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ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κύριοι *Εταίροι,

Τό τεταγμένον έτήσιον μνημόσυνον των έκλιπόντων εταίρων 
τελούν τό Συμβοΰλιον προτάσσει καί εφέτος τών πεπραγμένων 
αύτοΰ λόγους αποχαιρετισμού καί χαρακτηρισμού τών πορευθέν- 
των την ειμαρμένην πορείαν συναθλητών καί φίλων.

Έκ τών επιτιμίων εταίρων άπέθανον:
Ό εν Λονδίνφ διευθυντής τής ανώτατης Σχολής τών Οικο

νομικών επιστημών καί άλλοτε υπουργός τής Παιδείας καί τής 
Εργασίας Γουλιέλμος Pember Reeves, τοΰ οποίου ό στα
θερός καί πεφωτισμένος φιλελληνισμός, στηριζόμενος εις την 
μακράν παντός ρωμαντισμοΰ έπίγνωσιν τών αρετών τοΰ Ελληνι
κού λαοΰ καί εις την αληθή αύτοΰ ζωτικότητα, έγένετο ή αφετη
ρία τής ιδρύσεως τοΰ έν Λονδίνφ Άγγλοελληνικοΰ συνδέσμου καί 
σφόδρα ωφέλησε την πατρίδα ημών καί είς ευτυχείς καί εις δυστυ
χείς ημέρας.

Ό Edgar Martini, καθηγητής τής κλασσικής φιλολογίας 
έν τφ Γερμανικφ Πανεπιστημίφ τής Πράγας, προηγουμένως δε 
έν τφ Πανεπιστημίφ τής Λειψίας, υπήρξε κράτιστος φιλόλογος, 
έδειξε δε πάντοτε ζωηρότατον φιλελληνισμόν.
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2 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1932

Ό Γάλλος αρχαιολόγος, επιγραφικός καί ιστορικός Μαυρί
κιος Holleaux, καθηγητής έν τώ Κολλεγίφ τής Γαλλίας καί 
μέλος τής ’Ακαδημίας τών επιγραφών καί τής φιλολογίας, υπήρξε 
παλαιός γνώριμος τών ’Αθηνών καί θερμός φίλος τής Ελλάδος. 
Οί Έλληνες έγνώρισαν τον Μαυρίκιον Holleaux καί ώς μαθητήν 
τής Γαλλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής καί ως διευθυντήν αυτής 
βραδΰτερον, είναι δε ζωηροτάτη ακόμη ή άνάμνησις τής υψηλής 
καί ευθυτενούς εκείνης μορφής, πλήρους εύγενοΰς υπερηφάνειας 
καί αριστοκρατικής προσήνειας, διά τής οποίας ό ίστάμενος επί 
κεφαλής τής έν Έλλάδι Γαλλικής επιστήμης έκέρδιζε φίλους υπέρ 
αυτής μεταξύ τών εύρυτέρων μορφωμένων κύκλων, πολύ πέραν 
τών στενωτέρων ορίων τής έν Άθήναις άξιολόγου πάντοτε όμάδος 
τής διεθνούς αρχαιολογικής έπιστήμης.

’Αλλά τήν θέσιν αυτού έν τή ιστορία τής έπιστήμης κατέκτη- 
σεν ό Holleaux διά τών έξαιρετικών χαρισμάτων τής διανοίας του, 
διά τής όξυτάτης αυτού κρίσεως καί διά τής άριστα συμπληροΰσης 
ταΰτην έμβριθείας τής σκέψεως.

Άπό τής αρχαιολογίας άφορμηθείς ένετοπίσθη κυρίως ό 
Holleaux εις τήν έπιγραφικήν καί τήν Ελληνικήν ιστορίαν τών 
Μακεδονικών καί τών μετέπειτα χρόνων.

Άνασκάψας καί έν Πτωω τής Βοιωτίας καί έν Δελφοΐς καί 
έν Δήλιρ, άφωσιώθη κατά προτίμησιν εις τήν έ'κδοσιν καί τον ύπο- 
μνηματισμόν Ελληνικών έπιγραφών, άπό τούτων δέ αφορμισμέ
νος εις τήν έπεξεργασίαν καί ιστορικήν άνακαίνισιν ολοκλήρων 
περιόδων τών υστέρων Ελληνικών χρόνων, τούς οποίους ανατέ
μνει καί διαφωτίζει συγκεντρών παντοίας περί αυτών μαρτυρίας, 
μνημειακός τε καί φιλολογικός, καί συνδυάζων ταύτας μετά σπά
νιάς κριτικής ασφαλείας.

Εκτός τών πολυαρίθμων αυτού έγκατεσπαρμένων εις περιο
δικά πραγματειών, φωτεινότατον παράδειγμα τής έπιστημονικής 
έργασίας τού Holleaux είναι τό αυτοτελές αυτού έ'ργον: Rome, 
la Grece et les monarchies hellenistiques au IIP siecle av. J. Chr. 
(1923), διά τού οποίου ό όξύνους συγγραφεύς καταρρίπτων παλαιάς
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Γενική εκΦεσις τού Γραμματέως 3

δοξασίας διαφωτίζει την άνάμιξιν τής 'Ρώμης εις τα Ελληνικά 
πράγματα και την πολιτικήν τής 'Ρώμης ώς ούχί προεσχεδιασμέ- 
νην, άλλ’ έξηρτημένην εκ των περιστάσεων.

Μετά τον θάνατον τοΰ Παύλου Foucart δ Holleaux καί εν 
τή ’Ακαδημία καί έν τώ Κολλεγίω τής Γαλλίας έκράτησεν εις 
ένδοξον επίπεδον τάς έπιγραφικάς σπουδάς, προαγαγών την διεθνή 
επιστήμην καί τιμήσας έξαιρέτως την χώραν του. Έάν ημείς οί έν 
Έλλάδι αίσθανώμεθα μεγαλητέραν λύπην, πράττομεν τούτο, διότι 
παρά τον ύπέροχον επιστήμονα δεν λησμονοϋμεν καί τον θαυμά- 
σιον φίλον τής πατρίδος μας.

Ούχί πολλάς ημέρας μετά τον Holleaux ό θάνατος άφήρπασε 
καί τον γηραιόν πολυμερέστατον αρχαιολόγον Salomon Rei- 
nach, τοΰ όποιου ή ευρυμάθεια έξησφάλισεν είς αυτόν έπιφανή 
θέσιν έν τή διεθνεΐ αρχαιολογία, άναμιμνήσκουσαν έν μέρει καί έν 
τή ίδιοσυγκρασίοι την παγκοσμίως περιφανή μορφήν τοΰ αειμνή
στου Wilamowitz.

Τοΰ Reinach ή ασχολία δεν περιωρίσθη είς τήν ιστορίαν τής 
τέχνης, άλλ’ άπέβη ευρύτατα άρχαιογνωστική, έπεκταθεΐσα καί είς 
τήν άρχαίαν μυθολογίαν καί είς τήν άρχαίαν θρησκείαν καί είς 
τήν άρχαίαν λατρείαν, ούχί δέ μόνον τήν Ελληνικήν καί τήν 
'Ρωμαϊκήν, αλλά πολύ πέραν των ορίων τούτων.

Μεταξύ των καθαρώς αρχαιολογικών έργων τοΰ Salomon 
Reinach έξέχει ή μνημειώδης δημοσίευσις τών άνασκαφών τής 
Μικρασιατικής Μυρίνης, τάς όποιας ούτος από κοινού μετ’ άλλου 
κορυφαίου διδασκάλου τής αρχαιολογίας, τοΰ Edmond Pottier, 
διεξήγαγε καί έπεξειργάσθη.

Έκ τής διαρκούς παρακολουθήσεως τών έν τή ’Ανατολή 
περιηγήσεων, άνασκαφών καί άνακαλύψεων έξήλθον αί πολύτιμοι 
Chrouiques d’ Orient, έκ δέ τής περί τήν θρησκείαν άσχολίας ή 
σημαντική συναγωγή πραγματειών Cultes, mythes et religions, 
κάτοπρα τής εύρυμαθείας τοΰ άνδρός.

Άλλ’ έκεΐνο, το όποιον χαρακτηρίζει τήν έπιστημονικήν δρά-
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σιν τοΰ Reinach είναι ή πολύτιμος αύτοΰ κλίσις προς σύνταξιν 
σπουδαίων ευρετηρίων τών αρχαίων, ενίοτε δε καί νεωτέρων μνη
μείων τέχνης, τα όποια άπέβησαν άξιολογώτατα βοηθήματα τής 
επιστημονικής έρεΰνης εν τω παρελθόντι, θά παραμείνωσιν δε ασφα
λώς τοιαΰτα καί εν τω μέλλοντι επί μακρότατον. Στρέψας τήν 
προσοχήν του προς τήν αρχαιολογικήν ταύτην ανάγκην καί διαθε
σάς τό βοηθητικόν του προσωπικόν προς τοιαΰτην έργασίαν κατά 
τύπον εύστοχώτατα άπλοΰν καί εύσύνοπτον, έξη σφάλισε τήν ευγνω
μοσύνην πολλών άρχαιολογικών γενεών, μάλιστα δε εν χρόνοις, 
κατά τούς οποίους ή συχνότης τών άποκαλυπτομενών μνημείων 
καθιστά όσημέραι μάλλον άπαραίτητα τά τοιαΰτα βοηθητικά μέσα.

’Αλλά καί ή περί τάς έθνικάς άρχαιότητας τής Γαλλίας μακρά 
άσχολία τοΰ Reinach καί ή μέχρι σχεδόν τοΰ θανάτου του παρα- 
ταθεΐσα διεύθυνσις τοΰ Μουσείου τοΰ St Germain -en-Laye καί 
ή έν τή ειδική Σχολή τοΰ Λούβρου μακροτάτη διδασκαλία του καί 
ή έν τή ’Ακαδημία τών έπιγραφών ώφελιμωτάτη αύτοΰ δράσις 
καί ή έν τή διευθύνσει τής Revne archeologiqne τής Γαλλίας 
πολυετής αύτοΰ παρουσία είκονίζουσι τήν όντως πολυσχιδεστάτην 
έργασίαν τοΰ άειμνήστου άνδρός καί φίλου.

