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Κύριοι ‘Εταίροι,

Τό ετήσιον μνημόσυνον τών έκλιπόντων συνεργατών κατά 
τό διαρρεϋσαν έτος 1941, έτος δεινού κλυδωνισμοΰ τού έθνους, 
περιλαμβάνει πλείονα ονόματα διαπρεπών άνδρών εν τε τη έπι- 
στήμη καί εν τή κοινωνία, τών ύποίιον την απώλειαν βαθέως 
αίσθανόμεθα, ύμνοΰντες δε την έξαίρετον αυτών δράσιν προβάλ- 
λομεν είς τούς έπιζώντας τό παράδειγμα τού βίου εκείνων προς 
μίμησιν καί ένίσχυσιν.

Ό ’Αρθούρος Evans διά τών πολυωνύμων αυτού 
άνασκαφικών άνακαλύιίιεων έν Κρήτη κατέστησε το όνομα αυτού 
περιβόητον ούχ'ι μόνον έν τώ στενώ κΰκλφ τών ειδικών, αλλά άνά 
σΰμπαντα τον κόσμον, όπου το υπέρ τών ανθρωπιστικών σπουδών 
διαφέρον δικαίως θεωρείται ώς τό βάθρον παντός υπέρτερου 
πολιτισμού.

Έάν τό δαιμόνιον καί ή επιμονή τού Ερρίκου Schliemann 
άπεκάλυψαν είς τον κόσμον τον θαυμαστόν κόσμον τών Μυκη- 
ναίων, έν χρόνοις, καθ’ οΰς ό όλος υπό τού 'Ομήρου περιγραορό-
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2 Πρακτικά τής ‘Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1941

μένος πολιτισμός έθεωρείτο κατά μέγιστον μέρος ώς πλάσμα, ή 
ακάματος και μεθοδική εργασία τοΰ ’Αρθούρου Evans, διαρκέσασα 
έπι μίαν περίπου τεσσαρακονταετίαν, συνεπλήρωσε κατά τρόπον 
καταπλήσσοντα την εικόνα τής προϊστορικής έν Έλλάδι περιόδου 
διά τής άνακαλύψεως πληθώρας μνημείων μεγάλου πολιτισμού, 
τοΰ οποίου το περιεχόμενον και τό όνομα άρρήκτως συνδέεται 
μετά τής Κρήτης ώς φωτεινής εστίας παγκοσμίου προς την τότε 
οικουμένην σημασίας.

Αί έν Κρήτη έρευναι τοΰ Evans και ιδία ή άνασκαφή τοΰ έν 
Κνωσώ Μινωικοΰ ανακτόρου ώς καϊ ή αξία τούτου έπιστημονική 
δημοσίευσις έν πολυτίμω έ'ργφ, τοΰ οποίου ή σημασία είναι μόνι
μος, ώθησαν την περ'ι τής προϊστορικής Κρήτης γνώσιν ημών μέχρι 
τών μέσων περίπου τής 49? π. X. χιλιετηρίδος και άπετέλεσαν άνε- 
κτίμητον άπόκτημα τής έπιστήμης, όφειλόμενον άποκλειστικώς εις 
την πρωτοβουλίαν τοΰ Evans καί εις την συνεργασίαν τοΰ έπιστη- 
μονικοΰ αύτοΰ έπιτελείου, τοΰ οποίου αυτός κατηύθυνε τάς μελέτας.

Προς την Κνωσόν είχε στρέψει τά βλέμματα αύτοΰ πρότερον 
κα'ι ό Schliemann, άλλ’ εις τον Evans έπεφύλαξεν ή Τύχη την 
δόξαν τοΰ μεγάλου τούτου έγχειρήματος. Προσελθών δε εις τό 
έ'ργον ό Evans άρτίως έπιστημονικώς ώπλισμένος καί προς τούτοις 
έφωδιασμένος διά τής έν τώ μεταξύ αύξηθείσης πείρας καί γνώ- 
σεως τών Έ?ιληνικών προϊστορικών ζητημάτων, απέδειξε διά τε 
τής διεξαγωγής τής άνασκαφής και διά τής ερμηνείας τών αρχαιο
λογικών εύρημάτο>ν ότι ή εύνοια τής Τύχης προς αυτόν, υπήρξε 
κα'ι διά την έπιστήμην μέγα κέρδος.

Δεν ήτο δέ ό Evans πρωτόπειρος αρχαιολόγος αναλαμβάνουν 
τό μέγα έ'ργον τής Κρητικής έρεύνης, άλλ’ήδη έσχηματισμένος έπι- 
στήμων εύστόχως ασχολούμενος και περί την νομισματικήν και 
περί τήν ιστορίαν και περί τήν άλλην κλασσικήν αρχαιολογίαν, διά 
πολλαπλών δέ περιηγήσεων γνωρίσας χώρας τοΰ αρχαίου κλασσι
κού κόσμου καί δή τήν Βαλκανικήν. ’Αλλά ή Κρήτη υπήρξε τό 
λΐκνον τής δόξης αύτοΰ, ή δέ μακροβιότης του έμήκυνε καϊ τό έπι- 
στημονικόν του έ'ργον και έπέτρεψεν εις αύτόν, όπως συντελέση τό

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:20 EEST - 13.56.182.168



Γενική έκΟεσις τοΐ Γραμματεως 3

μνημειώδες σύγγραμμα περί τοϋ ανακτόρου τής Κνωσού κα'ι τού 
Μινωικοΰ πολιτισμού, άξιον επιστέγασμα μεγάλου έργου μεγάλου 
έπιστήμονος.

Ό καθηγητής τής ’Αρχαιολογίας Hans Dragendorff 
συνέδεσε πολλαπλώς την επιστημονικήν αυτού ζωήν μετά τής Ελλά
δος. Κα'ι ώς συνεργάτης τού Hiller von Gartringen έν ταΐς άνασκα- 
φαϊς τής Θήρας και ώς Πρόεδρος τού έν Βερολίνο) ’Αρχαιολογικού 
Καθιδρύματος είχε τήν ευκαιρίαν να γνωρίση εκ τού πλησίον τήν 
Ελλάδα καί νά αφιέρωση τάς δυνάμεις αυτού εις τήν μελέτην τής 
Ελληνικής αρχαιολογίας. Θεμελιαόδης παραμένει πάντοτε ή έμθρι- 
Οεστάτη αυτού πραγματεία περί των Θηραϊκών αγγείων καί περί 
τών μεταγενεστέρων ’Ρωμαϊκών αγγείων τού ρυθμού τής terra 
sigillata, δι’ών κατηυθΰνθη ή προσοχή αυτού προς τήν ’Ρωμαϊκήν 
αρχαιολογίαν, ήτις καί κατά τήν τελευταίαν τής ζωής αυτού περίο
δον συνεκέντρωσε τήν επιστημονικήν του προσοχήν διά τής έν τή 
έπιτροπή τού Limes συνεργασίας.

Εύγνωμόνως δε άναμιμνησκόμεθα κατά τήν στιγμήν ταύτην 
τού μνημοσύνου αποχαιρετισμού ότι τήν περί τήν άρχαίαν Ελλάδα 
ασχολίαν τού άνδρός έπλαισίωνε καί εΰγενεστάτη αγάπη προς τήν 
νέαν ημών Πατρίδα.

