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Κύριοι *Εταίροι,

ΙΊρό παντός απολογισμού τού έργου τής Εταιρείας το Συμ
βούλων προτάσσει μετά βαθείας συγκινήσεως καί εύλαβείας μνη- 
μοσΰνους λόγους έπ'ι ττ) οδυνηρά άπωλεία Αυτού τού Τακτικού 
Προέδρου τού Συμβουλίου, τής Αυτού Μεγαλειότητος τού Βασι- 
λέως των Ελλήνων Γεωργίου τού Β\

Ή Τι ’Απριλίου 1947 ύπήρξεν άποφράς ήμερα ούχ'ι μόνον 
διά την Άρχαιο?ωγικήν Εταιρείαν, αλλά διά σύμπαντα τον Ελλη
νισμόν, διότι κατά την ήμέραν ταΰτην έσβέσθη άδοκήτως μία 
μεγάλη Ελληνική ψυχή καί μία εύρυμαθεστάτη διάνοια, ή οποία 
κατά τάς δυσχερεστάτας περιστάσεις τού ’Έθνους έστάθη ακλό
νητος καί φωτεινή επί κεφαλής αυτού καί ώδήγησεν αυτό μετ’ 
άπαραμίλλου σωφροσύνης καί άθορύβου εύσταθείας προς την 
οδόν τής εθνικής τιμής καί τής έπ’ αυτής έδραίως στηριζομένης 
μονίμου δόξης. Ό Βασιλεύς Γεώργιος ό Β' ύπήρξεν έν τή ψυχή 
Αυτού φορεύς ολοκλήρου τής Ελληνικής ιστορίας καί έφερε το
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2 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1945- 1947

επίζηλον τοΰτο φορτίον μεθ’ υπερηφάνειας καί βαθείας έπιγνώ- 
σεως τής σημασίας αυτού, διά τούτο δέ καί. έμεγαλοΰργησε καί 
άπέβη άξιος των μεγάλων εθνικών παραδόσεων ηγέτης καί ακατα
πόνητος αγωνιστής τών δικαίων τού ’Έθνους. Έζησεν εν βασιλική 
απομονώσει, μισών τον πολυθόρυβον βίον, άλλ’ ουδέ επί στιγμήν 
ήδράνησεν έν τή έπιμόνω επιδιώξει τών συμφερόντων τής πατρί- 
δος καί τής βελτιώσεως τού εθνικού βίου.

Ή μορφή καί τό παράδειγμα τού ΒασΛέως Γεωργίου απο
τελεί μεγάλην ήθικήν κληρονομιάν διά πάντα "Ελληνα πονοΰντα 
την μεγαλώνυμον ταύτην γωνίαν τής γής καί ποθούντα την 
εύδοξον συνέχειαν τής ιστορίας της!

Ή δράσις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, ή οποία είχεν άνα- 
σταλή κατά την έπαχύή περίοδον τής εθνικής δουλείας, δεν κατέ
στη δυνατόν νά άναληφθή ουδέ μετά την ευτυχή άπελευθέρωσιν 
τής πατρίδος, διότι τον προς στιγμήν αίθριάσαντα ουρανόν έκάλυ- 
ψαν έκ νέου βαρέα νέφη οικονομικής δυσπραγίας, τήν οποίαν έπέ- 
τεινεν ό ψυχικός εφιάλτης τού εθνικού διχασμού, τού καταλήξαντος 
είς τον σκληρόν τού έθνους αγώνα υπέρ τής έλευθερίας καί τής 
ανεξαρτησίας τής πατρίδος.

Ώς καί άλλα ανώτατα επιστημονικά καθιδρΰματα καί ή ’Αρ
χαιολογική Εταιρεία εύρέθη μετά τήν άπελευθέρωσιν έστερημένη 
παντός έκ τής είς χρεόγραφα περιουσίας της εισοδήματος, ώστε νά 
μή είναι είς θέσιν νά μισθοδοτήση μηδέ αυτούς τούς ευαρίθμους 
αυτής υπαλλήλους.

Ευτυχώς ή Κυβέρνησις, άναλογιζομένη τάς άνεκτιμήτους 
υπηρεσίας τού ήμετέρου καθιδρΰμαιος, άνέλαβε τήν μισθοδοσίαν 
τού προσωπικού διά νά μή ριφθοΰν είς τούς δρόμους άνθρωποι 
μετά καρτερικότητος ύπηρετήσαντες τήν Εταιρείαν κατά τάς δυσ
χερείς έθνικάς περιστάσεις.
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Γενική έκΰεσις τού Γραμματέως 3

Διά τον λόγον τούτον δεν συνήλθομεν κατά τά τελευταία έ'τη 
άναμένοντες καλλιτέρας ημέρας οικονομικής άναγεννήσεως τής 
Εταιρείας και έστω καί μερικής άναλήψεως τής δράσεως αυτής, 
ώστε και ημείς και οί κύριοι εταίροι νά άναθαρρήσωμεν από κοι
νού προς έξακολούθησιν τού επιστημονικού άγώνος και τής εθνι
κής τού Ιδρύματος ημών αποστολής.

