σελίδες 400, μετ’ εικόνων. 1905 .................................... 00.—
12. Μνημεία τής Ελλάδος τόμος I0?: Γλυπτά έκ του Μουσείου τής Άκροπό-

λεως (συντάκται: Καββαδίας, Καστριώτης, Κουροννιώτης, Lechat, 
Αεονάρδος Schrader, Schroeder, Στάης) Σωτηριάδης, Wo Hers).
Σχήμα 4ον. σελίδες β'-j- στήλαι 118, πίνακες 36 (άρ. 1-33). 1906 . . . 250.—

13. Ρ. K&vvadi&s -f- G. Kawerau' Die Ausgrabung der Akropolis vom Jahre 1885
bis sum Jahre 1890. — Π. Καββαδίας -f Γ. Καβεράον Ανασκαφή τής 

' Ακροπόλε ως άπο τον 1885 μέχρι τον 1890. 'Ελληνιστί και γερμανιστί.
Σχήμα φύλλου, στήλαι 150 -f σελίδες 2, εικόνες 14, πίνακες 13. 1906/7 500.—

14. Χρίστος Τσονντας’ Αί προϊστορικά! άκροπόλεις Διμηνίου και Σέσκλου. Σχήμα
4°ν, στήλαι iF + 432, εικόνες 312, πίνακες 47.1908 .................. .... 500.—

15. Γεώργιος Α. Παπαβασιλείου’ Περί των εν Ενδοία αρχαίων τάφων μετά

παραρτήματος Ευδοϊκών επιγραφών. Σχήμα 4ον, στήλαι β* 108, εικό
νες 53, πίνακες 21. 1910 .  ............................................................................ 100.—

16. Κωνσταντίνος Κουροννιώτης* Κατάλογος του μουσείου Λνκοσονρας. Σχήμα
8°ν, σελίδες 72, εικόνες 74. 1011........................................................................ 40.—

16Α. (Βασίλειος Αεονάρδος)' Αρχαιολογικής εφημερίδας λεύκωμα. Σχήμα 4ον,
σελίδες 8. 1912. (Δέν πωλείται)............................................................................ —

17. Γεώργιος Π. Οικονόμος* Έπιγραφαί τής Μακεδονίας* τεύχος 1ον. Σχήμα
4ον, σελίδες 40, εικόνες 29. 1915 ................................................................... 40.—

18. Γεώργιος Κ. Γαρδίκας' Μελετήματα αρχαιολογικά. Σχήμα 8<>ν, σελίδες
48. 1915........................... ·......................................................................................... 10.—

19. ’Αντώνιος Δ. Κεραμόπουλλος’ Τοπογραφία τών Δελφών τεύχος 1ον. Σχήμα
8°ν, σελίδες 113, εικόνες (παρένθετοι) 11, πίνακες 3. 1912-1917 . . . 30.—

20. Βαλέριος Στάης' Το Σούνιον καί οι ναοί Ποσειδώνος καί Αθήνας. Σχήμα
8ον, σελίδες 55, εικόνες 14, πίνακες 5. 1920 ................................................. 30.—

21. Georgius Ρ. Oeconomus' De profusionum receptaculis sepulcralibus inde ab
antiquissimis temporibus usque ad nostranTfere aetatem usitatis. Σχήμα
8°v, σελίδες 63, εικόνες 17. 1921 ....................................................................... 40.—

22. Αντώνιος Δ. Κεραμόσιουλλος’ Ό άποτυ μπάνιο μάς, συμβολή αρχαιολογική
εις την ιστορίαν τού ποινικού δικαίου καί τήν λαογραφίαν. Σχήμα 8ον, 
σελίδες 144, εικόνες 21, ών 7 παρένθετοι. 1923 ........................................ 50.—

23. Απόστολος Σ. Άρβανιτόπουλος' Γραπταί στήλαι Δημητριάδος—Παγασών.

Σχήμα σελίδες 179, εικόνες 203, πίνακες παρένθετοι 7, πίνακες εν 
τελεί έγχρωμοι 10 1928 ..................................................................................... 1200.—

24. Γεώργιος Ε. Μυλωνάς c Η νεολιθική εποχή εν Έλλάδι. Σχήμα 80ν, σελίδες
174, εικόνες 86, πίνακες 2, γεωγραφικοί χάρται 3.<1928 ........................... 150 —

25. ’Ιωάννης Γ. Γεννάδιος* Ο Αόρδος νΕλγιν καί οι προ αυτόν άνά τήν * Ελλάδα
καί τάς 3Αθήνας ιδίως άρχαιολογήσαντες επιδρομείς 1440 - 1837. Σχήμα
8ον, σελίδες 257, πίνακες 5. 1930 ...................................................... 150.—
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26. Ιωσήφ Χατζιδάκη. Ιστορία τοϋ Κρητικού Μουσείου και των αρχαιολο
γικών ερευνών έν Κρήτη. Σχήμα δον, σελίδες 74. 1931 ........................... 40.—

Ύπό τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας πωλούνται καί τα εξής συγγράμματα:

1. Βασιλείου Λεονάρδου: Ή ’Ολυμπία. Σχήμα 80ν, σελίδες 352, πίνακες 2.
1901..........................................................................................................δραχμαί 50.—

2. 'Αντωνίου Κεραμοπούλλου: Θηβαϊκά (=Άρχαιολογικόν Δελτίον 1917).
Σχήμα 4ον, σελίδες 503, εικόνες 212, πίνακες 1..................λίραι άγγλ. 6.—

Αί ανωτέρω τιμαι των δημοσιευμάτων τής cΕταιρείας ίσχΰονσι διά τήν πώλησιν 
αυτών έν τω μεγάρω αυτής (λεωφόρος Πανεπιστημίου 20). Περί δε τής έκτος τον 
μεγάρου τής Εταιρείας αποστολής των αγοραζόμενων παρακαλοννται νά φροντίζω- 
σιν οί ενδιαφερόμενοι.

Έξεδόθη ό παρών (84°e) τόμος τή 25. 11. 31.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ “ΕΣΤΙΑ,, 4801
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ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΝ ΤΗι ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗι ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άριθ.23·’Α. Άρβανιτο Λουλου: Γραπτα'ι στήλαι Δη-

μητριάδος - Παγασών. Έν Άθηναις 1928. Δρχ. 1200 

» 24. Γ. Μυλωνά: Ή νεολιθική εποχή έν Έλλάδι.

Έν Άθηναις 1928 ................................................ Δρχ. 150

» 25. Ίω. Γενναδίου: Ό Λόρδος Έλγιν και οί

προ αυτού άνά τήν Ελλάδα και τάς Αθήνας 

ιδίως άρχαιολογήσαντες επιδρομείς 1440 -

1820. Έν Άθηναις 1930.................................. Δρχ. 150

» 26.’Ιωσήφ Χατζιδάκη: Ιστορία τοΰ Κρητικού

Μουσείου και των αρχαιολογικών ερευνών έν 

Κρήτη. Έν Άθηναις 1931................................ Δρχ. 40

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ ΙΟΝ “ΕΣΤΙΑ,, ΜΑΪΣΝΕΡ * ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ — 4801
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