Ό ’Ιωσήφ Strzygowski, καθηγητής τής Ιστορίας τής 
Τέχνης έν τώ Πανεπιστήμια) τής Βιέννης, ειχεν αποκτήσει παγκό
σμιον φήμην διά τάς ρηξικέλευθους αυτού έρευνας έν τώ πεδία) τής 
Βυζαντινής τέχνης καί διά τήν νέαν ώθησιν προς εύρυτέραν θεμε- 
λίωσιν τής μελέτης αυτής. Τούτο δέ κατώρθωσεν ό έπιφανής Βυζαν- 
τινολόγος διά τής προσαγωγής πληθώρας νέων μνημείων, τά όποϊα 
έγνώρισεν εις τήν σπουδήν διά τής έπισκέψεως πλειόνων χωρών 
τής έγγύς ’Ανατολής. Καί ή Μικρά ’Ασία καί ή ’Αρμενία καί αί. 
Ίρανικαί χώραι παρέσχον εις τον Στρυγκόφσκη τήν ευκαιρίαν νά 
μελετήση καί έκδώση εις ογκώδεις τόμους τά μνημεία τών χωρών 
τούτων καί νά χρησιμοποιήση καί νά παρουσιάση ταΰτα υπό
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τό πόρισμα τής ιστορικής βυζαντινολογικής έρεύνης. Και αν δεν 
συμφωνή τις πάντοτε προς τα τολμηρά συμπεράσματα τοΰ άνδρός 
ώς προς την σχέσιν τών χωρών τούτων προς την Βυζαντινήν τέχνην 
καί τον σχηματισμόν ταύτης διά τής συμβολής εκείνων, είναι άναμ- 
φισβήτητον δτι ό Strzygowski ύπήρξεν έξοχος προβιβαστής τής 
έρεύνης τών Βυζαντινών μνημείων τέχνης και έτόνισεν δλως ιδιαι
τέρως την έπίδρασιν τής ’Ανατολής εις τον σχηματισμόν ώρισμένων 
περιοχών τής Βυζαντινής τέχνης άποσπάσας τούς έρευνητάς από 
τής αποκλειστικής προσηλώσεως εις τον Δυτικόν καλλιτεχνικόν 
κόσμον.

Τό περιοδικόν τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, ή ’Αρχαιολο
γική Έφημερίς περιέλαβεν έν τω τόμω τοΰ 1902 ώραίαν τοΰ 
Strzygowski πραγματείαν περί τής εκκλησίας τής Καισαριανής 
κατά μετάφρασιν Σπυρ. Λάμπρου.

Τό δλον έργον τοΰ Strzygowski έν τή αναπτύξει τής Βυζαν
τινής αρχαιολογίας αποτελεί σημαντικοότατον σταθμόν, δστις θά 
παραμείνη πάντοτε συνδεδεμένος μετά τοΰ ονόματος εκείνου.

Ή Κόμισσα Λουΐζα de Riencourt θά άνακαλή πάν
τοτε παρ’ ήμΐν τήν άνάμνησιν έξοχου γυναικός, ή οποία ήγά- 
πησε τήν Ελλάδα ώς ιδίαν αυτής πατρίδα καί άφωσιώθη εις πάσαν 
τής χώρας ταύτης ΰπόθεσιν μετά παραδειγματικής ειλικρίνειας καί 
θερμότητος, αξίας καί τής εύγενοΰς αυτής οικογένειας καί τών 
μεγάλων παραδόσεων τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ.

Έκ τών Ελλήνων εταίρων άπωλέσαμεν τον έπιφανέστατον 
γλωσσολόγον έπίτιμον Καθηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου Γεώργιον 
Χατζιδάκιν, τοΰ οποίου αί έπιστημονικαί έρευναι καί ή ΐδρυσις 
τής νεοελληνικής γλωσσολογίας έφερον τό δνομα αύτοΰ ένδόξως 
πέραν τών ορίων τής πατρίδος ημών. Ή μακρά έν τω Πανεπιστή
μια) τών ’Αθηνών καρποφόρος διδασκαλία τοΰ Γεωργίου Χατζι- 
δάκι έμόρφωσε πλείονας γενεάς Ελλήνων φιλολόγων, ή δέ ΐδρυσις 
τοΰ νΰν έν τή ’Ακαδημία τών ’Αθηνών εργαζομένου αρχείου τοΰ
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'Ιστορικού Λεξικού τής Ελληνικής γλώσσης επέστεψε την δλην 
επιστημονικήν δράσιν τού άνδρός δι’ έργου τιμώντος την Έλλη- 
νικήν γλωσσικήν επιστήμην κα'ι διαπιστούντος τήν βαθεϊαν εκείνου 
έπίδρασιν προς σχηματισμόν Νέας Ελληνικής γλωσσολογικής σχο
λής. Τα Άκαδημεικά αυτού αναγνώσματα, αί Γλωσσικαί έ'ρευναι, 
τα Μεσαιωνικά και νέα Ελληνικά, ή γερμανιστ! έκδοθεΐσα Εισα
γωγή εις τήν Νέαν Ελληνικήν γραμματικήν, ή περί τού Ελλη
νισμού τών Μακεδόνων εμβριθής αυτού πραγματεία, ή άποδείξασα 
άκλονήτως το θέμα αυτής, είναι μόνιμα κτήματα τής επιστήμης 
καί πολύτιμοι τίτλοι τής χώρας ημών.

Είθε τό παράδειγμα τού άνδρός να χρησιμεύη πάντοτε ώς 
έναυσμα τής επιστημονικής φιλοτιμίας τών νεωτέρων φιλ,ολογικών 
γενεών.

Είς τήν χορείαν τών διακεκριμένων ιατροφιλοσόφων ανήκει 
και ό υπό τής ένοδίας μοίρας άφαρπαγείς ομότιμος Καθηγητής 
τού Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Μέρμηγκας, άνήρ ούχί 
μόνον βαθείας ιατρικής, άλλα καί πολυμερεστάτης άλ?ιης μορφώ- 
σεως, φιλοσοφικής τε καί φιλολογικής, άφιερώσας τον βίον αυτού 
εις τε τήν εύστοχον άσκησιν τής χειρουργικής καί είς τήν ύψηλοτέ- 
ραν θεραπείαν τής διανοίας ώς καί είς τήν υπηρεσίαν τής πατρίδος.

Ό επίτιμος Είσαγγελεύς τού Άρείου Πάγου Ματθαίος 
Χατζάκος υπήρξε νομική κορυφή καί υπέροχος δικαστική προ- 
σωπικότης, τής οποίας τύ κύρος παρέμεινεν ακέραιον καί άδιάσει- 
στον μέχρι τέλους τού βίου αυτού, βίου, όστις δύναται νά προ- 
θληθή ώς πρότυπον είς πάντα δικαστικόν καί φιλόνομον πολίτην.

Είς τήν αυτήν χορείαν ανήκει καί ό άλλοτε Εκπαιδευτικός 
Σύμβουλος Χρίστος Π. Οικονόμος έπί μακράν σειράν ετών 
πολλαπλώς ύπηρετήσας τήν πατρίδα διά τήν άνάπτυξιν τών εκπαι
δευτικών ημών πραγμάτων.

Διακεκριμένος άνήρ υπήρξε καί ό Μιχαήλ Οικονόμου, 
άλλοτε Πρόεδρος τού Τεχνικού Επιμελητηρίου τής Ελλάδος, πολυ- 
τιμοτάτας παρασχών υπηρεσίας είς τήν ηλεκτρολογίαν τής πατρίδος.

Προώρως άπωλέσθη καί ό μετά περισσής στοργής παρακολου-
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θήσας πάντοτε τό έ'ργον τής Εταιρείας ημών καί παν καθ’ όλου 
εκπαιδευτικόν ζήτημα γνωστός πολιτευτής ’Αλέξανδρος Παχνός.

Ό θάνατος άφήρεσεν άφ’ ημών και τον γνωστόν ιστοριοδί
φην καί άλλοτε γυμνασιάρχην Τρύψωνα Εύαγγελίδην, όστις 
ακαταπόνητος ήρεύνησε τον ιστορικόν Ελληνικόν αγρόν, έπεστέ- 
γασε δε τελευταΐον τό όλον αύτοϋ έργον διά τοΰ δίτομου συγγράμ
ματος «Ή παιδεία επί Τουρκοκρατίας» (από τής άλώσεως μέχρι 
Καποδιστρίου) 1936, έργου ώφελιμωτάτου διά την επιμελή συνα
γωγήν πλείστων σχετικών ειδήσεων, πολλών δε τέως άγνωστων 
κατακειμένων εις διάφορα αρχεία.