Έκ τούτου έλπίζομεν ότι ή Γενική Συνέλευσις των Εταίρων θά 
έγκρίνη την υπό των πραγμάτων έπιβληθεΐσαν παράλειψιν ταύτην.

Κατ’ ευτυχίαν αί έκ τού Εθνικού Λαχείου εισπράξεις των 
δικαιωμάτων τής Εταιρείας, καίπερ μειωθεΐσαι υπό τής Κυβερνή- 
σεως άπό 20 °/0 εις 10 °/0, ήρχισαν νά αποδίδουν γενναιότερα 
ποσά, ώστε τιθέμενα κατά μέρος και συσσωρευόμενα νά δύνανται 
νά σχηματίσωσι κεφάλαιον έπαρκές προς έναρξιν νέας δράσεως, 
περιορισμένης μεν κατ’ άρχάς, εύρυτέρας δε έν πρόσεχε! μέλλοντι.

Καί περί μέν τής έξακολουθήσεως τού άνασκαορικοΰ έργου 
τής Εταιρείας, έν φ μέτρω τούτο διεξήγετο προπολεμικός, δεν 
δύναται, βεβαίως, έπΐ τού παρόντος νά γίνη λόγος διά τε την οικο
νομικήν ακόμη ανεπάρκειαν, αλλά κυρίως διά τήν έθνικώς τεταρα- 
γμένην περίοδον, τήν οποίαν διερχόμεθα.

Αλλά διά τών είς τήν διάθεσιν ήμών συγκεντρουμένων χρη
μάτων θά δυνηθώμεν νά άρχίσωμεν τον πλουτισμόν τής βιβλιο
θήκης και νά συνεχίσωμεν τήν πολύτιμον σειράν τών αρχαιολογι
κών δημοσιευμάτων τής Εταιρείας.

Ε’ίμεθα δε ήδη ευτυχείς άγγέλλοντες προς τούς Εταίρους 
ήμών, ότι έξετυπώθη εις τόμος τών Πρακτικών, περιέχων τάς 
λογοδοσίας τού Συμβουλίου διά τά έτη 1940-1944, ήρχισε δε και 
ή έκτύπωσις τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος, τής οποίας 
ή έκδοσις είχε σταματήσει είς τον τόμον τού 1938.

Εννοείται ότι, ϊνα άνταποκριθώμεν είς τά καθυστερήσαντα 
έτη και έπανευρεθώμεν έντός τής κανονικής χρονολογικής σειράς 
καί ακολουθίας τών έτών, εί'μεθα υποχρεωμένοι νά έκδώσωμεν 
τόμους ενιαίους πλειόνων έτών, όπως έπραξαν και άλλα έθνη εύρε- 
θέντα υπό παρόμοιας συνθήκας.
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4 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1945 - 1947

Ωσαύτως έλπίζομεν δτι θά καταστή δυνατή ή άποπεράτωσις 
τοΰ ημιτελούς τρίτου πανηγυρικού τόμου τής έκατονταετηρίδος 
τής Εταιρείας, διά τον όποιον είναι έτοιμη ή ύλη. Ή τρίτομος 
αυτή σειρά αποτελεί αληθώς μνημεΐον τής σημασίας τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας, συντελεσθέν δι’ εύρυτάτης διεθνούς και εθνι
κής συνεργασίας.

ΙΙαρά ταύτα έλπίζομεν νά έκδώσωμεν εντός προσεχούς χρό
νου τό σχεδόν συντετελεσμένον Λεύκω μα, τό οποίον παρεσκευά- 
σθη επί ταϊς έορταϊς τής Έκατονταετηρίδος, περιλαμβάνει δέ τούς 
συντελέσαντας εϊς τό εργον τού Ιδρύματος κατά τό. εκατόν πρώτα 
αυτού έτη.

Προς συμπλήρωσιν τών αναμνηστικών τούτων δημοσιευμά
των υπολείπεται ή έκδοσις τού Χρονικού τών εορτών, όπερ ας 
έλπίσωμεν ότι δεν θά ΰποστή άπροσδόκητόν τι κώλυμα έκ τής 
εθνικής περιστάσεως. Τό Χρονικόν τούτο θά άποτελέση τό άναγ- 
καΐον έπιστέγασμα τών εορτών, αί όποΐαι, ώς πάντες ενθυμούνται, 
έσημείωσαν σταθμόν περιηιανή έν τή έπιστημονική ιστορία τής 
πατρίδος ημών.

’Από τής τελευταίας ημών Γενικής Συνελεύσεως κατά τά έτη 
1945, 1946 καί 1947 πολλούς άπιολέσαμεν ξένους καί ήμετέρους 
εταίρους. Έκ τών επιτίμων συμβούλων άπέθανον ό ’Αλέξανδρος 
Della Seta, ό Κάρολος Diehl, ό Φρειδερίκος Hiller von Gartringen, 
ό Sir James Frazer, ό William Miller, ό Gerhart Rodenwaldt, 
ό Pierre Roussel καί ό Ulrich Wilcken.

