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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1936 

ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΕΝ ΤΗι ΓΕΝΙΚΗι ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΤΗι 16Ηι ΜΑΡΤΙΟΥ 1937

ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μεγάλε ιότατε,

Κατά το ενενηκοστόν ένατον έτος τής Εταιρείας ό θάνατος 
συχνάκις έκρουσε την θύραν τής εύρυτέρας αρχαιολογικής ημών 
οικογένειας, πλείονας δέ φίλους και συνεργάτας άπέδοοκεν εις την 
μητέρα γήν. Βαθέως θλιβόμενοι διά την απώλειαν, στρέφομεν 
ευλαβή την άνάμνησιν προς την δράσιν των εξαίρετων άνδρών, 
οΐτινες αφιέρωσαν την ζωήν αυτών ε’ίτε προς την επιστήμην εϊτε 
προς την κοινωνίαν καθ’ όλου, εϊτε παρ’ ήμΐν εϊτε αλλαχού, πάντες 
πιστοί είς την υψηλήν ιδέαν τοΰ ανθρωπισμοί).

Ό Άλφρέδος Bruckner (15. 1. 1936) ήσκησε τήν 
αρχαιολογίαν έπ'ι μακρόν και εύστόχως, καίπερ βεβαρημένος υπό 
τών καθηκόντων τής γυμνασιακής αύτοΰ θέσεως εν Βερολίνου, αφιέ
ρωσε δέ σχεδόν πάντα τον επιστημονικόν αΰτοΰ βίον είς τήν 
μελέτην τών αρχαίων Ελληνικών νεκροταφείων και κατέστη ειδικός 
περϊ παν συγγενές ζήτημα. Αί Άθήναι έγνώρισαν έπ'ι μακρότερον 
τον άνδρα, ή δέ ’Αρχαιολογική Εταιρεία στενώτερον συνεδέθη 
μετ’ αΰτοΰ διά τής άνασκαφής τοΰ Κεραμεικοΰ, όπου ό Bruckner 
συνεχίζουν εξ ονόματος τής Εταιρείας τάς παλαιάς εργασίας αυτής, 
άνέωξεν όλως νέαν περίοδον έξερευνήσεως τοΰ ενδόξου χώρου και
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πλείστας διεφώτισε λεπτομέρειας ίστορικάς και τοπογραφικάς. 
Πρώτος συγγράψας συστηματικόν βιβλίον περί τοϋ αρχαίου Κερα- 
μεικοΰ, έσχε τήν ευκαιρίαν να συμπλήρωσή τό εργον διά πλειόνων 
πραγματειών στηριζομένων εις τα πορίσματα τών μεταγενεστέρων 
ιδίων αύτοΰ ερευνών. Άλλα καί ή παλαιοτέρα αύτοΰ εκτενής πραγ
ματεία, ήν από κοινού μετά τοϋ Erich Pernice συνέγραψε περί 
τού κατά τήν οδόν Πειραιώς μεγάλου νεκροταφείου τής γεωμε
τρικής ιδία περιόδου, τάσσει τον Bruckner μεταξύ τών άνδρών 
τών είδικωτάτων περί τά νεκρικά πράγματα καθ’ όλου καί χρησι- 
μωτάτων εις πάντα περί ταΰτα άσχολοΰμενον.

Τον 'Ροδόλφον Heberdey, (7. 4. 1936) Καθηγητήν τής 
Αρχαιολογίας έν τώ Πανεπιστήμια) τού Gratz, έγνώρισαν αί Άθή- 
ναι επί μακρόν, ότε διηΰθυνεν ενταύθα τήν Αυστριακήν Αρχαιο
λογικήν Σχολήν καί συνεδέθη προς τήν χώραν ήμών διά τε τής 
βαθείας του επιστήμης καί διά τής ειλικρινούς αυτού προσήνειας.

Ή αρχαιολογική ευρυμάθεια τοϋ Heberdey περιέλαβεν εις 
τήν έρευναν αυτού καί φιλολογικά-αρχαιολογικά θέματα καί επι
γραφικά καί καθαρώς άνήκοντα εις τήν καλλιτεχνικήν ιστορίαν 
τής αρχαίας Ελλάδος. Καί ό Παυσανίας ώς άρχαιολογικός συγγρα- 
φεύς καί ή επιγραφική έξερεύνησις τής Μ. Ασίας καί ή συνεργασία 
αυτού έν Έφέσφ» καί τά αρχαϊκά γλυπτά τών Δελφών καί ή έν τώ 
Μουσείω τής Άκροπόλεως αρχαϊκή πλαστική υπήρξαν πεδία, έντοις 
όποίοις έξεδηλώθη αδρά ή προσωπικότης τού άνδρός ώς έρευνητοϋ 
καί εύστοχου έρμηνευτοϋ. Έξαίρετον δε έν ταΐς έργασίαις αυτού 
καταλαμβάνει θέσιν ή έν συνεργασία μετά τοϋ Schrader άνασύν- 
θεσις τών πωρίνων γλυπτών έργων τοϋ μουσείου τής Άκροπόλεως 
καί έμβριθεστάτη περί αυτών μελέτη τής οποίας οί καρποί έξετέ- 
θησαν έν μνημειώδει δημοσιεύσει τού Αυστριακού Αρχαιολογικού 
Καθιδρΰματος. Άρκεΐ μόνη ή μελέτη αΰτη, ινα έξασφαλίση μακρόν 
έπιστημονικόν βίον εις τό όνομα τοϋ Heberdey, ούδείς δε θά δύνα- 
ται νά μελετήση έν τφ μέλλοντι τό μουσεΐον τής Άκροπόλεως άνευ 
τής οδηγίας καί τού Heberdey.
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Καί τον Παύλον Wolters (21.10.1936) έγνώρισαν επί μακρόν 
αί Άθήναι, δτε ήτο δεύτερος διευθυντής τής ενταύθα Γερμανικής 
’Αρχαιολογικής Σχολής καί έθεμελίωσε διά τε τής έρεΰνης καί τής 
διδασκαλίας αυτού την εύρυτάτην αυτού επιστημονικήν φήμην. Ή 
θέσις των ’Αθηνών ώς διεθνούς επιστημονικού αρχαιολογικού κέν
τρου συνετέλεσεν, ώστε ό Wolters να ώφελήση ούχί μόνον τούς εν 
Άθήναις συμπολίτας αυτού, αλλά να επίδραση καί εύρύτερον επί 
τήν έξέλιξιν των πλαστικών μελετών διά τών ιδίων αυτού ερευνών 
καί διά τής εν Άθήναις διδασκαλίας του εις εύρύτερον κύκλον.

Ό περιγραφικός κατάλογος τών γύψινων εκμαγείων τού Βερο
λίνου, ό τό πρώτον συγγραφείς υπό τοΰ Friederichs, κατέστη διά 
τής δευτέρας έκδόσεως τού Wolters απαραίτητον βοήθημα καί 
αυτόχρημα έγχειρίδιον τής ιστορίας τής Ελληνικής πλαστικής, 
ακόμη καί σήμερον χρησιμωτατον εν πολλοΐς. Έάν δε ή σύγχρονος 
επιστήμη διαθέτη πλείονα βοηθήματα εν τώ κλάδω τούτω τής 
’Αρχαιολογίας, δεν πρέπει νά λησμονώμεν επί τών ώμων τίνων 
άνδρών έστηρίχθημεν διά νά άνέλθωμεν ΰ\|)ηλότερον.

’Αλλά καί ή μελέτη τών ευρημάτων τού θολωτού τάφου τού 
Μενιδίου, καί ή κατεύθυνσις τής δημοσιεύσεως τών αγγείων τής 
Άκροπόλεως καί άλλ,αι πολλαί πραγματεΐαι εγκατεσπαρμένοι εν τοϊς 
Γερμανικοΐς άρχαιολογικοΐς περιοδικοΐς καί έν τοϊς πρακτικοίς 
τής ’Ακαδημίας τού Μονάχου ώς καί αί αλλεπάλληλοι εκδόσεις καί 
συμπίιηρώσεις τής 'Ιστορίας τής αρχαίας τέχνης τοΰ Springer 
μαρτυρούσι περί τής σημασίας τού άνδρός διά τήν άνάπτυξιν τών 
ήμετέρων σπουδών.

Τον Wolters έχαρακτήριζεν ούχί μόνον λεπτολόγος ακρίβεια 
περί τήν έ'ρευναν, αλλά καί άκρα ευαισθησία περί τό καλόν καί 
διορατικότης περί τήν διάκρισιν τής τεχνοτροπίας, πολυτιμότατα 
εφόδια διά τήν αρχαιολογικήν εύδοκίμησιν, μάλιστα δε καθ’ ήν 
εποχήν αί αρχαιολογικοί έ'ρευναι εύρίσκοντο έν τώ μεθοδολογικά) 
αυτών σχηματισμό) καί ειχον ανάγκην τοιούτων καί φιλολογικώς 
άρτίως συγκεκροτημένων οδηγών.

Τον επιφανή άνδρα δεν εΐχεν έπί τοσούτον απορροφήσει

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:02 EEST - 34.220.209.173



4 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1936

ή αρχαία Ελλάς, ώστε νά άγνοήση ούτος την νέαν ημών πατρίδα. 
Τουναντίον ήγάπησεν ούτος την νέαν Ελλάδα, ουδέποτε δε παρέ- 
λειπεν ευκαιρίαν, δπως διαδήλωσή τα αίσθήματά του προς τον 
τόπον, τον όποιον ή Τΰχη εΐχεν ορίσει ως τό λίκνον τής έπιστημο- 
νικής του δόξης.

Άλλα κα'ι άλλο ύπέστη πλήγμα ή Αρχαιολογία διά τοΰ θανάτου 
τοΰ Θεοδώρου Wiegand, (20. Γ2.1936) Προέδρου τοΰ εν Βερο
λίνο) Αρχαιολογικού Καθιδρΰματος τοΰ Γερμανικοΰ Κράτους. Ή 
Αρχαιολογική Εταιρεία μετέχει τοΰ πένθους τοΰ άδελψοΰ Γερμα
νικού ιδρύματος καί θλίβεται διά την απώλειαν τοΰ επιτίμου αυτής 
εταίρου. Ό Θεόδωρος Wiegand δεν υπήρξε μόνον κορυφαίος επι
στήμων, αλλά καί ίκανώτατος οργανωτής καί διοικητής, πολλά δια- 
πράξας υπέρ τής πατρίδος αΰτοΰ.