Τών Ελλήνων νεκρών τήν χορείαν καθιστά πενθιμωτέραν 
έφέτος ούχί μόνον ή βαθεΐα πληγή, τήν οποίαν ό θάνατος έπήνε- 
γκεν εις αύτό τό Συμβούλιον, άλλά καί ό σημαντικός άριθμός τών 
άπελθόντων φίλων.

Κατά τάς άρχάς τοΰ λήξαντος έτους έξέλιπεν ό παλαιός ήμών 
εταίρος καί εύφημοτάτης δράσεως διευθυντής τής Βιβλιοθήκης 
τής Βουλής Παναγιώτης Καλογερ όπουλος, τοΰ όποιου ή 
άφοσίωσις εις τό καθήκον καί ή έν βαθεία έπιγνώσει τών πραγμά
των έκτέλεσις τής έργασίας του καταλείπει παράδειγμα άξιον μιμή- 
σεως καί έπιβαλλομένης συνεχείας προς ώφέλειαν τοΰ έθνους.

Ό άλλοτε τακτικός καθηγητής τής ιστορίας τής Φιλοσοφίας 
έν τφ Πανεπιστημίφ καί πολλών έξ ήμών προσφιλής καί πολύτι·
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μος διδάσκαλος Μαργαρίτης Εΰαγγελίδης προσήνεγκεν υπη
ρεσίας εις τό ’Έθνος πολύ πέραν των εν τφ Πανεπιστημίφ καθη
κόντων αύτοΰ, ό δέ άλλοτε άκμάζων Μικρασιατικός Ελληνισμός 
έγνώρισε τον Μαργαρίτην Εύαγγελίδην ως μέγαν πατέρα και ευερ
γέτην καί άκάματον ποδηγέτην της εκπαιδευτικής αύτοΰ προόδου 
καί εθνικής σταδιοδρομίας.

Ό γνωστός μηχανικός Ήλίας Άγγελόπουλος δεν περιό
ρισε την ζωήν του εις τό πρακτικόν του επάγγελμα, άλλ’ έπεξέτεινε 
την φιλοδοξίαν του καί εις εθνωφελή δράσιν καί εις ιστορικός 
μελέτας. Καί τής μέν υπέρ τοΰ κοινού αγαθού διαθέσεακ τού αει
μνήστου άνδρός κάλλιστον δείγμα είναι ή Βιοτεχνική Εταιρεία, 
υπέρ τής οποίας μετά πολλής στοργής αφιέρωσε καί τάς τελευταίας 
του σκέψεις — τής δέ περί την άρχαίαν ιστορίαν παρέργου φρον- 
τίδος ενδιαφέρων καρπός είναι ή περί τού Πειραιώς καί των λιμέ
νων αυτού αυτοτελής τοπογραφική μελέτη, ή οποία ιδιαιτέρως 
συνδέει τον διακεκριμένον φίλον προς τό ήμέτερον καθίδρυμα.

Προώρως δλως έξέλιπεν άφ’ ημών καί ό γνωστός πολιτευτής 
Θεσσαλίας ’Αλέξανδρος Κασσαβέτης μετά στοργής πάντοτε 
παρακολουθήσας τό έργον τής Εταιρείας. Όμοίως δέ καί δ παλαιός 
ήμών καί πιστός εταίρος Στυλιανός Θεο δωρακάκης.

Μετά τον Γεώργιον Ινλοντηρόπουλον, μετ’άφοσιώσεως 
άλλοτε ύπηρετήσαντα τήν Εταιρείαν, άπεβίωσαν καί οί παλαιοί 
ήμών εταίροι Παναγιώτης Σφακιανάκης καί Σΰριος Στα- 
σινόπουλος.

Τον ’Ιωάννην Χρυσάφην, τον γνωστόν ρέκτην γυμναστι
κόν καί οργανωτήν τής φυσικής αγωγής δέν συνέδεε προς τήν 
Εταιρείαν απλώς ή ίδιότης τού εταίρου, αλλά κυρίως ή περί τήν 
άρχαίαν Ελληνικήν γυμναστικήν εμπνευσμένη άσχολία του καί ή 
άπό ταύτης είς τήν νεωτέραν γυμναστικήν σώφρων καί λελογισμένη
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μετάγγισις, προς μεγίστην τοΰ νεωτέρου αγωνιστικού συνόλου 
άφέλειαν.

Ό ισόβιος ήμών εταίρος και Πρόεδρος τοΰ Ελεγκτικού 
Συνεδρίου ’Ιωάννης Κυριάκός άνήκεν εις την τάξιν των δια
κεκριμένων εκείνων συμπολιτών, οί όποιοι την ζωήν αυτών αφιέ
ρωσαν εις την υπηρεσίαν τής Πολιτείας και εις την έξυπηρέτησιν 
τής κοινωνίας. Έκτος τής εν τώ άνωτάτω έλεγκτικώ καθιδρύματι 
ανεπίληπτου αυτού εργασίας μεγάλας προς ιήν πόλιν τών ’Αθη
νών προσέφερεν υπηρεσίας ώς πρόεδρος τής Ζαππείου επιτροπής.

Ό επίτιμος πρεσβευτής ’Ιωάννης Γεννάδιος, ό υιός τού 
μεγάλου διδασκάλου καί έμψυχωτού τού Γένους, είναι άξιος πάσης 
τιμής καί δΓ όσα φιλολογών καί ιστοριοδιφών έ'γραψε καί διά τήν 
προς τήν πατρίδα γνησίαν αυτού άφοσίωσιν. Τό μνημειώδες καλ
λιμάρμαρον ίδρυμα τό φέρον τό όνομά του καί τό όποιον άνήγει- 
ρεν έν τή ήμετέρα πόλει ή εΰγενής καί φίλελληνική ’Αμερικανική 
μεγαλοδωρία, οφείλεται εις τήν εΰστοχον πρωτοβουλίαν τού Ίωάν- 
νου Γενναδίου. Πεισθείς ότι ή πολύτιμος βιβλιοθήκη του δεν θά 
ήτο δυνατόν δι’ Ελληνικών χρημάτων νά στεγασθή ταχέως καί 
αΰτοτελώς έν Άθήναις, έπωφελήθη τήν έν ’Αμερική διαμονήν του 
ώς πρεσβευτού καί συνεννοηθείς απ’ ευθείας μετά τού ευαίσθητου 
εις μεγάλα σχέδια καθηγητού Έδουάρδου Capps κατώρθωσε νά 
στρέψη τό ευεργετικόν ρεύμα τής ’Αμερικανικής εύποιίας προς τάς 
’Αθήνας καί νά κοσμήση τήν πόλιν διά τε τού Γενναδείου μεγά
ρου καί διά τού πολυτιμοτάτου αυτού περιεχομένου. Ώς ιστοριο
δίφης ό Γεννάδιος έγραψεν ίκανάς πραγματείας καί Ελληνιστί 
καί ’Αγγλιστί, έπεσφράγισε δε τήν συγγραφικήν του δράσιν διά 
σημαντικής μονογραφίας περί τού Λόρδου Έλγίνου καί τής έν 
ταϊς Έλληνικαις χώραις αρχαιολογικής αύτοΰ δράσεως μετά πολ
λών άνεκδότων πηγών. Τό σύγγραμμα τούτο έδημοσιεύΰη τώ 1980 
έν τή σειρά τών δημοσιευμάτων τής Άρχ. Εταιρείας, αποτελεί δε 
δείγμα άξιόλογον καί τής εύσυνειδήτου φιλοπονίας καί τοΰ θερ- 
μοτάτου πατριωτισμού τού αειμνήστου άνδρός.
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’Αλλά τό βαρύτατον πλήγμα κατήνεγκεν δ θάνατος κατά τό 
1932 εις αυτό τό ήμέτερον Συμβουλών σκληρώς άψαρπάσας από 
τοΰ μέσου ημών την προσφιλεστάτην μας κεφαλήν, τον πολύτιμον 
φίλον και συνεργάτην Δημήτριον Π. Παπποΰλιαν.

Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία έγνώρισε τον Δημ. Παπποΰλιαν 
από τής 20ός Ιουνίου 1916, δτε έξελέγη τακτικός ισόβιος αύτής 
εταίρος. Τή 28η Αύγουστου τοΰ 1916 έξελέγη τό πρώτον σύμβου
λος, τή δε 13η ’Ιανουάριου 1917 έξελέγη ό Παππούλιας τό πρώτον 
Πρόεδρος τοΰ Δ. Συμβουλίου και μετά μικράν διακοπήν τής προε
δρίας, άναλαβών ταύτην έκ νέου την διετήρησε μέχρι τοΰ θανάτου 
αύτοΰ. Ή ταχεία αυτή έξέλιξις τής έν τή Άρχ. Εταιρεία σταδιο
δρομίας τοΰ αειμνήστου Παππούλια δεικνύει σαφώς τον σκοπόν 
τής πρώτης αύτοΰ έκλογής ώς ισοβίου εταίρου. Καίπερ νομικός ό 
Δημ. Παππούλιας δεν ύπήρξε ξένος προς τον άρχαΐον κόσμον, διότι 
ή περί τό άρχαΐον Ελληνικόν και 'Ρωμαϊκόν δίκαιον εύστοχωτάτη 
αύτοΰ ασχολία έ'φερεν αύτόν πολύ πλησίον προς τον κλασσικόν 
πολιτισμόν, διά τοΰτο δε και ή προτίμησις και ή έκλογή αύτοΰ ύπό 
τοΰ τότε συμβουλίου ήτο δικαιοτάτη. ’Αλλά έάν σήμερον παρέχον- 
τες τον απολογισμόν τοΰ μακροχρονίου έργου τοΰ Δ. Παππούλια 
έν τή ’Αρχαιολογική Εταιρεία εύρίσκωμεν τούτον ένα τών ώφε- 
λιμωτάτων έν τή ιστορία τοΰ καθιδρύματος τούτου, έχομεν καθή
κον νά άπονείμωμεν δίκαιον έπαινον προς τό Συμβούλων έκεΐνο 
τοΰ 1916, τό όποιον άπέβλεψε προς τον Παπποΰλιαν ώς μέλ
λοντα αύτοΰ Πρόεδρον καί έπραγματοποίησε την εκλογήν ταύτην 
κατά τό 1917.