Τό έργον είναι νΰν μάλιστα πολύτιμον διά την γνώσιν τής 
εύρείας διαδόσεως τής Ελληνικής παιδείας άνά πάσας τάς χώρας 
τής Βαλκανικής, ή οποία την άφΰπνισιν αυτής οφείλει εις τό Ελλη
νικόν φώς! Ή ιστορία δε αυτή είναι διδακτική καί διά πάντας 
εκείνους, οΐτινες θά είχον τήν διάθεσιν νά διαγράτ[)ωσιν ολοκλήρους 
περιοχάς Έλληνικωτάτας έκ τής Ελληνικής άπαραγράπτου κλη
ρονομιάς.

Ό Έφορος τών ’Αρχαιοτήτων Μιχαήλ ΙΊιτίδης προώ- 
ρως καί αυτός ύπέκυψεν είς απηνή νόσον, ήτις άνέκοψεν τήν υπη
ρεσιακήν του δράσιν εν τή περιφερεία Άργολίδος, Κορινθίας καί 
’Αρκαδίας.

Μετά μακράν νόσον άπέθανε κατά τό διαρρεΰσαν έτος ό 
εύγενής καί αγαθός πρεσβύτης καί άφωσιωμένος φίλος τοΰ έργου 
ημών Δημήτριος Πετροκόκκινος.

Μετά μεγάλης λύπης έστερήθη ή Εταιρεία καί τοΰ αγαπητού 
αυτής Ταμίου Βασιλείου Ήλιοπούλου, άνωτέρου υπαλ
λήλου τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, όστις νέος άκόμη 
ύπέκυψεν είς άδυσώπητον νόσον.

Τό άνασκαφικόν έργον τής Εταιρείας κατά τό 1941 
υπήρξε διά τε τήν δυσχέρειαν τής κινήσεως καί τήν δυσκολίαν τής 
έξευρέσεως καταλλήλων εργατών είς ώρισμένας περιοχάς, κατ’ ανά
γκην περιωρισμένον, έγένοντο όμως οπωσδήποτε έργασίαι ένδια-
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φέρουσαι, οΰτω δέ δεν διεκόπη to νήμα τής δράσεως τοϋ ιδρύμα
τος, μολονότι αί δαπάναι ήσαν, θά είναι δέ πιθανώτατα κα'ι έν τώ 
πρόσεχε! μέλλοντι, ηύξημέναι διά τάς γενικάς συνθήκας τής χώρας.

1. Έν Σαλαμΐνι παρά το χωρίον Μοΰλκι ό Επιμελητής 
Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων κ. Δη μ. Πάλλας ήρεΰνησε Χριστιανικά 
ερείπια εκκλησίας τιμώμενης, ως φέρει ή παράδοσις, επ’ όνόματι 
τοϋ Αγίου Δημητρίου.

Ύπό πυκνήν βλάστησιν σχίνων διεφαίνετο προ τής άνασκα- 
φής μέρος τής άψΐδος και ίστάμενοι δΰο κίονες. Ή άνασκαφή 
άπεκάλυ\|)ε μικρόν ναΰδριον έν σχήματι ελευθέρου σταυρού, τοϋ 
οποίου τήν δεξιάν κεραίαν καταλαμβάνει πλάγιον κλίτος συνεχιζό- 
μενον προς Δ κατά τό υπόλοιπον μήκος τής εκκλησίας.

Ή ή μικυκλική άψις εφάπτεται των εγκαρσίων κεραιών τοϋ 
σταυρού, τό δέ πλάγιον κλίτος συγκοινωνεί μετά τοϋ κυρίου κλιτούς 
διά διβήλου, έχοντος απέναντι αύτοϋ κατά τύν μεσημβρινόν τοίχον 
τής εκκλησίας θΰραν εισόδου. ’Αλλη είσοδος εύρίσκεται κατά τό 
μέσον τοϋ δυτικού τοίχου τής εκκλησίας. Τό μήκος τής μικράς 
ταΰτης εκκλησίας είναι 6μ,20, τό δέ πλάτος 7μ,35.

Κατά τήν εσωτερικήν πλευράν τού δυτικοΰ τοίχου και εις 
άπόστασιν 1μ,30 από τής μεσημβρινής αύτοϋ γωνίας εύρέθη έντε- 
τειχισμένη παραστάς λιθίνη, πλ. 0μ,55, έξέχουσα δέ περί τά 0μ,35, 
ήτις έχρησίμευεν, όπως ΰποβαστάζη άντερειαματικόν τόξον, τοϋ 
οποίου τό άλλο πέρας έστηρίζετο, πιθανώς, επί κίονος, έφαπτομέ- 
νυυ τοϋ τοίχου.

Τοϋ έκκλησιδίου τούτου διακρίνει ό άνασκάψας δύο περιό
δους. Κατά τήν πρώτην αύτοϋ μορφήν ύπήρχε μόνον τό σταυρικόν 
διάγραμμα άνευ τοϋ μεσημβρινού πλαγίου κλιτούς. Κατά τήν δευ- 
τέραν περίοδον κατεδαφισθείσης τής δεξιάς κεραίας τοϋ σταυρού, 
προσετέθη τό δεξιόν κλίτος και κατεσκευάσθη τό δίλοβον άνοιγμαι 
έπεξετάθη δέ κα! ό ανατολικός τοίχος κατά 0μ,60 προς Α κα! μεταξύ 
τοϋ πλαγίου κλιτούς και τού κεντρικού παρενεβλήθη τοίχος (πάχ. 
0,80), άπολήγων εις παραστάδα, άπό τής όποιας άρχεται τό δίλο-
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8 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής Εταιρείας 1941

βον άνοιγμά (πλάτους 1μ,40), στενώτερον τοΰ πλάτους τής απέναντι 
κεραίας τοΰ σταυρού.

Τό δάπεδον τής εκκλησίας εύρέθη κατεστραμμένον, μόνον δέ 
εν τφ ίερφ διετηρήθη κατάστρωμα διά πλίνθων οπτών. Τρία ιωνικά 
κιονόκρανα εύρέθησαν έν τφ δαπέδφ έπεστρωμένα, εν κατά τό κέν- 
τρον τής άψίδος, άλλο κατά την ώραίαν πύλην και τό τρίτον παρά 
την παραστάδα τοΰ ένισχυτικοΰ τόξου. Ωσαύτως άλλο άρχαΐον 
μάρμαρον έχρησιμοποιήθη αντί κατωφλιού τής δυτικής θύρας. Καί 
τό δάπεδον τής άήΰδος ΰπέστη άνύψωσιν έν γενομένη διασκευή. 
Κατά την άφαίρεσιν τής έπιχώσεως ταύτης εύρέθησαν έξ τορνήσια, 
διά των οποίων χρονολογείται εις τον 13ον αίώνα καί ή άνύψωσις 
τοΰ δαπέδου καί ή εις την διασκευήν ταύτην αντιστοιχούσα δευτέρα 
τοιχογράφησις τής άψϊδος. Είναι πιθανώτατον ότι ή μετασκευή 
αυτή συνδέεται προς την προσθήκην τοΰ πλαγίου κλιτούς τού 
ναϋδρίου.