Την έν Άθήναις διατριβήν αύτοΰ ό Wiegand άψιέρωσεν εις 
την μελέτην τών πωρίνων κτισμάτων τής Άκροπόλεως καί τά πολύ
τιμα αύτοΰ πορίσματα κατέθηκεν εις άξιολογώτατον σύγγραμμα, 
τό όποιον άνέωξεν οδόν εις νέας καρποφόρους έρεύνας.

Αλλά μετά ταΰτα εϊλκυσεν αυτόν διά παντός ή Τουρκία καί 
ό Wiegand συνεργάτης καί διάδοχος τοΰ Καρόλου Hnmann άφω- 
σιώθη έξ ολοκλήρου εις την έρευναν τής Μικρασιατικής Ελλάδος, 
όπου άνέστησε διά τών άνασκαφών του την ΓΙριήνην καί την 
Μίλητον καί διά τών εκτενών του δημοσιεύσεων άνεκαίνισε τήν τε 
αρχαϊκήν Ιωνίαν καί τήν μετ’ Αλέξανδρον Ελλάδα.

Αλλά καί τάς άνασκαφάς τής Περγάμου έξηκολούθησε κατά 
τά τελευταία έτη ό Wiegand καί τής Σάμου τό Ήραΐον έν μέρει 
άνέσκαψε καί πόλεις Έλληνικάς τής Συρίας έξηρεύνησε καί δή καί 
τήν Παλμύραν, περί ής καί πολυτελές έξέδωκε δημοσίευμα.

Έκ τής μουσειακής αύτοΰ σταδιοδρομίας θαυμαστός καρπός 
ύπήρξεν ή άνοικοδόμησις τοΰ νέου Περγαμηνοΰ Μουσείου, καί ή 
έν αύτφ συγκρότησις τοΰ μεγίστου έκ πρωτοτύπων έργων άπαρτι- 
ζομένου αρχιτεκτονικού μουσείου τοΰ κόσμου. Τό Περγαμηνόν 
Μουσεϊον αποτελεί τον έκφραστικώτερον τίτλον τοΰ διοικητικού 
δαιμόνιου τοΰ Θεοδώρου Wiegand.
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Εις την έξαίρετον ταΰτην ικανότητα οφείλεται καί ή μετά 
την έκ τής ενεργού υπηρεσίας λόγω ορίου ηλικίας άποχώρησίν του 
άνάκλησις αύτοϋ εις ενέργειαν καί ή τοποθέτησις εις την σημαντι
κήν θέσιν τοΰ Προέδρου τοϋ έν Βερολίνφ Γερμανικού ’Αρχαιολο
γικού Καθιδρύματος.

Άποθνήσκων ό Wiegand καταλείπει σημαντικώτατον έ'ργον 
άνασκαφικής έρεύνης καί εμβριθούς επιστημονικής επεξεργασίας, 
διά τό όποιον πάντες οί περί την ’Αρχαιολογίαν ασχολούμενοι θά 
είναι βαθέως εύγνώμονες.

Εκ των ήμετέρα>ν αρχαιολόγων άπέθανεν έν βαθεϊ γήρατι 
ό παλαίμαχος πρωτοπόρος τής Κρητικής ’Αρχαιολογίας ’Ιωσήφ 
Χατζηδάκης (16.2.1936).

Ό ’Ιωσήφ Χατζηδάκης υπήρξε κατ’ άρχάς ιατρός τό επάγ
γελμα, άλλ’ εΐλκυεν αυτόν τοσοΰτον ό κόσμος τών πατρίων μνη
μείων καί ή ιστορία τοϋ τόπου αύτοϋ, ώστε ήδη τουρκοκρατου- 
μένης τής Κρήτης έστράφη όλος τό πρώτον προς τήν σωτηρίαν 
τών μνημείων, είτα δέ καί προς τήν μελέτην αυτών.

Ότε άπηλευθερώθη ή Κρήτη ό Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος 
'Ηρακλείου, έ'χων επί κεφαλής τον Χατζηδάκην καί τον Ξανθου- 
δίδην, ήδύνατο νά επίδειξη ύπερηφάνως σημαντικήν αρχαιολογικήν 
συλλογήν, ή οποία άπετέλεσεν άξιόλογον πυρήνα τοϋ περίφημου 
έπειτα Κρητικού Μουσείου. Τήν ιστορίαν ταύτην έξέθηκεν ό Χατζη
δάκης έν τφ σχετικώ τεύχει, τό όποιον έξέδωκεν ή ’Αρχαιολογική 
Εταιρεία.

Ή Κρητική Πολιτεία καί ή Ελληνική Κυβέρνησις έ'πειτα 
άνεγνώρισαν τον Χατζηδάκην καί τον Ξανθουδίδην ώς τούς πρώ
τους Εφόρους Αρχαιοτήτων τής Κρήτης.

Ό Χατζηδάκης προς άλλαις έργασίαις άνέσκαψε δαπάναις 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τήν Τυλισσόν καί έν μέρει τά Μάλια, 
έχομεν δέ καί Γαλλικήν μετάφρασιν τής περί τής Τυλισσοϋ πραγμα
τείας αύτοϋ έν τφ τεύχει τών Etudes Cretoises ύπό τοϋ κ. Fernand 
Chapouthier καί Rene Joly.
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Ό ζήλος και ή έκτακτος άρχαιοφιλία τοΰ ίατροΰ Χατζηδάκη 
εξαιρούν αυτόν εις την τάξιν των έξ επαγγέλματος αρχαιολόγων, 
επιβάλλεται δέ πάσα άναγνώρισις καί ευγνωμοσύνη προς αύτόν 
δι’ ούς κόπους κατέβαλε προς συγκρότησιν τής Κρητικής αρχαιο
λογίας έν χρόνοις, κατά τούς όποιους τό περιβάλλον ήτο ήκιστα 
προς τούτο ευνοϊκόν, άπητεΐτο δέ και θάρρος καϊ κόποι και χρή
ματα προς επιτυχίαν τού σκοπού. Έάν δέ ό σκοπός ούτος σήμερον 
θεωρήται ώς τι αυτονόητον καθήκον και βοηθήται υπό των νόμων 
τής πολιτείας, τότε τό παν ήτο άσχημάτιστον και χαώδες, ή δέ ασχο
λία έθεωρεΐτο ίσως υπό πολλών καϊ ώς αργόσχολος ματαιοπονία 
εκτεθειμένη απροστάτευτος είς τών πολλών και τού ξένου περιβάλ
λοντος την διάκρισιν.

Διά τούτο τιμώμεν έξαιρέτως την μνήμην τού Ιωσήφ Χατζη
δάκη ώς άνδρός εκτάκτως υπέρ τής πατρίδος καϊ υπέρ τής πατρίου 
ιστορίας δράσαντος.

’Αλλά καί δεύτερον πλήγμα ύπέστη ή Ελληνική ’Αρχαιολογία, 
ιδιαιτέρως δέ ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία, έκ τού συμβουλίου τής 
όποιας προώρως άφηρπάγη ό διακεκριμένος συνεργάτης Μιχαήλ 
Βλαστός (4. 9. 1936).

Ό Μιχαήλ Βλαστός δέν ύπήρξεν έξ επαγγέλματος αρχαιολό
γος, άλλ’ ήσχολήθη περί τήν νομισματικήν καί τελευταΐον περί τήν 
αγγειογραφίαν μετά τοσαύτης εύστοχίας, ώστε δύναταί τις νά προ- 
βάλη αύτόν ώς παράδειγμα αύτομαθούς άνδρός διά τής ιδίας αύτού 
εύφυίας και έπιμονής έξαρθέντος μέχρις έπιζήλου επιστημονικής 
περιωπής, ή όποια προσεκόμισεν είς αύτόν τό περιζήτητον βραβεϊον 
Allier de Hanteroche τής Γαλλικής ’Ακαδημίας τών ’Επιγραφών 
καί τής Φιλολογίας καί άνεπιφύλακτον διεθνή άναγνώρισιν διά 
τάς άξιολογωτάτας αύτού νομισματικός πραγματείας, μεταξύ τών 
οποίων έξέχουσαν καταλαμβάνουσι θέσιν αί περί τών νομισμάτων 
τού Τάραντος μελέται αύτού. Σημειωτέον ότι ό Μιχαήλ Βλαστός 
κατείχε μοναδικήν έν τφ κόσμφ συλλογήν τών νομισματικών έκδό- 
σεων τού Τάραντος, θαυμαστήν ούχί μόνον διά τήν άρίστην διατή-
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ρησιν, άλλα καί διά τον μέγαν πλούτον των εκδόσεων, οίον ούδείς 
οΰτε προ αύτοΰ ούτε μετ’αυτόν μέχρι τούδε έσχημάτισεν.

Έν Άθήναις ό Βλαστός τραπείς προς την μελέτην των Ελλη
νικών αγγείων έσχημάτισε λαμπράν συλλογήν αγγείων, τής οποίας 
παρεσκεΰαζε την έ'κδοσιν έν τή σειρά τοϋ Corpus vasorum anti
quorum.

Άλλα καί διά την ιδρυσιν τής «Εταιρείας των φί?αχ>ν τοϋ 
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου» οφείλεται ευγνώμων άνά- 
μνησις εις τον Μιχαήλ Βλαστόν, διότι έγένετο αφορμή νά κινηθή 
εύρΰτερον κοινωνικόν ενδιαφέρον περί τά αρχαιολογικά πράγματα. 
Καί άλλως δε ό αείμνηστος φίλος υπήρξεν ωφέλιμος εις τήν Ελλη
νικήν ’Αρχαιολογίαν, εις δέ τήν Αρχαιολογικήν Εταιρείαν ΰπήρξεν 
έξαιρέτως συμπαθής διά τήν ειλικρινή αυτού έν τώ συμβουλίω 
συνεργασίαν καί διά τήν πραγματικήν του υπέρ των συμφερόντων 
τής Εταιρείας στοργήν, τήν οποίαν καί έν τή διαθήκη αυτού τρα- 
νώτατα διεδήλωσεν.