Έκ τών επιτίμων εταίρων έξέλιπον:
Ό πρΐγκιψ Demidoff, ό R037 Flickiuger, ή Ιωάννα Gcekoop 

de Jongh, ό Gustave Mendel, ή πριγκίπισσα Edmond de Polignac, 
6 Georges Radet, ό Θεόδωρος Leslie Shear, ή Ευγενία Sellers - 
Strong, ό Νικόλαος Πολίτης, ό Sir Cecil Smith.

’Άνδρες οΰτοι διαπρεπείς έν τή επιστήμη, συνδεθέντες διά τής 
εργασίας αυτών μετά τής Έλ?ιάδος καί άγαπήσαντες την χώραν 
ημών, φίλοι καί κατά τάς ευτυχείς καί κατά τάς αντίξοους ημέρας, 
διό καί εύγνώμονες τιμώμεν την μνήμην αυτών. Ή δυσκολία τής
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Γενική έκϋεσις τοϋ Γραμματέως

μετά τοϋ εξωτερικού έπικοινωνίας δεν κατέστησε δυνατήν την 
πληρεστέραν έξακρίβωσιν τοϋ θλιβερού τούτου καταλόγου, άλλ’άς 
ευχηθώ μεν, όπως τα πένθη είναι μόνον ταϋτα, ώς προς τούς ξένους 
φίλους και συνεργάτας.

Έκ τών ήμετέρων εταίρων έξέλιπον κατά το έτος 1945 
ή επιστημονική υπάλληλος τοϋ Βυζαντινού Μουσείου καί δόκιμος 
βυζαντινολόγος κυρία Βενετία Κώττα, γνωστή έκ πλειόνιον 
άξιολόγων επιστημονικών εργασιών, τάς οποίας συνέγραψε καί 
ελληνιστί καί γαλλιστί, μετ’εύδοκίμους σπουδάς έν ΙΙαρισίοις 
(t 17.7.45).

Ό άρχιτέκτων Σπυρίδων Κολλινιάτης, ό όποιος πολ- 
λάκις είχεν έκδηλοόσει τήν στοργήν αυτού προς τήν Εταιρείαν, 
έξέλιπεν αίφνιδίως καί πολύ προώρως (*β 23.7.45).

Κατά τό έ'τος 1946 άπέθανεν ό παλαίμαχος δημοσιογράφος, 
πολιτευτής καί ποτέ Υπουργός τής Παιδείας Γεώργιος Π ώ π, 
μετά σθένους καί χάριτος ύπερασπίσας πάντοτε τάς υγιείς παρα
δόσεις τοϋ έθνους.

Κατά τό έτος 1947 έκρουσε συχνότερον ό θάνατος τήν θύραν 
τής Εταιρείας.

Κατά Φεβρουάριον (14.2.47) άπέθανεν ύ προσφιλής ήμών 
συνεργάτης καί άλλοτε Πρόεδρος τοϋ Δικηγορικού Συλλόγου 
’Αθηνών ’Άγγελος Σταυρόπουλος, όστις επί σειράν ετών 
έχρη μάτισε μέλος τής εξελεγκτικής καί επί τοϋ προϋπολογισμού 
επιτροπείας τής Εταιρείας, πολυτίμους δέ παρέσχεν εις ημάς υπη
ρεσίας, μετά ζήλου πάντοτε καί έξαιρέτου στοργής άποβλέπων εις 
τό έργον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας. Τό αγαστόν ήθος, τά 
εδραία εθνικά αισθήματα καί ή ειλικρίνεια τής συνεργασίας τοϋ 
άνδρός μεθ’ ήμών θά παραμείνωσιν ανεξίτηλα εις τούς συνεργάτας 
αυτού.

Ό διαπρεπής Ελληνιστής καί Καθηγητής τοϋ Πανεπιστη
μίου τών ’Αθηνών Εμμανουήλ Πεζόπουλος κατέλιπεν όντως 
δυσαναπλήρωτον κενόν έν τή Ελληνική Φιλολογική επιστήμη
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6 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1945-1947

ύποκύψας εις τον ήδη κατά την εχθρικήν κατοχήν έκδηλωθέντα 
κλονισμόν τής υγείας του (-{■ 16.6.47). Μαθητής τοϋ πολλοϋ εκεί
νου Κωνσταντίνου Κοντού γενόμενος καί μετά τό πέρας τών σπου
δών ιδιαιτέρως μετ’ εκείνου συνδεθείς, έ'χων δέ και φΰσιν δεξιάν, 
ήδυνήθη ευρύτατα νά ώφεληθή έκ τών διδαγμάτων τοϋ μεγάλου 
διδασκάλου καί διά τής ιδίας αΰτοΰ εργασίας κατόπιν νά άποβή 
αντάξιος τοϋ διδασκάλου μαθητής. Ή φιλολογική ευρυμάθεια τοϋ 
άνδρός έκφαίνεται έν παντί αύτοϋ επιστημονικά) δημοσιεΰματι, 
ή δέ προχειρότης τήν οποίαν εΐχε περί παν φιλολογικόν ζήτημα 
άνακΰπτον έν ταΐς προφορικαΐς συζητήσεσιν έδείκνυε τήν βαθεΐαν 
φιλολογικήν αύτοϋ κατάρτισιν. Δυστυχώς ό προώρως έπελθών 
θάνατος άνέκοψε τήν επιστημονικήν αύτοϋ παραγωγήν, ουτω δέ 
δέν ήδυνήθη νά παράσχη ό φίλος συνάδελφος πάντα δσα ώφελι- 
μώτατα παρεσκεΰαζε προς προαγωγήν τής φιλολογικής επιστήμης. 
Ή εύάριθμος χορεία τών εργατών τής αρχαίας Ελληνικής φιλο
λογίας έστερήθη διά τοϋ θανάτου τοϋ Εμμανουήλ Πεζοποΰλου 
κορυφαίου συνεργάτου και δδηγοΰ, ή δέ ’Αρχαιολογική Εταιρεία 
παλαιοϋ κα'ι άορωσιουμένου εταίρου.