Έάν δέ έδικαιώθη ή προσδοκία έκείνη, ώς καί ή τών επομέ
νων συνελεύσεων τών εταίρων, τοΰτο δεν οφείλεται είς τήν περί 
τό ’Αττικόν καί 'Ρωμαϊκόν δίκαιον ειδικότητα, αλλά κυρίως είς 
τήν ιδίαν προσωπικότητα τοΰ αειμνήστου άνδρός, διά τής οποίας 
ούτος κατώρθωσε νά κατακτήση τό περιβά?Αον του καί νά συνερ- 
γασθή μετ’ αύτοΰ.

Κατά τήν τελευταίαν τεσσαρακονταετίαν οί έκάστοτε πρόεδροι 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας δίς μόνον προήλθυν έκ τής φίλο-
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8 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1932

λογικής οικογένειας, άλλως δε εξ εύρυτέρου κύκλου έλαμβάνοντο, 
ή δε εύδοκίμησις αύτών είναι αναμφισβήτητος.

Ό αείμνηστος Παππούλιας είχεν ώς εξαίρετους άρετάς την 
φιλοπονίαν καί την ανιδιοτέλειαν, τάς όποιας καθίστα εκτάκτως 
καρποφόρους ή όξεΐά του άντίληψις και ή πραότης τής ψυχής του. 
Ή τάσις αυτού προς κοινωφελή έργα και προς τιμητικά αξιώματα, 
τά όποια παρέχουν άφθονον εργασίαν άνευ οικονομικών ανταλ
λαγμάτων, δεν ήτο αποτέλεσμα κοινής ματαιοδοξίας, άλλ’ εύγενε- 
στάτης φιλοδοξίας, την όποιαν δΰνανται νά εννοήσουν μόνον όσοι 
υπό άναλόγου εύγενείας ψυχής κινούνται καί προς τό κοινόν αγα
θόν φέρονται ώς προς καθήκον πάσης ύψηλοτέρας ζωής.

Είδικώς δέ διά την Αρχαιολογικήν Εταιρείαν ύπήρξεν ευερ
γετική ή ιδιοσυγκρασία αυτή τού Δημ. Παπποΰλια.

Ή προεδρία αυτού συμπεσούσα κατ’ άρχάς εις χρόνους κεκι- 
νημένου εθνικού βίου καί οξείας εσωτερικής άντιθέσεως παρέσχε 
τήν ευκαιρίαν, όπως άναπτυχύή μία πολύτιμος πλευρά τής ψυχής 
του, ή ήρεμος συμβιβαστικότης, ή όποια παρήγαγε τούς καλλιτέ- 
ρους καρπούς διά τής συνεργασίας σημαντικών δυνάμεων τού 
έθνους επ’ ώφελεία τής Ελληνικής ’Αρχαιολογικής επιστήμης. 
Κατά δέ τήν άσκησιν τής αποστολής ταύτης θαυμαστή ύπήρξεν ή 
δεξιωτάτη καί λεπτοτάτη οιακοστρόφια αυτού, ή όποια κατευθυ- 
νομένη υπό δικαιοσύνης καί συναδελφικής αλληλεγγύης κατώρ- 
θωνε νά άποφεύγη τάς προσωπικάς προστριβάς.

’Αλλά προς τούτο άναγκαιοτάτη προϋπόθεσις ήτο καί ή ομοιο
γένεια τών συνεργατών, έφ’ όσον δέ άπ’ αυτού έξηρτάτο ό αείμνη
στος Παππούλιας μετά πάσης προσοχής έπέλεγε τούς καταλληλο- 
τάτους, ώστε ή άπόδοσις νά είναι ή μεγίστη δυνατή καί ή σύμπνοια 
άδιατάρακτος.

Εκ τής σώφρονος ταύτης διοικήσεως ώφελήθη ή ’Αρχαιολο
γική Εταιρεία ούχί μόνον επιστημονικούς, άξίως συνεχίσασα τήν 
παράδοσιν αυτής, αλλά καί ΰλικώς αΰξήσασα τήν περιουσίαν αυτής 
από τού έτους 1918 μέχρι τού 1932 κατά δρ. 1.118.975,65.

Ή μακρά αΰτη προεδρία τού Δημητρίυυ Παππούλια καί ή
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Γενική έπΦεσις τού Γραμματέως 9

αδιάλειπτος συνεργασία τοΰ άπό τοΰ 1924 σχεδόν αμεταβλήτου 
Συμβουλίου είναι φωτεινόν παράδειγμα τοΰ τί δΰναται να κατορ- 
θώση ή συνεχής εργασία καί άλ?\,ηλέγγυος συνεργασία των έκ 
καθήκοντος καί προς την πατρίδα καί προς την επιστήμην άφω- 
σιωμένων παραγόντων τής εθνικής προκοπής.

Διά τοϋτο δεν νομίζομεν δτι δύναται να ύπάρξη πραγματικώ- 
τερον τεκμήριον τής ειλικρίνειας τής οδύνης μας επί τή προώρω 
άπωλεία τοΰ άειμνήστου άνδρός ουδέ άειθαλέστερος στέφανος 
άναγνωρίσεως των εξαίρετων υπηρεσιών εκείνου προς τό εθνικόν 
τοΰτο καθίδρυμα παρά εάν συνεχίσωμεν άπαρεγκλίτως την ύγιά 
καί ευθείαν παράδοσιν, την όποιαν έσφυρηλατήσαμεν πλοηγοΰντος 
τοΰ άλησμονήτόυ ημών προέδρου καί συναγωνιστοΰ, άντλοΰντες 
δέ την δΰναμιν έκ τής εμπιστοσύνης τών φίλων εταίρων.

Την διά τοΰ θανάτου τοΰ άειμνήστου Παππούλια κενωθεΐσαν 
θέσιν τό Συμβούλων έπλήρωσε διά τοΰ κ. ’Αντωνίου Εμμα
νουήλ Μπενάκη, Ισοβίου εταίρου. Τό Συμβούλων έκλέξαν τον κ. 
Μπενάκην είχεν ύπ’ οψει αύτοΰ ούχί μόνον τήν εθνικήν θέσιν τής 
οικογένειας Μπενάκη έν τφ συνόλφ, άλλά τήν ιδιαιτέραν άτομικήν 
σχέσιν τοΰ κ. ’Αντωνίου Μπενάκη πρός τε τήν άρχαίαν καί τήν 
μεσαιωνικήν καί νέαν τέχνην καθ’ όλου, ιδία δέ τήν έξαίρετον 
θέσιν, τήν οποίαν κατέλαβεν ούτος έν τή εθνική ιστορία διά τής 
μεγαλοδώρου δημιουργίας τοΰ θαυμαστοΰ ομωνύμου Μουσείου.

Τό συμβούλων έξέλεξεν ωσαύτως σύμβουλον πρός πλήρωσιν 
κενής θέσεως τον Σύμβουλον τής Επικράτειας κ. Φιλώταν Παπ- 
παγεωργίου, άνδρα διαπρεπή, μετά μεγάλης στοργής καί έν στενή 
συγγενική συναφεία πρός τον έκλιπόντα ημών πρόεδρον παρακο- 
λουθήσαντα τά τής ήμετέρας Εταιρείας.

Ευχαρίστως άναφέρει ένταΰθα τό Συμβούλων καί δύο έξω
θεν προσγενομένας εις συναδέλφους τιμάς τήν έκλογήν τοΰ κ. Κου- 
ρουνιώτου ώς άντεπιστέλλοντος μέλους τής έν 'Ρώμη ’Ακαδημίας 
τών Lineei καί τήν εις τον κ. Νικ. Μπαλάνον άπονομήν τοΰ τίτλου
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10 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1932

τοϋ επιτίμου διδάκτορος τής Φιλοσοφίας τοΰ Πανεπιστημίου χοΰ 
Wiirtzburg «εις άναγνώρισιν τής ευσυνείδητου τεχνικής εργασίας, 
»δι’ ής συνετήρησε τα μνημεία τής Άκροπόλεως καί ΐνα τιμηθή ή 
«καλλιτεχνική ευαισθησία, μετά τής οποίας άναστηλών τα ερείπια 
«έπανέφερε πάλιν εις την ζωήν τά αθάνατα ταΰτα έργα, κοινόν 
«κτήμα παντός μορφωμένου».

Τάκατά τό λήξαν έτος 1932 άνασκαφικά έργα τής Εταιρείας 
υπήρξαν τά εξής:

1. Έν Άθήναις καί εν τφ Ώδείω τοΰ Περικλεούς ό 
κ. Όρλάνδος έξακολουθών τήν έκκαθάρισιν τής παρελθοΰσης εργα
σίας άπεκάλυψεν ολόκληρον τήν βόρειον πλευράν τοΰ οικοδομή
ματος καί καθώρισε τό πραγματικόν αυτής μήκος, τό όποιον 
μετρούμενον από ορθοστάτου εις ορθοστάτην είναι 60 μ, 60.

Τά κινητά ευρήματα κατανέμονται εις μακράν χρονικήν περίο
δον από τών Βυζαντινών χρόνων μέχρι τοΰ 6ου π. X. αίώνος, εκ 
τοΰ οποίου προέρχεται τεμάχιον μελανογράφου αγγείου είκονίζον 
Ήρακλέα διώκοντα ’Αμαζόνα.

2. Έν Μαραθώνι έξηκολούθησε τάς έρευνας αύτοΰ ό κ. Γ. 
Σωτηριάδης, ό όποιος, άφορμώμενος έξ επιγραφικών τινων ευρη
μάτων, έξετάθη εις λίαν ένδιαφέρουσαν τοπογραφικήν μελέτην τής 
Μαραθώνιας τετραπόλεως καί κατέστησε πιθανωτάτας τάς θέσεις 
τών αρχαίων τοπωνυμιών. Ή συνέχεια τών έργασιών τούτων θά 
άποβή σωτηρία έν τόπω, όπου ή καλλιέργεια δεν είναι έξαιρετικώς 
φίλη τών αρχαίων λειψάνων.

3. Έν Δ. Μακεδονία έξηκολούθησε τάς έρεύνας τής Άρχ. 
Εταιρείας ό κ. Κεραμόπουλλος.

