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KVQLOL,

Προ παντός απολογισμοί» τοΰ επιστημονικού έργου τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τό έτος 1927, τό Δ. Συμβούλων 
στρέφει εύγνώμονα την άνάμνησιν προς τούς άνδρας εκείνους, οι 
οποίοι μετέστησαν εκ τοΰ κόσμου τούτου, ΐνα παραχωρήσωσι την 
θέσιν αυτών εις νέαν συνέχειαν.

Είτε δι’ έργων επιστημονικών εϊτε διά λόγων ένισχύσεως είτε 
δι’άλλης συνεργασίας γενικωτέρας και άπωτέρας, άλλ’ εκ τοΰ αύτοϋ 
κοινού πνεύματος τής προαγωγής τής επιστήμης άπορρεούσης, 
έργασθέντες επί τοΰ εύγενεστάτου τών πεδίων καί πεσόντες είτε εν 
μέσω αγώνι εϊτε ώς γηραιοί καί τετιμημένοι απόμαχοί, άπήλθον 
έκ τής χορείας ημών καταλείποντες εις τούς έπιζώντας τό σεμνόν 
αυτών παράδειγμα.

Ό απέραντος αγρός τής επιστήμης ό άνευ εθνικών ή φυλε
τικών ορίων αναπεπταμένος προς πάντας καί άποδίδων έκάστφ 
μετ’ άφθαστου δικαιοσύνης τον καρπόν άνάλογον προς την ποιό
τητα τής καλλιέργειας — είναι τό μέγα κριτήριον, ένθα θάττον ή 
βράδιον έκαστος εργάτης κατακτά την προσήκουσαν ίεραρχικήν 
θέσιν, έδραίαν καί ανεπηρέαστου από πάσης φιλικής προωθήσεως 
ή εχθρικής άντιδράσεως, από δέ τής θέσεως ταύτης δρα ούτος 
κατά την κοινήν άντίληψιν τών έπαϊόντων καί εν τή ζωή καί 
μετά θάνατον.

X
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2 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1927

Τής κοινής ταύτης καί απαθούς κρίσεως ή πρώτη έκδήλωσις 
επέρχεται φυσικώς, δταν συντελουμέντις τής επιγείου ζωής ενός έκα
στου οί περιλειπόμενοι συναγωνισταί ραψωδοΰσι των ηρώων τα 
έργα, ΐνα ούχΐ μόνον εκείνους κλεΐσωσιν, άλλα και αυτοί άντλήσωσι 
σθένος προς συνέχειαν τοΰ ατίμητου άγώνος τής επιστήμης.

Υπέρ τα όγδοήκοντα έτη φέρων, πνευματικώς δέ ακμαίος καί 
παραγωγικός, μετήλλαξε τον βίον ό γνωστότατος Ιταλός φιλόλογος 
καί επιγραφικός Domenico Comparetti.

Ό βίος τοΰ Comparetti είναι παράδειγμα επιμόνου ζήλου προς 
μάθησιν καί επιστημονικήν πρόοδον άδιάλειπτον. Γράψας τάς πρώ- 
τας αΰτοϋ φιλολογικός πραγματείας μεταξύ των φιαλών καί των 
δοχείων τοΰ φαρμακείου, έν τώ όποίω ύπηρέτει δι’ ένδειαν ώς 
φαρμακοτρίβης, άγνοούμενος δέ άκόμη καί υπό των ιδίων αΰτοϋ 
συμπολιτών, έως ού ό πολύς Ritschl έδημοσίευσεν αύτάς έν τώ 
Rlieinisches Museum, έξηκολοΰθησεν ό Comparetti εργαζόμενος 
μετ’ όλιγωτέρων εμποδίων διά τής βοήθειας τοΰ εύγενοΰς δουκός 
Gaetani καί έφθασεν όντως σύν τώ χρόνω εις επίζηλον περιωπήν.

Άπό τής καθαρός φιλολογικής εργασίας όρμηθείς καί μετά τάς 
πρώτας έκείνας πραγματείας αύτοΰ περί τοΰ επιταφίου τοΰ Ύπερεί- 
δου καί περί τοΰ χρονογράφου Λικινιανοΰ έπεξετάθη κατά μικρόν 
ό Comparetti εις την επιγραφικήν, ειτα δέ καί εις την καθ’ όλου 
άρχαιολογίαν. — Σπουδαίαν συμβολήν εις τήν επιστήμην άποτε- 
λοΰσιν αί έργασίαι τοΰ Comparetti περί τοΰ νόμου τής Γόρτυνος, 
περί τών χρυσών ένεπιγράφων ελασμάτων τής Πετιλίας, περί τοΰ 
Γοτθικοΰ πολέμου τοΰ Προκοπίου, περί τής έν Ήρακλεία έπαΰ- 
λεως τών 11ισώνων, περί τοΰ Βιργιλίου κατά τον μεσαίωνα. — Έκ 
τούτων φαίνεται ή πολυμέρεια τοΰ άνδρός, έπεκταθεΐσα καί εις τήν 
έρευναν τοΰ φιλλανδικοΰ έπους Kalevala καί είς λαογραφικάς καθ’ 
όλου μελέτας. Περί τάς 200 αύτοΰ πραγματείας έφιλοξένησαν τό 
ύπ’ αύτοΰ έκδιδόμενον άλλοτε Museo italiano di antichita classica 
καί τά Monumenti antichi, τά έκδιδόμενα ύπό τής Εθνικής ’Ακα
δημίας τών Lincei, ή Rivista di Filologia καί άλλα περιοδικά 
Ιταλικά καί ξένα. Τον Comparetti συνέδεσε προς τήν νέαν Ελλάδα
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Γενική έ'κθεσις τοΰ Γραμματέως 3

μακρά αύτοϋ διαμονή έν Κρήτη, τής όποιας πλεΐστα επιγραφικά 
μνημεία, έκτος τής επιγραφής τής Γόρτυνος, έμελέτησε και έξέ- 
δωκε.— ’Αποθνήσκων ό σοφός άνήρ κατέλιπεν έτοίμην έκδοσιν 
των ’Ανεκδότων (Historia arcana) τοΰ Προκοπίου.

Δεύτερον άπώλεσεν ή Εταιρεία τον επιτίμων έταΐρον Walther 
Amelung:, επί μακρά έτη διευθυντήν τής έν 'Ρώμη Γερμανικής 
’Αρχαιολογικής Σχολής. Ό Amelung, μαθητής γενόμενος τοΰ δια
πρεπέστατου αρχαιολόγου Ερρίκου Βτυηη,έκληρονόμησε παρ’εκεί
νου τήν προς τήν άρχαίαν πλαστικήν ιδιαιτέραν κλίσιν, διαμείνας 
δε έπίμακρόν έν Ιταλία άπέβη διά τής ένδελεχοΰς μελέτης βαθύ
τατος γνώστης των ’Ιταλικών μουσείων καί ιδιωτικών συλλογών. 
Αί πλεΐσται αύτοϋ αρχαιολογικοί μελέται, αί πληροΰσαι τούς τόμους 
τών περιοδικών τοΰ Γερμανικοΰ άρχαιολογικοΰ ’Ινστιτούτου, 
δικαίως έξησφάλισαν εις τον Amelung έξαίρετον θέσιν έν τή Ιστο
ρία τής ’Αρχαιολογίας, ώστε μετά τον θάνατον τοΰ αειμνήστου 
Furtwangler, τοΰ δευτέρου έκείνου Winckelmann, άδιστάκτως νά 
θεωρήται ό κράτιστος τών πλαστικών καί γνήσιος έκπρόσωπος τοΰ 
Γερμανικοΰ κλασσικισμοΰ.

Κορωνίς τών συγγραμμάτων αύτοϋ είναι ό μέγας έπιστημονι- 
κός κατάλογος τών πλαστικών έργων τοΰ Βατικανοΰ, εις δύο συμ- 
πεπυκνωμένους τόμους κειμένου καί δύο τόμους πινάκων, έργον 
άναμφισβητήτως σπουδαιότατον καί απαραίτητον εις πάντα περί 
τήν Ελληνικήν πλαστικήν άσχολούμενον. Τήν θλΐψιν επί τώ θανάτω 
τοΰ Amelung αύξάνει τό γεγονός ότι άπήλθεν ούτος μόλις συιι- 
πληρώσας τό εξηκοστόν δεύτερον έτος τής ηλικίας του.

Δύο μόνον έτη πρεσβύτερος τοΰ Amelung έξέλιπε γνωριμώτα- 
τος τών ’Αθηνών φίλος καί διακεκριμένος συνάδελφος, ό έν τή 
Σορβόννη καθηγητής τής ’Αρχαιολογίας καί μέλος τής ’Ακαδημίας 
τών Επιγραφών Γουσναΰος Foug&res.