Ή Αρχαιολογική 'Εταιρεία παρά τήν ζωηράν άνάμνησιν 
τής έπιστήμης καί τής άβιάστου εύγενείας τοϋ αειμνήστου φίλου 
καί συνεργάτου αισθάνεται καί βαθεΐαν ευγνωμοσύνην προς τήν 
μνήμην αυτού, διότι από τοϋ θανάτου έκείνου ή πολύτιμος αυτού 
Νομισματική καί ’Αρχαιολογική βιβλιοθήκη έκληροδοτήθη κατά 
διαθήκην εις τήν ήμετέραν Εταιρείαν.

Ό Μιχαήλ Βλαστός έξασφαλίσας τήν υλικήν του ζωήν δεν 
ήρκέσθη είς αυτήν, άλλ’ έπεζήτησε τήν ευγένειαν τής ΰπάρξεως 
διά τής έπιστημονικής καλλιέργειας τού πνεύματος, οΰτω δέ κατέ
στησε δυσεξάλειπτον τό όνομα αυτού.

Καί τύν διακεκριμένον τραπεζίτην καί φιλίστορα Σπυρί
δωνα Λοβέρδον προώρως άφήρπασεν ό θάνατος έκ των εταί
ρων ημών.

Ωσαύτως άπωλέσαμεν τούς παλαιούς ημών καί άφωσιωμέ- 
νους εταίρους, ακραιφνείς δέ θιασώτας τής Εθνικής ιδέας καί τών
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Ελληνικών παραδόσεων τον Νεοκλέα Καζάζην, τον Νικόλαον 
Καρόλου, τον Γεώργιον Γαρδίκαν κα'ι τον ομώνυμον υιόν τοΰ 
πρώτου γραμματέως τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας Ά?ιέξανδρον 
ΊΡίζον ’Ραγκαβήν.

Έν πλήρει επιστημονική δράσει καί νέος ακόμη έξέλιπεν ό 
διευθυντής τοΰ Λαογραψικοΰ ’Αρχείου τής ’Ακαδημίας Πέτρος 
Φουρίκης καί ό διευθυντής τής Εμπορικής Σχολής Κωνσταντίνος 
Παναγιωτόπουλος, άπέθανε δε καί ό παλαιός ημών εταίρος Σπυρ. 
ΙΙαξιμάδης.

’Αλλά τό έτος 1936 εύρΰνον την πένθιμον χορείαν άθρόα 
κατηύθυνε τά θανατηφόρα αύτοϋ βέλη κατά τών πολιτικών άνδρών 
τής χώρας, τών οποίων τέσσαρες άνήκον εις τάς τάξεις τών εταί
ρων καί θιασωτών τοΰ έ'ργου τής Εταιρείας, ό ’Ελευθέριος 
Βενιζέλος, ό Παναγής Τσαλδάρης, ό ’Αλέξανδρος Ζαΐ- 
μης καί ό ’Αλέξανδρος Παπαναστασίου.

Τά ονόματα αυτών συνεδέθησαν προς μεγαλουργούς καί προς 
ταραχώδεις περιόδους τής εθνικής ιστορίας, είναι δέ επόμενον ότι 
προεκάλεσαν οξείας αντιθέσεις καί σκληρούς αγώνας.

Άναπολοΰντες όσα αγαθά υπέρ τής χώρας έπραξαν τιμώμεν 
εύγνωμόνιος την μνήμην αύτών ως πρώτων στρατιωτών τής 
πατρίδος.

Κλείοντες τό βιβλίον τοΰ θανάτου καί άναλαμβάνοντες τό 
βιβλίον τής ζωής άναφέρομεν ότι ή Εταιρεία τιμώσα την αρχαιο
λογικήν καί ψιλάρχαιον δράσιν έξέλεξεν επιτίμους εταίρους 
τούς εξής διαπρεπείς αρχαιολόγους:

1. Τον κ. Ερρίκον Bulle, Καθηγητήν έν τώ Πανεπιστη- 
μίφ τοΰ Wurzburg.

2. Τον κ. Κάρολον Dugas, Καθηγητήν έν τφ Πανεπι
στήμια) τής Lyon.
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3. Τον κ. Έρνέστον Fiechter, Καθηγητήν έν τώ ΙΊολυτε- 
χνείφ τής Στουτγάρδης.

4. Τον κ. ’Αντώνιον Hekler, Καθηγητήν έν τώ Πανεπι- 
στημίφ τής Βουδαπέστης.

5. Τον κ. Λουδοβίκον Ε. Lord, Καθηγητήν Πανεπιστη
μίου και Πρόεδρον τοΰ έν Ούασιγκτώνι ’Αμερικανικού ’Αρχαιολο
γικού Καθ ιδρύματος.

6. Τον κ. Περικλέα 'Ρεδιάδην, Υπουργόν επί τών 
Οικονομικών, διά τό θερμόν αυτού διαφέρον υπέρ τοΰ έ'ργου τής 
Εταιρείας.

’Ισόβιον δε εταίρον έξέλεξεν ή Εταιρεία τον κ. Μιλτιάδην 
Α. Σταμούλην διά τήν καί εξ οικογενειακής παραδόσεως στοργήν 
αυτού προς τά αρχαιολογικά πράγματα τής πατρίδος ημών.

Άλλ’ ίδωμεν νύν όποιον υπήρξε τό επιστημονικόν έργον 
τής Εταιρείας κατά τό ενενηκοστόν ένατον έτος τής ζωής αυτής. 

Αί άνασκαφικα'ι έργασίαι τής Εταιρείας ήσαν αί εξής:
1. Κατά τήν 'Ιεράν οδόν τήν άγουσαν εις ’Ελευσίνα και δή 

κατά τον από τού Τερού τής ’Αφροδίτης μέχρι τής λίμνης τού 
Κουμουνδούρου, τού αρχαίου 'Ρειτού, χώρον ό κ. Κουρουνιώτης 
καί ό άρχιτέκτων κ. Τραυλός άνεύρον πολυτίμους λεπτομέρειας 
τής διαδρομής τής Τεράς οδού καί διακλαδώσεις αυτής.

Τό Ιερόν τής ’Αφροδίτης εύρίσκεται εις τό μέσον τής άπο- 
στάσεως από Δαφνιού μέχρι τού 'Ρειτού, ή δε αρχαία δδός διέρ
χεται διά τού τεμένους τού ’Αφροδισίου. Τό προ τού ’Αφροδισίου 
καί προς τό Δαφνί κείμενον μέρος τής οδού, απέχει ολίγα μόνον 
μέτρα από τής σημερινής οδού, διακρίνονται δέ ακόμη αί τροχιαί 
αί σχηματισθεΐσαι έν τώ βράχω έκ τής διελεύσεως τών οχημάτων.

Μετά τό ’Αφροδίσιον ή οδός διχοτομείται, εις δέ βραχίων 
αυτής, ό δεξιός, ανέρχεται προς τήν ράχιν τής ορεινής γλώσσης, 
ή όποια διαχωρίζει τον σημερινόν Σκαραμαγκάν άπό τής λίμνης 
τού 'Ρειτού, 'Υπερβαίνουσα τήν ράχιν ή διακλάδωσις αυτή τής
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οδού κατέρχεται έπι τής άλλης κλιτύος τού λόφου και διασχίζουσα 
το μικρόν πεδίον τού Έειτού φθάνει διά μικρού ανοίγματος εις 
τό Θριάσιον πεδίον. Τό κατάστρωμα τής οδού έχει κατασκευασθή 
έκ μικρών και μεγάλων λίθων έπιμελώς συμπιεσθέντων. "Ενεκα δέ 
τής κατωφερείας ή μία πλευρά τής οδού στηρίζεται επί χθαμαλού 
αναλήμματος άργολιθικού έκ μεγάλων λίθων, σωζομένου κατά 
τόπους, ενιαχού δέ εις δύο σειράς.

Ό αριστερός βραχίων τής διχοτομούμενης Ίεράς οδού βαίνει 
παραλλήλως τής σημερινής οδού και εις άπόστασιν 20 περίπου 
μέτρων άπ’ αυτής, παρακάμπτει την βραχώδη παραφυάδα καί κατευ- 
θΰνεται προς βορράν διχοτομουμένη καθ’ οδόν ούτως, ώστε ό μέν 
δεξιός βραχίων νά συνάντηση την προς τό Θριάσιον πεδίον φέρου- 
σαν οδόν, ό δέ αριστερός νά φέρη εις Ελευσίνα διά τού Έλευσι- 
νιακοΰ πεδίου.

Εννοείται δτι δέν σώζεται συνεχής ή οδός, αλλά μόνον κατά 
τόπους, δ δέ κ. Τραυλός συνέταξε λεπτομερές σχέδιον των σωζο- 
μένων τμημάτων τής οδού, συμπληρών δέ αυτό διά μελέτης τής 
υπολοίπου Ίεράς οδού θά δυνηθή νά παράσχη πολύιιμον βοήθημα 
διό την αρχαιολογικήν άποκατάστασιν τής δδού επί τή βάσει των 
αρχαίων μαρτυριών. Τό πλάτος τής οδού κυμαίνεται μεταξύ 4 καί 
5 μέτρων, ή δέ άπόστασις τών τροχιών άπ’ άλλήλων είναι περίπου 
Ι,ι*· 40. Προσεχώς θέλει έρευνηθή καί τό παρατηρηθέν εντός τής 
λίμνης λίθινον φράγμα.

Ωσαύτως άνευρέθη επί τού προς Β λόφου τής λίμνης μέγα 
τετράγωνον κτίσμα λείψανον, πιθανώς, αρχαίου φάρου, έχον δια
στάσεις 12,ί'·55 X 8,ΐ'· 80 καί ύψος σωζόμενον 1,ι*·20.