Κατά τό έτος 1932 ή έρευνα άπέβλεπεν εις τήν άναζήτησιν 
νέων ορεινών φρουρίων καί νέων πεδινών συνοικισμών.

Νέα φρούρια ορεινά άνευρέθησαν δύο μεν προς Β τοΰ χωρίου 
Βελίστι-Άσπρούλαςπαρά τήν δεξιάν όχθην τοΰ Άλιάκμονος μεταξύ 
Νεαπόλεως-Λιψίστης καί Χρουπίστης-Όρεστικοΰ "Αργους πλη
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σίον τοΰ έκκλησιδίου τοΰ 'Αγίου Παντελεήμονος επί δυο βράχων 
εκατέρωθεν τής όδοΰ, εν δέ εις την θέσιν Πόρτες τών Σερβίων 
καί άλλο τέταρτον είς τον έπΐ τής άριστεράς όχθης τοΰ Άλιάκμο- 
νος λόφον παρά την μεγάλην γέφυραν τής όδοΰ Κοζάνης Σερβίων.

Παρά το χωρίον Σιαρμπάδες- Βαλανιδιά επί τής δεξιάς όχθης 
τοΰ 'Αλιάκμονος, οδηγούμενος υπό .πληροφοριών, ό κ. Κεραμό- 
πουλλος έσκαψεν είς τρεις θέσεις καί 1) έπΐ τοΰ λόφου τοΰ 'Αγίου 
’Αθανασίου εΰρε λείψανα πηλοκτίστων κτισμάτων καί μεταξύ 
τοίχων σωρόν κεκαυμένου σίτου, ξύλα λεύκης κεκαυμένα καί 
παλαιάς χονδράς κεράμους. 2) Προς Ν. τής εκκλησίας καί είς θέσιν 
'Ρουγκατσάρια άνευρέθησαν παλαιοί Τουρκικοί τάφοι, άναγνωρι- 
σθέντες εκ τοΰ τρόπου τής ταφής.

Παλαιότεροι χριστιανικοί είναι οί παρά τον 'Άγ. Νικόλαον 
τοΰ χωρίου άνευρεθέντες άλλοτε τάφοι.

3) Προς Β τοΰ 'Αγ. ’Αθανασίου καί είς θέσιν «’Στις μήλες» 
εν μέσω τών αμπέλων εύρέθησαν άσβεστόκτιστα ερείπια ίσως βαλα- 
νείου με αραιά τεμάχια Ελληνιστικών αγγείων καί τών ερυθρών 
τοΰ είδους terra sigillata.

’Άλλη δοκιμαστική σκάφη έγινε προς Ν. τής Κοζάνης παρά 
τό χωρίον’Άνω Μπάνιτσα, μεταβαπτισθέν νεωστί είς ’Άνω Κώμην, 
επί τοΰ λόφου τοΰ Προφήτου Ήλία.

Ό λόφος έχει σχήμα κολούρου κώνου, πιθανώς τεχνητόν, 
τεχνητή δέ φαίνεται καί ή έκβάθυνσις τοΰ εδάφους προς Ν. καί Α. 
προς έξαρσιν τοΰ λόφου καί πιθανώς προς σχηματισμόν οχυρω
ματικής τάφρου. Τά άνευρισκόμενα εκεί τεμάχια αγγείων ανή
κουν είς τούς Ελληνιστικούς χρόνους, περιλαμβάνουν δέ κύλικας 
μετ’ έμπιέστων κοσμημάτων καί σκύφους μετ’ έκτύπου διακοσμή- 
σεως ποικίλων θεμάτων συνήθων είς τό είδος τούτο τών αγγείων. 
Έκ πάντων τούτων εξάγεται ότι ό τόπος ήτο κατωκη μένος κατά 
τον 1ον π. X. αιώνα, όπως καί άλλαι κώμαι τής άριστεράς όχθης 
τοΰ Αλιάκμονος ως καί ή επί τοΰ λόφου τής Φλωρίνης πόλις.

Έπί τοΰ λόφου καί προς Δ. τής εκκλησίας έξηρευνήύη πλιν- 
θόκτ ιστόν οικοδόμημα, έπιμήκους πιύανώς σχήματος, αλλά δυσδια-
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γνώστου εποχής. Τά τεμάχια των αγγείων κα'ι ενταύθα ήσαν Ελλη
νιστικών χρόνων.

Έν τω αμέσως περιβάλλοντι τον λόφον χώρω δεν εύρέθησαν 
κτίσματα πλήν τίνος ήρειπωμένου άσβεστοκτίστου οικοδομήματος 
κατά τον ΝΔ πόδα τοϋ λόφου. Τό οικοδόμημα τούτο, όπως άπο- 
δεικνΰεται έκ τού έν μέρει άνασκαφέντος ύποκαύστου, κα'ι εξ άνευ- 
ρεθέντων σω?ιήνων ήτο βαλανεΐον, έκ τούτου δε ώνομάσθη παλαιό- 
τερον κα'ι τό χωρίον Μπάνιτσα (balneum), ως λέγει ό κ. Κεραμό- 
πουλλος, τό μετονομασθέν έσχάτως είς Κώμην, άνω κα'ι κάτω.

4. Έν Δωδώνη έξηκολοΰθησε τάς έρευνας τής Εταιρείας ό 
κ. Δ. Εύαγγελίδης, ένετόπισε δε την έργασίαν κυρίως είς τά προϊ
στορικά στρώματα και είς μέρος τοϋ αποθέτου.

Είς τό κατώτατον στρώμα εύρέθησαν καί κατά τό 1932 προϊ
στορικά όστρακα αγγείων, συνδέοντα την Δωδώνην προς τά έν 
Μακεδονία γενόμενα όμοια ευρήματα.

Προς Δ τού κατά τό 1931 άποκαλυφθέντος ναΐσκου άνευρέ- 
θησαν τά θεμέλια ϊσως αναθηματικού τετραγώνου κτίσματος καί 
προς Β τούτου μέγας τάφος 'Ρωμαϊκών χρόνων, έντός τοϋ οποίου 
ούδέν άλλο εύρέθη πλήν πολλών τεμαχίων ένεπιγράφων μολυβδί- 
νων έλασμάτων.

Έκ τού άποθέτου προέρχονται χαλκούν έλασμα μετά γεωμε
τρικών κοσμημάτων, χαλκούς λεοντόπους, τεμάχιον κορμού μαρ
μάρινης αρχαϊκής κόρης καί άλλα τινά μικρότερα πράγματα.

5. Έν τή περιοχή τής Καλαμπάκας καί τοϋ Καστρα- 
κίου ό Έφορος κ. Άνδρ. Ξυγγόπουλος έπεχείρησε δοκιμαστικός 
σκαφάς προς έξακρίβωσιν τής θέσεως τής μεσαιωνικής πόλεως 
Σταγών καί προς έξερεύνησιν τού ναού καί τής περιοχής τής 
Δούπιανης.

Οί μεσαιωνικοί Σταγοί ύπ’ άλλων μεν τίθενται είς τήν σημε
ρινήν Καλαμπάκαν, ύπ’ άλλων δε παρά τό σημερινόν χωρίον
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Καστράκι, κατά τινα δέ γνώμην έξετείνοντο εις άμφοτέρους τούς 
τύπους (’Άστυ Σταγών-Σταγοί ή Έμπορων).

Ή δοκιμαστική σκάφη δεν ήδυνήθη νά άνευρη κανέν λείψα- 
νον καθ’ δλα τά σημεία, δπου έγένοντο αί άπόπειραι, διά την μεγά- 
λην τοΰ τόπου καταστροφήν.

Πολύ ευτυχέστερα ύπήρξεν ή έξερεύνησις τής Δοΰπιανης.
Πρόςτά ΒΑ τοΰ Καστρακίου καί απέναντι τοΰ κυρίου συγκρο

τήματος τών Μετεώρων εύρίσκεται άπομεμονωμένος υψηλός βρά
χος, ό λεγόμενος Στΰλος τής Δοΰπιανης, εις τάς ρίζας τοΰ οποίου 
εύρίσκετο ναΐσκος τής Θεοτόκου, χρησιμεΰσας ποτέ ώς τό Κυριά
κόν ήτοι κοινός ναός τής πρώτης εκεί ίδρυΰείσης Σκήτης Σταγών, 
πολύ προ τής άνεγέρσεως τών μεγάλων ναών τών Μετεώρων.

Έπί τοΰ Στύ?ωυ τής Δοΰπιανης, είναι ακόμη μακρόθεν ορατά 
τά λείψανα δύο Μονών, τοΰ Παντοκράτορος κα'ι τής Δοΰπιανης, 
τών οποίων ή εκ τοΰ πλησίον μελέτη είναι διά τό απρόσιτον τοΰ 
τόπου αδύνατος.

Ή έρευνα τοΰ κ. Ξυγγοπούλου έστράφη κυρίως εις τον μικρόν 
ναΐσκον τής Θεοτόκου.

Ό ναΐσκος ούτος εξωτερικών διαστάσεων 4μ.90Χ7μ.95 είναι 
μικρά μονόκλιτος βασιλική, έχουσα κατά την ανατολικήν πλευράν 
ήμικυλινδρικήν αψίδα καί στεγαζομένη διά ξύλινης σαμαρωτής 
στέγης. Έπισκευαί τοΰ ναΐσκου έγένοντο κατά καιρούς, τελευταία 
δέ είναι ή τοΰ έτους 1861. Κατά τήν σκαφήν εύρέθησαν λείψανα 
ύποστέγου, τό όποιον περιέβαλε τον ναΐσκον πιθανώτατα κατά τήν 
βορείαν, δυτικήν καί νοτίαν πλευράν. Σημαντικόν είναι όοσαύτως 
τό πόρισμα τής σκαφής δτι ό μέχρι σήμερον σωζόμενος ναΐσκος 
είναι αυτός ούτος δ τοΰ 12ου αίώνος καί ούχί νεώτερον κτίσμα. 
Τοΰτο διδάσκει καί ή αρχιτεκτονική καί ή τοιχοδομία αύτοΰ, αί 
όποΐαι τάσσουν τον ναΐσκον μεταξύ τών όμοιων κτισμάτων τής 
Μακεδονίας (έν Καστόρια, Βεροία κά). Είναι δέ γνωστόν δτι ή 
αρχιτεκτονική τής Βυζαντινής Θεσσαλίας καί μάλιστα τών Μετεώ
ρων, συνδέεται στενώς προς τήν Μακεδονικήν. Πάντως ό ναΐσκος 
τής Δοΰπιανης είναι παλαιότερος τοΰ 16ου αίώνος, διότι εις τήν
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14 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής Εταιρείας 1932

βορείαν εξωτερικήν πλευράν άνεγνώσθη κατά τάς τελευταίας εργα
σίας χάραγμα τοΰ έτους 15β7 άναγράφον τον θάνατον Μητροπο
λίτου τίνος Λαρίσης.

