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ΤΗ. 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1930

ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κύριοί 'Εταϊρο ι,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Έάν δέ λάβη τις ύπ’ δψιν οτι ό επιφανέστατος άνήρ ήσχολεϊτο 
εν ταύτφ καρποφόρους καί περί τήν διδασκαλίαν καί τήν προπα- 
ρασκευήν αρχαιολόγων, παρακολουθών καί καθοδηγών τάς ύπ’αυ
τών γενομένας εργασίας, θαυμάζει τοΰ άνδρός τό πολυμερές καί 
χαλκέντερον, τό κατά πάντα αντίστοιχον προς τό Ηράκλειον αύτοΰ 
παράστημα,καί τήν αύτόματον ευγένειαν τής ψυχής, ψυχής, ή οποία 
ήγάπησε μετ’ϊσης ειλικρίνειας καί τήν άρχαίαν καί τήν νέαν Ελλάδα.
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Και ό Ludwig von Sybel, καθηγητής τής Αρχαιολογίας 
έν τφ Πανεπιστήμια» τοϋ Marburg, υπήρξε παλαιός γνώριμος τοΰ 
Ελληνικού εδάφους καί των Ελληνικών αρχαίων, τά όποια νεό
τατος ακόμη έ μελέτη σε.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Αν καί δεν ύπήρξεν άρχαιολόγος ό Clemenceau, έν τούτοις
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8 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1929

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

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

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

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

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

Καθ’ όλου δέ ό ’Αθανάσιος Γεωργιάδης έπεδείκνυε πολλήν
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Γενική έκϋεσις τού Γραμματέως 9

στοργήν υπέρ των αρχαίων μνημείων καί ιδιαιτέρως έξετίμα την 
συμμετοχήν αύτοΰ εν τώ συμβουλίω τής Εταιρείας.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1929
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δέ διωρθώθη τό κατά τό παρελθόν έτος 1928 σχηματισθέν συμπέ
ρασμα περ'ι ορθογωνίου σχήματος τοΰ επί Άριοβαρζάνου άνοι- 
κοδομηθέντος αρχαίου φδείου, παραμένει δέ πιθανώτατον ότι ό 
Άριοβαρζάνης δεν άπεμακρΰνθη τοΰ άρχικοΰ διαγγράμματος, όπερ 
ρητώς ό Παυσανίας καλεΐ τετράγωνον.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ή κατά τό 1929 γενομένη έρευνα έστράφη κυρίως εις τήν 
άφαίρεσιν τοΰ άναμίκτου έκ τεμαχίων τοιχογραφιών καί ασβέστου 
δαπέδου, υπό τό όποιον άλλοτε εύρέθησαν τεμάχια ωραίων τοιχο
γραφιών. Κατά τάς έργασίας τοΰ 1929 συνελέχθησαν πάντα τά 
υπόλοιπα τεμάχια, τών όποιων πολλά δεικνύουσι μέρη ανθρωπίνων 
σωμάτων μετά περιδέραιων ή ψελίων, είναι δέ διδακτικώτατα διά 
τήν γενικήν διακόσμησιν τοΰ ανακτόρου. Προς τούτοις έξήχθη 
έκεΐθεν πλήθος τεμαχίων άγγείων καί δύο ακέραια αγγεία, πάντα 
δέ άνευ λειάνσεως καί άγραφα, προερχόμενα έκ τοΰ κεραμεικοΰ 
έργαστηρίου τοΰ ανακτόρου. Τό έργαστήριον διηυρύνθη δι’ έπι- 
σκευής τοΰ διαμερίσματος, γενομένης προ τής διά πυρός καταστρο
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φής τοΰ ανακτόρου. Σφζονται δέ καί τινα λείψανα άνήκοντα εις 
τούς προ τής επισκευής χρόνους. Ύπό τι μικρόν τοιχάριον, προερ- 
χόμενον εκ των χρόνων εκείνων, εύρέθησαν όστρακα των μινυείων 
λεγομένων αγγείων καί τινα των καλών αρχαιότερων μυκηναϊκών 
αγγείων (ΥΜ II).