2. Έν συναφεία προς την έρευναν ταύτην ό κ. Κουρουνιώτης 
μετά τού κ. Τραυλού έξηκολούθησε τάς έν Έλευσϊνι άνασκαφάς 
αυτού καί άπεκάλυψε την μεγάλην 'Ρωμαϊκήν οικίαν, τής οποίας 
ή οπωσδήποτε άρτια διατήρησις θέλει χρησιμεύσει ώς καλόν παρά
δειγμα άρχαίας οικίας.

Ή οικία αΰτη εύρισκομένη κάτωθεν τού Μουσείου τής Έλευ-
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σΐνος έ'χει μήκος μέτρων 26,50 καί πλάτος μέτρων 13,50, κατευθύ- 
νεται δε από βορρά προς νότον. Τά διαμερίσματα τής οικίας είναι 
δέκα τέσσαρα, προς δε τούτοις υπάρχει μία αυλή καί εις ευρύς 
ύπαιθρος χώρος, πιθανώς κήπος.

Τών δωματίων καί τής αυλής τά δάπεδα ή σαν έπεστρωμένα 
διά ψηφιδωτών μετά ώραίων πολύχρωμων σχημάτων.

3. Έν Μαραθώνι όκ. Σωτηριάδης έξηκολούθησε τάς έρευ
νας αυτού καί έξηκρίβωσε λεπτομέρειας τινάς τών προγενεστέρων 
αυτού σκαφών, τάς οποίας αναγράφει έν τή έκθέσει αυτού καί άπό 
τών οποίων όρμηθείς έκτενεΐς συνέγραψε μελέτας περί τής τοπο
γραφίας τού Μαραθώνος. Αί έργασίαι αύται έξήτασαν έκ νέου καί 
διελεύκαναν έν πολλοΐς προβλήματα τεθέντα τό πρώτον τώ 1792 
υπό τού Fanvel.

4. Έν Μεγάροις άνέσκαψεν ό ’Έφορος κ. Ί. Θρεψιάδης.
Ή έρευνα έγένετο εις δύο σημεία τής σημερινής πόλεως ήτοι

έν τή πλατεία τή κειμένη κατά την ΝΔ κλιτύν τού λόφου τής Καρίας 
καί κατά τό σπήλαιον τού Μουρμούνη.

Έν τή πλατεία άπεκαλύφθησαν θεμέλια κτίσματος έκ πώρου 
λίθου έν δευτέρα χρήσει. Έκ τών άνευρεθέντων ύποκαύστων είναι 
φανερόν ότι πρόκειται περί μεγάλου λουτρού Ρωμαϊκών χρόνων, 
τό όποιον ήτο έν χρήσει καί έν μεταγενεστέροις χρόνοις, όπως δια- 
πιστούται έκ τών κινητών ευρημάτων. Την έν τοΐς χριστιανικούς 
χρόνοις χρησιμοποίησιν τού λουτρού βέβαιοι καί έπιγραφή προ 
έτών εΰρεθεΐσα καί σχετιζομένη προς τον κόμιτα Διογένη, τον έκ 
τής γυναικός συγγενή τού αύτοκράτορος ’Αναστασίου, καί κατά 
τών έπαναστατών τής Ίσαυρίας άποσταλέντα τφ 494 μ. X. Τό λου- 
τρόν τούτο διατηρηθέν έπί μακρόν, φαίνεται ότι έπαυσε νά λειτουργή 
κατά τον 6ον μ. X. αιώνα, διότι εύρέθησαν έν αύτφ τάφοι καί 19 
νομίσματα τού ’Ιουστινιανού καί τών διαδόχων αυτού.

Βαθύτερον τών θεμελίων τού λουτρού εύρέθησαν άλλα θεμέ
λια ώσαύτως πώρινα καί παρ’ αυτά έπίχωσις περιέχουσα τεμάχια
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αγγείων μελαμβαφών καί έρυθρογράφων τοΰ τέλους τοΰ 5ου ή τών 
αρχών τοΰ 4ου π. X. αίώνος.

Ή εν τώ σπη?ιαίφ έρευνα άπέδειξεν δτι τοΰτο δεν ήτο μεγά
λων διαστάσεων, άλλ’ ειχεν έπίχωσιν περιέχουσαν τεμάχια αγγείων 
ρωμαϊκών καί εφεξής χρόνων. Τά τοιχώματα τοΰ σπηλαίου ήσαν 
έπικεχρισμένα διά λευκοΰ κονιάματος φέροντος καί έρυθράν κατά 
τόπους βαφήν. Ή συνέχεια τής εργασίας θά διαφώτιση ημάς περί 
τής λατρευτικής σημασίας τοΰ σπηλαίου.

5. Έν Νέα Άγχιάλω έξηκολοΰθησε τάς από ετών γενο- 
μένας εκεί άνασκαφάς αύτοΰ ό καθηγητής κ. Γ. Σωτηρίου.

Κατά την άνασκαφικήν περίοδον τοΰ 1936 συνεπληρώθη ή 
άποκάλυψις τής τετάρτης χριστιανικής βασιλικής τών Θηβών τής 
Θεσσαλίας, τά δε αποτελέσματα τής έρεύνης υπήρξαν άξιολογώτατα 
καί διά τά νέα ψηφιδωτά δάπεδα καί διά την διευκρίνησιν τοΰ όλου 
διαγράμματος τοΰ ναοΰ, τό όποιον είναι χαρακτηριστικόν τής έξελί- 
ξεως τής βασιλικής κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους.

Τό διάγραμμα τοΰτο παρουσιάζει διαφοράν ικανήν από τών 
συνήθων βασιλικών τοΰ 5ου καί τοΰ 6ου αίώνος, ίδια δε κατά τάς 
μακράς πλευράς, όπου ύπάρχουσι κατά τό μέσον περίπου συμμε
τρικά τετράγωνα διαμερίσματα, πλατύτερα τών πλαγίων κλιτών 
τοΰ ναοΰ, προσδίδοντα εις τήν βασιλικήν τό σχήμα τοΰ σταυροΰ, 
ούχί δε μόνον έξωθεν, αλλά καί έσωτερικώς, όπου έπικοινωνοΰσι 
προς τά πλάγια κλίτη διά τριβήλων, τών οποίων εύρέθησαν αί κτι- 
σταί βάσεις. Ή αρχιτεκτονική αυτή διαμόρφωσις φαίνεται μέχρι 
τοΰδε μοναδική.

’Άλλη ιδιορρυθμία είναι τά εκατέρωθεν τοΰ νάρθηκος τετρά
γωνα διαμερίσματα μετ’άξιολύγων ψηφιδωτών δαπέδων. Τά διαμε
ρίσματα ταΰτα άναμιμνήσκουσι παρόμοια διώροφα διαμερίσματα, 
προωρισμένα διά τά κλιμακοστάσια τών ύπερφων ιοΰ ναοΰ. Προς 
Α τοΰ βορείου διαμερίσματος άνευρέθη νεωτέρα προσθήκη ύψηλο- 
τέρα κατά τρεις βαθμίδας, φέρουσα δέ ώσαύτως ψηφιδωτόν δάπεδον.

Τρίτη τέλος ιδιορρυθμία τής τετάρτης ταΰτης βασιλικής παρα-
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τηρείται κατά τούς περί την «χψίδα τάφους, οϊτινες συγκοινωνοϋσι 
διά θυρίδος προς τά πλάγια κλίτη. Ό έρευνηθείς τελευταίου δεξιός 
θάλαμος ούδένα περιείχε τάφον.

Κατά την τελευταίαν σκαφήν ήρευνήθη ωσαύτως μέγα μέρος 
τοΰ αίθριου τής βασιλικής, έχοντος μήκος δέκα πέντε μέτρων.

Ίδιαν σημασίαν μεταξύ των ευρημάτων έχουσι τά ψηφιδωτά 
δάπεδα, τά καλύπτοντα τό έ'δαφος των πλαγίων κλιτών καί των 
άλλων διαμερισμάτων, πλήν τού μέσου κλιτούς καί τοΰ νάρθηκος, 
δπου έ'χομεν δάπεδον μαρμαρόστροιτον.

Τά πλάγια κλίτη έχουσι θέματα γεωμετρικά, διάφορα εις 
έκάτερον αδρά μεν εις γραμμάς, άλλ" υστερούντα εις χρωματικήν 
διατΰπωσιν καί καλλιτεχνικήν ευκρίνειαν καί λεπτότητα.

’ Αξια μεγαλητέρας προσοχής είναι τά ψηφιδωτά τών εκα
τέρωθεν τοΰ νάρθηκος διαμερισμάτων, διότι παρέχουσι παρα
στάσεις πτηνών, ζφων, ιχθύων καί παραστάσεις αγγείων έν 
συνθέσει, ή οποία αποτελεί ένιαΐον σύνολον. Αί κινήσεις είναι 
ποικίλαι, ή δέ χρωματική σύνθεσις πλουσιωτάτη, αλλά τό σχέδιον 
δεν είναι λεπτόν ουδέ εύκαμπτον, όπως επί τοΰ δαπέδου τής 
άρχαιοτέρας τρίτης βασιλικής τοΰ 5ου αίώνος.

Παρά τινας διαφοράς ή όλη τέχνη τών ψηφιδωτών τούτων 
είναι όμοια προς τήν τών ψηφιδωτών τών πλαγίων κλιτών.

Συγκρίνοντες δέ προς τήν τρίτην βασιλικήν παρατηροΰμεν 
καθ’ όλου κατωτέραν τέχνην, αμελέστερου σχέδιον καί αδρότερου 
τονισμόν τών περιγραμμάτων ήτοι γνωρίσματα μεταγενεστέρας 
κατωτέρας καλλιτεχνικής διαθέσεως.

Οι χρόνοι τών ψηφιδωτών τούτων ως καί τής βασιλικής 
δύνανται νά έξαχθώσιν εκ τής έξετάσεως τών άνευρεθέντων κατά 
τάς άνασκαφάς αρχιτεκτονικών καί διακοσμητικών γλυπτών. Πάντα 
ταΰτα συγκρινόμενα προς τά τών άλλων βασιλικών τής Ν. Άγχιά- 
λου, τοΰ 5ου καί 6ου αίώνος παρουσιάζονται κατώτερα κατά 
τήν τέχνην.