6. Αί έν Θέρμω τής Αιτωλίας έργασίαι τής Εταιρείας 
έξηκολοΰθησαν και κατά το έτος 1932 διά τοΰ κ. Κ. 'Ρωμαίου 
γενναίως χορηγοΰντων καί πάλιν των Αδελφών Παπαστράτων.

Αί έργασίαι αύται έκλεισαν τάς έρευνας τοΰ κ. 'Ρωμαίου έν 
Θέρμω, ώστε νά δυνηθή πλέον οΰτος νά άφοσιωθή εις την ορι
στικήν δημοσίευσήν τοΰ Αίτωλικοΰ ιερού.

Κατά τάς έργασίας τοΰ 1932 άπεκαλΰψθησαν προς Δ. τοΰ 
μεγάλου Ναοΰ κατεστραμμένα τινά τοιχάρια προϊστορικών οικη
μάτων καί συνεπληρώθη ή γνώσις τοΰ πέρυσιν έν μέρει άνακαλυ- 
φθέντος έλλειψοειδοΰς (ΠΑΕ 1932,64).

Τό οίκημα τοΰτο διατηρεί κατά τό μέσον τής μεγάλης άψίδος 
κυκλοτερή εστίαν έκ λίθων καί πλακών, ανήκει δέ εις τούς τελευ
ταίους 2 ή 3 αιώνας τής 2α« χιλιετηρίδας. Περί τήν εστίαν έπα- 
ρουσιάσθησαν δυο έπάλληλα στρώματα τέφρας καί οσταρίων, τά 
όποια φαίνεται ότι προέρχονται έκ θυσιών όλοκαΰστων, όμοιων 
προς τάς παρατηρηθείσας καί έντός τοΰ παλαιοτάτου ναοΰ τών 
γεωμετρικών χρόνων. Ό πυρολατρικός χαρακτήρ τών θυσιών τής 
τε Λαφρίας Άρτέμιδος καί τοΰ Απόλλωνος Θερμίου φαίνεται ότι 
είναι άνάπτυξις παλαιάς οικιακής λατρείας, καθ’ ήν ή τέφρα καί 
τά όστά τών θυμάτων παρέμενον έπί τόπου. Καί αυτό δέ τό έπί- 
θετον Θέρμιος συνέδεσεν έσχάτως ό κ. 'Ρωμαίος προς τον χαρα
κτήρα τοΰτον τής λατρείας.

Έκ τών κινητών ευρημάτων αξιόλογα είναι κεραμεικά τινα 
συντρίμματα, έκ τών οποίων έπιβεβαιοΰται ή γνώμη ότι ό αρχαίος 
ναός τοΰ Λυσείου ’Απόλλωνος τοΰ 600 περίπου π. X. είχε σκου- 
φωτήν τήν στέγην κατά τό έτερον πέρας. Προς τοΰτοις έκ τών 
κεραμεικών τούτων ευρημάτων συνάγεται ότι αντί πρωτογόνου 
τινύς ακρωτηρίου ύπήρχενάπλή τις έπίστεψις ενός αετώματος ιδιορ
ρύθμου έστερημένου σίμης. Εύρέθησαν ωσαύτως πολλαί ώμαί πλίν
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θοι είς τεμάχια προερχόμενοι έκ των τοίχων των σηκών των ναών.
Παρά ταΰτα ό άνασκάψας έοτερέωσε καί ύπεστήριξε τούς 

τοίχους καί στυλοβάτας τών ναών καί έπέχωσε τάς δοκιμαστικός 
τάφρους, ϊνα έξασφαλισθώσι τα πολύτιμα λείψανα τοΰ Θερμού 
από καταστροφής.

Περατωθείσης τής άνασκαφικής έρεΰνης τοΰ κ. 'Ρωμαίου, ό 
Θερμός, είς τον όποιον από τοΰ 1897 ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία 
εστρεψε την στοργήν αυτής, εσχάτως δε ένίσχυσεν ή γενναιότης 
τών αδελφών Παπαστράτων, άφοΰ πολυειδώς έξηρευνήθη καί 
έμελετήθη, αναμένει νΰν τήν συστηματικήν περί τοΰ συνόλου διά- 
ληψιν, ή όποια θέλει παράσχει πλήρη εικόνα τών άνασκαφών τόπου 
άποβάντος πολυτιμοτάτου διά τήν ιστορίαν τής Ελληνικής αρχι
τεκτονικής.

7. Τάς έν τή περιοχή τής ’Αρχαίας Άχαΐας έρευνας Μυκη
ναϊκών νεκροταφείων έξηκολούθησε καί κατά τό 1932 ό κ. Νικ. 
Κυπαρίσσης, άπεκαλύφθη δε όλοσχερώς τό περί τό Κεφαλόβρυσον 
τής Γουρζουμίσης νεκροταφεϊον, τοΰτο μεν καταστραφέν υπό τής 
πηγής προ μακροΰ, τοΰτο δε συληθέν υπό τών περίοικων είς ωσαύ
τως παλαιούς χρόνους.

Περαιτέρω άνεκαλύφθη συλημένον νεκροταφεϊον καί κατά τήν 
θέσιν Κουτρέϊκα, ήμίσειαν ώραν άπέχουσαν τής Γουρζουμίσης.

Εύτυχεστέρα ύπήρξεν ή έ'ρευνα έν θέσει "Αγιος Ιωάννης, 
όπου παρά τό πλήθος κατεστραμμένων τάφων άνεκαλύφθη καί εις 
ασύλητος.

Ό τάφος οΰτος τοΰ 'Αγίου Ίωάννου περιείχε 1) πολλά αγγεία 
τών συνήθων Μυκηναϊκών τύπων καί τών εσχάτων Μυκηναϊκών 
χρόνων με γεωμετρικήν διακόσμησιν

2) Χάνδρας περιδέραιου έκ κυανής υαλώδους μάζης διαφό
ρων σχημάτων

3) Χάνδρας έξ αχάτου-
4) Κομβία έκ στεατίτου-
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5) Χάνδρας ποικίλων σχημάτων έξ ήλεκτρου, πρώτην φοράν 
άπαντώσας είς τά Μυκηναϊκά νεκροταφεία τής αρχαίας Άχαΐας.

Χάνδραι έξ υαλώδους κυανής μάζης είχον εύρεθή καϊ προ 
δέκα ετών είς τό Μυκηναϊκόν νεκροταφεΐον τοΰ χωρίου Λόπεσι 
τοΰ δήμου Φαρών.

Τά διακοσμητικά θέματα τών χανδρών τούτων είναι τούτο 
μεν τετράφυλλα ανθύλλια, τούτο δε οστρακόδερμα θαλασσίου 
ζώου ή μόνον τά όστρακα αύτών είς διαφόρους συνδυασμούς.

Τό παρά τό χωρίον Μέντζενα νεκροταφεΐον δεν άπέδωκεν 
ή μόνον τέσσαρα συνήθη Μυκηναϊκά αγγεία.

8-9. Έν Πελλήνη καί εν Σικυώνι είργάσθη ό κ. Όρλάνδος.
Καί έν μεν τή αρχαία Πελλήνη ή συνέχεια τής άνασκαφής 

τού πέρυσιν άναφανέντος καί υποτιθεμένου ναού τής ’Αθήνας 
άπεκάλυψε την κρηπίδα αύτού είς ολικόν μήκος 30 μέτρων, ώστε 
νά καταστή δυνατή ή χάραξις τού διαγράμματος τού ναού.

Ή άνωτάτη στρώσις τής κρηπϊδος παρέχει λίθους, έ'χοντας έν 
μέσφ έγκοπάς προς άρσιν καί τοποθέτησιν αύτών διά λιθάγρας 
κατά τό έπικρατούν είς αρχαϊκά οικοδομήματα σύστημα.

Κινητά ευρήματα ειχεν ή άνασκαφή μόνον έν χριστιανικόν 
θωράκιον καί τεμάχιον Βυζαντινού αγγείου τού 12ου ή 1301> αίώ- 
νος, λείψανα τής χριστιαν. έκκλησίας, είς τήν όποιαν είχε μετατραπή 
ό αρχαίος ναός.

Ή είς τήν ΰέσιν Λεβέτι γενομένη δοκιμαστική σκαφή έφε- 
ρεν είς φώς γλυπτόν θωράκιον τού 4ου ή 3ου π. X. έκ μαλακού 
λίθου, προερχόμενον πιθανώτατα έκ τού άνω ορόφου οικήματος 
μετά περιστυλίου, μέλλοντος νά άναζητηθή κατά τό προσεχές έτος.

Έν δέ τή αρχαία Σικυώνι ό κ. Όρλάνδος έσκαψε δαπάναις 
τού Υπουργείου τής Παιδείας έπικουρούσης καί τής ’Αρχαιολογι
κής Εταιρείας. Κατά τό 1932 ή άνασκαφή έγένετο 60 περίπου μέτρα 
ΝΔ τού μεγάλου ’Ρωμαϊκού έρειπίου, τού υπό τών έντοπίων λεγο
μένου «Παλατιού», όπου διεφαίνετο τμήμα μακρού αναλήμματος 
έκ μεγάλων ορθογωνίων κυφωτών λίθων. Τό ανάλημμα τούτο
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άνεσκάφη είς μήκος 55 μ., έφάνη δε χρησιμεΰον προς ύποστήριξιν 
μακροΰ ορθογωνίου ανδήρου, μήκους 70 μ. και πλάτους 35 μ., 
εκτεινόμενου προς Ν μέχρι τοΰ βράχου τής Άκροπόλεως, ό όποιος 
έχει μορφωθή διά καθέτου προς τό ανάλημμα κατατομής.