Μετά βαθείας λύπης άναφέρομεν καί τον θάνατον τοϋ ιστο
ρικού Δη μητριού Καλαποθάκη (f 1.7.47), τοϋ μετέπειτα 
άφοσιωθέντος εις τήν δημοσιογραφίαν ώς άνταποκριτοΰ ’Αγγλι
κών εφημερίδων, διευθύναντος επί τινα περίοδον καί τό γραφεΐον 
τύπου τοϋ Υπουργείου τών Εξωτερικών. Συνδυάζουν ιστορικήν 
μόρφωσιν καί γλωσσομάθειαν μετά τρόπων πράων καί εύπροση- 
γόρων, ήδυνήθη ό Δημήτριος Καλαποθάκης νά ώφελήση άθορΰ- 
βως, αλλά θετικώς τά Ελληνικό ζητήματα.

Ειλικρινή λύπην ήσθάνθημεν καί επί τή άπωλεία δύο πα
λαιών εταίρων, άμφοτέρων ιατρών, τοϋ Θωμά Σκάσση καί τοϋ 
Βασιλείου Λαμπίκη.

’Αλλά βαθύτατα έ'πληξεν ημάς ό θάνατος τοϋ φιλτάτου ημών 
έν τώ Συμβουλίου συνεργάτου, ’Αντιπροέδρου δέ τοϋ Συμβουλίου 
τής Επικράτειας Φιλώτα Παπαγεωργίου (f 19.10.47).
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Γενική εκύεσις τού Γραμματέως 7

Γεννηθείς εν Θεσσαλονίκη, δχε ακόμη ή Μακεδονική πρω
τεύουσα έτουρκοκρατεϊτο, έ'τυχεν εξαίρετου ανατροφής καί παιδεύ- 
σεως υπό γονείς ιδιαιτέρως έξέχουσαν κατέχοντας θέσιν εν τη Ελ
ληνική κοινωνία τής πόλεως, έκμαθών δέ άρτίως την Τουρκικήν 
γλώσσαν καί φιλολογίαν, ήδυνήΟη μετά τό πέρας των νομικών του 
σπουδών να άποβή διαπρεπής δικηγόρος παρά τοΐς τότε δικαστη- 
ρίοις τής Θεσσαλονίκης, διακρινόμενος μεταξύ τών συναδέλφων 
αυτού δια τε τήν μάθησιν καί τό ή9ος.

Ότε έπήλθε τό πλήρωμα τού χρόνου καί ή ιστορική πόλις 
άπηλευθερώθη υπό τού νικηφόρου Ελληνικού στρατού καί έπα- 
νήλθεν είς τούς κόλπους τής μητρός Ελλάδος, ύ Φιλώτας Παπα- 
γεωργίου είσήλθεν άρτίως παρεσκευασμένος είς τήν δημοσίαν 
ζωήν τής εύρυτέρας πατρίδος καί από τής στρατιωτικής δικαιοσύ
νης έ'φθασεν είς τήν άνωτάτην βαθμίδα τής δικαστικής ιεραρχίας 
μετασχών έπαξίως ως μέλος τακτικόν τού Συμβουλίου τής Επι
κράτειας κατά τήν πρώτην τούτου συγκρότησιν υπό Πρόεδρον τον 
Κωνσταντίνον Ρακτιβάν.

"Οτε ή Μοίρα έπέκλωσεν είς τήν πατρίδα ημών τήν μυσαράν 
εκείνην κατοχήν ό Φιλώτας Παπαγεωργίου συνελήφθη καί έρρί- 
φθη είς τάς φύλακας, κατηγορούμενος ότι ως ύπατος αρχηγός τών 
έν Έλλάδι ελευθέρων τεκτόνων συνειργάζετο μετ’ άλ?ι.ων ξένων 
στοών πρύς ανατροπήν τού φασιστικού καθεστώτος τής ’Ιταλίας 
καί τής Γερμανίας. Ή κατηγορία ήτο βαρεία καί κατ’ εξοχήν επι
κίνδυνος, δεδομένου τού απηνούς διωγμού, τον όποιον ειχον ύπο- 
στή αί τεκτονικά! στοαί είς άμφοτέρας τάς χώρας έκείνας. Έκ 
τούτου καί ή μακροτέρα φυλάκισις τού αειμνήστου φίλου ύπήρξεν 
αυστηρά καί σκληρά καί απάνθρωπος. Καί δεν απέδειξε μέν τίποτε 
ή επίμονος καί εξαντλητική άνάκρισις, ό δέ αδίκως κατηγορηθείς 
άπεφυλακίσθη, άλλ’ αί κακουχίαι τής φυλακίσεως καί τής αύστη- 
ροτάτης άπομονώσεως, ώσεί έπρόκειτο περί τού χειρίστου τών 
κακούργων, έκλόνισαν σημαντικώς τήν υγείαν καί τά νεύρα τού 
διακεκριμένου άνδρός, ώστε κατ’ αλήθειαν ουδέποτε πλέον ανέ
κτησε πλήρη τήν υγείαν του καί τήν ψυχικήν του ήρεμίαν ό άεί-
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Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1945- 1947