’Από τής ορεινής χώρας τοΰ Ίόρα όρμώμενος καί έθισθείς 
από παιδικής ηλικίας εις τον λεπτόν καί αρωματικόν αέρα τής 
πατρίδος του, τον ζωογονοΰντα καί έμπνέοντα, προσήλθεν εις τήν 
αρχαιολογίαν φέρων εΰρωστον τό σώμα, ποιητικήν τήν ψυχήν καί
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λεπτήν την διάνοιαν. Ή αρμονική αΰτη σύνθεσις τής ύπάρξεώς 
του άπέδωκεν, άν δχι πολ?ιθύς, πάντως δμως άρ ιστούς καρπούς. 
Ό,τι διακρίνει κυρίως τον Fougeres είναι ή άνάγνωσις τοΰ μεγάλου 
βιβλίου τής Ελληνικής φύσεως καί τής Ελληνικής χώρας και ή 
αριστοτεχνική άπόδοσις των εντυπώσεων αυτού κατά τρόπον μεγα- 
λόγραμμον και όντως κλασσικόν, μακράν παντός υπεραισθητικού 
φόρτου και πάσης κενολόγου λεπτολογίας, μεστόν δε έμπνέοντος 
ποιητικού αρώματος άναμιμνήσκοντος τήν υψηλήν του γενέτει
ραν. Ή αισθητική αΰτη έκτίμησις τής Ελληνικής χώρας δεν είναι 
άμοιρος σημασίας εις τον περί τήν Ελληνικήν τέχνην καί τήν 
αρχαιολογίαν καθ’ όλου ασχολούμενου, διότι ή Ελληνική φύσις 
είναι σημαντικώτατον πλαίσιον τής όλης είκόνος, τού μεγάλου 
Ελληνικού θαύματος! Κατά τούτο αί λαμπραί περιγραφαί τού 
Fougeres, ώς αύται διετυπώθησαν έν ταϊς «Άθήναις» καί εν τή 
Grece pittoresque καί έν τω οδηγώ αύτώ τής Ελλάδος, είναι βοη
θήματα πολύτιμα προς άποκάλυψιν τοΰ Ελληνικού πολιτισμού 
καί των παραγόντων τού Ελληνικού πνεύματος καί τής Ελληνικής 
ψυχής. Μόνον δέ εκείνοι, οί όποιοι είναι ευαίσθητοι καί ευσυγκί
νητοι δύνανται νά νοήσωσι βαθέως τά αρχαία καλλιτεχνήματα, 
προϊόντα ούχί μόνον πνεύματος υπέροχου, αλλά καί ψυχής εξαίρε
τους συναισθηματικής. ’Αλλά δεν ΰπήρξεν απλώς ποιητής αρχαιο
λόγων ό Fougeres, αλλά καί κράτιστος επιστήμων, τής δέ επιστή
μης αυτού τρανόν δείγμα είναι τό ογκώδες βιβλίον περί τής 
Μαντινείας καί τής ανατολικής ’Αρκαδίας, ένθα κατέθεσε τά πορί
σματα τής ύπ’ αυτού γενομένης άνασκαφής τής Μαντινείας καί 
γενικώτερον ήρεύνησε ίστορικώς καί άρχαιολογικώς τήν ανατολικήν 
’Αρκαδίαν. ’Αξιόλογοι είναι επίσης καί άλλαι αυτού πραγματεΐαι 
περί τής ζωφόρου τού Παρθενώνος. Τελευταίου ήσχολεΐτο εις νέαν 
έκδοσιν τού συγγράμματος τού μακαρίτου Collignon περί τού 
Παρθενώνος, εις τήν συγγραφήν τού περί τού Μυκηναϊκού πολι
τισμού μέρους μεγάλης ιστορίας τής αρχαιότητας, έκδιδομένης έν 
Γαλλία, καί εις τήν συμπλήρωσιν καί άποπεράτωσιν τού εγχειριδίου 
τής κλασσικής αρχαιολογίας. — Ό πρόωρος θάνατός του άνέκοψε
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το επιστημονικόν του έ'ργον, θλιβόμεθα δέ διά τούτο ώς αρχαιολό
γοι, Άλλ’ επίσης μεγάλην θλϊψιν αισθανόμενα κα'ι ώς Έλληνες, 
διότι ό Fougeres παρά την άρχαίαν Ελλάδα είχε στρέψει την 
ψυχήν του και την καρδίαν του κα'ι προς την νέαν Ελλάδα, μάλι
στα δέ προς τον λαόν αυτής, τον όποιον έξετίμησε και ήγάπησεν 
άδόλως και είλικρινώς. Διεδήλωσε δέ τοΰτο σπεύσας εκ των πρώτων 
παρά τό πλευράν τοϋ αειμνήστου Θεοφίλου Homolle προς ϊδρυσιν 
τοϋ Συνδέσμου προς ύπεράσπισιν των δικαίων τοϋ Ελληνισμού έν 
Γαλλία, τω 1907, ότε οί εκλεκτοί φίλοι τής Ελλάδος ένόμισαν δτι 
ένεργότερον έπρεπε νά δράσωσι υπέρ τής χώρας ημών.

Καί ώς διευθυντής τής έν ’Αθήναις Γαλλικής Σχολής από 
τοϋ 1914 ό Fougeres ανέπτυξε πάσαν την ευγένειαν τής ψυχής 
του προς πάντας, απερχόμενος δέ έξ ’Αθηνών μετά τά κεκινημένα 
έτη εκείνα, ΐνα άναλάβη την έν τή Σορβόννη καθηγεσίαν τής 
αρχαιολογίας, άφήκε παρ’ ήμΐν μόνον φίλους.

Καί ό Sir Charles Walston (Waldstein), άλλοτε Διευθυντής 
τής έν Άθήναις Αμερικανικής Σχολής, μετά ταΰτα δέ καθηγητής 
τής αρχαιολογίας έν Κανταβριγία τής ’Αγγλίας, ανήκει είς τήν 
’Αθηναϊκήν καί τήν Ελληνικήν έν γένει οικογένειαν, τής οποίας 
ύπήρξεν αγαπητός ξένος.

Άρξάμένος διά τών «Δοκιμίων περί τής τέχνης τοϋ Φειδίου» 
τής εύρυτέρας συγγραφικής αύτοΰ σταδιοδρομίας ό Walston, έσχε 
τήν ευκαιρίαν νά έπεκτείνη αυτήν τε καί τήν επιστημονικήν του 
δράσιν, δτε από τοϋ 1899 μέχρι τοϋ 1903 διηύθυνε τήν ένταϋθα 
’Αμερικανικήν Σχολήν. Τότε διεξήγαγε τάς άνασκαφάς τών Πλα- 
ταιών, τής Ερέτριας καί ιδία τοϋ Άργους μετ’ άξιολόγων πορι
σμάτων καί έδημοσίευσε μετ’ άλλων συνεργατών αξιόλογα βιβλία.

Μετά τήν έν Άθήναις καί έν Έλλάδι αρχαιολογικήν αύτοϋ 
εργασίαν, ό Walston (τότε ακόμη γνωστός ώς Waldstein) έγένετο 
καθηγητής έν Κανταβριγία καί ϊδρυσεν έκεΐ μουσεΐον έκμαγείων. 
Έκεΐθεν είργάσθη καί προς συγκρότησιν διεθνούς έπιτροπής υπέρ 
συλλογής εράνων διά τήν άνασκαφήν τής παρά τήν Πομπηίαν 
Ήρακλείας. Έδημοσίευσε δέ καί πολυτελές σύγγραμμα περί τής
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Ήρακλείας, ΐνα κίνηση τό παγκόσμιον ενδιαφέρον. Άλλ’ ή Ιταλία 
μετά τινας αμφιταλαντεύσεις άπέκρουσε τον διεθνή έρανον. - 
Σημειωτέον ότι ή διεθνής αΰτη αρωγή έπρόκειτο να είναι μόνον 
οικονομική, καταλειπομένης τής επιστημονικής εργασίας εξ ολο
κλήρου εις τούς Ιταλούς αρχαιολόγους. — Ή ’Ιταλία έπεφύλαξεν 
εις έαυτήν τήν τιμήν καί τής δαπάνης καί τής άποκαλύψεως τής 
Ήρακλείας. ’Όντως δέ τή 169 Μαί'ου 1927 ό φιλόμουσος Βασιλεύς 
τής ’Ιταλίας ένεκαίνισε τάς εργασίας ταύτας δι’ άργυράς σκαπάνης 
φερούσης τήν επιγραφήν: effodiendum est Herculanum!

Έκ των τελευταίων έργων τού Walston ήτο καί τό περί τού 
Άλκαμένους, ένθα ύπάρχουσι πολλαί όρθαί παρατηρήσεις. “Αξιόν 
σημειώσεως προς χαρακτηρισμόν τού άνδρός είναι καί τό ενδια
φέρον αυτού περί ζητήματα πολιτικά καί όργανώσεως πολιτικής, 
καρπός δέ τής κατευθύνσεως ταΰτης είναι τό σύγγραμμά του 
Aristodemocracy (1916).

Άπέθανεν ό Waldstein κατά τον πλοϋν προς τήν Νεάπολιν, 
αφού είχεν έπισκεφθή διά τελευταίαν φοράν τάς προσφιλείς του 
’Αθήνας.