Διά τούτο ό κ. Σωτηρίου έχων ύπ’ όψει ότι ή ζωή τής πόλεως 
έληξε, κατά τάς ίστορικάς πηγάς, περί τά τέλη τοΰ 7ου αίώνος
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14 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1936

χρονολογεί την τετάρτην βασιλικήν είς την αρχήν ή εις τα μέσα 
τού 7ου αίώνος ώς έσχατον μνημειον τής παλαιοχριστιανικής 
ταΰτης πόλεως.

Παρά τήν βασιλικήν ταύτην άνεσκάψη κατά τήν αυτήν 
περίοδον και τό υπόλοιπον τμήμα τοΰ λουτρώνος τής βασιλικής Α, 
τό όποιον περιελάμβανε διαμερίσματα των αποδυτηρίων κα'ι 
αίθουσαν μετά δΰο λουτήρων ψυχρού ΰδατος.

Έκτος τούτων ένδιαφέρουσαι ειναί τινες ’Ιουδαϊκαί επιτύμ
βιοι έπιγραφαί, μαρτυρούσαι περ'ι παροικίας Ίσραηλιτικής εκεί 
καί άξιαι προσοχής διά τούτο.

6. Έν Δυτική Μακεδονία ό καθηγητής κ. Κεραμόπουλλος 
έξηκολούθησε τάς έρεύνας αυτού καί κατά τό παρελθόν έτος.

Κυρίως ή εργασία έγένετο περί τό χωρίον Σύνδενδρον 
(πρφην Τρεβένι) προς Δ τών Γρεβενών, ένθα είχεν εύρεθή εσχάτως 
έπιτύμβιον άνάγλυφον, φέρον παράστασιν ίππέως καί τήν επιγρα
φήν «’Ανδρόνικος Κλεονίκου ήρως». Εντεύθεν είχε συλλέςει 
αρχαία αγγεία καί λίθινα εργαλεία, ό έξαίρετος διδάσκαλος Κωνστ. 
Καραπατάκης. Πρύς τούτοις έκ τού αυτού τύπου προέρχεται καί 
ή έν Γρεβενοΐς ευρισκόμενη αναθηματική επιγραφή: Γ(άϊος) 
Μαικήνας Διί ύψίστω εύχήν.

Περί τό χωρίον ύπάρχουσι τά ερείπια πλειόνων "χριστιανικών 
εκκλησιών, άνηκουσών είς τούς χρόνους τούς προ τής έξισλαμίσεως 
τών κατοίκων Βαλαάδων.

Παρά τήν θέσιν "Αγιος ’Αθανάσιος άνευρέθησαν λείψανα 
κτίσματος έστεγασμένου ποτέ διά κεράμων Ελληνικού τύπου. Περαι
τέρω δε άλλο λείψανον κτίσματος έπεστρωμένου διά κεραμοκονιά
ματος καί μαρμάρινων πλακών. Είς άπόστασιν ολίγων μέτρων 
βάθρον τετράγωνον αγνώστου προορισμού.

Τό όλον σχέδιον τών ερειπίων δεν φαίνεται σχετικόν προς 
χριστιανικήν εκκλησίαν.

Κατά τήν θέσιν "Αγιος Μηνάς εύρέθησαν σεσυλημένοι, 
άτυχώς, τάφοι.
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Γενική εκφεσις τοΰ Γραμματέως 15

Εις άπόστασιν 1 !/2 χιλιομέτρου κατά την Οέσιν Σβατός 
(=Εΐσβατός) καί τό παρ’ αύτήν Παλαιόκαστρον ή γενομένη 
έρευνα διεπίστωσε τεχνητήν διασκευήν τοΰ χώρου τοΰ Παλαιοκά
στρου εις πλείονα άνδηρα, τον δε δλον τΰπον κατφκημένον. Φαί
νεται όμως δτι εν γένει αί κατοικίαι ήσαν ένταΰθα άραιαί, δτι 
δέ ό χώρος τοΰ Παλαιοκάστρου ήτο άσυλον μάλλον τών κτηνών, 
ή δέ κώμη ήτο κατά τον Σ βατόν. Έκεΐ εύρέθησαν λίθινα θεμέλια 
πηλοκτίστων λίθινων οικιών ώς καί πολλά θραύσματα μεταγενε
στέρων αγγείων μεγαρικών, άρετινών κ.τ.τ. καί ώραία χαλκή λαβή 
αγγείου μετά γυναικείας προτομής.

Καί ή κώμη τοΰ Σβατοΰ είναι κατά τό σύστημα καί τών 
Μακεδονικών πολισμάτων περικεκλεισμένη διά τών συνεχών τοίχων 
τών ακραίων οικιών, έξωθεν τών οποίων δι’ άποτομής ή προσχώ- 
σεως ήτο έσχηματισμένη επί Φιλίππου τοΰ Β' οχυρά καί άπρόσβα- 
τος θέσις κατά τό Παλαιόκαστρον, χρησιμοποιουμένη ώς καταφύ- 
γιον ανθρώπων καί ζώων έν καιρώ άνάγκης. Τό Παίιαιόκαστρον 
τοΰ Συνδένδρου είναι τό μέγιστον τών μέχρι τοΰδε βεβαιωθέντων 
Φιλιππείων πολισμάτων.

"Οτι δέ ή ηλικία τοΰ συνοικισμού τούτου είναι μακροτάτη 
άποδεικνύουσι προϊστορικά όστρακα καί λίθινα εργαλεία εύρεθέντα 
κατά καιρούς καί έπιμελώς συλλεχθέντα υπό τοΰ διδασκάλου 
Καραπατάκη, ώς καί τεμάχια άπεσκληρυμμένου πηλοΰ ψέροντος 
αποτυπώματα ξύλων, προερχόμενα δέ έκ ξυλοπηλοκτίστων οικιών.

Έν τφ κοινοτικφ καταστήματι Γρεβενών άπετελέσθη ήδη 
πολύτιμος διά τήν ιστορίαν τοΰ τόπου αρχαιολογική Συλλογή 
περιλαμβάνουσα ποικίλα αρχαία μαρμάρινα άνάγ/ακρα καί 
περίοπτα έργα καί πήλινά τινα.

Οΰτω κατά μικρόν παρασκευάζεται αξιόλογος αρχαιολογική 
τοπογραφία τής Δ. Μακεδονίας.

7. Έν Θεσσαλονίκη καί δή κατά τον περίπυστον βυζαν
τινόν ναόν τής 'Αγίας Σοφίας έξετέλεσεν άνασκαφικάς έρεύνας 
δαπάνη τής Εταιρείας δ διδάκτωρ κ. Μαρίνος Καλλιγάς, τά δέ
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16 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1936

πορίσματα αυτών είναι αξιόλογα διά την ιστορίαν τοϋ μνημείου.

Άναζητών ό άνασκάψας τον φιλολογικώς μεμαρτυρημένον 
πύργον κλιματοστασίου άγοντος εις τον πρώτον όροφον τής 
'Αγίας Σοφίας ήρεΰνησε κατά την μεσημβρινήν πλευράν τοϋ 
νάρθηκος και άπεκάλυψεν εκεί τοίχους συγχρόνους προς τό κύριον 
κτίσμα, αλλά μή ανήκοντας εις την βάσιν τοΰ ζητούμενου πύργου, 
πιθανώτατα δε σχηματίζοντας την ανατολικήν κατάληξιν τοΰ 
αίθριου τής εκκλησίας καί άλλο τι πρόσκτισμα.Ή όλη έπεξεργασία 
τής πλευράς ταύτης τής εκκλησίας δεικνύει ότι δεν ύπήρχεν ενταύθα 
άρχιτεκτονικώς συνδεδεμένος πύργος. ’Αλλά καί κατά τό βόρειον 
μέρος τοϋ νάρθηκος δεν παρετηρήθη ίχνος ύπάρξεως πύργου.

Κατά ταΰτα φαίνεται ότι ό πύργος δεν άνήκεν εις τό σώμα 
τοΰ μνημείου τεκτονικώς, οφείλει δε νά άναζητηθή αλλαχού.

Άνατολικώτερον τών άποκαλυφθέντων λειψάνων άνευρέθη 
ομαδικός τάφος, έστεγασμένος διά πλακός φερούσης κυμάτων τών 
μετά τον Θεοδόσιον καί προ τοΰ Ιουστινιανού χρόνων, χρησιμο- 
ποιηθείσης ενταύθα διά δευτέραν φοράν. Έκ τών κτερισμάτων 
ήτοι μικρού πήλινου αγγείου καί φιαλιδίου κεκοσμημενού, προς 
δε τούτοις καί έκ τοΰ τρόπου τής πλινθοδομίας συνάγεται ότι 
ό τάφος άνήκει εις τούς τελευταίους Βυζαντινούς χρόνους.

’Άλλη σκαφή κατά τό εσωτερικόν βόρειον τμήμα τοϋ νάρθηκος 
άπεκάλυψεν ότι τά θεμέλια τού ναού είναι ογκωδέστατα, άλλ’ ότι 
ταϋτα δεν εκτείνονται προς τό έξω μέρος τού ναού.

Ή σκαφή προέβη εις βάθος 3,9-20 χωρίς νά συνάντηση τήν 
αρχήν τών θεμελίων. Σημειωτέον ότι τό 'Ρωμαϊκόν στρώμα καί 
δή τό δάπεδον τοϋ 'Ρωμαϊκού Νυμφαίου τοϋ ευρισκομένου παρά 
τήν Αγίαν Σοφίαν κεΐται εις βάθος 3 μέτρων.