μνηστος συνεργάτης ημών, εις τοΰτο δέ εμμέσως οφείλεται καί 
ό θάνατος αύτοΰ.

Ή απώλεια τοΰ Φιλώτα Παπαγεωργίου έγένετο βαθύτατα 
αισθητή εις πάντας εκείνους, οί όποιοι συνειργάσθησαν μετ’ αύτοΰ, 
διότι ύπήρξεν άρτιος άνθρωπος, εύγενής την ψυχήν καί δίκαιος 
κα'ι φιλόπατρις.

Τό εν τώ Συμβουλίφ κενόν ευτυχώς έδέχθη να π?ιηρώση και 
ύπερπ?ιηρώση άνήρ διαπρεπέστατος, αύτός ό Πρόεδρος τοΰ Συμ
βουλίου τής Επικράτειας κ. Παναγιώτης Πουλίτσας, τοΰ 
οποίου τήν στοργήν προς τό έργον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, 
γινώσκομεν πάντες εκ τής πολυτίμου καί εγκύρου αύτοΰ προεδρίας 
τών Γενικών ήμών συνελεύσεων.

Τό Συμβούλων προς τούτοις καθ’ δ έχει έκ τοΰ όργανισμοΰ 
δικαίωμα καί λαβόν ύπ’ δψιν τάς έξαιρέτους υπηρεσίας, τάς οποίας 
προσήνεγκεν εις τήν ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν ό Σύμβουλος τοΰ 
Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. ’Αριστοτέλης Πέππας, όμοφώνως 
έξέλεξεν αυτόν ισόβιον τακτικόν έταΐρον.

Κατά τό έτος 1947 άπό τής 10ης Σεπτεμβρίου μέχρι τής 
18ης, ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία ευχαρίστως μετέσχε προσκλη- 
θεΐσα τών εν Άθήναις γενομένων εορτών επί τή συμπληρώσει 
εκατονταετίας άπό τής ίδρύσεως τής Γαλλικής ’Αρχαιολογικής 
Σχολής, άδελφοΰ ιδρύματος, τοΰ οποίου ή μακρά καί ένδοξος επι
στημονική δράσις εν τή ήμετέρα χώρα ούχί μόνον τήν Γαλλικήν 
καί τήν διεθνή επιστήμην σημαντικώς προήγαγεν, αλλά καί τήν 
ήμετέραν αρχαιολογικήν κίνησιν εύστόχως διηυκόλυνε καί παρώρ- 
μησε διά τής συναδελφικής αναστροφής καί τοΰ επιστημονικού 
παραδείγματος.

Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία ως πρεσβυγενής αδελφή τών εν 
Άθήναις παρομοίων ξένων ιδρυμάτων τιμώσα τό έκατονταετές 
έργον τής έορταζούσης Σχολής διά μεν τοΰ Προέδρου αυτής 
προσέφερεν έντυπον συγχαρητήριον γράμμα εις Άρχαίαν Έλληνι-
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κήν εντός δερμάτινου περιβλήματος, διά δε τοΰ Γραμματέως 
τοϋ Συμβουλίου προσεφώνησε την Διεύθυνσιν τής Γαλλικής 
Σχολής κατά την πρώτην πανηγυρικήν συνεδρίασιν τής 11ης 
Σεπτεμβρίου.