Έκ των ήμετέρων παλαιών εταίρων άπώλεσεν ή Εταιρεία τον 
επίτιμον πρόεδρον τού Άρείου Πάγου Κωνσταντίνον Σημαν
τήραν, τον επίτιμον Διοικητήν τής Εθνικής Τραπέζης καί Καθη
γητήν τού Πανεπιστημίου Ίωάννην Ευταξίαν καί τον άλλοτε 
καθηγητήν τού Πανεπιστημίου Ίωάννην Ζωγράφον, πάντας 
μετ’ άφοσιώσεως ευλαβούς καί αδιάλειπτου προσηλωμένους προς 
τήν εθνικήν άποστολήν τής Εταιρείας. Άπέθανον καί οί. τρεις 
πιστοί τηρηταί τού προς τήν πατρίδα καθήκοντος καί τιμήσαντες 
αυτήν διά τής εύρείας αυτών επιστήμης. Άπώλεσεν ή Εταιρεία 
ωσαύτως καί τον καθηγητήν Χαραλάμπην Διοσκορίδην μετά 
πολλού ζήλου πάντοτε παρακολουθήσαντα τά τών έργων αυτής.

Προώρως δέ όλως άπεβίωσε καί ό έκ τών νεωτάτων εταίρων 
Δημήτριος Μάζαρης, διευθυντής εν τφ Πανεπιστημίφ, κατα- 
θλίψας τούς γνωρίσαντας αυτόν.

Κλείοντες τον πένθιμον τούτον απολογισμόν θερμήν άπευθύ-
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νομεν την συμπάθειαν ημών κα'ι από τοΰ βήματος τούτου προς την 
έν Άθήναις ’Ιταλικήν ’Αρχαιολογικήν Σχολήν έπ'ι τή προώρο) κα'ι 
σκληρά απώλεια τοΰ νεαρού κα'ι εύέλπιδος εταίρου αυτής Domenico 
Zancani, δστις πριν προφθάση να άνοιξη τήν γην, ΐνα λάβη εξ 
αυτής τήν τροφήν τής ζωής του, προσέφερεν αυτός τήν ϋπαρξίν 
του τροφήν εκείνης!

Και ήδη έπιτελέσαντες το νενομισμένον καθήκον προς τούς 
διαπρεπείς άνδρας, οϊτινες τιμηθέντες υπό τοϋ εθνικού τούτου 
καθιδρύματος άντετίμησαν πάντοτε τό σπουδαιότατον αυτού εργον, 
έρχόμεθα να έξετάσωμεν κατά πόσον τό εργον τούτο τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας άνταπεκρίθη και κατά τό έτος 1927 προς τήν 
εύλογον άξίωσιν ούχ'ι μόνον των εταίρων αυτής, αλλά κα'ι τής εύρυ- 
τέρας κοινής γνώμης, ήτις δεν περιορίζεται εντός των στενών ορίων 
τής ήμετέρας πατρίδος.

1. Έν Άθήναις έξηκολούθησεν ή Εταιρεία τήν άνασκαφήν 
τοϋ Ωδείου τοΰ Περικλεούς διά τοϋ Διευθυντοϋ τοϋ Άρχαιο- 
?ιογικού Μουσείου κ. Παναγ. Καστριώτου.

Μετά τήν κατά τό προπαρελθόν έτος συντελεσθεΐσαν άποκάλυ- 
ψιν τοϋ βορείου τοίχου τοϋ ’Ωδείου μήκους 63 μ., 40, ή εργασία 
προέβη κατά τό 1927 εις τήν έξερεύνησιν τοϋ τοίχου τής δυτι
κής πλευράς.

Ό τοίχος ούτος δεν σφζεται έν συνεχεία, άλλλά κατά τεμάχια 
και ταΰτα έπεσκευασμένα εις διαφόρους έποχάς έκ παντοίου υλικού. 
Κατά τήν ΒΔ γωνίαν σώζεται και τοϋ τοίχου τούτου έν μέρει 
ή διά μαρμάρινων πλακών έπένδυσις. ’Όπισθεν δε αυτού δεν υπάρ
χει άναλημματικός τοίχος, ως ύ τής βορείου πλευράς, διότι ό δυτι
κός τοίχος προστατεύεται υπό τού ’ισχυρού ανατολικού αναλήμμα
τος τοϋ Διονυσιακού θεάτρου. Κα'ι τό ανάλημμα τούτο τοϋ θεάτρου 
άπεκάλυψεν ή άνασκαφή μέχρι βάθους 7 μέτρων και εις μήκος 
25 μέτρων, άποτελεΐται δέ τούτο έκ δέκα περίπου επαλλήλων 
δόμων. ΙΊαραλλήλως αυτού, είς βάθος 5 μέτρων, εύρέθησαν τάφοι
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8 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1927

χριστιανικοί τοΰ 6ου και τοΰ 7ου αίώνος ώς και οστά παιδιών 
εντός πίθων.

Παρά τό πρόπυλον τοΰ Ωδείου ευ ρ έθη και άλλο τμήμα τοΰ 
υδραγωγείου τής Έννεακρούνου, άποτελουμενού εκ τετραγοόνου 
πήλινου όχετοΰ κεκαλυμμένου διά πλακών. Τό πρώτον τμήμα τοΰ 
υδραγωγείου τοΰτου είχεν άνεύρει ό κ. Καστριώτης τώ 1914 κατά 
την άνατολ. πλευράν τοΰ ’Ωδείου.

Εις άπόστασιν 9 μ., 40 προς νότον τοΰ ΙΙροπύλου καί είς άπύ- 
στασιν 25 μ. καθέτως από τής βορείου πλευράς τοΰ Ωδείου, άπε- 
καλύφθη κατά τό 1927 τμήμα τοίχου, μήκους 3 μέτρων, άνήκον 
είς την μεσημβρινήν πλευράν τοΰ οικοδομήματος. Διά τής εύρέ- 
σεως ταύτης έξακριβοΰται τελειωτικώς τό τε μήκος τής δυτικής 
πλευράς καί τό σχήμα τοΰ όλου Ωδείου. Ήτο άρα τοΰτο, ορθο
γώνιον, έχον διαστάσεις 63 μ. 40 X 25 μ. 10. Ή δέ δήλωσις τοΰ 
Παυσανίου ότι τό Ώδεΐον ήτο τετράγωνον δεν πρέπει νά ληφθή 
μαθηματικώς, άλλ’ εύρΰτερον. Τό αυτό ισχύει καί περί τοΰ Θερσι- 
λείου τής Μεγαλοπόλεως, όπερ χαρακτηρίζεται μέν υπό τοΰ αύτοΰ 
Παυσανίου (8,32,1) ώς τετράγωνον, άλλ’είναι καί εκείνο έν τή πρα- 
γματικότητι ορθογώνιον διαστάσεων 64 μ. X 52 μ. Όμοιον δέ τι 
συμβαίνει καί ώς προς τάς Έρμαϊκάς στήλας, τάς οποίας καλεΐ 
μέν ό Παυσανίας (8,43,6) «τετράγωνον εργασίαν» άλλ’ έ'χουσιν 
αΰται τομήν ορθογώνιον, ώς όρθώς παρατηρεί ό κ. Καστριώτης 
μετά τον κ. Τωμαΐον.

Τό ορθογώνιον σχήμα τοΰ ’Ωδείου φέρει καί προς ορθογώνιον 
σχήμα τής σκηνής τοΰ Ξέρξου, ήτις, ώς γνωστόν, έλήφθη ώς πρό
τυπον τοΰ κτίσματος τοΰ Περικλέους. Έκ τοΰτου δέ τινες υπέθεσαν 
ότι τό ορθογώνιον σχήμα τών σκηνών καθ’όλου είσήχθη είς τήν 
Ελλάδα μετά τά Μηδικά κατά μίμησιν ανατολικών προτύπων, τά 
όποια φαίνονται ότι καί άλλως μαρτυροΰνται διά Περσικών καί 
Αιγυπτιακών άναγλύφων. Έκτοτε δέ κατά τον Frickenliaus καί 
τό σχήμα τής σκηνής τών θεάτρων είναι ορθογώνιον.

Τοιαΰτα είναι τά τελευταία πορίσματα τής εργασίας τοΰ 
κ. Καστριώτου..

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:20 EEST - 13.56.182.168



Γενική έκϋεσις τού Γραμματέως 9

2. Τός έν τώ Άμφιαρείω τού Ώροοπού άνασκαφάς έξηκο- 
λούθησεν ή Εταιρεία διά τοϋ Διευθυντοϋ του Επιγραφικού Μου
σείου κ. Λεονάρδου καί κατά τό έτος 1927, έγένοντο δέ αύται 
επί άμφοτέρων των οχθών τοϋ χειμάρρου.

Κατά ταύτας άνεκαθάρθη μέγα μέρος υδραγωγείου, δι’ ού 
έτροφοδοτεϊτο κρήνη και ό ανδρικός λουτρών, έφέρετο δέ τό υπό
λοιπον ύδωρ εις τον χείμαρρον. ’Άλλο ύδραγωγεΐον διασταυρού
μενον έ'φερεν ύδωρ εις την κρήνην, άνεκαθάρθη δέ καί τούτο καί 
έμελετήθησαν αί ένδιαφέρουσαι αυτού λεπτομέρειαι.