Έπι τοΰ ανδήρου άπεκαλΰψθη μέγα οικοδόμημα σχήματος 
πει, έχον εσωτερικός διαστάσεις 13μΧ58μ, έσωτερικήν κιονοστοι- 
χίαν καί εξωτερικόν τοίχον φέροντα την στέγην τής στοάς. Προ 
τοΰ στυλό βάτου των κιόνων εΰρέθη εύρεΐα αΰλαξ εκ πώρου λίθου, 
έπικεχρισμένου διά σκληροτάτου υδραυλικού κονιάματος, έχουσα 
κατ’ αποστάσεις ελλειψοειδείς κοιλότητας προς περισυλλογήν των 
εν τω ΰδατι στερεών ουσιών. Ή ΰπαρξις τής αΰλακος άποδεικνύει 
ότι ό προ τών κιόνων χώρος ήτο ύπαιθρος.

Όμοιον ανάλημμα άπεκαλύφθη και κατά την ανατολικήν 
πλευράν τοΰ ανδήρου μέχρι βάθους 2μ. 50. Κατά τό ανατολικόν 
τμήμα τοΰ αναλήμματος τούτου άνευρέθη έπικαμπής κλΐμαξ εξ 9 
κα'ι 6 βαθμιδών, κατά δε τό μέσον ορθογώνιος κρήνη εισχωρούσα 
εντός τοΰ ανδήρου τέσσαρα μέτρα. Ή κρήνη άποτελεΐται έκ μιάς 
ορθογωνίου δεξαμενής, τής οποίας τήν προς τά έξω πλευράν σχη
ματίζει χαμηλόν παράψραγμα έρειδόμενον έπι δύο στύλων όπίσω 
μεν πεσσών, πρόσθεν δε ήμικιόνων. Προ τής δεξαμενής υπήρχε 
προστωον εν παραστάσι. Οί τοίχοι τής κρήνης έφερον επίχρισμα 
σκληροτάτου κονιάματος. Τό ύδωρ ήρχετο είς τήν δεξαμενήν διά 
τριών αγωγών, ήντλεϊτο δε εξ αύτής δι’ υδριών. Οί αγωγοί κατέ- 
ληγον είς χαλκάς λεοντοκεφαλάς, διά δε και τών άλλων άνευρε- 
θέντων άρχιτιτεκτονικών στοιχείων επιτυγχάνεται ή γραφική άνα- 
παράστασις τοΰ μνημείου.

Κατά τό βόρειον άκρον τοΰ αναλήμματος άπεκαλύφθη στε- 
νωτέρα κλΐμαξ, άνάγουσα ώσαύτως είς τό άνδηρον, πλησίον δε τά 
εδάφη κατασκευής προπύλου, τοΰ οποίου ή προς Β πρόσοψις 
έφράχθη άργότερον, συνεχισθέντος τοΰ αναλήμματος προς Α.

’Όπισθεν τοΰ προπύλου εύρέθη στοά βαίνουσα καθέτως προς 
τό ανατολικόν ανάλημμα. Τής στοάς σφζεται ό στυλοβάτης καί 
παραστάς μετά βάσεως Ιωνικής.

2

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:45 EEST - 54.226.8.97



18 Πρακτικά τής ‘Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1932

Έκ πασών των ενδείξεων χοΰ άνασκαφέντος μεγάλου τούτου 
οικοδομήματος δεν είναι άπίθανον, κατά τον κ. Όρλάνδον, δτι 
ευρισκόμενα κατά τό δυτικόν άκρον τής συμφώνως προς την περι
γραφήν τοΰ Παυσανίου ενταύθα τοποθετημένης αγοράς. Έκ των 
γενομένων κινητών ευρημάτων τά άξιολογώτατα είναι:

1) Επιγραφή αγωνιστική τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ 5ου π.X. 
αίώνος, γεγραμμένη είς Σικυώνιον άλφάβητον καί άναφέρουσα 
τάς νίκας Πυθοϊ, ’Ισθμοί, Νεμέα, Σεκυώνι, Άθάν[ναις].

2) Τεμάχια τής πηλίνης κεραμώσεως τής στέγης.
3) Κορμός μαρμάρινου άνδριάντος ’Ρωμαϊκού καί ή άποκε- 

κομμένη κεφαλή αυτού.
4) Μαρμάρινη κεφαλή ίσως τού Άγρίππα τού νεωτέρου.
5) Γυναικείος μαρμάρινος κορμός καί άλλος ανδρικός όμοιος 

προς τον πρώτον, άπαντα γλυπτά έ'ργα τού 1υυ πιθανώς μ. X. αίώνος.
Έκ τής παρά τήν μακράν στοάν σκαφής προέρχεται κορμός 

Άρτέμιδος, μικρότερος τού φυσικού, τού 4ου, κατά τήν γνώμην 
τού άνασκάπτοντος, αίώνος καί τύπου τής Άρτέμιδος Rospigliosi.

Έκ τάφου μικρού παιδιού προέρχονται ικανά πήλινα ειδώλια 
τού 4ου ή 3ου π. X. αίώνος καί μικρά τινα αγγεία. Κατά τήν διάρ
κειαν τών εργασιών ό κ. Όρλάνδος, βοηθούμενος καί ύπό τού 
σπουδαστού τής Σχολής ’Αρχιτεκτόνων κ. Εύστ. Στίκα, συνέταξε 
ύπό κλίμακα 1:500 καί γενικόν τοπογραφικόν διάγραμμα τής 
αρχαίας Σικυώνος περιλαμβάνον τά μέχρι τούδε άποκαλυφθέντα 
αρχαία λείψανα, οΰτω δέ ό σημαντικώτατος ούτος αρχαιολογικός 
χώρος δύναται νά έλπίζη είς αξίαν αυτού συστηματικήν επιστη
μονικήν έξερεύνησιν.

10. Τελευταίαν έργασίαν διεξήγαγε κατά τό 1932 ή Αρχαιο
λογική Εταιρεία εν Άμνισφ τής Κρήτης διά τού κ. Σπυρίδω
νος Μαρινάτου, όστις έδέχθη καί άξιόλογον χρηματικήν επικου
ρίαν όμάδος εύγενών φιλάρχαιων Ελλήνων τή μερίμνη τοΰ κ. 
Γεωργίου Ζαρίφη, άξιεπαίνως άναλαμβανόντων τήν Ελληνικήν 
σεβαστήν παράδοσιν1.

1 Οί συντελέσαντες ήσαν οΐ κ.κ. Μιχ. Βλάσιός, Γ. Ζαρίφης, Δ. Λοβέρδος, ’Αντώνιος 
Μπενάκης, ή Κ“ Μυταράγκα καί ή Κ“ 'Ελένη ’Αντ. Σταθάτου.
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Ό Άμνισός είναι εύφορος κοιλάς 7 χιλιόμετρα προς Α τοΰ 
Ηρακλείου, διαρρεομένη υπό ομωνύμου εν xfj άρχαιότητι ποτα
μίου και διανοιγομένη είς ώραΐον αμμώδη αίγιαλόν μήκους τριών 
περίπου χιλιομέτρων. Ή κοιλάς σήμερον λέγεται Καρτεράς, ο 
δε τόπος τής άνασκαφής Παλιοχώρα. Έκ των ολίγων φιλολογι
κών μαρτυριών αρχαιότατη είναι ή τής Όδυσσείας (19,188), όπου 
ό μη αναγνωριστείς ακόμη Όδυσσεύς διηγείται είς την Πηνελό
πην ότι παρασυρθείς υπό τών ανέμων κατά τον είς Τροίαν πλοΰν 
έ'φθασεν είς την Κρήτην

στήσε δ’εν Άμνισφ, όθι τε σπέος Είλειθυίης
έν λιμέσι χαλεποΐσι μόλις δ’ ΰπάλυξεν άέλλας.

Πολύτιμος είναι ωσαύτως ή μαρτυρία τοΰ Στράβωνος (10,476), 
καθ’ήν «Μίνω φασίν έπινείω χρήσασθαι τώ Άμνισφ».

Άλλ’ ή έ'λλειψις πάσης αρχαιολογικής ένδείξεως ειχον μέχρι 
τοΰδε πείσει τούς περί τό ζήτημα άσχοληθέντας, ότι αλλαχού 
ώφειλε νά άναζητηθή τό έπίνειον τής Κνωσού.

Ή πρώτη αξιόλογος έ'νδειξις, ή οποία έστρεφε την προσοχήν 
τού κ. Μαρινάτου προς την κοιλάδα τού Καρτεροΰ, ήτο ή άνακά- 
λυψις Ύστερομινωϊκοΰ λαξευτού τάφου, περιέχοντος προς άλλοις 
καί έλεφάντινον άνάγλυφον κτένιον καί ώραίον ΰάλινον άγγεΐον, 
τό μόνον ακέραιον διατηρούμενον έκ τής Κρητομυκηναϊκής περιό
δου (Άρχ. Δελτ. 11 1927-8,68). Ή οριστική τού τόπου ταύτισις 
έπή?ιθε διά τής άναμφισβητήτου πλέον άνακαλύψεως καί συστη
ματικής έξερευνήσεως τού σπηλαίου τής Είλειθυίας (ΠΑΕ 1929, 
95. 1930,91). Δεν άπέμενεν άρα αμφιβολία ότι κατά τον τόπον 
τούτον ώφειλον νά άναζητηθούν καί τά ?ιείψανα τού επινείου 
τού Μίνωος.

Μετ’ άλλας δοκιμάς περί τό δυτικόν άκρον τής κοΑάδος, ή 
προσοχή τού άνασκάπτοντος είλκύσθη υπό τής κορυφής τής Παλιο- 
χώρας, ή οποία κεΐται 500 μέτρα κάτωθεν τοΰ σπηλαίου τής Είλει- 
θυίας καί υπό τούς πρόποδας τής οποίας τό ερευνητικόν ρύγχος 
χοίρου έξήγαγεν άφθονα όστρακα Μινωϊκών αγγείων.
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Ή άρξαμένη αμέσως έρευνα τοϋ τόπου άπεκάλυψε μικρόν 
αποθέτην περιέχοντα κατά τό πλεΐστον τεμάχια αγγείων τής Μεσο- 
μινωϊκής περιόδου ήτοι μεταξύ τοϋ 2100 καί 1580.