Προς τούτοις δτε ή γενναιοδωρία και ή φιλοφροσύνη τής 
Γαλλικής Κυβερνήσεως έφερε τον συνάδελφον κ. Ά. Κεραμόπουλ- 
λον καί τον Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου εις ΙΙαρισίους διά τό 
δεύτερον μέρος των εορτών τής έκατονταετηρίδος τής Σχολής, 
ό Γραμματεύς τοΰ Συμβουλίου κατά την εν τή Σορβόννη γενο- 
μένην πανηγυρικήν συνεδρίασιν τής 6ης Νοεμβρίου 1947 είχε τήν 
ευκαιρίαν νά χαιρετίση τήν Γαλλικήν Σχολήν καί έξ ονόματος τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Έπί τή ευκαιρία τοΰ εύτυχοΰς τούτου γεγονότος τής Γαλλι
κής ’Αρχαιολογικής Σχολής τό Συμβούλων τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας ένόμισεν ότι ωφειλε νά τίμηση Γάλλους αρχαιολόγους 
καί ώνόμασεν επίτιμον αντιπρόεδρον μεν τον Καθηγητήν 
τής ’Αρχαιολογίας εν Παρισίοις καί ’Ακαδημαϊκόν κ. Κάρολον 
Picard, άχρι τοΰδε επίτιμον σύμβουλον τής ’Εταιρείας, επιτί
μους δε συμβούλους τον Διευθυντήν τής Γαλλικής Σχολής 
καί Καθηγητήν τής ’Αρχαιολογίας κ. ’Ροβέρτον Demangel, 
τον επίτιμον Διευθυντήν τοΰ Λούβρου καί ’Ακαδημαϊκόν κ. Α. 
Merlin, τον κ. Πέτρον Jouguet, επιφανή ιστορικόν τής 
αρχαίας Ελλάδος καί παπυρολόγον, ’Ακαδημαϊκόν καί Πρύτανιν 
των μελών τής Γαλλικής Σχολής, προεδρεύσαντα δέ τών εν Άθή- 
ναις εορτών τής έκατονταετηρίδος, τον κ. Πέτρον de La Coste 
Messeliere, ’Ακαδημαϊκόν καί Καθηγητήν τής ’Αρχαιολογίας 
εν Παρισίοις, καί τον κ. Rene Vallois, Καθηγητήν τοΰ εν 
Bordeaux Πανεπιστημίου, άντεπιστέλλον μέλος τοΰ ’Ινστιτούτου 
τής Γαλλίας. Επίτιμον έταΐρον ώνόμασε τό Συμβούλων τον 
κ. Fernand Chapouthier, Καθηγητήν τοΰ εν Παρισίοις Πανε
πιστημίου. Άντεπιστέλλον δέ μέλος ώνομάσθη ό νεώτερος δόκι
μος αρχαιολόγος καί Γενικός Γραμματεύς τής Γαλλικής Σχολής 
κ. Pierre A m a n d r y.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:25 EEST - 34.220.209.173



10 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1945 - 1947

Ή κατάστασις τής Βιβλιοθήκης τής Εταιρείας εχει ώς
εξής:

Κατά τό έτος 1945 είσήχθησαν εις την Βιβλιοθήκην εξ 
ανταλλαγής μέν τόμοι τριάκοντα καί εις, εκ δωρεάς δε τόμοι τεσ
σαράκοντα και πέντε, ούδέν δε βιβλίον ήγοράσθη.

Κατά τό έτος 1946 είσήχθησαν εΐς μέν τόμος έξ αγοράς, εξ 
ανταλλαγής δέ τόμοι δέκα τρεις καί εκ δωρεάς τόμοι πεντήκοντα.

Κατά τό έτος 1947 είσήχθησαν έξ αγοράς μέν τόμοι τριά
κοντα έξ, έξ ανταλλαγής δέ τόμοι εκατόν πέντε καί έκ δωρεάς τόμοι 
όγδοήκοντα οκτώ.

Ή έξέτασις των αριθμών τούτων δεικνύει ότι ή έπάνοδος εις 
την όμαλότητα βαίνει προοδευτικώς, έλπίζομεν δέ ότι δεν θά βρα- 
δύνη έπί πολύ ή κανονική προσαύξησις τής μοναδικής ταύτης 
Ελληνικής αρχαιολογικής βιβλιοθήκης, ώστε νά καταστή αΰτη καί 
πάλιν, όσον είναι δυνατόν, περισσότερον ένήμερος ώς πρύς την 
πλουσίαν διεθνή αρχαιολογικήν βιβλιογραφίαν. Όσον αφορά τά 
ξένα δημοσιεύματα ή Εταιρεία έκφράζει τήν εύγνωμοσύνην αυτής 
προς τούς σπεύσαντας νά άποστείλωσι τά δημοσιεύματα αυτών, 
περιοδικά τε καί άλλα βιβλία, χωρίς νά άναμένωσι τήν έκ μέρους 
ημών αποστολήν τών όφειλομένων ανταλλαγμάτων. Δείγμα καί 
τούτο τής προς τήν ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν καί τό μακρόν 
αυτής έργον άπονεμομένης τιμής. Είναι δέ έπείγουσα ή ανάγκη, 
όπως ή Εταιρεία προβή γοργότερον εις τήν άναπλήρωσιν τών 
δημοσιευτικών αυτής καθυστερήσεων, ΐνα έπαναλάβη τάς έξ ανταλ
λαγής κανονικός της υποχρεώσεις, όπως καί προηγουμένως εϊπο- 
μεν. Είναι δέ αί άνταλλαγαί αύται σημαντικόν μέσον πλουτισμού 
τής βιβλιοθήκης. Ό δι’ αγοράς πλουτισμός είναι ακόμη δυσχερής 
διά τά έμπόδια, τά όποια παρεμβάλλονται εις τό βιβλιεμπόριον 
άπό τής πλευράς τής ρυθμίσεως τού συναλλάγματος.