Ωσαύτως, ώς άνακοινοΐ ό κ. Λεονάρδος, έξηκριβώύη ότι έν τω 
ναφ τό ύψος τού δαπέδου τοϋ προνάου είναι διάφορον τού ύψους 
τοϋ δαπέδου τού σηκού, όπερ είναι ύψηλότερον μέν έν τή νεωτέρα 
περιόδφ, χθαμαλότερον δέ έν τή άρχαιοτέρα, έμελετήθησαν δέ πολ
λοί αρχιτεκτονικοί λεπτομέρειαι τής κατασκευής τοϋ ναού. Έβε- 
βαιωθη προς τούτοις ότι ύπήρχον θρανία καί έν τφ προνάω καί 
έν τω σηκω τού ναού.

Έπΐ τής δεξιάς όχθης τοϋ χειμάρρου έ'σκαψεν ό κ. Λεονάρδος 
προς άνατολάς τού άγορανομίου καί άπεκάλυψε περαιτέρω μέγα 
οικοδόμημα έκ πλειόνων δωματίων.

Έκ των κινητών ευρημάτων άξια μνείας είναι επιγραφή όρο- 
σήμου καί ψήφισμα προξενιάς υπέρ Άγνοδήμου ’Αθηναίου, τοϋ 
υου π. X. αίώνος, καί τινα νομίσματα, ών έν άργυροΰν τοϋ Άδρια- 
νού, φέρον όπισθεν την έπιγραφήν restitutori Achaiae καί κοπέν 
τώ 120 μ. X.

Άλλ’ επίσης σπουδαία, αν μή σπουδαιοτέρα, είναι ή σχεδια- 
στική έργασία, ή οποία συνετελέσθη κατά τό 1927 έν τώ Άμφια- 
ρείω. Παλαιός πόθος τοϋ τε κ. Λεονάρδου καί τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας ήτο ή έκπόνησις γενικού διαγράμματος τοϋ Άμφια- 
ρείου, όπερ θά χρησιμεύση διά την περί τών άνασκαφών τούτων 
συγγραφήν, ή όποια θά περιλάβη πάσαν την εργασίαν την γενομέ- 
νην από τοϋ 1884 μέχρι σήμερον διά τοϋ κ. Λεονάρδου. Είναι 
προφανής ή σημασία τοϋ διαγράμματος τούτου, ευχαρίστως δέ 
έξαίρομεν καί τήν επιμέλειαν καί . την ακρίβειαν, μεθ’ής ό κ. Κ.
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Μπίρης συνέταξεν αύτό. Ή έκπύνησις σχεδίων ανασκαφών, γενικών 
τε καί μερικών, είναι αναπόφευκτος ύποχρέωσις και δή όφείλουσα 
εγκαίρως να έκτελήται, διότι ανευ τούτων πάσα άνασκαφή ύπόκει- 
ται εις οριστικήν απώλειαν διά την επιστήμην.

3. Έν Θήβαις έξηκολούθησε τάς από ετών έκτελουμένας 
εργασίας ό καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου κ. Ά. Κεραμόπουλλος. Αί 
έργασίαι αΰται τής Άρχ. Εταιρείας, καταλαβοΰσαι ήδη ένδιαφέ- 
ρουσαν θέσιν έν τή επιστήμη ένεκα τής άνευρέσεως τής οικίας τοΰ 
Κάδμου, έπιδιώκουσι τήν τελείαν άποκάλυψιν τοΰ Καδμείου λει
ψάνου και τήν έτι μείζονα διαφοότισιν τής σπουδαίας ταύτης περιό
δου τής Ελληνικής αρχαιολογίας. Άλλ’ ή ΰπαρξις τής νεωτέρας 
πόλεως επ’ αυτών τών λειψάνων τοΰ οικοδομήματος, ή λόγω τής 
βραδύτητος τών άπολλοτριώσεων έπιβράδυνσις τής εργασίας κα'ι ή 
ένεκα τής μεγάλης καταστροφής τοΰ αρχαίου στρώματος γεννω- 
μένη κατ’ανάγκην παράτασις και δυσκολία τής έρεύνης, είναι πάντα 
αίτια τής βραδύτητος τοΰ ρυθμοΰ τής άνασκαφής, άλλ’ έν ταύτφ 
και κέντρα προς έπίμονον περαιτέρω έξέτασιν τοΰ τόπου.

Κατά τό 1927 άνέσκαψεν ό κ. Κεραμόπουλλος τά βαθύτερα 
στρώματα τών έν μέρει ήδη πρότερον άποκεκαλυμμένων διαμερι
σμάτων τοΰ ανακτόρου τοΰ Κάδμου, άφοΰ άπεμάκρυνε πολλά νεοι- 
τερα χώματα και άπεμόνωσε τά κεκαυμένα έρείπια τοΰ κτίσματος. 
Ή έργασία ένετοπίσθη μετά ταΰτα έντός θαλάμου προς νότον τών 
μέχρι τοΰδε έρευνηθέντων μερών. 'Η διέλευσις νεωτέρων υδραγω
γείων διά τοΰ μέρους τούτου έχει ταράξει τά πράγματα τοΰ ανακτό
ρου. Άλλ’ ακριβώς έντός τών χωμάτων, αμέσως έξω τών υδραγω
γείων τούτων, εύρέθησαν μικρά έλαφος χρυσή καθημένη, οίνοχόη 
χρυσή μετά κοκκιδωτής διακοσμήσεως ώς και δισκία όρμου χρυσοΰ 
συνδεδεμένα διά κρίκων. Ωσαύτως εύρέθησαν έν τώ θαλάμη) τούτοι 
ικανά ακόσμητα αγγεία καί έν κεκοσμημένον άναγόμενον εις τήν 
δευτέραν ύστερομινωϊκήν έποχήν. Παρά τήν ΝΑ γωνίαν τοΰ θαλά
μου εύρέθη σκεΰος χαλκοΰν κρικοειδές μετά τορευτών κοσμημά
των όστρέων, αγνώστου ακόμη χρήσεως. Άξιόλογον πόρισμα τής 
άνασκαφής είναι κα'ι ή διαπίστωσις οριζοντίου κα'ι καθέτου ξύλο-
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δεσίας των τοίχων, πράγμα το όποιον είχε πρότερον (ρανή μόνον 
κατά τινα γωνίαν τοϋ μεγάρου.

4. Έν Νέα Άγχιάλω έξηκολούθησεν ή Άρχ. 'Εταιρεία τάς 
άνασκαφάς τής μεγάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής διά τοΰ 
καθηγητοΰ τής Θεολογικής Σχολής κ. Γ. Σωτηρίου. Κατά τάς 
εργασίας ταύτας ή έρευνα έστράφη εις την άποκάλυψιν των προσ- 
κτισμάτων τής βασιλικής, τά όποια είχον άναφανή πέρυσι.

Παρά τον νότιον πύργον τοΰ αίθριου άνεσκάψη έν τοιοΰτο 
παράρτημα κείμενον παρά την νοτίαν πλευράν τοΰ αίθριου καί έχον 
σχήμα παρεκκλησίου, άλλ’ έν άντιθέτω προσανατολισμοί καί μετά 
δύο εισόδων. Ένεκα των κινητών ευρημάτων πλήθους τεμαχίων 
ύαλων, προερχόμενων έκ δοχείων κανδηλών, ψιαλιδίων κ.τ.τ., πηλ. 
λύχνων, όρειχαλκίνων σταυρών, μονογραφημάτων τοΰ Χριστοΰ κ.ά. 
είναι προφανές τό συμπέρασμα ότι τό διαμέρισμα ήτο σκευοφυ
λάκιο ν. Αριστερά τής αιγίδος τοΰ σκευοφυλακίου εύρέθη μικρά 
δεξαμενή εξυπηρετούσα τό διαμέρισμα τοΰτο. Καί ό νότιος πυλών 
τής βασιλικής, συνεχόμενος προς τό σκευοφυλάκων, ήτο παράρτημα 
τούτου, διότι αριστερά τοΰ πυλώνος τούτου άνευρέθη τό χωνευ
τηρίου, τετράγωνον κτίσμα έπενδεδυμένον δι’όρθομαρμαρώσεως.

’Αλλά καί έν τή βορεία πλευρά έρευνήσας ό κ. Σωτηρίου 
εύρεν αντίστοιχα άρχιτεκτονικώς παραρτήματα, διαφόρου όμως 
προορισμού.

Πρώτον άνευρέθη ανάλογου διαμέρισμα παρά την Β. πύλην 
τοΰ νάρθηκος ήτοι ό βόρειος πυλών, κατά τοΰτο μόνον διαφέρων 
τοΰ νοτίου καθ’ όσον έχει τρεις εισόδους αντί δύο. 'Υπό τών 
εισόδων τούτων όδηγουμένη ή έργασία άπεκάλυψε πύργον τής 
βορείου πλευράς αντίστοιχον προς τον νότιον.