Ή άνακάλυψις αΰτη έδωκεν αφορμήν εις έπέκτασιν τής έρεύ- 
νης καί εις τούς βορείους πρόποδας τής Παλιοχώρας, εκεί δε υπό 
την αμμώδη έπίχωσιν άνεκαλΰφθησαν δυο αξιόλογα κτίσματα ούχί 
πολύ άπέχοντα άλλήλων. Τό εν τούτων χαρακτηρίζεται υπό τού 
άνασκάπτοντος ώς στενόμηκες «μέγαρον» κτισμένον εν μέρει διά 
πελεκητών πώρων, των όποιων εις φέρει εγχάρακτον τό Μινωϊκόν 
σΰμβολον, τον διπλοϋν πέλεκυν. Τό εσωτερικόν τοϋ κτίσματος είναι 
ακόμη άσκαπτον. Εις τήν ΝΑ γωνίαν άπεκαλύφθη τετράγωνον 
φρεατοειδές κατασκεύασμα πλήρες κισσήρεως, πιθανώτατα υπό τής 
θαλάσσης μετακο μισθέ ίσης έκεΐ από τής ούχί μακράν κειμένης 
ηφαιστειογενούς Θήρας.

Τό άλλο κτίσμα, ολίγον περαιτέρω, είναι μονοθάλαμον σχή
ματος τραπεζίου, έχον τούς τοίχους πάχους δύο μέτρων καί κατά τό 
δυτικόν μέρος, σύρριζα προς τον βράχον τής Παλιοχώρας, θύραν. 
Έσωτερικώς ό χώρος ήτο τετράγωνος, εις τά βαθύτερα αύτοΰ 
στρώματα εύρέθησαν τεμάχια αγγείων τής Ύστερομινωϊκής περιό
δου, παρασυρθέντα ίσως έκεΐ εκ τής Παλιοχώρας. Κατά ταΰτα 
παραμένει ακόμη άδηλος ό προορισμός τοϋ κτίσματος.

Άλλ’ ή σπουδαιοτάτη άνακάλυψις έγένετο εις τούς ανατολι
κούς πρόποδας τής Παλιοχώρας, όπου ή αγαθή τύχη έφερε τήν 
σκαπάνην επί σωρού τοιχογραφιών έξαιρετικής σημασίας καθ’ έαυ- 
τάς καί διά τήν έξακολούθησιν τής άνασκαφής. Ή πρόοδος τής 
εργασίας άπεκάλυψεν όλοσχερώς άξιον πάσης προσοχής οικοδό
μημα, τό όποιον δ άνασκάπτων ονομάζει «έπαυλιν τών τοιχογρα
φιών», δι’ ονόματος δηλ. χαρακτηρίζοντος τό οικοδόμημα διά τήν 
αρχαιολογικήν συνεννόησιν, αλλά καί διδάσκοντος τούς άπώτερον 
ίσταμένους πόσους κόπους καί πόσην προσοχήν απαιτεί ή άνα- 
σκαφή καί περισυλλογή τών απείρων εν σωρω κατακειμένων τεμα
χίων τοιχογραφιών καί πόσους άλλους κόπους απαιτεί κατόπιν ή

20 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1932
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Γενική έκΰεσις τοΰ Γραμματέως 21

συντήρησις, ή μελέτη και ή συναρμολόγησις των πολυτίμων τού
των λειψάνων.

Τό άποκαλυφθέν οικοδόμημα καταλαμβάνει τετράγωνον περί
που χώρον, έ'χοντα πλευράν 20 μ.

Κατά την ΒΑ γωνίαν τοΰ τετραγώνου υπάρχει πολύθυρον 
και προ αύτοΰ μικρά αύ?ιή έπεστρωμένη διά πλακών σχιστόλιθου. 
Διά τοΰ πολυθύρου κα'ι περαιτέρω διά θΰρας είσερχόμεθα εις 
χώρον (6), έστρωμένον διά πλακών πωρίνων, ό όποιος έχρησίμευεν 
άς κλιμακοστάσιον κλίμακος φερούσης εις τό άνω πάτωμα. Τής 
κλίμακος εύρέθησαν κατά χώραν άνατραπεΐσαι τέσσαρες βαθμίδες 
πώριναι, παρουσιάζουσαι την τριγωνικήν τομήν, την συνήθη εις 
τάς συγχρόνους κρεμαστάς μαρμαρίνας κλίμακας. Εις τό συνεχό
μενον προς τό κλιμακοστάσιον δωμάτιον (7), τό όποιον έχει δύο 
βάσεις κιόνων κατά χώραν, εύρέθησαν κατά τό πλεΐστον εν συμ- 
παγεϊ σωρώ περί τον Β κίονα αί τοιχογραφίαι. Τό επόμενον δωμά
τιον κλείει τό διαμέρισμα τοΰ οικοδομήματος, τό όποιον ηύλίζετο 
διά τοΰ μνημονευθέντος πολυθύρου. Τοΰ διαμερίσματος τούτου οί 
τοίχοι σφζονται εις ύψος 0.70 περίπου, αποτελούνται δέ έκ λίθων 
πελεκητών πωρίνων, μεγίστου μήκους 2 μ. 20. Μόνον τό ανατολικόν 
μέρος είναι μέχρι θεμελίων σχεδόν κατεστραμμένον ώς καί τινες 
λίθοι τής Β πλευράς. Ύπό τούς όρθοστάτας υπάρχει θεμελίωσις 
έξ αργών λίθων, έξέχουσα τοΰ εδάφους κατά 0.10 καί έπιμελώς 
ισοπεδωμένη εν εϊδει εύθυντηρίας.

Κατά τάς εν τή άνασκαφή γενομένας παρατηρήσεις φαίνεται 
ότι οί τοίχοι τοΰ κάτω πατώματος καί αί γωνίαι τοΰ άνω ήσαν 
λίθινοι, τό δέ υπόλοιπον μέρος ήτο έκ πλίνθων.

Ή διαίρεσις τοΰ άνω πατώματος ήτο κατά τι διάφορος τής τοΰ 
κάτω, άλλ’ έν ταις γενικαΐς γραμμαΐς έτήρει τό αυτό διάγραμμα.

Κατά τήν ΝΔ γωνίαν τοΰ οικοδομήματος ύπήρχον βοηθητι
κής χρήσεως διαμερίσματα καί αποθέτης πλήρης οστράκων καί 
ακεραίων τινών αγγείων Μινωϊκών.

Τά κινητά ευρήματα τοΰ άξιολόγου τούτου οικήματος 
ήσαν παραδόξως σποραδικά καί ασήμαντα, έλλείπουν δέ παντελώς
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οί συνήθεις μεγάλοι πίθοι άποθηκεΰσεως. Έκ τοΰτου όρμώμενος 
ό κ. Μαρινάτος εικάζει δτι πρόκειται περί επισήμου οικοδομήματος 
περιοδικής καί βραχείας έκάστοτε χρήσεως.

Παρά τήν ελλειψιν ταΰτην ή εΰρεσις τών τοιχογραφιών 
προσδίδει εξαιρετικήν σημασίαν εις τήν άνασκαφήν.

Τά λείψανα ταΰτα εΰρέθησαν, δπως ειπομεν, άποκλειστικώς 
εντός τοΰ δωματίου 7, κα'ι είς υλβος 0.40 μέχρι 1 μ. από τοΰ δαπέ
δου, δεν υπάρχει δε αμφιβολία δτι κατέπεσαν έκ τοΰ άνω πατώ
ματος. Εύρίσκοντο ακόμη μερικά τεμάχια επί τών πωρίνων πλακών 
τοΰ άνω πατώματος, αί όποιαι εΐχον καταπέσει προ τής πτώσεως 
τών πλινθίνων τοίχων. Περιεβάλλοντο δε άποκλειστικώς υπό καφε- 
χρόου χώματος αί τοιχογραφίαι, προερχομένου έκ τών πλίνθων, 
αί όποιαι πολλάκις διετήρουν τό σχήμά των.

Βεβαίως δεν είναι δυνατόν ακόμη νά έ'χωμεν πλήρη έπο- 
πτείαν τών τοιχογραφιών, διότι είναι ανάγκη μακράς εργασίας 
καθαρισμοΰ και συγκολλήσεως. Άλλ’ έκ τής προχείρου έξετάσεως 
αυτών διακρίνονται τριών ειδών φυτά: 1) Κρίνοι, τών οποίων τά 
στελέχη καί τά άνθη είναι έκ λευκής καί κυανής πάστας, έμβεβλη- 
μένης είς τό έκβαθυνθέν έ'δαφος τής τοιχογραφίας. Έμπαιστική 
(incrustation) πρώτην φοράν άπαντώσα έν τοιχογραφία.

2) Κρινοειδή καί ίριδοειδή έζωγραφημένα δΓ έρυθροΰ καί 
πρασίνου έπί λευκοΰ έδάφους.

3) Φυτά τής οικογένειας τής μίνθης κατά πυκνάς συστάδας 
έπί έδάφους έρυθροΰ κάτω καί λευκοΰ άνω. Έκ τών κατά τήν άνα
σκαφήν γενομένων παρατηρήσεων συνάγεται δτι ό ανατολικός 
τοίχος έ'φερε τάς συστάδας τής μίνθης, ό βόρειος τά έμπίεστα 
κρίνα καί ό δυτικός τά έρυθρά ίριδοειδή. Ό νότιος τοίχος είχε 
μικρότερον πεδίον διακοσμήσεως δι° ίριδοειδών καί συστάδων 
κρόκου. Ίστορικώς αί εύρεθεΐσαι έν Άμνισώ τοιχογραφίαι έχου- 
σιν ιδίαν σπουδαιότητα, διότι παρουσιάζουν άγνωστον μέχρι τοΰδε 
βαθμίδα τής Μινωϊκής τέχνης καί άποτελοΰν τήν αρχαϊκήν περίο
δον τής τοιχογραφίας.