Τό ζήτημα τού πλουτισμού τής βιβλιοθήκης είναι σπουδαΐον, 
διότι ή βιβλιοθήκη αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεσιν τής έπιστη- 
μονικής έργασίας καί τής προαγωγής τών αρχαιολογικών δήμο-
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σιευμάτων. Αί άνασκαφαί δεν είναι ό τελικός σκοπός των αρχαιο
λογικών ιδρυμάτων, άλλα μέσον προς μελέτην, ή οποία, μόνη αυτή, 
αποτελεί την προαγωγήν τής επιστήμης. Άλλ’αί άνασκαφαί, όσον- 
δήποτε εύκταΐαι καί αν είναι προς άποκάλυψιν νέων μνημείων τοΰ 
αρχαίου Ελληνικού βίου, δεν είναι τό μόνον μέσον προς επιστη
μονικήν πρόοδον, διότι υπάρχει ακόμη άφθονος ΰλη προς επιστη
μονικήν έκμετάλλευσιν καί συγκρότησιν επιστημόνων αρχαιολό
γων. Έκ τούτου είναι προφανές ότι μεταξύ τής έκτάσεως των άνα- 
σκαφών καί τής έκτάσεως τής επιστημονικής έπεξεργασίας πρέπει 
νά ύπάρχη σύμμετρος αντιστοιχία, μάλλον δέ νά προέχη ή υπο
χρέωσες τής επιστημονικής έπεξεργασίας τοϋ ανεκδότου ακόμη έπι- 
στημονικοϋ ύλικοΰ. Διά τούτο όφείλομεν νά προαγάγωμεν πάση 
θυσία τα επιστημονικά δημοσιεύματα, διότι άνευ τούτων ούδεμίαν 
αξίαν έ'χουσιν αί άνασκαφαί. Σήμερον δέ υπάρχει καί πρόσθετος 
λόγος, όπως άσκήσωμεν σώφρονα άνασκαφικήν πολιτικήν, διότι 
υπό τάς ύφισταμένας συνθήκας ή στέγασις καί ή συντήρησις των 
νέων μνημείων καθίσταται σχεδόν αδύνατος διά τήν ανικανότητα 
τοΰ Δημοσίου, όπως άνταποκριθή προς νέας αρχαιολογικός υπο
χρεώσεις, αφού ουδέ τάς παλαιάς είναι ικανόν νά αντιμετώπιση, 
τά δέ μουσεία καί αυτά τά τών ’Αθηνών παραμένουν ακόμη κλει
στά προς μεγάλην ηθικήν ζημίαν καί επιστημονικήν βλάβην, μολο
νότι σοβαρώτατοι λόγοι εθνικής ώφελείας θά έπέβαλλον τήν άπο- 
κατάστασιν τών μουσειακών ήμών πραγμάτων.

Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία ως τύ άρχαιότατον αρχαιολο
γικόν ίδρυμα αισθάνεται τήν ΰποχρέωσιν, όπως άπευθύνη έκκλησιν 
προς τήν Κυβέρνησιν υπέρ τής άναζωογονήσεως τής άρχαιο?ιθγι- 
κής ταύτης ύποστάσεως τής χώρας.

Έγράφη, ώς ήκουσα, τελευταΐον ότι ή έκπαίδευσις τών Έλλη- 
νοπαίδων πρέπει νά άρχίζη διά τοΰ Σολωμοΰ. Δεν έγράφη δέ τούτο 
υπό κομμουνιστοΰ, ώς θά ΰπώπτευέ τις. Άλλοίμονον εις τήν Ελλάδα 
έάν άρνηθή τάς ένδοξοτάτας περιόδους τής ιστορίας της, αί όποΐαι 
διά πάντας τούς πεπολιτισμένους λαούς χρησιμεύουν ώς σχολεΐον 
ύπερτάτου ανθρωπισμού καί άνατάσεως τής ψυχής καί τής διανοίας.
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Ή ιστορία τής Ελλάδος είναι ενιαία από τών παναρχαίων 
χρόνων μέχρι σήμερον, εις οΰδένα δέ έλληνικώς σκεπτόμενον επι
τρέπεται ή διάσπασις τής εθνικής παραδόσεως, διότι τό αντίθετον 
θά έσήμαινε κλονισμόν αυτής τής εθνικής ύποστάσεως, υπέρ τής 
οποίας είργάσθη άνενδότως καί ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία δι’όλης 
τής μακράς καί εθνικής αυτής ιστορίας. ’Ηδη δέ διανοίγονται 
ευρύτεροι ορίζοντες δράσεως διά τής ευτυχούς ένσωματώσεως τής 
καί αρχαιολογικούς σημαντικωτάτης Δωδεκανήσου, όπου ή Ελλάς 
δέν επιτρέπεται να φανή κατωτέρα τής ξένης δυνάμεως, ή οποία 
την κατεΐχεν. ’Αλλά καί εις την Κύπρον θά ένεδεικνύετο καί άπύ 
τοΰδε νά έργασθώμεν. ’ Ας εύχηθώμεν, όπως ή όλοκλήρωσις αύτη 
τού εθνικού έργου τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας είναι ταχεία!