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

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

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

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

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

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

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

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

Ό τρίκλιτος ναός έχει τό μέσον κλίτος διπλάσιον τών πλα
γίων, διατηρεί ενιαχού τήν άρχαίαν μαρμαρίνην έπίστρωσιν, άλλα- 
χοΰ δέ έχει τήν εξ επισκευής δί οπτόπλινθων. Αί κιονοστοιχίαι έβαι- 
νον έπί ύψηλού στυλοβάτου, οί δέ κίονες ήσαν ίωνίζοντες, ώς έκ 
τών λειψάνων συνάγεται, ύψους 3 μ, 70 μετά ποικίλων επίθημά-
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Γενική εκΌεσις τοΰ Γραμματέως 15

των. Έκ τής έλλείψεως των σχετικών κιόνων και επιθημάτων συνά
γεται ότι ή βασιλική αΰτη δεν είχεν υπερώα.

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

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

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

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

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

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

Πόρισμα τής νέας ταΰτης έργασίας ήτο ότι εύρέθησαν μέρη 
τοΰ αίθριου καί τοΰ νάρθηκος τής νέας έκκλησίας έπεστρωμένα 
διά ψηφιδωτών.
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16 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1929

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

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

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

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

Τό άνώτατον στρώμα τής πόλεως είναι ενιαχού τό 'Ρωμαϊ
κόν, άνήκον εις τήν πολύ μετά τό 168 π. X., ήτοι μετά τήν ρωμαϊ
κήν κατάκτησιν, ίδρυθεϊσαν έκεΐ coloniam Juliam Diensem, έπονο-
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Γενική έκθεσις τοϋ Γραμματέως 17

μασθεΐσαν οϋτω προς τιμήν τοΰ Ιουλίου Καίσαρος υπό τοΰ αύτο- 
κράτορος Τιβερίου (14-37 μ. X.), διαχηρηθεϊσαν δε άκμαίαν 
καθ’όλην την αύτοκρατορικήν περίοδον των τεσσάρων πρώτων 
μ. X. αιώνων

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

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

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

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

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

2
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18 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1929

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

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

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

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

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

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

6. Έν Δωδώνη άπεφάσισε τό συμβούλων νά έπαναλάβη 
κατά τό 1929 τάς υπό τοΰ κ. Σωτηριάδου έν έτει 1920 άρξαμένας 
εργασίας. Κατ’ακρίβειαν όμως και αί σκαφαϊ έκεϊναι τοΰ 1920
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είναι συνέχεια παλαιοτέρας άνασκαφικής εργασίας ήδη έπι Τουρ
κοκρατίας υπό Έλληνος γενομένης, τής εργασίας τοΰ αειμνήστου 
Κωνσταντίνου Καραπάνου. Είναι δε γνωστή είς τούς έπισκέπτας 
τοΰ έν Άθήναις εθνικού αρχαιολογικού Μουσείου ή πολύτιμος 
συλλογή των χαλκών έ'ργων τής Δωδώνης, καρπός τής πρώτης 
εκείνης άνασκαφής, τον όποιον γενναιότατα ό Καραπάνος παρε- 
χώρησεν είς το έθνος. Καί εκ τής συλλογής ταύτης καί έκ τής συλ
λογής Δωδωναίων χαλκών τής άποκειμένης έν Βερολίνω από τοΰ 
1905, ή Δωδώνη εΐχεν αποκτήσει φήμην σπουδαίου αρχαιολογικού 
τόπου, μεστού καλλιτεχνικών καί άλλων ιστορικών εύρημάτων, 
άξιου εύρυτέρας καί συστηματικωτέρας έξερευνήσεως, δεν είναι δε 
άπορον ότι πολλών εθνών τό επιστημονικόν ενδιαφέρον έφέρετο 
προς την Δωδώνην. Άλλ’ εάν άναλογισθώμεν ότι ό είς τον Δωδω- 
ναϊον Δία τον Πελασγικόν καθιερωμένος τόπος εκείνος ήτο ή 
πρώτη κοιτίς τών Ελλήνων, εξ ής έξωρμήθη τό όλον άρχαΐον 
ελληνικόν θαύμα, τότε πειθόμεθα ότι την Ελλάδα έκάλεσεν είς 
την έλευθερωθεΐσαν Δωδώνην ούχί μόνον τό επιστημονικόν ενδια
φέρον, άλλα καί τό έθνικόν καθήκον.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Έλπίζομεν ότι ό κ. Άδαμαντίου θέλει εκθέσει λεπτομερέ- 
στερον τάς παρατηρήσεις αύτού ταύτας προσεχώς.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:53 EEST - 13.56.182.168