Κατά την άνασκαφήν άνεκαλύφθησαν πλείονες τάφοι, εκ 
των οποίων δύο έ'ξω κατά την δυτικήν πλευράν είναι σύγχρονοι 
προς τήν πρώτην περίοδον τοΰ ναΐσκου προς ταφήν των κτητόρων 
καί ως όστοφυλάκιον. Τρίτος τάφος εις άπόστασίν τινα άπό τής 
εκκλησίας περιείχε μικρόν όρειχάλκινον σταυρόν κλειόμενον διά 
θηλυκωτήρος καί προωρισμένον προς φύλαξιν περιάπτου.

Εντός τοΰ έκκλησιδίου εύρέθησαν έξ τάφοι διαφόρων δια
στάσεων καί κατασκευής, άνευ δέ τίνος κτερίσματος.

Τά εύρεθέντα γλυπτά είναι κατά τό πλεΐστον αρχαία ελλη
νικά καί παλαιοχριστιανικά έν δευτέρα χρήσει. Αύτής τής έκκλησίας 
μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών εύρέθησαν μόνον τεμάχια τών 
μικρών πεσσών τοΰ τέμπλου καί τεμάχια πωρίνων ύαλοστασίων 
καί γεισίποδος, εις πώρινος σταυρός, πιθανώς τοΰ τρούλλου. Τά 
τεμάχια τοΰ τέμπλου άνήκουσιν εις τάς δύο περιόδους τοΰ ναϋδρίου·

Έν τή δημοσιευθησομένη έκθέσει τοΰ άνασκάψαντος ύπάρχει 
λεπτομερεστέρα περιγραφή πάντων τών είρημένων τεμαχίων.

Πάντα τά κινητά εύρήματα συνεκεντρώθησαν καί άπετέθησαν 
εις τινα εύγενώς παραχωρηθεϊσαν αίθουσαν τοΰ Κοινοτικοΰ Κατα
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στήματος Σαλαμΐνος. συνετάχθη δέ τούτων κα! κατάλογος υπό 
τοΰ κ. Πάλλα.

’Εάν, όπως είναι πιθανόν, κατά τον τόπον τούτον ήτο ή μεσαιω
νική Σαλαμίς, τότε ή μικρά αΰτη άνασκαφική απαρχή δύναται 
συνεχιζόμενη νά άποδώση πλείονα τεκμήρια τής γνώμης τού άνα- 
σκάψαντος περ'ι τής σημασίας τού τόπου καί νά διαπιστώση σαφέ- 
στερον τήν εκτασιν τής μεσαιωνικής ταΰτης πόλεως, ήτις επί τινα 
χρόνον άπετέλει καί επισκοπήν·

2. Παρά τό Αύλωνάριον τής Εύβοιας έγένοντο άνασκα- 
φικαι ερευναι διά τής Έπιμελητρίας άρχαιοτήτων Δδο? ’Ιωάννας 
Κωνσταντίνου κα! τοΰ άρχιτέκτονος κ. Ίωάννου Τραυλού.

Ή ερευνά αΰτη εν θέσει ’Ιτέα προεκλήθη έκ τής άθρόας 
παρουσίας αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών εν τινι ίδιωτικώ κτή- 
ματι, κατέστη δέ αΰτη επείγουσα ένεκα τής προϊοΰσης καταστροφής 
τών αρχαίων λειψάνων, ή οποία διεπιστώθη κατά τό παρελθόν 
θέρος, διά τούτο δέ έπεξετάθη ή σκαφή καί εις γειτονικά κτήματα.

Πολλά τών άνευρεθέντων αρχαίων δέν ήσαν κατά χώραν, 
άλλ’ ειχον μετακομισθή άλλοθεν, εν τώ κτήματι όμως Κουτσοΰκου 
άνεκαλύφθη εύρύ τετράγωνον διαμέρισμα εξωτερικών διαστάσεων 
10,20 X 12,65.

Ή έπίχωσις κατά μέν τό άνώτερον στρώμα είναι τεταραγμένη 
μέχρι βάθους 1μ,40, άπό τοΰ σημείου όμως τούτου μέχρι βάθους 
2μ,30 εντός τής αμμώδους έπιχώσεως εύρέθησαν τεμάχια μελαμ- 
βαφών αγγείων τής γεωμετρικής περιόδου κα! τού 6ου π. X. αίώνος. 
Βαθύτερον υπάρχει στερεόν έ'δαφος. Οί τοίχοι τοΰ οικοδομήματος 
περιέχουσι παντοΐον υλικόν αρχαίων οικοδομημάτων ήτοι αρχιτε
κτονικά μέλη έκ πώρου και έκ μαρμάρου, ως συνδετική δέ ΰλη 
έχρησιμοποιήθη παχύτατον κονίαμα ασβέστου. Επειδή δέ παρό
μοιον υλικόν κα! δή τεμάχια τών αύτών αρχιτεκτονικών μελών 
εύρέθησαν έγκατεσπαρμένα εις διάφορα κτήματα, είναι προφανές 
ότι όλον τό υλικόν τούτο προέρχεται έκ συγκροτήματος κτισμάτων 
κτισθέντων κατά τον 6ον π. X. αιώνα. Οί οίκοδομηθέντες διά τών
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αρχαίων άρχιτ. μελών καί λίθων νεώτεροι τοίχοι ως καί τό άποκα- 
λυφθέν τετράγωνον οικοδόμημα εικάζεται δτι έγένετο κατά τον 
50ν ή 6ον μετά Χρ. αιώνα, ότε πιθανώς άνηγέρθη ενταύθα παλαιο
χριστιανική βασιλική μετά προσκτισμάτων, τών οποίων λείψανα 
είναι οί άνευρεθέντες τοίχοι. Τοΰτο δε ενισχύει ή πληροφορία τών 
επιχωρίων ότι έσωζοντο ερείπια εκκλησίας εν τώ εκεί άμπελώνι 
τοϋ Ευαγγέλου Σταμούλη.

Τά άνευρεθέντα αρχιτεκτονικά μέλη, περί τά 70, άνήκουσιν 
εις ένα τουλάχιστον άρχαΐον Ελληνικόν ναόν καί διάφορα άλλα 
οικοδομήματα, τών χρόνων από τοΰ 4ου π. X. μέχρι τοϋ 2ου μ. X. 
αίώνος, όφείλουσι δε τά άλλα αυτών λείψανα νά άναζητηθώσιν έν 
τη γειτονική περιοχή.

Τά διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη περιγράφονται λεπτομερώς 
έν τή εκθέσει τών άνασκαψάντων, είναι δέ πάντα πολύτιμοι ενδεί
ξεις περί τών άναζητητέων αρχαίων οικοδομημάτων καί τής ηλι
κίας αυτών.

Δευτέρα έρευνα έγένετο έπί τοΰ λόφου ΙΙαλαιοκαστρί προς 
δυσμάς τοΰ Αύλωναρίου, όπου ό Ulrich ειχεν εικάσει τήν άρχαίαν 
Οίχαλίαν. Καί τό μεν τείχος τό σωζόμενον έπί Ulrich καί έπί τινα 
χρόνον μετέπειτα μέχρι τοΰ 1902, δεν διατηρείται πλέον σήμερον 
εις τήν αυτήν καλήν κατάστασιν, θυσιασθέν εις τάς οίκοδομικάς 
άνάγκας τών περίοικων. Άλλ’ ή όλη διαμόρφωσις τοΰ Παλαιοκα- 
στριοΰ καθιστά πιθανωτάτην τήν έκεΐ τοποθέτησιν τής αίπεινής 
καί ύψιπύργου Οίχαλίας.

Κατά τήν ανατολικήν πλευράν τοΰ λόφου έγένοντο δύο έντο- 
μαί έντός τύμβου τεχνητού, όπου άλλοτε είχον τυχαίως εύρεθή 
περί τά 150 αγγεία συσσωρευμένα.