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΕΥΘΥΝΘΕΝ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΣΑΝ 

ΤΗΝ ΤΓΡΩΤΗΝ ΑΥΤΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΗι ΕΝΘΑΔΕ ΓΑΛΛΙΚΗ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΣΧΟΛΗ,

ΑΙΕΝ ΑΡΙΣ.ΤΕΥΕΙΝ

ΓΙανήγυριν ύμΐν άγουσιν επί tfj τής εκατονταετηρίδας ένδόξω συντέλεια 
οί τής Άθήνησιν ’Αρχαιολογικής Εταιρείας πρόβουλοι, οις ’Αντώνιος Έ. 
Μπενάκης προήδρευε, έγραμμάτευε δέ Γεώργιος Π. Οικονόμος, έγνωσαν ΰμΐν, 
ανδρες εύγενέστατοι καί τής παιδείας τής Ελληνικής πεφωτισμένοι θιασώται, 
τάδε τά γράμματα πέμπειν, ΐνα τεκμήριον ταΰτα ΰπάρχη τής παρά τών 
Ελλήνων τιμής τε καί χάριτος έφ’ οίς καλοϊς τε καί μεγάλοις υπέρ τής τών 
Ελλήνων αρχαιολογίας διαπεπράχατε καί έ'τι καί νΰν διατελεΐτε εργαζόμενοι. 
Πρώτοι γάρ τών ξένων μετά την τής πρεσβυγενοϋς ’Αρχαιολογικής Εται
ρείας γένεσιν εις τήν χώραν την ήμετέραν έπιδημήσαντες ούκ έπαΰσασθε 
δι’ εκατόν ετών άτρύτως διαπονοΰμενοι, ΐνα τα τής Ελλάδος μνημεία συν 
τέχνη πολλή άνακαλΰπτητε καί ερμηνεία ενδελεχεΐ τή τής οικουμένης άκριβεΐ 
γνώσει προσάγητε. Ού μην άλλα καί τής τών τόπων τών καθ’ Ελλάδα σΰμ- 
πασαν έρευνης ουδέ επί σμικρόν ήμελήσατε, άλλα καλλίσταις συγγραφαΐς
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πρώτοι ύμεΐ; τή των άλλων έρεύνη την δάδα προυφήνατε και την έφ’ υμάς 
τεθεΐσαν ελπίδα εύδόξως έδικαιώσατε. Τό δ’ δ'λον έ'ργον τό ύμέτερον ούχ 
απλώς εις την Ελλάδα την άρχαίαν και την κατά τό Βυζάντιον άποβλέπειν 
χρήναι ηγούμενοι, αλλά και εις την καθ’ ημάς Ελλάδα παρεκτείνοντες, ηδι- 
στον άρτυμα τη τοΰ δλου Ελληνικού βίου γνώσει προσέθεσθε και έκ τοΰ 
ζώντος έ'τι γένους τοΰ Έλληνικοΰ τό άρχαΐον εκείνο διαγιγνώσκειν οΐοί τ’έγέ- 
νεσθε καί τά προσλείποντα άναπληροΰν. "Απαν γάρ τό Ελληνικόν εν τι καί 
αδιαίρετον καί συνεχές υπάρχει, οι δ’ 'Έλληνες αεί έαυτοΐς την τε ψυχήν καί 
την διάνοιαν όμοιοι, ου μέντοι άδιαλείπτως άκμάζοντες καί έν παντί μεγα- 
λουργοΰντες διά την τών ανθρωπίνων πραγμάτων παλίντροπον τύχην, φιλό
τιμοι δ’ όμως καί φιλόδοξοι καί ταχύ έπιδιδόντες, δταν ειρήνης τυγχάνωσι 
καί εις ευδοξίαν μη διακωλΰωνται. Φιλόξενον δε την γνώμην έχοντες τούς 
αγαθούς καί εύ'νους τών έπιδημοΰντων καί τούς τής παιδείας τής Ελληνικής 
μετέχοντας προφρόνως φιλοΰσί τε καί θεραπεΰουσι καί εις ίσοπολιτών μοίραν 
τιθέασιν. Οΰτω δή χυμείς ου μόνον συναγωνισταί άποβεβήκατε δτρηροί τε 
Μουσάων θεράποντες, αλλά καί φίλοι συγχαίροντές τε καί συμπάσχοντες ήμΐν.

Διό καί την εορτήν τήν ύμετέραν ήμετέραν ηγούμενοι ίσα ύμΐν χαίρομεν 
καί τούς πόνους γεραίρομεν τούς ύμετέρους καί άντιδιδόντες χάριν έχομεν 
εφ5 οις υπέρ τής Ελληνικής αρχαιολογίας έπράξατε καί έτι πράττετε. Ύμΐν 
δε δοίη φίλος Πάν τε καί άλλοι δσοι τήδε θεοί καλούς καί εις τον εφεξής 
χρόνον γίγνεσθαι τάνδοθεν, έξωθεν δ’ δσα έχετε τοΐς εντός είναι ύμΐν φίλια, 
πλούσιον δε νομίζοιτε τον σοφόν, τό δε χρυσού πλήθος εί'η ύμΐν δσον μήτε 
φέρειν μήτε άγειν δύναιτ’ άλλος ή ό σώφρων.

’Έρρωσθε καί χαίρετε καί εύδοξεΐτ’ ές αεί.

A. Ε. ΜΠΕΝΑΚΗΣ Γ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
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