Κατά τό σημεΐον τούτο τής έρεύνης παρετηρήθησαν υπό τοϋ 
άνασκάπτοντος επτά διακεκριμένα δάπεδα έκ τών κάτω προς τό 
άνώτατον σημερινόν. Ή αυτή διάταξις παρετηρήθη καί κατά τό 
κέντρον τής εκκλησίας, ακριβώς κάτωθεν τού τρούλου, καί παρά 
τον νοτιανατολικόν πεσσόν.
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Παρά τά ανωτέρω μνημονευθέντα εύρέθησαν καί άφθονα 
αρχιτεκτονικά μέλη, μεταξύ τών οποίων μάλιστα διαφέροντα είναι 
τά επιστεγάσματα τών θωρακίων, μαρτυροΰντα περί τής έπιμελείας 
κα'ιτής αρχικής λαμπρότητος τοΰ ναοΰ. "Αξια ιδίας προσοχής είναι 
τά τεμάχια πολυτελούς θωρακίου κεκοσμημένου δι’ενθέτου κεράμου 
φέροντος λεπτόν στιλπνόν επίστρωμα έξ ύαλίνης μάζης. Ωσαύτως 
πλάκες πολύχρωμου μαρμάρινης έπενδύσεως, ρωμαϊκά επίκρανα, 
όρθοστάται, άποτμήματα κιονοκράνου τοΰ γυναικωνίτου τέχνης 
τοΰ 5ου αίώνος. Έκτος τούτων καί τεμάχια επιγραφών ελληνικών 
και μιας λατινικής.

Μικρά έρευνα κατά τον τοίχον τής ΝΔ γωνίας τοΰ νάρθηκος 
διεπίστωσεν δτι τό κονίασμα καλύπτει παλαιοτέραν εκεί διαμόρ- 
φωσιν, ύποδηλουμένην καί υπό τής οικοδομικής ανωμαλίας τοΰ 
σταυροθολίου. Μέλλουσα έρευνα θά δείξη άν εκεί εύρίσκετο ή άνο
δος εις τον γυναικωνίτην. Έν τφ γυναικωνίτη ή άπομάκρυνσις 
τοΰ κονιάματος έδειξεν δτι ή μεσημβρινή πλευρά είναι Τουρκική, 
τά δέ διάμεσα χωρίσματα θεωρούμενα μέχρι τοΰδε Τουρκικά, είναι 
τουναντίον Βυζαντινά. Τήν οριστικήν Βυζαντινήν μορφήν τής πλευ
ράς ταύτης θά προσπαθήση νά βεβαίωση ή έρευνα προσεχώς, δια- 
κρίνουσα τάς Τουρκικάς προσθήκας. Έμελετήθη ωσαύτως ακριβώς 
ή στέγη τοΰ ναοΰ καί, παρά τάς τεχνικός δυσκολίας, άνεκτήθη 
καθ’ δλου ή πραγματική εξωτερική μορφή, ή κρυπτομένη υπό τάς 
νεωτέρας αλλοιώσεις. Κατά τινα έπισκευήν τοΰ δαπέδου τοΰ Τεροΰ 
βήματος μεταξύ τών διαφόρων πλακών εΐχεν εύρεθή άλλοτε ή έπι- 
τύμβιος πλάξ Ίωάννου Άργυροπούλου, πιθανώτατα μέλους τίνος 
τής μεγάλης οικογένειας τοΰ Βυζαντίου τής οποίας κλάδος είχεν, 
ώς γνωστόν, έγκατασταθή έν Θεσσαλονίκη.

Ή έξακολούθησις τής εργασίας έν σπουδαιοτάτφ Βυζαντινφ 
μνημείφ τής χώρας ημών άποτελεΐ καθήκον τής Ελληνικής έπι- 
στήμης, ή δέ ευτυχής απαρχή τής έρεύνης τοΰ κ. Καλλιγά παρέχει 
εύλογους έλπίδας περί τοΰ μέλλοντος.

8. Έν Καλαμίτσρ τής Καβάλας έξηκολούθησεν ή έρευνα
2
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18 Πρακτικά τής ‘Αρχαιολογικής Εταιρείας 1936

διά τού Έπιμελητού τών ’Αρχαιοτήτων κ. Γ. Μπακαλάκη, ευχαρί
στως δε άναφέρομεν δτι καί τό φιλάρχαιον Άδελφάτον Καβάλας 
ένίσχυσεν οίκονομικώς την έργασίαν.

Κατά τδ έτος 1936 ή άνασκαφή προέβη εις την ολοσχερή 
αποκάλυψιν τών κατά τό προπαρελθόν έτος οικοδομικών λειψάνων 
οΰτω δέ άνεκτήθη τετράπλευρον οικοδόμημα, τοΰ όποιου μέρος 
κατεστράφη υπό νεωτέρων κτισμάτων, τό δέ υπόλοιπον σώζει τους 
έκ γρανίτου τοίχους αΰτοΰ είς ύψος 2,50 μέτρων.

Τό εσωτερικόν τοΰ οικοδομήματος είναι διηρημένον είς εν 
μεγαλήτερον καί δύο μικρότερα διαμερίσματα. Εντός τών δύο έκ 
τών διαμερισμάτων ύπάρχουσι δύο έστίαι κατά τό μέσον περίπου, 
κατεσκευασμέναι έκ λίθων γρανίτου είς σχήμα τετράγωνον καί 
έ'χουσαι έπίστρωσιν έκ πηλού ή πλακών γρανίτου.

Ύπό την έπίστρωσιν υπήρχε γόμωσις περιέχουσα τεμάχια 
χονδροειδών αγγείων, οστά ζώων, θαλάσσια όστρεα καί όστρακον 
σκύφου στικτού.

Εντός τής έπιχώσεως τού ύπολοίπου οικοδομήματος εύρέ- 
θησαν όστρακα ώσαύτως αγγείων, μεταξύ τών οποίων άξια λόγου 
είναι δύο τεμάχια λεβητοσχήμου αγγείου μελανόμορφου παρι- 
στώντος πολεμιστάς καί τέθριππον άρμα, διότι δι’ αυτών ανέρχεται 
ή ιστορία τής Καλαμίτσας είς αρχαϊκούς χρόνους, είς ούς έ'φερον 
καί άλλα όστρακα τού παρελθόντος έτους (ΠΑΕ 1935, 37).

'Ωσαύτως ήρευνήθη συνεχόμενον πυργόσχημον κατασκεύασμα, 
άλλ’ ή πλήρης τούτου άνασκαφή θέλει γίνει προσεχώς.

Έκ τών έντός αυτού χωμάτων προέρχονται διάφορα κινητά 
αρχαία όστρακα καί μαρμάρινα τεμάχια αρχιτεκτονικά έκ Θασίου 
μαρμάρου, προς δέ τούτοις ένεπίγραφοι λαβαί αμφορέων.

9. Έν Άμνισώ τής Κρήτης έξηκολούθησαν αί άπό 
τινων έκτελούμεναι έκεϊ ένδιαφέρουσαι άνασκαφαί διά τού Εφό
ρου τών Αρχαιοτήτων καί Διευθυντού τού Μουσείου 'Ηρακλείου 
κ. Σπ. Μαρινάτου.

Αι έρευναι τού 1936 σκοπόν ειχον την έξακρίβωσιν τής έκτά-
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σεως τοΰ ίεροΰ τοΰ Άμνισοΰ, όντως δε έφάνη δτι τοΰτο εκτείνεται 
εις μέγα διάστημα προς νότον και προς δυσμάς, άλλα κα'ι πάλιν 
δεν εύρέθη ακόμη το πέρας αύτοΰ.

Τά άποκαλυφθέντα διαμερίσματα άνήκουσιν εις τό'Ρωμαϊκόν 
στρώμα και άποτελοΰσι πιθανώτατα, βοηθητικούς χώρους και κατοι
κίας τοΰ προσωπικού, ώς συνάγεται εκ τών γενομένων ευρημάτων.

Τά κινητά ευρήματα δεν ήσαν πολλά, διότι το πλούσιον εις 
τοιαΰτα αρχαϊκόν στρώμα δεν ήρευνήθη βαθέως.Έκ τοΰ ανώτερου 
τμήματος αύτοΰ προέρχονται πλείονα τεμάχια χαλκών αφιερωμά
των ήτοι τρίποδος κά., ωσαύτως λαιμός και μέρος κεφαλής και 
πόδες πήλινου ίππου γεωμετρικής εποχής καϊ μικρά πηλίνη κεφαλή, 
λείψανα πιθανώς πήλινων αρμάτων, προς δέ τούτοις τεμάχιον μεγά
λου πίθου φέροντος εν ζώνη αποτυπώματα στρογγύλης σφραγϊδος 
μετά παραστάσεως τρέχοντος ίππου.

Έκ τοΰ άνωτέρου στρώματος προέρχεται και πωρίνη γυναι
κεία κεφαλή έφθαρμένη ύψους 0,μ18 μετά σπειροειδών βοστρύχων 
υπέρ τό μέτωπον κα'ι μετά πολοειδοΰς καλύμματος. Οί οφθαλμοί 
ήσαν ένθετοι. Τό όλον πρόσωπον είναι έπίμηκες.

Εϊς τών είς προηγουμένας άνασκαφάς εύρεθέντων ελεφάντι
νων οφθαλμών προσαρμόζεται ακριβώς είς την άριστεράν οφθαλ
μικήν κοιλότητα τής πώρινης κεφαλής.

Δεν είναι άπίθανον δτι ή κεφαλή ανήκει είς αρχαϊκόν τεχνίτην 
τής Δαιδαλείου τεχνοτροπίας. Έν τούτοις δ άνασκάπτων αποκλίνει 
μάλλ,ον υπέρ τής γνώμης δτι πρόκειται περί άρχαϊστικής μιμήσεως 
'Ρωμαϊκών χρόνων ωσαύτως εύρέθησαν όστέϊναι βελόναι καί 
περόναι, τινές τών οποίων άπολήγουσιν είς χεΐρα κρατούσαν 
άπιόμορφον καρπόν.

Προς τούτοις άνευρέθησαν πέντε νέαι έπιγραφαί άναφέρουσαι 
πάσαι κόσμους μόνον (π. χ. επι κόσμων τών συν Κλονμενίδα τώ 
Κοίχιος τό δεύτερον, κλπ.), άναγεγραμμέναι επί πωρίνων πλακών 
καί άνήκουσαι είς την 'Ρωμαϊκήν περίοδον.

10. Έν Σ ικυώνι έξηκολούθησεν δ καθηγητής κ. Άναστ.Όρ-
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λάνδος τάς έν τώ γυμνασίω τής πόλεως άνασκαφάς, διεπίστωσε δέ 
πλείονας σημαντικός λεπτομέρειας τοΰ σχεδίου τοϋ οικοδομήματος.