Άλλ’ άξιον ιδίας καί έπιμεμελημένης έρεύνης έγένετο τό σκευο
φυλάκων, διαμέρισμα έπεστρωμένον διά πλακών μαρμάρινων, αί 
όποΐαι έν μεταγενεστέρα έπισκευή έκαλύφθησαν διά τετραγώνων 
πλίνθων. Κατά τούς τοίχους εύρέθησαν δύο κόγχαι. Προ τής εισό
δου τής έκ τοΰ αίθριου υπάρχει πειόσχημον κτίσμα έκ πλίνθων, 
περαιτέρω δέ κατά τό κέντρον εύρέθη κορμός κυλινδρικού κίονος
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και ίωνίζον κιονόκρανού, διαφέρον πολύ άλλων ιωνιζύντων κιονό
κρανων εύρεθέντων έν τω ναω. Κατά τό κέντρον τής διαμέτρου 
τής άψΐδος εύρέθη κολυμβήθρα κυκλική έσωτερικώς, διά κορασα- 
νίου έπεστροψένη κα'ι έ'χουσα έν τω πυθμένι μαρμαρίνην πλάκα 
και προς άνατολάς οπήν μετά μολυβδίνου σωλήνος, δι’ ου ήρχετο 
τό ύδωρ. Ή άνεύρεσις τής κολυμβήθρας καθιστά άναμφισβήτητον 
τον προορισμόν τοΰ διαμερίσματος ώς βαπτιστηρ ίου.

"Αξιόν σημειώσεως είναι ότι κατά τά ανώτερα στρώματα τού 
βαπτιστηρίου ειχεν εύρει ό κ. Σωτηρίου τάφον ευτελή μετ’ ανδρι
κού σκελετού, έφ’ ού ούδεμία ύπήρχεν επιγραφή, αλλά μόνον 
τεμάχιον 'Ρωμαϊκής επιτύμβιου επιγραφής, έν δεύτερα χρήσει 
(. ■ . ΤΑ ΕΥΜφΟΡΟΕ) κατά τον άνασκάψαντα. Ή γενομένη έντός 
τού βαπτιστηρίου ταφή αΰτη έτάραξε και ίσοπέδωσεν έν μέρει τά 
πράγματα, ώστε νά μή φαίνεται αμέσως ή κάτωθεν ύπαρξις τής 
κολυμβήθρας. Τον τεθαμμένον έκεΐ συνδέει ό κ. Σωτηρίου μετά 
των Σλάβων Βελεγεζητών, οί όποιοι άναφέρονται εις τός πράξεις 
τού 'Αγίου Δη μητριού ώς έγκατεστημένοι περϊ τάς Θήβας τάς 
Θεσσαλικάς, και εις τούς οποίους πιθανώς οφείλεται καί, ή κατα
στροφή τής πόλεως.

"Αλλο παράρτημα άνέσκαψεν ό κ. Σωτηρίου κατά τήν βορείαν 
πλευράν καί προς Α. τού νάρθηκος, έν αύτώ δε εύρέθησαν τά λεί
ψανα των ανόδων εις τον γυναικωνίτην.

Προς τό διαμέρισμα τούτο συνέχεται άλλο μέγα διαμέρισμα 
βαΐνον προς άνατολάς καί περιβάλλον ίσως δλον τον ναόν έν 
εϊδει στοάς.

Διά τής εργασίας ταύτης τής άνασκαφικής ώς καί διά έκκαθα- 
ρίσεως άλλων λεπτομερειών τού σημαντικού τούτου χριστιανικού 
κτίσματος τής Ν. Άγχιάλου συνετελέσθη ή άνακάλυψις τού τε 
συνολικού καί τού έπί μέρους σχεδίου σπουδαιοτάτου μνημείου 
τής χριστιανικής Ελλάδος, τού οποίου ή υπό τοΰ κ. Σωτηρίου 
άγγελλομένη προσεχής επιστημονική μελέτη θά διαφώτιση άξιολό- 
γως τήν Ελληνικήν πρωτοχριστιανικήν περίοδον.

5. Έν Νικοπόλει περιωρίσθη ή Εταιρεία κατά τό 1927 εις
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καθαρισμόν των μέχρι τοΰδε ανεσκαμμένων χώρων διά τοϋ καθη- 
γητοΰ τοϋ γυμνασίου κ. Χρίστου Κοντοϋ, δστις επιμελέστατα 
έπέβλεψε την εργασίαν. Ήτο δέ απόλυτος ανάγκη τοϋ καθαρι
σμού τούτου, ΐνα και τα σημαντικά ταϋτα αρχαία συντηρηθώσι καί 
ή μέλλουσα επί νέων βάσεων νά συνεχισθή άνασκαφική εργασία 
διευκολυνθη. Δεν είναι ανάγκη νά έξάρωμεν την σημασίαν την 
έξαίρετον, την οποίαν έχει ή Νικόπολις διά την χριστιανικήν αρχαιο
λογίαν, παρασχοϋσα μέχρι τοϋδε ούχί μόνον λίαν ενδιαφέροντα 
οικοδομήματα, αλλά καί άξιο λογιότατα ψηφιδωτά.

Κατά τάς εργασίας ταύτας τοϋ καθαρισμού άνεΰρεν ό κ. Κον
τός καί αναθηματικήν επιγραφήν επί κυβικού βάθρου λέγου- 
σαν κατά τήν οίκείαν έκθεσιν: Αύτοκράτορι \ Καίσαρι θεού υίω | 
Σεβαστώ | Αΐγειοι ή, όπως ίσως όρθότερον πρέπει νά άναγνω- 
σθή, Άργεΐοι. Ή επιγραφή έχει μετακομισθή προφανώς εκ τής 
'Ρωμαϊκής Νικοπόλεως.

6. Έν τω Άσκληπιείω τής Επίδαυρου έξηκολούθησε 
σκάπτων καί κατά τό 1927 ό Καθηγητής κ. Καββαδίας, άπεκα- 
λύφθη δέ ολόκληρον τό δάπεδον τοϋ ετέρου των σκελών τής στοάς, 
ή οποία έφερεν από τοϋ Άρτεμιτίου καί τής Στοάς τοϋ Κότυος 
εις τάς Άκόας. Ωσαύτως ήρχισεν ή άποκάλυψις καί τοϋ ετέρου 
σκέλους τοϋ άγοντος προς τήν κρήνην καί τάς Άκόας. Τό κατά
στρωμα τών δαπέδων τούτων είναι άδρομερές ψηφιδωτόν μετά 
ρομβοειδών σχημάτων συγκεντρικών.

7. Έν Κάτω Γουμενίτση τών Καλαβρύτων ό Έφορος κ. Κυ- 
παρίσσης συνεπλήρωσε τήν έξέτασιν τού μυκηναϊκού νεκροταφείου, 
σκάψας τρεις ακόμη λαξευτούς Μυκηναϊκούς τάφους. Καί κατά τήν 
τελευτά ία ν ταύτην εργασίαν εύρέθησαν αγγεία τής τελευταίας μυκη
ναϊκής περιόδου, δμοια προς τά πρότερον εύρεθέντα.

Κατά τήν έν Γουμενίτση διαμονήν του ό κ. Κυπαρίσσης άνεϋρε 
καί άλλο νεκροταφείου Μυκηναϊκόν, μεγαλύτερου καί σπουδαιότερον, 
ιός λέγει έν τή έκθέσει του,κείμενον δέ έν Προστοβίτση τής Τριταίας.

8. Έν Στυμφάλω έξηκολούθησεν ή Εταιρεία τάς άνασκαφι- 
κάς έργασίας διά τοϋ καθηγητοΰ κ. Όρλάνδου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:20 EEST - 13.56.182.168



14 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1927

Ή άνασκαφή ένετοπίσθη κατά τό 1927 έν xfj αγορά της 
αρχαίας Στυμφάλου, ή οποία κεΐται έν τη έκτάσει μεταξύ τού 
περιβόλου τής πόλεως και τής μεγάλης κατατομής.

Κατά τό δυτικόν άκρον τής περιοχής ταύτης ό κ. Όρλάνδος 
ήρεΰνησε την άλλοτε σημειωθεϊσαν πύλην τοΰ τείχους, από τής 
οποίας ώρμάτο ή προς τόν Όρχομενόν καί Φενεόν οδός. Ή εργασία 
άπεκάλυψε σύνθετόν τι κτίσμα έν εϊδει προπύλου έχοντος δύο κίο
νας μεταξύ παραστάδων, όπισθεν δέ αυτών εγκάρσιον τοίχον μετά 
θύρας. Κατά χώραν εύρέθησαν αί ιωνικά! βάσεις τοΰ ετέρου των 
κιόνων και άμφοτέρων των παραστάδων. Εντός των χωμάτων 
εύρέθησαν τεμάχια των κορμών τών κιόνων καί τών παραστάδων, 
κατά τό άνώτερον ήμισυ ριόνον ραβδωτών, κατεσκευασμένων δε έκ 
πωρολίθου. Ό κ. Όρλάνδος άνεστήλωσε προχείρως τά αρχιτεκτο
νικά ταΰτα τεμάχια.