Κατά τήν νέαν έρευναν άνευρέθη έπιπολής πάλιν σωρεία 
τεμαχίων αγγείων μετά μέλανος γανώματος, ως έπί τό πλεΐστον 
λαβαί καί βάσεις κυλικών, αλλά καί τεμάχια ραβδωτών αγγείων 
άναγομένων πάντων πιθανώτατα εις τήν Ελληνιστικήν περίοδον’
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Ισως δέ και εις τον 4ον π. X. αιώνα. Έκ τής ένδείξεως ταΰτης 
εκφράζεται ή εικασία περί ύπάρξεως άκμάζοντος ίεροΰ εκεί που 
από τοΰ 4ου τουλάχιστον π. X. αίώνος.

Άλλ’ αί δυο τάφροι, αί σκαφεΐσαι έντός τοΰ τύμβου είσχω- 
ρήσασαι εις βάθος 3 μέτρων έντός τοΰ τύμβου διεπίστωσαν την 
ΰπαρξιν τεμαχίων όψιανοΰ καί χειροποίητων προϊστορικών αγγείων 
ιδία έν τώ άδιαταράκτω στρώματι βαθύτερον τοΰ ενός καί ήμίσεος 
μέτρου άπό τής άνω επιφάνειας τοΰ τύμβου. Εύρέθησαν ώσαύτως 
καί τινα τεμάχια αγγείων μετά γανώματος έρυθροΰ άνήκοντα κατά 
την άνασκάπτουσαν εις την πρωτοελλαδικήν περίοδον.

Πάντα ταΰτα είναι σημαντική ένδειξις περί τοΰ τόπου καί 
καλός οιωνός περί τής μελλούσης έκεϊ άνασκαφικής έρεύνης, ήτις 
είναι πιθανόν νά διδάξη πολλά περί τής προϊστορικής Οίχαλίας, 
καί νά κύρωση τήν εικασίαν τοΰ Ulrich.

Καθ’ όλου δέ, ώς καί έκ τών μέχρι τοΰδε γενομένων τυχαίων 
ευρημάτων έμφαίνεται, ολόκληρος ή περί τό Αύλωνάριον χώρα είναι 
έκδήλως άρχαιολογική, μακροτάτης δέ διάρκειας ήτοι άπό τών 
πρώτων Έλλαδικών χρόνων μέχρι τοΰ 12ου καί 13ου μ. X. αίώνος, 
έπιβάλλεται άρα ή συστηματική έξερεύνησις τοΰ τόπου.

3. Έν Θεσσαλονίκη έξηκο/ι,ούΟησαν αί έρευναι έν τώ ναώ 
τής'Αγίας Σοφίας διά τοΰ κ. Μ α ρ ίν ο υ Καλλιγά, όστις 
άπό τινων έτών άφωσιώθη εις τήν διευκρίνησιν πολλών ζητημάτων 
συνδεομένων μετά τής αρχιτεκτονικής ιστορίας τοΰ περιπύστου 
τούτου Βυζαντινού μνημείου.

Κατά τύ παρελθόν έτος ή ένεκα τοΰ γενομένου βομβαρδισμού 
προελθοΰσα πτώσις τοΰ κονιάματος τής προόψεως τοΰ ναού προε- 
κάλεσε τήν διάνοιξιν κλεισθεισών διά τοίχου υπό τών Τούρκων 
θυρών καί τήν άπομάκρυνσιν άλλης νεωτέρας Τουρκικής τοιχο
ποιίας, οΰτω δέ άπεκαλύφθησαν πλείονες ένδιαφέρουσαι Βυζαν
τινοί τοιχογραφίαι, υπολείπονται δέ καί άλλαι προς άποκάλυψιν-

Κατά τό προαύλιον τοΰ ναού καί έν τη προεκτάσει τοΰ προ- 
πέρυσιν άνευρεθέντος τοίχου άπεκαλύφθη ή συνέχεια τοΰ τοίχου
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εκείνου παρά τό βόρειον άκρον τοΰ προαυλίου εις μήκος 13 μ. Ό 
τοίχος οΰτος είχε πύλην, τής οποίας διεσώθη τό μαρμάρινον 
κατώφλιον και κατά την βορείαν πλευράν μικρόν τμήμα όρθομαρ- 
μαρώσεως. Έκ τών άνευρεθέντων τμημάτων μαρμάρινου περιζώ
ματος, βαίνοντος επί, ακόσμητου ψηφιδωτού δαπέδου έκ λευκού 
μαρμάρου, διαπιστοΰται τό επίπεδον τού αρχαίου προαυλίου, κεί
μενον 1μ,50 χαμηλότερον τοΰ σημερινού. Έάν ήτο δυνατόν νά 
άπομακρυνθή ή νεωτέρα αυτή έπίχωσις καί νά άποκατασταθή ή 
αρχική μορφή τής στέγης τοΰ γυναικωνίτου, τότε Οά άνεδεικνύετο 
ραδινώτερος ό περίφημος ούτος ναός. Υπολείπεται ακόμη νά 
άνασκαφή καί τό κεντρικόν τμήμα τού τοίχου, όπου θά εύρεθή 
πιθανώς καί ή κεντρική πύλη. Κατά τό βόρειον άκρον εύρέθη ή 
βάσις παραστάδος καί μέρος τού πλακόστρωτου δαπέδου, ενδείξεις 
τής μεγάλης έπιμελείας, μεθ’ ής είχε διαμορφωθή ύ περί τον 
ναόν χώρος.

Αί έκ τής πτώσεως τού Τουρκικού κονιάματος άποκαλυφθεΐ- 
σαι δύο πύλαι τής δυτικής πλευράς τού ναού, ειχον άποφραχθή 
υπό τών Τούρκων, άφαιρεθείσης δε τής τοιχοποιίας ταύτης εύρέθη 
τό κοΐλον αυτών έχον καλώς διατηρουμένας τοιχογραφίας. Τής 
Τουρκικής άποφράξεως διακρίνονται δύο περίοδοι, τών οποίων ή 
πρώτη συμπίπτει, πιθανώς, προς τούς χρόνους τής παραδόσεως τού 
ναού εις τήν μουσουλμανικήν λατρείαν, ή δε δευτέρα ανήκει εις τάς 
έπισκευάς τοΰ 1907. Επειδή δε αί τοιχογραφίαι φθάνουσι μέχρι 
τής έξωτερικής έπιφανείας τής δυτ. πλευράς καθίσταται πιθανή ή 
εικασία δτι ό ναός είχε κατά μήκος τής δυτ. πλευράς προστωον, τό 
όποιον κατά τάς Τουρκικάς μεταρρυθμίσεις άντικατεστάθη διά 
νεωτέρου. Τό Βυζαντινόν προστωον ήτο πάντως χαμηλότερον συμ- 
φώνως προς τό κατώφλιον τών πυλών. Ή είκονογράφησις τοΰ 
κοίλου τών πυλών άρχεται από τού μέσου τοΰ άνω τόξου καί κατέρ
χεται άντιθέτως προς τά πλάγια τού κοίλου. Κατά τό άνώτερον 
τμήμα αί εικόνες διατάσσονται κατά ζεύγη οσίων, παριστανομένων 
κατ’ ένώπιον, κατά δε τό κατώτερον τμήμα ύπάρχουσι δίσκοι ή 
μετάλλια καί εντός αυτών έπί κυανού έδάφους προτομαί αγίων.
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Καί την μέν δεξιάν πύλην κοσμοΰσι άνδρικαί μορφαί, την δέ άρι- 
στεράν γυναικεΐαι.

Ή [ΐέχρι τοΰδε έξέτασις τάσσει τάς εικόνας ταύτας εις δυο 
περιόδους. Ή πρώτη περίοδος περιλαμβάνει τάς εντός τοΰ τόξου 
ορθογωνίους εικόνας και ανήκει, πιθανώς, είς τό τέλος τοΰ 12ου 
αίώνος, ή δέ δεύτερα περίοδος περιλαμβάνει τάς κυκλοτερείς κα'ι 
είναι κατά ένα, πιθανώς, αιώνα νεωτέρα.