Έν τώ κάτω άνδήρω έβεβαιώθη δτι ή νοτία πλευρά ήτο κλει
στή και δτι όπισθεν τής στοάς ύπήρχον βοηθητικά δωμάτια ώς και 
έν τή βορεία.

Ωσαύτως κατά τον στυλοβάτην τοΰ περιστυλίου ύπήρχεν 
αποχετευτική αύλαξ φθάνουσα προς δυσμάς μέχρι τοΰ άναλημμα- 
τικού τοίχου κα'ι συνεχιζόμενη έπ’ αύτοΰ διά νά παραλαμβάνη και 
τά έκ τοΰ άνω άνδηρου κατερχόμενα ΰδατα.

Προς τοΰτοις εύρέθη κα'ι τρίτη ευθεία κλΐμαξ, πλάτους 1 ,μ 35 
έξ είκοσι βαθμιδών, έστεγασμένη και σωζουσα έπ! τών τοιχωμάτων 
της τεμάχια κονιάματος.

Κατά τό άνω άνδηρον ή έρευνα άπεκάλυψεν δλον τον νότιον 
και τον δυτικόν έξωτερικόν τοίχον τοΰ γυμνασίου κατεσκευασμένον 
διά μεγάλων δόμων, τών οποίων ή προς τά έξω πλευρά ήτο κυφωτή. 
Διά τής έρεύνης ταύτης άπεδείχθη δτι τό άνω άνδηρον τοΰ γυμνα
σίου άπετελεΐτο μόνον έξ υπόστεγων διατεταγμένων εις σχήμα πεί.

Έκ κινητών ευρημάτων άξια προσοχής είναι τά αρχιτεκτονικά, 
διότι δΓ αυτών κατορθοΰται ή άναπαράστασις τής στοάς. Ή έξερ- 
γασία όμως ή αμελής δεικνύει δτι ταΰτα προέρχονται έκ τής άνα- 
κατασκευής τής γενομένης κατά τον 3ον μ. X. αιώνα, μετά τήν 
καταστροφήν τοΰ μεγάλου σεισμοΰ τοΰ 201’ μ. X. αίώνος, καθ’ήν 
έπαθε μόνον τό άνω άνδηρον.

Έκ παραλλήλου προς τήν άνασκαφήν τοΰ Γυμνασίου έγένετο 
ανάγκη έρεύνης τάφων τινών προς αποτροπήν συλήσεως κατά τήν 
θέσιν Γκράβες, ύπεράνω τοΰ χωρίου Μοΰλκι.

Τά ευρήματα ήσαν άρυβαλλοειδή τινα έρυθρόμορφα ληκύθια 
τοΰ 4ου αίώνος έφ’ ενός τών οποίων παρίσταται ή Θέτις κομίζουσα 
τά όπλα εις τον Άχιλλέα.

’Αλλά τό σημαντικώτατον εύρημα έκ τάφων είναι τό προερχό- 
μενον έκ τής θέσεως Τραγάνα, δπου ή αρχαϊκή Σικυών καί έκ τοΰ 
κτήματος Ζαρκωτοΰ, δπου τάφοι τυχαίως άνοιχθέντες άπέδωκαν 
άγγεϊά τινα τοΰ 5ου αίώνος και έν άξιολογώτατον χαλκοΰν κάτοπ-
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τρον. Κατά την περιφέρειαν τοϋ δίσκου τοΰ κατόπτρου ύπήρχον 
μικρά τρέχοντα ζώα, ή δέ λαβή άποτελεΐται έκ κόρης ίσταμένης, 
φεροΰσης δωρικόν χιτώνα μετά διπλοϊδίου, προβαλλοΰσης τον 
δεξιόν πόδα καί άνασυρούσης διά τής άριστεράς χειρός τον χιτώνα, 
διά δέ τής προτεταμένης δεξιάς χειρός κρατούσης άνθος.

Ή όλη τεχνοτροπία τοΰ έργου τάσσει αυτό εις τούς περί τό 
460 π. X. χρόνους.

Επίσης συνετάχθη κατά τό 1936 τό γενικόν τοπογραφικόν 
διάγραμμα τής αρχαίας Σικυώνος υπό τοΰ κ. Όρλάνδου καί τοΰ 
άρχιτέκτονος κ. Στύκα.

11. Έν Άχαΐα έξηκολούθησαν αί έ'ρευναι Μυκηναϊκών 
νεκροταφείων διά τοΰ Εφόρου κ. Ν. Κυπαρίσση.

Μετά την άνεΰρεσιν τών νεκροταφείων τών δΰο προϊστορικών 
συνοικισμών τών Πατρών τής Άρόης καϊ τής Μεσάτιδος, έζητεΐτο 
και τό νεκροταφεΐον τοΰ τρίτου προϊστορικοΰ συνοικισμοΰ, τής 
Άνθείας. Τοΰτο δέ εύρέθη κατά την άνασκαφήν τοΰ 1936 κατά 
τά υψώματα προς Α τής Έγλυκάδος ούχι μακράν τών εργοστα
σίων οινοποιίας Klauss - ,,Άχαΐας “ παρά τό βουνόν Κοΰκουρα 
και Όμπλόν, ένθα ή όλη περιφέρεια καλείται Έιγανόκαμπος.

Έν τω άγρώ τοΰ Αντωνίου Σκόνδρα άπεκαλΰφθησαν θαλα
μοειδείς τάφοι, οϊτινες καί ήρευνήθησαν, άπέδωκαν δέ πολλά αγγεία 
τών ύστερο μυκηναϊκών χρόνων μετά γεωμετρικής διακοσμήσεως.

Έξ ενός τάφου έξήχθησαν περί τά 55 αγγεία, σχεδόν πάντα 
ακέραια. Είναι δέ ταΰτα μεγάλοι αμφορείς δίωτοι και τετράωτοι 
καί τινες μετά μαστών επί τής κοιλίας, άλλοι τυφλόστομοι, πτηνό- 
σχημα αγγεία, λεκάναι καί οίνοχόαι μετά ιδιορρύθμου βάσεως κλπ. 
Έκτος τών αγγείων άνευρέθη καί χαλκή αιχμή δόρατος καί χάν- 
δραι καί κομβία καί σφονδύλια, ατινα άπόκεινται νΰν έν τω μου- 
σείω τών Πατρών.

12. Έν ΓΙαλαιοπόλει τής Κέρκυρας διεξήγαγον έρευ
νας δαπάναις τής Αρχαιολογικής Εταιρείας οί ’Έφοροι κκ. Άνδρ. 
Ξυγγόπουλος καί Ίωάν. Παπαδημητριού.
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Ή ήρειπωμένη βασιλική τής Παλαιοπόλεως εύρίσκεται έπ'ι 
τοΰ ισθμού τού μεταξύ των δύο αρχαίων λιμένων τού ’Αλκινόου 
(τής σημερινής Γαρίτσης)καί τοΰ Ύλλαϊκοϋ (τής λίμνης τοΰΧαλκιο- 
πούλου), όπου πιθανώτατα έκειτο ή αρχαία πόλις Κέρκυρα.

Ώς έδειξαν αί τελευταϊαι έρευναι ή παλαιοχριστιανική βασι
λική τής Παλαιοπόλεως έκτίσθη επί τών ερειπίων και διά τοΰ υλι
κού αρχαίων ναών, ώς αναφέρει καί ή έπί τοΰ επιστυλίου τοΰ 
τριβήλου αρχαία χριστιανική έπιγραφή.

Τό μνημεΐον φαίνεται ότι σοβαρωτάτας βλάβας έπαθεν έπί 
τών Σαρακηνών καί τών Νορμανδών κατά τον 11ον αιώνα. ’Αλλά 
καί κατά τήν πολιορκίαν τής πόλεως υπό τών Τούρκων (1537) 
έπαθε τό μνημεΐον φθοράς. Ότε ό Spoil καί ό Wheler έπεσκέ- 
φθησαν τήν Κέρκυραν εύρον εκεί τον Κρήτα σοφόν Γεράσιμον 
Βλάχον ώς ηγούμενον τής μονής καί κάτοχον μεγάλης βιβλιοθήκης, 
πρόσφυγα δε μετά τήν έν έτει 1669 κατάληψιν τής Κρήτης υπό 
τών Τούρκων. Άρχομένου τοΰ 19ου αίώνος ή εκκλησία τής Παλαιο- 
πόλεως περιέρχεται εις τον κτήτορα τής εκκλησίας τοΰ 'Αγίου Στε
φάνου τοΰ Βίδου, όστις αποχωρεί έκεΐθεν μετά τήν όχύρωσιν τής 
νησΐδος. Έκτοτε ή εκκλησία διάγει φθίνοντα βίον.

Αί τελευταϊαι άνασκαφαί σκοπόν εΐχον νά καθορίσωσι τά 
άπομένοντα πρωτοχριστιανικά λείψανα καί τάς νεωτέρας προσθή- 
κας. Ή άπομάκρυνσις τών διαφόρων επιχρισμάτων παρέσχεν αξιό
λογα πορίσματα, διότι άπεκάλυψεν έπί τής εσωτερικής επιφάνειας 
τών μακρών πλευρών στερεά τόξα έκ λίθινων θολιτών, άλλα μικρά 
καί άλλα μεγάλα, φραχθέντα διά λίθων καί ταινιών έκ πλίνθων κλπ.

'Ωσαύτως άπεκαλύφθη τρίλοβον παράθυρον κατά τό ήμικυ- 
λινδρικόν μέρος τής άψΐδος, τό κάτωθεν δε τούτου μέρος τής 
άι|πδος έχει κτισθή δι’ΰλικοΰ αρχαίου οικοδομήματος οίον παρα- 
τηρεΐται καί εις πολλά άλλα μέρη τής βασιλικής.