Ένεκα τής διαφοράς τοΰ ύλικοΰ τοΰ προπύλου και τοΰ τείχους, 
προσέτι δέ ένεκα τής μή οργανικής συνδέσεως αύτών, ό κ. Όρλάν
δος νομίζει, πιθανώτατα, ότι τό πρόπυλον προσετέθη μεταγενεστέ
ρους εις την προϋπάρχουσαν πύλην περ! τόν 30ν ή 2ον π. X. αιώνα.

Δευτέρα έ'ρευνα έν τή μεγάλη κατατομή περί κτίσμα κυκλοτερές, 
σημειωθέν ήδη κατά τό 1924, άπεκάλυψεν ότι ή νοτία πλευρά τοΰ 
οικοδομήματος προχωρεί μέχρι βάθους 2 μ. 20 ήτοι μέχρι τοΰ 
φυσικοΰ βράχου και σύγκειται έκ μεγάλων, άδρώς είργασμένων 
λίθων μετά περιτενείας κατά τό αίγυπτιάζον σύστημα. "Ολος ό 
νότιος τοίχος ούτος βαίνει έπ! εύθυντηρίας καί ήτο ορατός, έν ω ό 
βόρειος έβαινε έπ! τοΰ όπισθεν υψηλού βράχου ήτοι έπ! φυσικής 
τρόπον τινά εύθυντηρίας. Εύρέθη πήλινον γεϊσον μετ’έζωγραφη- 
μένων κάτω ανθεμίων, τά όποια τάσσουσι τό άδηλου ακόμη προο
ρισμού οικοδόμημα εις τόν 4ον π. X. αιώνα.

Ή τρίτη καί σπουδαιοτέρα σκάφη έγένετο βοηθούσης, και τής 
μεγάλης ξηρασίας, περί τό κτίσμα εκείνο, τό όποιον κατά τό πρώ
τον έτος τής άνασκαφής έφαίνετο ως πρόπυλον. Ή εργασία τοΰ 
1927 άπεκάλυψε μέγα τετράγωνον οικοδόμημα, διαστάσεων 30 μ. 
20 X 33.55, έχον ορθογώνιον αυλήν περιβαλλομένην υπό στοών
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και δωματίων. Ίκαναί βάσεις των βασταζόντων την στέγην τετρα
γώνων στύλων έκ σκληρού λίθου εύρέθησαν κατά χώραν, είναι δέ 
άρίστης εργασίας. Ή δλη διάταξις καί ή θέσις τού οικοδομήματος 
καθιστά πιθανωτάτην την εικασίαν τού κ. Όρλάνδου δτι πρόκειται 
περί παλαίστρας. Τό δέ κατά τδ 1924 διαφανέν προς βορράν πρό- 
πυλον ήτο ή είσοδος τής παλαίστρας. — Ή άνασκαφή τού σπου
δαίου τούτου οικοδομήματοςθέλει συντελεσθή κατά τό έπιόν έτος. 
Ή άνασκαψή έν γένει τής Στυμψάλου είναι συνδεδεμένη μετά τής 
μεγάλης δυσκολίας, τήν όποιαν γεννά ό κατακλυσμός τού αρχαιο
λογικού εδάφους υπό τού ύδατος τής λίμνης καί απαιτεί μακροθυ- 
μίαν καί υπομονήν, ή οποία ευτυχώς δεν έπέλιπε τον κ. Όρλάνδον.

9. Ένάτην τέλος εργασίαν έξηκολούθησεν ή Εταιρεία έν 
Λέσβω δ ιά τού Εφόρου κ. Εύαγγελίδου.

Κατά τό 1927 ό κ. Εύαγγελίδης έσκαψε περαιτέρω τά θεμέλια 
αρχαϊκού ναού, τον όποιον άλλοτε άνεύρεν έν θέσει Κλοπεδή τής 
περιφερείας Καλλονής. Καί ή σκάφη αύτη άπέδειξεν δτι ό ναός 
ούτος είναι εις μεγίστην κλίμακα κατεστραμμένος, συληθέντων 
των λίθων αυτού, ώστε καθίσταται δυσχερής ή άνάκτησις τού 
διαγράμματος αυτού.

Εις άπόστασιν 5 μ. από των λειψάνων τούτων εύρέθη άλλος 
ναός έκ τού αύτού τραχύτου λίθου κατεσκευασμένος, πληρέστερος 
μέν τού πρώτου, άλλα μή παρέχων άρτιον τό σχέδιον. Μόνον ή ΒΔ 
γωνία σώζεται οπωσδήποτε καλώς μετά τής δυτικής πλευράς καί 
δύο κατά χώραν κειμένων βάσεων κιόνων. Ή δυτική πλευρά έχει 
μήκος 16 μ. 25 καί τρεις αναβαθμούς, τών οποίων ή έξωτερική έπι- 
φάνεια είναι άδρομερώς έξειργασμένη κατά τό μέσον, έχει δέ κατά 
τούς αρμούς στενήν λείαν ταινίαν. Τήν αυτήν άδρομερή έργασίαν 
έχει καί ή άνω ορατή έπιφάνεια, αί δέ βάσεις τών κιόνων εδρά
ζονται έπί έκβεβαθυσμένης κυκλικής έπιφανείας. Αί λεπτομέρειαι 
αΰται ως καί ή παρουσία τών τεκτονικών άγκοόνων δεικνύουσιν δτι 
ό ναός ούτος δέν εϊχεν εντελώς περατωθή. Ό κορμός τών κιόνων 
ήτο άρράβδωτος, αί δέ βάσεις αυτών είχον τήν διαμόρφωσιν τού 
«αιολικού» τύπου. Εντός τού παρακειμένου αγρού εύρέθη καί κιο-
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νόκρανον Αιολικόν, όμοιον προς τά προηγουμένως εύρεθέντα.:—Ή 
στενή πλευρά τού ναοΰ είχε, κατά τον κ. Εύαγγελίδην, οκτώ κίονας 
λαμβανομένης ύπ’ όψιν τής διαμέτρου βάσεως 0.82 κα'ι τοΰ δια- 
στύλου 1 μ. 27.—Υπολείπεται ακόμη νά άποκαλυφθή και ή μακρά 
πλευρά, ϊνα υπολογιστή καί ταύτης ό άριθ μός των κιόνων. Μεταξύ 
των χωμάτων ευρ έθησαν τεμάχια καλώς έξειργασμένων πωρίνων 
πλακών, τεμάχια άνιίεμωτών ακροκεράμων, οί όποιοι έφερον και 
ανάγλυφα, πόρπη χαλκή γεωμετρικού τύπου μετ’ εγχαράκτων γεω
μετρικών κοσμημάτων καί μικρόν χαλκοΰν άγγεϊον.

Ή Λέσβος είναι σπουδαίος αρχαιολογικός τόπος, σημαντικός 
διά τε την Αίολικότητα τής νήσου καί διά την γειτνίασιν προς 
την Μ. ’Ασίαν, έλπίζομεν δέ ότι επίμονος Ιχνηλασία θό φέρη την 
σκαπάνην καί εις μέρη, τά όποια θά άποδώσωσι πλουσιώτερα καί 
άρτιώτερα ευρήματα.

Παρά τό συντελεσθέν τούτο εύχάριστόν άνασκαφικόν έργον 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας καθήκον θεωρεί τό Συμβούλων νά 
ανακοίνωση προς Υμάς καί περί τής θέσεως τού ζητήματος τών 
άνασκαφών τών αρχαίων ’Αθηνών, τό όποιον μέγιστον ενδια
φέρει την Εταιρείαν, άνακινηθέν δέ κατά τό παρελθόν έτος 
πιστεύομεν ότι έσημείωσε σημαντικήν πρόοδον.

Περί τών δικαιωμάτων τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, όπως 
συμμετάσχη έπιστημονικώς εις τό μέγα τούτο έργον, έγένετο καί 
άλλοτε από τού βήματος τούτου λόγος, ούδείς δέ ευτυχώς σήμερον 
θέτει εν άμφιβόλφ τό δίκαιον τής άξιώσεως, όπως ή Εταιρεία 
συνεργασθή προς άποκάλυψιν τών αρχαίων ’Αθηνών, τών όποιων 
τά 3/4 τών ήδη άνασκαφέντων μνημείων οφείλονται εις τήν σκα
πάνην τοΰ ιδρύματος τούτου καί εις τον επίμονον ζήλον τών δρα- 
σάντων έθνικώς εν αύτώ διακεκριμένων Ελλήνων.