”Αλλαι έ'ρευναι έγένοντο εν τώ έσωτερικώ τοΰ ναοΰ καί διεπι- 
στώθη ότι ή στέγη τοΰ γυναικωνίτου ήτο επικλινής καί χαμηλοτέρα 
τής σημερινής, ότι δέ, διά τοΰτο, καί τό άνώτερον τμήμα τοΰ τοί
χου, τό έ'χον δίλοβα καί τρίλοβα παράθυρα, είναι προσθήκη μετα
γενεστέρων Βυζαντινών χρόνων. Καί δι’ άλλων παρατηρήσεων 
συνάγονται πολύτιμα συμπεράσματα περί διαφόρων οικοδομικών 
περιόδων καί προσθηκών τών Βυζαντινών χρόνων ως καί Τουρκι
κών μεταρρυθμίσεων, σαφώς διακρινομένων καί εκ τοΰ οικοδομικού 
τρόπου καί εκ τής διαφοράς από τοΰ Βυζαντινού σχεδίου. Ή συνέ
χεια τών έπιμόνων τούτων ερευνών καί παρατηρήσεων θά παράσχη 
ασφαλώς πληρεστέραν εικόνα τοΰ πραγματικού σχεδίου τών Βυζαν
τινών χρόνων.

Παρατηρήσεις γενόμεναι υπό τοΰ Καθηγητοΰ κ. Ά. Ξυγγο- 
πούλου επί τοΰ ψηφιδωτού τής κόγχης τής άψΐδος άπεκάλυψαν 
ότι ό σημερινός Χριστός, ό καθήμενος επί τών γονάτων τής Πανα
γίας, έχει αντικαταστήσει παλαιότερον, τοΰ οποίου τά ίχνη τών 
μηρών καί τών ποδών διακρίνονται καλώς μεταξύ τών γονάτων 
τής Παναγίας καί άποδεικνύουσιν αύτόν καθήμενον πλαγίως. Ή 
μεταρρύθμισις αυτή φαίνεται ότι έγένετο κατά τούς χρόνους τής 
ψηφοθετήσεως τοΰ τρούλλου καί υπό τών αυτών τεχνιτών.

Κατά τό παρελθόν ωσαύτως έτος ό κ. Καλλιγάς επωφελού
μενος έκ τής ύπάρξεως τών ικριωμάτων κάτωθεν τοΰ τρούλλου 
ήδυνήθη νά λάβη λεπτομερείς φωτογραφίας τών ψηφιδωτών τής 
Άναλήψεως τοΰ τρούλλου έκ τοΰ πλησίον καί νά καταμετρήση 
τοΰτον ακριβώς, νά μελετήση δέ έν άνέσει την τεχνικήν κατασκευήν 
τοΰ ψηφιδωτού.
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14 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1941

Οΰτω διά τής πλήρους υπομονής βαθμιαίας τούτης έρεΰνης 
καί μελέτης των λεπτομερειών τοϋ σημαντικωτάτου τούτου μνη
μείου τής Βυζαντινής τέχνης απαρτίζεται κατά μικρόν ή πλήρης 
είκών τής οικοδομικής τούτου ιστορίας και παρασκευάζεται άνταξία 
τοΰ κειμηλίου δημοσίευσις.

4. Έν Πάτραις έγένοντο διά τοϋ Εφόρου των ’Αρχαιο
τήτων κ. Ίω. Μηλιάδου έ'ρευναι εντός αρχαίων φρεάτων, επιβε
βλημένοι εκ τοΰ γεγονότος, ότι έν έ'τει 1911 κατά την θεμελίωσιν 
οικίας και εντός τών χωμάτων αρχαίου φρέατος ειχεν εύρεθή τεμά- 
χιον άσπίδος φερούσης άνάγλυφον παράστασιν άμαζονομαχίας καί 
έχούσης κατά τον όμφαλόν αυτής Γοργόνειον. Τύ τεμαχιον τούτο 
κατατεθέν εις τό Μουσεΐον Πατρών υπό τοϋ φυλάξαντος αυτό 
άρχιτέκτονος κ. Δ. Άνδρεοπούλου τώ 1937 προσηρμόσθη ακρι
βώς υπό τοϋ κ. Μηλιάδου εις τό προ πεντηκονταετίας περίπου 
εύρεθέν έν Πάτραις καί ούχί μακράν τού τόπου τής εύρέσεως τής 
άσπίδος άγαλμάτιον ’Αθήνας, αντίγραφων τής Άθηνάς Παρθένου 
τοϋ Φειδίου. Ήτο άρα προφανής ή σημασία τοϋ τεμαχίου τής 
άσπίδος καί εύλογος ό αρχαιολογικός πόθος προς άναζήτησιν καί 
άλλων τεμαχίων ταύτης.

Καί ό Καθηγητής κ. Hans Schrader, είδικώς περί τοΰ 
Φειδίου ασχολούμενος καί ποθών νά ϊδη μετά πάντων ημών συμ- 
πληρουριένην τήν Φειδιακήν ασπίδα προσεφέρθη νά ένισχύση καί 
οίκονομικώς τήν έρευναν, άλλ’ ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία ένόμισε 
καθήκον αυτής όπως άναλάβη αυτή τήν δαπάνην καί διευκολύνη 
τήν μελέτην τοϋ τε Έλληνος ’Εφόρου καί παντός έρευνητοΰ τών 
Φειδιακών έργων, μάλιστα δε τοϋ κ. Schrader.

Παρά τήν δυσχέρειαν, τήν οποίαν έ'ρευναι φρεάτων δι’ ειδικών 
τεχνιτών μάλιστα κατά τήν παρούσαν περίστασιν παρουσιάζουσιν 
από άπόψεως δαπάνης καί έξευρέσεως καταλλήλων προσώπων, 
διεξήχθη μετ’ επιμονής καί πολλής προσοχής ή έξερεύνησις δύο 
αρχαίων φρεάτων, γειτνιαζόντων προς τον τόπον τής εύρέσεως τοϋ 
αγάλματος καί προς τύ φρέαρ τής εύρέσεως τοϋ τεμαχίου τής άσπί-
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Γενική έκίίεσις του Γραμματέως 15

δος, αναγόμενων δέ εις τούς 'Ρωμαϊκούς αύτοκρατορικούς χρόνους.
Άτυχώς πλήν τινων ευτελών αγγείων πήλινων των χρόνων 

εκείνων καί θραυσμάτων άλλων όμοιων ώς και τεμαχίων χαλκών 
αγγείων, δεν άνευρέθη άλλο τεμάχιον τής άσπίδος.

Έν εύθέτω χρόνω θά συνεχισθή ή ερευνά εντός άλλων τινών 
φρεάτων άπώτερον κειμένων.

5. Έν Σ ικυώνι έξηκολοΰθησαν αί έργασίαι τής Εταιρείας 
διά τού Ιναθηγητοΰ κ. Ό ρ λ ά ν δ ο υ.

Λόγοι των υφισταμένων περιστάσεων τής χώρας ή εκτασις 
τής έρεΰνης ήτο περιορισμένη, περιέλαβε δέ αΰτη την μερικήν άνα- 
στήλωσιν και άκριβεστέραν έξέτασιν τού άποκαλυφθέντος βουλευ- 
τηρίου ώς και την άνακάλυι[ην ψηφιδωτού δαπέδου έν τή πεδιάδι.