Ώς προς τήν χρονολογίαν τής έπαΰλεως τοΰ Άμνισοΰ αί
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ενδείξεις των ευρημάτων φέρουσι προς χήν πρώιμον τρίτην Μεσο- 
μινωϊκήν εποχήν (MM3) ήτοι είς τούς μεταξύ 1700 καί 1650 
π. X. χρόνους.

Ή καταστροφή τής έπαΰλεως λόγο) των παρατηρηθέντων 
άφθονων ιχνών καύσεως φαίνεται ότι υπήρξε βιαία, εσχε δε ή 
επαυλις κοινήν τήν τύχην κατά τήν πρώτην Ύστερομινωϊκήν επο
χήν προς άλλα Μινωϊκά οικοδομήματα τής Νίρου, τής Τυλίσου καί 
τοΰ Σκλαβοκάμπου, ομοίως έξαφανισθέντα. Φαίνεται ότι πρόκει
ται περί μεγάλης εχθρικής επιδρομής, περί τής όποιας ούδέν είναι 
άλλως γνωστόν.

Αί άρχίσασαι αίσιώτατα εν τή κοιλάδι τοΰ Άμνισοΰ ερευναι 
τοΰ κ. Μαρινάτου, συνεχιζόμενοι είς προσεχέστατον μέλλον θά 
έχουν ασφαλώς ίσης σπουδαιότητος, καί μεγαλητέρας ίσως, ευρή
ματα, τά όποια θά προσφέρουν σημαντικήν διαφώτισιν είς τήν 
ιστορίαν τοΰ έπινείου τής Κνωσοΰ.

Τοιοΰτο υπήρξε καί εφέτος τό άνασκαφικόν έργον τής Εται
ρείας, άξιον κατά πάντα τής ιστορίας αυτής.

’Αλλά καί τήν Βιβλιοθήκην αυτής ηύξησεν ή Εταιρεία 
κατά τό 1932 δαπανήσασα εν όλοι δρ. 77,131.80 δι’αγοράν βιβλίων 
καί βιβλιοδεσίαν, προσθέσασα δε καί 87 τόμους δι’ ανταλλαγής 
καί εύγνωμόνως δεχθεϊσα τήν δωρεάν 291 τόμων καί φυλλαδίων.

Τό άρχεΐον τής Εταιρείας έδέχθη σπουδαιότατον πρόσκτημα, 
σειράν πολυτίμων χειρογράφων σημειωμάτων τοΰ αειμνήστου 
Γενικοΰ Εφόρου τών ’Αρχαιοτήτων Π. Εύστρατιάδου, δωρη- 
θέντων υπό τοΰ υίοΰ αύτοΰ καί διακεκριμένου δικηγόρου κ. Μιχαήλ 
Εύστρατιάδου, προς τον όποιον καί ένταΰθα επιθυμεί τό Συμβού- 
λιον νά διαδήλωσή τήν βαθεΐάν του ευγνωμοσύνην.

Είς τήν σειράν τών δημοσιευμάτων ημών προσετέθη ό τόμος 
τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος τοΰ 1930 περιέχων πρα
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γματείας τών κ.κ. Μυλωνά, Κεραμοπούλλου, Χατζή, ΓΙαπαδη μη
τριού, Πάλλα, Γιαννοπούλου, Μαρινάτου, Ξυγγοπούλου, 'Ρωμαίου 
και Πλάτωνος, καί ό τόμος τών Πρακτικών διά τό 1931, περιέ- 
χων λεπτομερείς εκθέσεις περί τών κατά τό έτος εκείνο γενομενών 
άνασκαφών. Ωσαύτως προέβη κατά πολύ ή έκτΰπωσις τοΰ τόμου 
τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος διά τό 1931, ώστε νά είναι ούτος 
έντός ολίγου χρόνου έτοιμος προς έκδοσιν.

Διά πάντα τά δημοσιεύματα ταΰτα έδαπανήθησαν δραχμαι 
129,546.70.

Και κατά τό παρελθόν έ'τος έδαπάνησεν ικανά ή Εταιρεία 
προς συντήρησιν υποτρόφων σπουδαστών τής αρχαιολογίας 
έν τή αλλοδαπή.

Πάσα δέ δαπάνη προέρχεται εκ τής περιουσίας τής Εταιρείας, 
διότι τό Δημόσιον δεν κατέβαλε κατά τό παρελθόν έτος ουδέ αυτήν 
την γλίσχρον χορηγίαν τών τεσσαράκοντα χιλιάδων δραχμών, εις 
τάς οποίας άπισχνάνθη τό ποσόν τών 300 χιλιάδων χρυσών δρα
χμών, τό κατόπιν παλαιάς συμβατικής ύποχρεώσεως όφειλόμενον 
έτησίως εκ μέρους τοΰ Δημοσίου είς την Εταιρείαν εκ τών, σήμε
ρον μάλιστα, πλουσιωτάτων εισπράξεων τοΰ Λαχείου τοΰ Στόλου 
καί τών ’Αρχαιοτήτων.

Κατά τό έτος 1932 ή Εταιρεία άπεφάσισε νά δεχθή καί 
έφαρμόση δοκιμαστικούς την άνατεθεϊσαν αυτή διά νεαροΰ νόμου 
κατασκευήν καί εμπορίαν δελταρίων καί φωτογραφιών έν τοΐς Μου- 
σείοις τοΰ Κράτους, έγένοντο δέ ήδη εκ τών έν Άθήναις Μου
σείων πλεΐσται πλάκες καί ήρχισεν ή πώλησις τών αντιστοίχων δελ
ταρίων καί φωτογραφιών, έκ τών οποίων είσεπράχθησαν μέν ικανά, 
ώς έμφαίνει ή δημοσιευθεΐσα κατάστασις, αλλά δέν έκαλύφθησαν 
ακόμη αί δαπάναι, ώστε μόνον κατά τό προσεχές έτος δυνάμεθα 
νά προσδοκώμεν περίσσευμα προς πλήρωσιν τών υπό τοΰ νόμου 
προβλεπομένων σκοπών.
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Κατά τό προσεχές δέ έτος τά εισοδήματα τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας εκ τής εις εθνικά χρεώγραψα περιουσίας αυτής θά ύπο- 
στώσι την μείωσιν την έκ τής οικονομικής στενοχώριας τοΰ Δημο
σίου έπιβληθεΐσαν, ώστε θά γίνη ανάγκη περιορισμού των εργα
σιών, διότι δεν πιστεύομεν ότι θά έπέλθη τις ένίσχυσις είτε έκ των 
εισπράξεων τοΰ λεγομένου λαχείου των ’Αρχαιοτήτων εϊτε έκ τοΰ 
όντως δυσπραγοΰντος δημοσίου θησαυροΰ.

’Αλλά καί οΰτως έχόντων των πραγμάτων ή ’Αρχαιολογική 
Εταιρεία θά έργασθή καί πάλιν υπέρ τοΰ έθνους καί τής άγαθής 
αύτοΰ φήμης, άντλοΰσα τό θάρρος της έκ τής μεγάλης παραδόσεως 
τών 95 αυτής ετών και ιδία έκ τοΰ θαυμαστοΰ έκείνου παραδεί
γματος τών μονόλεπτων ημερησίων συνδρομών τών πρώτων αυτής 
εταίρων (ΠΑΕ 1929,32).

’Αλλά προ παντός έμπνεόμεθα έκ τοΰ μεγάλου περιεχομένου 
τών ιστορικών περιόδων, τάς οποίας μελετώμεν. Περιεχομένου, τό 
όποιον άπηρτίσθη κατά μικρόν διά τής άφανοΰς έπεξεργασίας τοΰ 
μακροΰ χρόνου και τής συνολικής συνεργασίας τών άνθρώπων, 
κατέληξε δέ εις ένα μόνιμον και ίσόρροπον ήθικόν κόσμον, τον 
όποιον δέν δύνανται ευκόλως νά κλονίσωσι άνώμαλοι ήιυχικο'ι κα'ι 
πνευματικοί αιφνιδιασμοί ή καινομανεΐς παρακροΰσεις άνησύχου 
φιλοδοξίας άπό τοΰ άέρος λαμβάνουσαι την έπωνυμίαν καί κατά 
κανόνα είς τον άέρα έπιστρέφουσαι, άφοΰ άφήσωσιν όπισθεν αύτών 
κονιορτόν καί άσυνάρτητον θόρυβον.

Ή άνατροφή τών έθνών τότε μόνον είναι ορθή, όταν εδρά
ζεται έπί τής υλικής καί ηθικής πραγματικότητος, δέν υπάρχει δέ 
σημαντικωτέρα πραγματικότης ή αυτό τό σύνολον τών ιστορικών 
έκδηλώσεων τής άνθρωπίνης ύπάρξεως. Ή ιστορία είναι ή πείρα 
τής όλης άνθρωπότητος. "Οπως δέ ή ηλικία ενός άτόμου είναι διά 
τής βαθμηδόν συγκεντρουμένης πείρας πο?Ατιμος παράγων καί 
βοηθός τής εύστοχου αύτοΰ δράσεως, καθ’ όμοιον τρόπον ή έκ 
τής ιστορίας άγαθή πείρα είναι μέγα σχολεΐον τής άνθρωπότητος 
τής όργώσης προς πρόοδον, σχολεΐον δέ πλήρες ζωής καί σφρίγους 
καί μεγάλων διδαγμάτων, ικανών νά άναζωογονήσουν καί νά άνα-
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δημιουργήσουν τον κόσμον, τον πάσχοντα ακριβώς, διότι άπιμα- 
κρΰνθη από των σταθερών βάσεων τής ιστορικής διδασκαλίας τών 
μεγάλων περιόδων, διότι άπατώμενος καί ψευδονεωτερίζων περι- 
φρονεί την ιστορίαν ώς αποτελούσαν νεκρόν δήθεν κόσμον καί 
κλυδωνίζεται ανερμάτιστος, εως ου έπέλθη ή άνάνηψις, ή δέ στι- 
βαρά χειρ τής ιστορίας όδηγήση πάλιν τον άνθρωπον εις τήν 
δύσκολον, άλλ’ ασφαλή οδόν τών αιωνίων ηθικών αληθειών.
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