Ή οικονομική δυσπραγία καί ή έλλειψις γενικωτέρου εθνικού 
ενδιαφέροντος καθιστώσιν επί τού παρόντος άνεφάρμοστον τήν 
άνασκαφήν ταύτην, ή όποια έν άλλαις περιστάσεσι θά έθεωρεΐτο
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έθνικόν καθήκον ύψίστης σημασίας. Διά τοΰτο δέ δτε ή εν Άθή- 
ναις ’Αμερικανική ’Αρχαιολογική Σχολή προσεφέρθη να άναλάβη 
την έξερεύνησιν των αρχαίων ’Αθηνών, ή ’Αρχαιολογική Εται
ρεία ουδόλως ήθέλησε να παρεμβάλη δυσκολίαν, άλλ’ έκφράζουσα 
την χαράν αυτής έπ'ι τούτω, έξέφρασε συγχρόνως καί την επιθυμίαν, 
όπως μετά των ’Αμερικανών συμπράξωσι καί Έλληνες αρχαιολό
γοι έκ μέρους τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας. "Οντως δέ τό Ύπουρ- 
γεΐον τής Παιδείας, ύπουργοϋντος τοΰ κ. Ριχ. Λιβαθινοπούλου, 
έκάλεσε την ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν, όπως έκθεση τά τής συμ- 
πράξεως αυτής ταύτης, ή δέ ήμετέρα Εταιρεία ανέπτυξε τότε προς 
τό Ύπουργειον τάς σκέψεις αυτής περί τοΰ ζητήματος. Τά περί 
τής συμπράξεως τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας άνεκοίνωσε τό 
Ύπουργειον τής Παιδείας μετά ταΰτα προς την ’Αμερικανικήν 
Σχολήν. Εις τό σημεΐον τοΰτο εΰρίσκετο έφ’ ικανόν τό ζήτημα, ότε, 
μεσοΰντος τοΰ 1927, ήλθεν εις ’Αθήνας ό Πρόεδρος τοΰ Συμβου
λίου τοΰ Αμερικανικού ’Αρχαιολογικού καθιδρΰματος κ. Έδουάρ- 
δος Κάππς, γνωριμώτατος τών Ελλήνων φίλος καί διακεκριμένος 
επιστήμων, όπως όριστικώς διευθετήση την από μακροτέρου όπωσ- 
δήποτε χρόνου έκκρεμοΰσαν ύπόθεσιν. Ό κ. Κάππς προαγαγών 
οπωσδήποτε τό ζήτημα κατά τάς μετά τοΰ Υπουργείου τής Παι
δείας διαπραγματεύσεις, ένόμισεν ωσαύτως λυσιτελές, όπως καί 
μετά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας είσέλθη εις άπ’ ευθείας δια
πραγματεύσεις περί τών όρων τής συνεργασίας. Οΰτω δέ δι’ ανταλ
λαγής σκέψεων μεταξύ τοΰ κ. Κάππς καί τοΰ Διευθυντοΰ τής ’Αμε
ρικανικής Σχολής κ. Κάρπεντερ άφ’ ενός καί τοΰ Προέδρου καί τοΰ 
Γραμματέως τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας άφ’ ετέρου διηυκρινί- 
σθησαν οΰτως είλικρινώς καί σαφώς άμφοτέρων τών μερών αι 
διαθέσεις, ώστε ό κ. Κάππς, ό όποιος άρχικώς έφοβεΐτο την σύμ- 
πραξιν, μετά τό πέρας τής συνεννοήσεως ήδυνήθη νά άποστείλη 
μετά τοΰ κ. Carpenter προς την Εταιρείαν ενθουσιώδη επιστολήν, 
εξαιρούσαν την ευθύτητα καί την λεπτότητα, ήτις έπεκράτησεν έκ 
μέρους τής Άρχ. Εταιρείας. Προσεπαθήσαμεν, Κύριοι, νά διευ- 
κολύνωμεν την έκτέλεσιν τής έργασίας, τό δέ Συμβούλων τής

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:20 EEST - 13.56.182.168



18 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1927

Άρχ. Εταιρείας παρά την ευ αισθητόν αΰτοϋ θέσιν απέναντι τών 
έκ παραδόσεως δικαιωμάτων τοϋ ιδρύματος τούτου, ήδυνήθη βοη- 
θούμενον υπό τής αυτής εύΟύτητος κα'ι λεπτότητος τών ’Αμερι
κανών συναδέλφων να ρύθμιση τα πράγματα ούτως, ώστε ή διά 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας Ελληνική συνεργασία, εν ω έθεω- 
ρεΐτο δυσεπίτευκτος, νά καταστή πράγμα. Όφείλομεν νά όμολο- 
γήσωμεν δτι μεγάλως συνετέλεσεν εις την εύόδωσιν τών διαπρα
γματεύσεων κα'ι τοϋ κ. Π. Τσαλδάρη τό προσωπικόν ενδιαφέρον, 
έκδηλωθέν κατά την εις τάς ή μέρας έκείνας συμπεσοΰσαν παρου
σίαν αύτοϋ έν τώ Ύπουργείφ τής Παιδείας. Έκύρωσε δε τής 
συμφωνίας την σπουδαιότητα ή προς παροχήν τής ζητουμένης 
άδειας πρόθυμος έγκρισις τών έν τή τότε Οικουμενική Κυβερνήσει 
κυρίων ’Αρχηγών τών κομμάτων.

Κα'ι έκ μέρους τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας καί έκ μέρους 
τού τελικώς σχηματίσαντος τήν σύμβασιν καί παρασχόντος τήν 
άδειαν Υπουργείου τής Παιδείας κατεβλήθη ή δέουσα προσπάθεια, 
δπως καταστή δυνατή ή άνασκαφή τών ’Αθηνών. Παν περαιτέρω 
βήμα έξαρτάται έκ τών πέραν τοϋ ’Ατλαντικού φίλων, οί όποιοι 
άναμφισβητήτως έ'χουσι πλήρη έπίγνωσιν τοϋ ένδοξου έργου, τό 
όποιον έπεφύλαξεν εις αυτούς ή Τύχη. Οίαιδήποτε καί άν είναι αί 
αποζημιώσεις τού χώρου, διά μεν τήν ’Αμερικήν θά είναι μικραί, 
απέναντι δε τής δόξης, ήτις είναι συνδεδεμένη μετά τοϋ έργου, 
είναι πάντως μηδαμιναί. Διά τούτο δε καί ή ’Αρχαιολογική Εται
ρεία καί έκ τών γλίσχρων αυτής πόρων διέθεσε καί κτήματα καί 
εισοδήματα υπέρ τής άνασκαφής ταύτης. ’Αλλά παρορμώντες εις 
γενναιότητα τούς ’Αμερικανούς, θεωρούμεν εθνικόν καθήκον νά 
συστήσωμεν καί προς τούς ήμετέρους κατοίκους τού άνασκαπτέου 
χοίρου πάσαν σωφροσύνην.

Τοιοϋτο υπήρξε τό προς τήν άνασκαφικήν έρευναν συνδεό- 
μενον έργον τής Εταιρείας κατά τό έτος 1927.

’Αλλά τό έπιστημονικόν έργον ημών, Κύριοι, δεν σταματά εις
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τάς άνασκαφάς, άλλ’ είναι πολλώ εύρΰτερον. Είναι μάλιστα τόσον 
ευρύ τό στάδιον της αρχαιολογικής εργασίας, ώστε δΰναται νά 
προαχθή ή αρχαιολογική επιστήμη καί άνευ άθρόων καί συχνών 
άνασκαφών. Ή μελέτη είναι εκείνη, ή οποία σχηματίζει τούς άξιους 
τού ονόματος αρχαιολόγους. Ή δε μελέτη δΰναται νά γίνη ούχί 
μόνον έν τώ άνασκαφικώ πεδίω, άλλα καί εν τώ μουσειακφ εργα
στήρια). Ό περιορισμός τής αρχαιολογικής δράσεως εις την άνα- 
σκαφικήν άνακάλυψιν καί την έκ ταύτης άπορρέουσαν πρόσκαιρον 
δόξαν, δεν άνταποκρίνεται ουδέ πρέπει νά άνταποκρίνεται εις την 
αυστηρόν επιστημονικήν άξίωσιν, ή όποια έπάγεται σοβαρωτέρας 
υποχρεώσεις. Σκοπός των αρχαιολογικών άνασκαφών δεν είναι 
απλώς ή αύξησις τών υπαίθρων αρχαίων καί ή πλήρωσις τών μου
σείων δΓ ευρημάτων, άναμενόντων τούς μελετητάς αυτών, άλλ’ ή 
προαγωγή τής επιστήμης διά τής επεξεργασίας αυτών καί ό διαφω
τισμός τών πολλών περί τής αξίας τών νέων μνημείων. Έφ’ όσον 
δέ οί άνασκάπτοντες δεν έπαρκοΰσιν εις τήν επεξεργασίαν τών 
ευρημάτων αυτών, άναγκαΐον είναι τό συμπέρασμα ότι δεν πρέπει 
νά βαρΰνωνται διά νέων ευρημάτων.