Ή άναστήλωσις τών ορθοστατών τού βουλευτηρίου και ή 
μελέτη τών σωζομένων μερών αυτού παρέσχε την ευκαιρίαν παρα
τηρήσεων περί τών αρχιτεκτονικών αυτού λεπτομερειών, τάς οποίας 
διεξοδικώς περιγράφει ό άνασκάψας έν τή έκθέσει αυτού. Τό οικο
δόμημα είναι κατεσκευασμένον έκ τού έγχωρίου έρυθρωποΰ πώρου, 
ορίζονται δέ αυτού ή εύθυντηρία, ή κρηπις έκ δυο στροίσεων, ή 
σειρά τών ορθοστατών καϊ μέρος τών έπ’ αυτών πλίνθων. Παρε- 
τηρήθη ή χρήσις πειμόρψων συνδέσμων και χρήσις έγχαράκτων 
συνδυασμών γραμμάτων προς καθορισμόν τής θέσεως έκάστου 
ορθοστάτου καϊ έκάστου λίθου τού τοιχοβάτου.

Ωσαύτως παρετηρήθη ότι τών Ιωνικών κιόνων, τών βαστα- 
ζόντων ποτέ την οροφήν, ή βάσις άποτελεϊται έκ μιας μόνον σπεί
ρας και μιας άποθέσεως, πατεΐ δέ έπϊ ίδιου βατήρος ή πλίνθου. 
Καί άλλας δέ πολλάς λεπτομέρειας αρχιτεκτονικός αναγράφει ό 
κ. Όρλάνδος συμφωνοΰσας προς την χρονικήν περίοδον, εις την 
οποίαν τίθεται τό βουλευτήριον τής Σικυώνος ήτοι εις τό πρώτον 
ήμισυ τού 3ου π. X. αίώνος.

Τό ψηφιδωτόν δάπεδον, τετραγώνου σχήματος έχοντος πλευ
ράν 2μ,80, εύρέθη παρά τούς πρόποδας τής άκροπόλεως, διατηρεί
ται δέ άρτιον.
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Έν τώ κέντρω τό ψηφιδωτόν έχει ρόδακα, εκ τοϋ οποίου 
εκφύονται άκτινοειδώς οκτώ έλικοειδεΐς πλοχμοί διακλαδούμενοι 
καί καταλήγοντες εις ανθέμια καί φύλλα, τών οποίων οί συνδυασμοί 
πληροΰσι τό όλον πεδίον. Τα κοσμήματα αποτελούνται έκ φαιο- 
χρόων ποταμίων ψηφίδων καί ελάχιστων ερυθρών, τό δέ έ'δαφος 
πληροΰται διά λευκών ψηφίδων. Ή χάρις τής συνθέσεως καί ή 
ακρίβεια τής έκτελέσεως άνακαλοΰσι την διακόσμησιν ’Αττικών 
αγγείων μετά τοιούτων άνθεμωτών θεμάτων, παρέχουσι δέ καί τό 
στήριγμα τής χρονολογήσεως τοϋ ψηφιδωτού είς τούς περί τό 
400 π. X. χρόνους.

6. Διά τού αρχιτέκτονας κ. Εύστ. Στίκα έγένετο περιωρι- 
σμένη έρευνα έν θέσει Τζαμί τής Σικυωνίας παρά την δημο
σίαν οδόν την άγουσαν άπό Σικυώνος είς Στύμφαλον. Ή έρευνα 
αυτή προεκλήθη έκ τής τυχαίας εύρέσεως χαλκής ένεπιγράφου πλα- 
κός καί χαλκού αναθηματικού τράγου κατά τον αυτόν τόπον πρό 
τινων έτών.

Ή σκάφη περιωρίσθη είς έν μόνον έκ πολλών διαφαινομένων 
κτισμάτων έπί τής ράχεως έπιμήκους λόφου ΰπερκειμένου τής δημο
σίας οδού παρά τό χάνι Κουτρουμπή. Τά τε λείψανα τών οικοδο
μημάτων καί τά έγκατεσπαρμένα θραύσματα αγγείων μαρτυροϋσι 
περί τής έκεΐ ύπάρξεως αρχαίου συνοικισμού.

Τό άνευρεθέν οικοδόμημα είναι τετράγωνον, έχον πλευράν 
9μ,50. Διασώζονται δέ έκ τών τοίχων αυτού ή εύθυντηρία καί μία 
στρώσις μεγάλων τιτανόλιθων τοϋ έγχωρίου μέλανος είδους, έπι- 
μελοϋς έργασίας, άλλ’ άνευ συνδέσμων. Ή χρονολόγησις τού κτί- 
σματος δύναται, κατά τύν άνασκάψαντα, νά στηριχθή είς τά άνευρε- 
θέντα τεμάχια αγγείων έξ ωχρού πηλού καί άνευ γανώματος, τιθέ
μενα πιθανώς είς τό τέλος τής Ελληνιστικής περιόδου ή τάς άρχάς 
τής 'Ρωμαϊκής. Προορισμός τού κτίσματος εικάζεται ότι ήτο νά 
χρησιμεύη ως πύργος κατοπτεύσεως, διότι εύρίσκεται έπί τής κορυ
φής τού λόφου καί δεσπόζει τής όλης περιοχής καί ιδία τής άπό 
Σικυώνος είς Στύμφαλον οδού.
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Έκτος των ευτελών αγγείων εύρέθη εκεί καί λείψανον λίθι
νου ίγδίου.

“Αλλη τις σκάφη γενομένη νοτίως τοΰ χωρίου Μάτσανι 
άπέδωκε μικράν πηλίνην πλάκα, φέρουσαν άνάγλυφον παράστασιν 
Σατΰρου καί έ'χουσαν άνω όπάς άναρτήσεως πιθανώς εν τινι ίερώ 
Διονύσου.

Ύπό εύνοϊκωτέρας συνθήκας ή ερευνά αυτή επαναλαμβανό
μενη είναι ενδεχόμενον νά άποδώση σημαντικότερα ευρήματα.

7. Παρά το χωρίον Βοΰρθουρα τής Κυνουρίας ό 
Καθηγητής κ. Κ. Α. Ρω μαϊος έξετέλεσε μικράν σκαφικήν ερευνάν 
εις ήρειπωμένον έκκλησίδιον, παρά τό όποιον ΰπώπτευε καί την 
ΰπαρξιν αρχαίων λίθων.

'II άνασκαφή άπέδωκε μαρμάρινον βωμίσκον φέροντα την 
επιγραφήν «’Αλέξανδρος καί Ελπίς ευχήν». Αυτό το έκκλη
σίδιον είναι τρίκογχος βασιλική, πιθανώς τρουλλωτή, μήκους 8μ,08 
καί πλάτους 7μ,56, ανήκει δε κατά τήν γνώμην τοΰ κ. Ρωμαίου, 
εις τον 11ον ή 12ον αιώνα. “Οπισθεν τής αγίας τραπέζης διατηρεί
ται επί τής κόγχης εις αναβαθμός, έπιβίωμα σύνθρονού. Τά τεμάχια 
γ/^υπτών αρχιτεκτονικών μελών είναι μέτριας εργασίας.

Έκτος τοΰ έκκλησιδίου τούτου έβεβαιώθησαν εις τά πέριξ 
περί τά 15 άλλα έκκλησίδια, διατηροΰντα λείψανα τοιχογραφιών, 
έν δέ τή θέσει Άσκηταριό εντός σχισμής τοΰ βράχου άπεκαλύ- 
φθησαν καλαί τοιχογραφίαι, μετρίως διατηρούμενοι, έχουσαι τάς 
έπιγραφάς άγιος Νί(κ)ων, άγιος 'Ρωμανός καί άγιος 
Δημήτριος τοΰ οποίου ή είκών άναμιμνήσκει, κατά τον κ. 'Ρω- 
μαΐον, τό έν Θεσσαλονίκη ψηφιδωτόν.

Πάσαι αί ενδείξεις πείθουσιν ότι πρόκειται περί άξιολόγου 
μεσαιωνικού χωρίου, έν ή θέσει κατά τούς αρχαίους χρόνους έκειτο 
ή Τεγεατική Φυλάκη.