Γενική έκθεσις τού Γραμματέως 27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Έν Άθήναις » Στεφ. Α. Κουμανουδης

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Στέφανος Α. Κοϋμανουδης»
3
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ρεώθη ή Ελληνική αρχαιολογική επιστήμη εν μέσφ περιβά?Λον- 
τος, τό όποιον δεν έφαίνετο ακόμη πρόσφορον πρόςτοιαύτας ύψηλάς 
φιλοδοξίας καί τό όποιον εν τοΰτοις συνεκινήθη καί συνειργάσθη 
εν τη κατευθύνσει ταύτη. Εις τήν άμοιβαίαν δε ταύτην κατανόησιν 
οφείλεται ότι έδημιουργήθη επιστημονική κίνησις, ή οποία έκδη- 
λουμένη εις άδιάκοπον καί άθόρυβον, γνησίως έπιστημονικήν εργα
σίαν καί αναπτυσσόμενη μετά μετριόφρονος σοβαρότητος μεταξύ 
των μεγάλων προσπαθειών των παρ’ ήμΐν αλλοδαπών όμοιων καθι- 
δρυμάτων προσδίδει εις τήν εύγενή ταύτην εστίαν αΐγλην, ή οποία 
αντανακλά έφ’ ολόκληρον τήν Ελλάδα. Έπραξε δε πάντα ταΰτα 
ή Άρχ. Εταιρεία μή έχουσα άποθηκευμένας χρυσάς ράβδους, άλλα 
διά γλισχροτάτων πόρων. Ύπό τοιούτους δε όρους καί πολλάς 
σπουδαιοτάτας άνασκαφάς διεξήγαγε καί πλεΐστα μεγάλα καί μικρά 
μουσεία ίδρυσε καί κατέταξε, καί περιόδους όλας τοΰ ελληνικού 
πολιτισμού αύτη πρώτη έμελέτησε καί δημοσιεύματα άξιολογώτατα 
έδημοσίευσε, δεικνύοντα ότι ή Ελληνική αρχαιολογία τηρεί εν τοΐς 
πλείστοις όμόρρυθμον τό βήμα προς τήν παγκόσμιον κίνησιν. Διά 
τούτο δέ είναι αξία πάσης ένισχύσεως. Ή συνέχεια τού έργου τού
του δεν έχει στενωτέραν έπιστημονικήν σημασίαν καί ΐνα ίκανο- 
ποιηθή τρόπον τινά ή ιδιοτροπία ευαρίθμων τινών νοσούντων, 
κατά τήν απλοϊκήν άντίληψιν, τό νόσημα -Γούτο εκ Θεού, αλλά διότι 
ή μελέτη αύτη είναι ωφέλιμος διά τήν γενικωτέραν ηθικήν άνάπτυ- 
ξιν τού όλου έθνους. Έάν τινες ενίοτε ισχυρίζονται παραδοξολο- 
γούντες ότι ό αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός είναι δήθεν ξένος 
προς ημάς, τούτο πάντως οφείλεται εις τελείαν σύγχυσιν μεταξύ 
υλικού καί ηθικού πολιτισμού. Ό ήθικός κόσμος είναι εκείνος, 
ό όποιος μάλιστα ενδιαφέρει καί εκ τούτου προσπαθούν νά άρυ- 
σθούν διδάγματα πάντες οί προς ηθικήν έξαρσιν άποβλέποντες 
λαοί. ’Από δέ τής άπόψεως ταύτης ό αρχαίος Ελληνικός πολιτι
σμός είναι ήλιος, τοΰ όποιου ούδεμία κηλίς προλέγει τήν ψύξιν.
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