Τά μέσα τής επεξεργασίας πάντοτε προθΰμως παρέσχεν ή 
Εταιρεία, διά τούτο δέ διατηρεί αντί πάσης οικονομικής θυσίας τό 
από μέν τού 1837 μετά τινων διακοπών, από δέ τού 1884 άδιακό- 
πως έκδιδόμενον, επιστημονικόν αυτής περιοδικόν, τήν ’Αρχαιολο
γικήν Εφημερίδα. Χάριν δέ τής επιστημονικής ταΰτης δημοσιεύσεως 
δαπανά καί εις φωτογραφικός εργασίας καί εις σχεδιαστικάς τών 
τε τόπων καί τών μνημείων παραστάσεις. — Κατά τό 1927 έξε- 
δόθη έπιμελεία τού Γραμματέως εις τόμος τής ’Αρχαιολογικής 
Έφημερίδος έκ 210 σελίδων, σχήματος τετάρτου, καί τριών φωτο
τυπικών πινάκων, περιέχων πραγματείας τών κ. κ. Σωτηρίου, Οικο
νόμου, West καί Meritt, Wilhelm, Εΰαγγελίδου, Ζέγγελη, Δέφνερ, 
ΓΙαππαδάκι καί Άρβανιτοπούλου, έν δέ τώ παραρτήματι τών κ. κ. 
Γερογιάννη, Καραχάλιου καί Χατζή.

Καί τών Πρακτικών τής Άρχ. Εταιρείας διά τά έτη 1922-1923 
καί 1924 προώδευσεν ή έκτύπωσις, έλπίζομεν δέ ότι προσεχώς θά
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είναι έτοιμος ό τόμος, ώστε νά αρχίση ή έκτύπωσις των Πρακτικών 
των επομένων ετών μέχρι σήμερον.

Καί ή βιβλιοθήκη τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, τό απαραί
τητον τοΰτο εφόδων παντός επιστημονικού καθιδρύματος έπλουτί- 
σί)η διά τετρακοσίων περίπου νέων τόμων. Ενταύθα είναι 
ορθόν νά άναφέρωμεν ότι και ίκανάς δωρεάς βιβλίων έχει ή 
Εταιρεία παρ’ αλλοδαπών τε και ήμετέρων άνδρών καί ιδρυμάτων, 
τιμώντων τό εργον καί την αποστολήν τής Εταιρείας. Μεταξύ 
τούτων άναφέρομεν την ’Αμερικανικήν Σχολήν, τό αρχαιολογικόν 
Ίνστιτούτον τής Τυβίγγης,τούς κ.κ. F.Noack,Hiller von Gartringen, 
D. Robinson, Lawrence κ. ά. ΓΙρός πάντας τούτους έκφράζομεν 
τάς θερμοτάτας ημών ευχαριστίας.

’Αλλά παρά ταύτας τάς δι’έκαστον έτος αρχαιολογικών εργα
σιών προβλεπομένας τακτικός μέχρι τοΰδε υποχρεώσεις, τό Συμ
βούλων ήσθάνθη ότι έχει καθήκον νά προσθέση καί νέον κεφάλαιον 
δαπανών προς ένίσχυσιν νέων έπιθυμούντων νά σπουδάσωσιν 
αρχαιολογίαν έν τή αλλοδαπή.

Ό επιστημονικός ούτος κλάδος έχει τοιαύτην μεγάλην παράδο- 
σιν παρ’ ήμϊν, ώστε αποτελεί αυτόχρημα έγκλημα πάσα παράλειψις 
ψροντίδος, όπως ή παράδοσις αύτη έξακολουθήση, μή διακοπή δε 
ό επιστημονικός χαρακτήρ τής αρχαιολογικής υπηρεσίας, εξ ου κατά 
τό πλεΐστον έξαρτάται ή αγαθή περί ταύτης ύπόληψις.

Μία τών κυριωτάτων φροντίδων προς διατήρησιν τού επιστη
μονικού αρχαιολογικού πνεύματος είναι ή άρτια προπαρασκευή τών 
προοριζομένων δι’ αρχαιολογικός θέσεις. Διά τούτο δέ οφείλει καί 
τό Κράτος, όπως όχυρώνη πάντοτε τάς θέσεις ταύτας δι’ ουσιαστι
κών προσόντων, διότι άλλως θά ήπειλούμεθα υπό εισβολής ερασιτε
χνών καί ώραιολήπτων αισθητικών, εχθρών πάσης έρεύνης επιστη
μονικής καί ενσυνειδήτου θαυμασμού τού καλού. «Όστις δέ μετά 
παιδείας όρά τά καλά ούκ αν, οιμαι, άγαπήσειεν όψει μόνη καρ- 
πωσάμενος τό τερπνόν ούδ’ αν ύπομείναι άφωνος θεατής τού κάλ
λους γενέσθαι, πειράσεται δέ, ως οΐόν τε, καί ένδιατρίψαι καί λόγοι 
αμείψασθαι τήν θέαν».
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Άλλα προς προπαρασκευήν τοιούτων εργατών απαιτείται ούχ! 
μόνον φύσις δεξιά και ενάρετος, άλλα και σπουδή επίμονος καί 
μακρά. Την συμπλήρωσιν των αρχαιολογικών σπουδών τών ήμετέ- 
ρων νεαρών πτυχιούχων φιλολόγων ή τών νεωτέρων αρχαιολογικών 
υπαλλήλων, οϊτινες δεν έ'σχον τήν ευκαιρίαν εΰρυτέρων σπουδών 
εις αλλοδαπά πανεπιστήμια καί μουσεία, ήθέλησε τό Συμβούλων 
νά συνδράμη κατά τό παρελθόν έτος, ήλθε δέ όντως αρωγόν εις 
δύο αρχαιολογικούς υπαλλήλους, τον κ. Μαρινάτον καί τήν Δδα 
Βαρούχα, μεταβάντας προς σπουδάς εις Βερολΐνον κατόπιν εκπαι
δευτικής άδειας, βοηθουμένους δέ καί υπό υποτροφίας τής έν 
Βερολίνω Humboldstiftung, υπέρ τής οποίας προθύμως συνηγόρη
σαν οί κ. κ. F. Noaek καί G. Rodenwaldt.

Τό Συμβούλων έχει τήν άπόφασιν, όπως καί κατά τό άρξά- 
μενον καί κατά μέλλοντα έτη έξακολουθήση τήν φροντίδα ταύτην, 
φροντίδα, διά τήν οποίαν δύναται νά είναι υπερήφανος ή Εταιρεία, 
όσον υπήρξε καί άλλοτε, δτε άποστείλασα, αύτή μόνη τότε, άνευ 
άλλης βοήθειας, υποτρόφους προς σπουδήν τής αρχαιολογίας εις 
τήν αλλοδαπήν — είδεν έπειτα εξ αΰτών τών πραγμάτων κυρουμέ- 
νην τήν έγκαιρον εκείνην πρόνοιαν αυτής. Καί νϋν εύρισκόμεθα 
έν περιστάσει άραιώσεως, συντελεσθείσης τε καί απειλούμενης, είναι 
δέ άπόλυτον τό καθήκον πάντων, όσοι ένδιαφέρονται περί τής 
τύχης τής υπηρεσίας ταύτης, όπως λάβωσι πάσαν πρόνοιαν, καί δή 
επειγόντως, προς άναπλήρωσιν τών κενών, ΐνα μή εύρεθώμεν, όπως 
ό Δευκαλίων, εις τήν ανάγκην νά δημιουργήσωμεν αρχαιολόγους 
εκ λίθων.

Ύπό τοωΰτο πνεύμα έδρασε, Κύριοι, τό Συμβούλων κατά 
τό 1027, ήτοι τό πρώτον έτος τής νέας αυτού τριετούς εντολής, 
τήν οποίαν μετά ζωηρώς διαδηλωθείσης εμπιστοσύνης άνεθέσατε 
εις αυτό.

Ή Αρχαιολογική Εταιρεία δρώσα έν τή όλη Εθνική οικογέ
νεια καί υπέρ ολοκλήρου τού Έθνους δέν έργάζεται, όπως λησμο- 
νηθή ή νέα Ελλάς διά τής άπασχολήσεως περί τήν άρχαίαν, αλλά
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τουναντίον σκοπεί, δπως διά τής ακριβούς επιστημονικής μελέτης 
τοΰ αρχαίου βίου διαφωτισθή και προαχθή ό νεώτερος ημών, 
ασχημάτιστος ακόμη, βίος. Ή μεγάλη εκείνη συμβουλή τοΰ Win- 
ckelmann ότι «διά νά γίνη τις άνθρωπος πρέπει πρώτον νά γίνη 
άρχαΐος Έλλην» είναι καί ημών έμβλημα. Οί εχθροί τών ιδανικών 
καί οί ύπέρμαχοι τοΰ υλισμού δεν έγκρίνουσι την οδόν ταΰτην' 
άλλά δεν υπέδειξαν καλλιτέραν. Ιδρύματα ώς τό ήμέτερον έμμέ- 
νουσιν άκλόνητα εις την ένδοξον αυτών παράδοσιν καί θά έξακο- 
λουθήσωσι δεικνΰοντα εις πάντας την οδόν τής άνυψώσεως καί 
τοΰ έξευγενισμοΰ. Ουδέποτε είναι άργά διά νά γίνη τις άνθρωπος.

(Κατά παραδρομήν έξετυπώθη έν σελ. 1 ώς ημερομηνία τής Γεν. Συνελεΰσεως 
τών εταίρων ή 26ή αντί τής ορθής 19η? Φεβρουάριου 1928).
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