Ή μελέτη τών τοίχων άνευ τών έπιχρισμάτων διαφωτίζει 
τήν ιστορίαν τοΰ μνημείου, είναι δέ σαφές τό πόρισμα ότι τό νΰν 
σφζόμενον μέρος τής βασιλικής είναι μόνον τό μέσον κλιτός, ήτο 
δέ αύτη τρίκλιτος.
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Πιθανόν είναι ωσαύτως δτι υπήρχε καί εγκάρσιον κλιτός. 
Ή νϋν δυτική πλευρά ήτο τό αρχικόν τρίβηλον μεταξύ νάρθηκος 
και κυρίως ναού, υπολείπεται δέ να άναζητηθώσι τά ίχνη τοϋ εξω
τερικού τοίχου. Αί νΰν σωζόμεναι μακρα'ι πλευρά! είναι κατ’ αλή
θειαν αί κιονοστοιχίαι τού αρχικού ναού, άποφραχθεΐσαι εις μεταγε- 
νεστέραν εποχήν εις τοίχους. Επειδή οί φράσσοντεςτά τόξα τοίχοι 
παρουσιάζουσι τοιχοδομίαν τού 12ου αίώνος, είναι προφανές δτι ό 
περιορισμός τής βασιλικής εις τό μεσαΐον κλιτός έγένετο εις χρόνους 
Βυζαντινούς, πιθανώτατα δέ μετά τινα των επιδρομών τού 11ου 
αίώνος. Έπισκευαί σημειοΰνται πλείονες.

Τμήμα τοιχογραφίας τού 17ου αίώνος παριστώσης τά Είσόδια 
τής Θεοτόκου εύρέθη επί ενός τών επιχρισμάτων τής βόρειας 
πλευράς παρά τό Ιερόν.

Εύρέθησαν δέ προς τοΰτοις διάφορα τεμάχια θωρακίων 
σημαντικών διά τήν άναπαράστασιν τού δλου μνημείου.

Μέλλουσα συνέχεια τής έν Παλαιοπόλει εργασίας ταΰτης 
θά διαφώτιση έτι μάλλον τήν ιστορίαν τού άξιολόγου τούτου 
μνημείου.

Τοιαύτη ύπήρξεν ή άνασκαφική εργασία τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας κατά τό παρελθόν έτος, πλούσιον δείγμα τής επιστημο
νικής πολυμερείας τού Ιδρύματος.

Τό έ'τερον σκέλος τού σώματος, τά δημοσιεύματα, συνεπλή- 
ρωσαν τό έργον.

Έξεδόθη ό διά τό έτος 1935 τόμος τών Πρακτικών καί 
συνεπληρώθη σχεδόν ό τόμος τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος 
διά τό έτος 1936 προπαρεσκευάσθη δέ ή ύλη διά τον τόμον τής 
έκατονταετηρίδος, δστις εύλόγως θέλει λάβει πανηγυρικήν μορφήν.

Άποβλέποντες εις τήν άνάλογον προς τό σημαντικόν έν 
τφ βίφ τής Εταιρείας γεγονός έμφάνισιν τού σχετικού τόμου 
άπηυθύνθημεν προς τούς έν τφ διεθνεΐ άρχαιολογικφ κόσμω 
θαυμαστάς καί φίλους τού έργου τής Εταιρείας άθρόοι δέ έσπευ-
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σαν νά άποστείλωσι προς ημάς επιστημονικός συμβολάς οί απαν
ταχού κορυφαίοι «Έλληνίζοντες», διαδηλοΰντες οΰτω την ειλικρινή 
αυτών προσήλωσιν προς τό μέγα εργον τοΰ μοναδικοί) τοΰτου 
επιστημονικού καθιδρύματος.

Ύπερτεσσαράκοντα αλλοδαπών αρχαιολόγων επιστημονικά! 
πραγματεΐαι ανάμικτοι μεθ’ Ελληνικών εργασιών θέλουσιν απαρ
τίσει επίζηλον στέφανον, διά τον όποιον ή Εταιρεία θά είναι 
κα! υπερήφανος κα! ευγνώμων.

Ή βιβλιοθήκη τής Εταιρείας ηύξήθη σημαντικότατα κατά 
τό έτος 1936.

Δι’ αγοράς, μικρών δωρεών κα! ανταλλαγής είσήχθησαν εις 
αυτήν περ! τούς τετρακοσίους τόμους.

Άλλ’ άξιολογωτάτη ύπήρξεν ή κατά 1352 περίπου τόμους 
έπαΰξησις τής βιβλιοθήκης ημών διά τής κληρονομιάς τής βιβλιοθή
κης τοΰ αειμνήστου Μιχαήλ Βλαστού, όστις διά τής φιλόστορ
γου αύτοΰ ταύτης πράξεως κατέστη μέγας ευεργέτης τής Εταιρείας 
κα! συνέδεσε τό όνομα αύτοΰ άρρήκτως προς την ιστορίαν τής 
εθνικής ταΰτης αρχαιολογικής βιβλιοθήκης.

Διά τών αυτών δεσμών συνεδέθη προς την βιβλιοθήκην και 
τής βαθείας ημών ευγνωμοσύνης κατέστη άξιος ό κύριος Πέτρος 
Κουμανούδης, όστις συνεχίζων την πατρφαν προσήλωσιν προς 
τό έθνικόν τοΰτο καθίδρυμα προσήνεγκε την βιβλιοθήκην τοΰ μεγά
λου αύτοΰ πατρός Στεφάνου Κουμανούδη, άποτελουμένην 
έκ πολυτίμων άρχαιολογικών βιβλίων, πεντακοσίων εξήκοντα τον 
άριθμόν, εις άΐδιον άνάμνησιν τών έξαιρέτων κα! δημιουργικών 
ύπηρεσιών τοΰ έπ! τεσσαρακονταετίαν γραμματέως τής Εταιρείας 
έπιφανεστάτου εκείνου άνδρός.

Έν τή σειρά τών Όδηγών Μουσείων κα! άρχαιολογικών 
τόπων έξεδόθη ό Όδηγός τής Έλευσΐνος τοΰ κ. Κ. Κουρουνιώτου 
έν ’Αγγλική μεταφράσει φιλοτεχνηθείση ύπότοΰ Άμερικανοΰ συνα
δέλφου κ. Oscar Broneer, εις τον όποιον ή Αρχαιολογική Εταιρεία
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Εκφράζει τάς ειλικρινείς αύτής ευχαριστίας διά την πρόθυμον κα'ι 
αφιλοκερδή αύτοΰ πολύτιμον συνεργασίαν ταύτην.

Τό εκ πωλήσεως εικονογραφημένων δελταρίων και φωτογρα
φιών εν τοϊς Μουσείοις καί άρχαιολογικοΐς χώροις συμφώνως προς 
τον νόμον 4823 προκΰψαν υπέρ των φυλακών καί των βιβλιοθη
κών Μουσείων ποσόν ανέρχεται εις δρ. 20.020. Έξ αύτοΰ ήγορά- 
σθησαν βιβλία διά τάς βιβλιοθήκας τών Μουσείων ’Αθηνών, Εθνι
κού ’Αρχαιολογικού καί Νομισματικού, Μυκόνου καί Θηβών.

Τοιοΰτο υπήρξε τό επιστημονικόν τής ’Αρχαιολογικής Εται
ρείας έ'ργον κατά τό παρελθόν έτος 1936.

Τό παρόν έτος 1937 είναι τό εκατοστόν από τής γεννήσεως 
τοΰ καθιδρΰματος τούτου, τό όποιον διά τής ιδιωτικής πρωτοβου
λίας καί διά τής ένισχύσεως τοΰ Κράτους, παλαιόν δέ κατά μυρίων 
δυσχερειών κατώρθωσε νά δημιουργήση επίζηλον επιστημονικήν 
εστίαν προς μελέτην καί διάσωσιν τών εθνικών μνημείων, νά έπιτε- 
λέση δέ έργον θαυμαστόν έν αναλογία προς τά μέσα, τά όποια 
διέθετε καί προς τάς συνθήκας, υπό τάς όποιας είργάσθη. Ή διε
θνής ΰπόληψις, τής όποιας απολαύει ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία, 
εΐναι ασφαλές γνώρισμα τής εύστοχου αύτής αποστολής και τού 
άνωτέρου αύτής επιστημονικού χαρακτήρος.

Τοιούτου καθιδρύματος αύτόχρημα εθνικού ή εκατονταετία 
Οφείλει άνταξίως νά έορτασθή, ώστε νά άμείφθή, δικαίως ή μνήμη 
τών τε ιδρυτών καί τών μετ’ αύτούς έπιμόνως καί καρτερικώς 
έργασθέντων μέχρι σήμερον υπέρ τής πληρώσεως τών μεγά?πον 
σκοπών τού ιδρύματος, νά τιμηθή δέ καί ή χώρα ή τά μεγάλα καί 
ύψηλά θεραπεύουσα, αλλά καί νά στερεωθή άδιασείστως ό φωτεινός 
ούτος δείκτης διά τάς έπερχομένας γενεάς, αί όποΐαι κλυδωνίζονται 
υπό τών υλιστικών θεωριών καί ανερμάτιστοι φέρονται τήδε 
κάκ. ίσε υπό τών κυμάτων τής κοινωνικής αναρχίας.

’Ιδού π<>ία τις είναι ή σημασία τού εορτασμού τής έκατονταε- 
τηρίδος ταύτης, ή όποια δεν είναι μικροτέρα τής τού Πανεπιστημίου
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και τής τοΰ Πολυτεχνείου, άλλ’είναι ωσαύτως εθνική ως καί έκεΐναι.

Τό Συμβούλων επιφυλάσσεται να έορτάστ) τον σημαντικόν 
τούτον σταθμόν εντός τού τρέχοντος έτους, έχομεν δε πάσαν ελπίδα 
δτι ή Κυβέρνησις δεν θά άρνηθή εις ημάς την απαραίτητον αυτής 
συνδρομήν, όπως ή επιστημονική αΰτη πανήγυρις προσλάβη διεθνή 
μορφήν, αξίαν τής ιστορίας τής Εταιρείας καί αξίαν τοΰ Σεπτού 
προσώπου, τό Όποιον εύρίσκεται επί κεφαλής των προσπαθειών 
μας καί λαμπρύνει τον δρόμον ημών.
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