Τοιοΰτο υπήρξε τό άνασκαφικόν έργον τής Εταιρείας κατά τό
2
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διαρρεϋσαν έθνικώς τεταραγμένον έτος. Δεν ήτο δυνατόν νά είναι 
εύρΰτερον διά τα ποικίλα εμπόδια, άλλ’ ύπήρξεν ικανόν ώς τεκμή- 
ριον ότι τό ίδρυμα τοΰτο παρ’ όλην την εθνικήν ανωμαλίαν παρα
μένει προσηλωμένον είς την ιστορικήν αύτοΰ αποστολήν.

Έκ τών δημοσιευμάτων τής Εταιρείας έξεδόθη ύ τόμος 
των Πρακτικών διά τό έτος 1940.

Ή βιβλιοθήκη έπλουτίσθη δι’ 122 νέων τόμων προερχο- 
μένων έξ αγοράς, ανταλλαγής και δωρεάς, είναι δε εύνόητον ότι 
διά τήν παγκόσμιον ταραχήν καί ή έπαύξησις τής βιβλιοθήκης 
ήμών ύπέστη τον έκ ταΰτης αντίκτυπον.

’Αλλά κα'ι γενικώτερον ή Εταιρεία εΰρίσκεται μετ’ άλλων 
επιστημονικών ιδρυμάτων τής χώρας εν δυσχερεΐ άγώνι, όπως 
άνταποκριθή είς τάς υποχρεώσεις αυτής καί προς τήν μεγάλην 
αυτής αποστολήν καί προς τούς ολίγους, άλλ’ άτρωσιωμένους 
αυτής υπαλλήλους, λόγω τής εύρυτέρας οικονομικής δυσχερείας 
τής χώρας.

Προ τοιαΰτης ευρισκόμενον καταστάσεως τό Συμβούλων καί 
ϊνα προλάβη μείζονας άπειλουμένους κινδύνους ένόμισεν ότι καθή
κον είχε νά έπιστήση τήν προσοχήν τής Κυβερνήσεως δι’ εκτενούς 
υπομνήματος είς τά έκ τής ιστορίας τού Εθνικού λαχείου άπορρέ- 
οντα δικαιώματα τής Εταιρείας. Τό Συμβούλων είναι ευτυχές 
άνακοινούν σήμερον ότι, συνηγορούντος καί τού Υπουργείου τής 
Παιδείας, τό έπί τών Οικονομικών Ύπουργεΐον τιμών τήν ύπερε- 
κατονταετή δράσιν τού 'Ιδρύματος καί άναγνωρίζον ότι τό έκ τών 
προσόδων τού λαχείου άποδιδόμενον έτησίως είς τήν Εταιρείαν 
ποσόν τών πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών ήτο καί καθ’ εαυτό 
κατά πολύ κατώτερον τών δικαιωμάτων τής Εταιρείας, υπό δε 
τάς σήμερον κρατούσας γενικάς συνθήκας τής έργασίας καί τής 
ζωής άνεπαρκέστατον προς έκπλήρωσιν τής αποστολής τής Εται
ρείας, προθυμότατα είσηγήθη είς τήν Κυβέρνησιν τήν ρύθμισιν τού
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ζητήματος επί δικαιότερων βάσεων, ή δε Κυβέρνησις υπό τής αυτής 
αγόμενη διαθέσεως άπεφάσισε να έκδώση τό ύπ’άριθ. 516 Ν. Διά
ταγμα, δημοσιευθέν εν τή Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως τεύχ. Α', 
άριΟ. φΰλλ. 319 τής 20ή? Σεπτεμβρίου 1941.

Διά τοΰ Ν. Δ. τούτου ορίζεται δτι εφεξής θά άποδίδωνται 
έτησίως εις την Εταιρείαν τά 10 εκατοστά εκ τών καθαρών εισ
πράξεων των Κρατικών Λαχείων, έξαιρετικώς δε κατά τό οικονο
μικόν έτος 1941-42 θέλει καταθληθή ποσόν ούχί κατώτερον τών 
δύο εκατομμυρίων δραχμών.

Άνακοινοΰντες τούτο σήμερον εις την Συνέλευσιν καθήκον 
θεωροϋμεν, όπως καί άπό τού βήματος τούτου έκφράσωμεν προς 
την Κυθέρνησιν τάς θερμοτάτας ευχαριστίας τοΰ Συμβουλίου, διότι 
διά τής ύποσχέσεως τής αύξήσεως τής ετήσιας άποδόσεως εις την 
Εταιρείαν θά καταστήση δυνατήν την έξακολούθησιν τοΰ έθνι- 
κοΰ έργου αυτής καί θά συγκρατήση άπό σοβαρωτέρου κλονισμού 
ίδρυμα, τοΰ οποίου τό όνομα καί τό κΰρος είναι άρρήκτως συνδε- 
δεμένον μετά τής όλης εθνικής ανθρωπιστικής ύποθέσεως.

Ή Αρχαιολογική Εταιρεία άπό τής ίδρύσεως αυτής αποτε
λεί άσβεστον εστίαν τής ιστορικής καί καλλιτεχνικής έρεύνης τοΰ 
αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού, ή δέ κατά τό έτος 1938 έορτα- 
σθεϊσα έκατονταετηρίς τών εύγενών τής Εταιρείας πνευματικών 
αγώνων κατέδειξε την διεθνή άναγνώρισιν τής εύστοχου ταύτης 
καθαρώς επιστημονικής σταδιοδρομίας.

Κατά ταΰτα πάσα ηθική καί υλική ένίσχυσις τοΰ εθνικού τού
του κέντρου αποβαίνει καθήκον παντός Έλληνος, δστις έν τή ασκή
σει τής επιστήμης καθόλου, μάλιστα δέ έν τή εύοδώσει τής κατ’ 
εξοχήν εθνικής ιστορικής καί αρχαιολογικής μελέτης διαβλέπει μετά 
πεποιθήσεως τήν εύόδωσιν καί τήν άνύτ^ωσιν αυτού τοΰ μέλλοντος 
τής πατρίδος.

Ή Ελλάς, έχουσα τοιαύτην, οΐαν έχει, μοναδικήν ιστορίαν, 
είναι χώρα κατ’ εξοχήν ιστορική, ή δέ έρευνα καί ή μελέτη μεγά
λου παρελθόντος δέν αποτελεί μόνον εθνικόν καθήκον, άλλ’ άστεί- 
ρευτον πηγήν διδασκαλίας καί θεμέλιον άκλόνητον τοΰ νεωτέρου
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οικοδομήματος. Τό Ελληνικόν πνεύμα δι’ δλης τής ιστορικής δια
δρομής αυτού είναι ένιαΐον και αδιαίρετον υπό ποικίλας οράσεις 
και μεταπτώσεις, αποτελούν άδιάσπαστον συνέχειαν ποραδόσεως. 
Ή βαρεία αΰτη παράδοσις τής Ελληνικής κληρονομιάς απαιτεί 
σεβασμόν και πλουτισμόν δι’ ανταξίων έργων, δεν είναι δε ή άπό- 
σπασις από τής Ελληνικής παραδόσεως δι’ άνοήτων νεωτερισμών 
μέσον προς εθνικήν ευδοξίαν και δήθεν χειράφετον αυτοτέλειαν, 
άλλ’ επιβάλλεται ή είς τό αιώνιον Ελληνικόν δαιμόνων και τά 
μεγάλα αυτού διδάγματα προσήλωσις καί ό εκ πασών τών Ελλη
νικών ιστορικών περιόδων άρυσμός ώφελείας καί πλούτου ηθικού 
καί πνευματικού, προς δημιουργίαν άξιου νέου Ελληνικού πολι
τισμού καί βίου έμπνέοντος σεβασμόν.
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