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Κύριοι 'Εταίροι,

Κατ’ άρχαίαν παράδοσιν έν τώ καθιδρύματι τούτω δ πρώτος 
λόγος τής έτησίας λογοδοσίας είναι δ περί των καταφθιμένων, τών 
δποίων δ θάνατος ήραίαισε τάς τάξεις τών συναγωνιστών έν τή 
επιδιώξει τών μεγάλαιν σκοπών τοΰ ενδόξου τούτου εργαστηρίου 
τής εθνικής ιστορίας.

Ό Otto Kern, ύπήρξεν δ βαθύς ερευνητής τών αρχαίων 
μυστηρίων καί τής Ελληνικής θρησκείας, ό σοφός εκδότης τών 
Θεσσαλικών επιγραφών καί τοΰ πολυτίμου τόμου τής αλληλογρα
φίας τοΰ μεγάλου εκείνου ίεροφάντου τοΰ Ελληνικού πολιτισμοΰ 
καί εμπνευσμένου κήρυκοςτοΰ Έλληνικοΰ πνεύματος Karl Ottfried 
Miiller, τοΰ όποιου τα λείψανα κρύπτει φιλοστόργως ή Ελληνική 
γή επί τοΰ μεγαλωνύμου Κολωνοΰ ως σύμβολον τής Ελληνικής 
εύγνώμονος άναμνήσεως προς πάντα όλοψύχως άφοσιωθέντα εις 
τήν ερμηνείαν τοΰ Έλληνικοΰ θαύματος, είλικρινώς δέ άγαπή- 
σαντα τον ένδοξον τούτον τόπον καί τάς νεωτέρας αΰτοΰ τύχας.

Μετά τής αυτής στοργής έστράφη δ Kern προς τήν μελέτην τής
G
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αρχαίας Ελλάδος και μετά τής αυτής συμπάθειας απέβλεπε και 
προς την νεωτέραν, διά τοΰτο ή μνήμη αύτοΰ δεν θά γηράση 
παρ’ ήμΐν.

2. Ό Έρνέστος Fabricius ανήκει είς τήν αυτήν παρά- 
δοσιν τών καλών φιλελληνικών χρόνων, ουδέποτε δέ ύπήρξεν έν 
τούτω έπιφυλακτικός, άλλ’ έν τή διδασκαλία τής αρχαίας ιστορίας 
ένεπνέετο έκ τής ακριβούς γνώσεως τού τόπου, ένθα αυτή διεδρα- 
ματίσθη, και έκ τού νεωτέρου αντίκτυπου τού αρχαίου πνεύματος. 
’Από τών υπομνημάτων τής έπιγραφής τής Λεβαδείας, διά τών 
οποίων ένεκαίνισε την χρησιμωτάτην μελέτην τών αρχαίων Ελλη
νικών αρχιτεκτονικών έπιγραφών και άπό τής άνευρέσεως και 
άναγνώσεως τής περιορήμου νομικής έπιγραφής τής Γόρτυνος, τήν 
οποίαν ήρμήνευσε μετά πολλής ευστοχίας, διεξήγαγε τάς ιστορικός 
του έρευνας μετά τής αυτής έμβριθείας εϊτε περί καθαρώς ιστορικά 
είτε περί τοπογραφικά ζητήματα ασχολούμενος.

Τό ζήτημα τής τοπογραφίας τών Θηβών οφείλει σημαντικήν 
προαγωγήν εις τον Fabricius, ή ιστορική ερμηνεία τών ευρημάτων 
τού παρά τήν ’Αχρίδα Τρεβένιστε οφείλει είς αυτόν τήν ορθήν 
κατεύθυνσιν, τήν οποίαν έσυνέχισε μετά ταΰτα ό ήμέτερος συνά
δελφος κ. Κεραμόπουλλος. Αί περί τον ’Ρωμαϊκόν έν Γερμανία 
Limes έρευναι όφείλουσιν είς τον Fabricius πολύτιμον έποπτείαν 
καί παρόρμησιν.

Έάν είς τήν έπιστημονικήν έμβρίθειαν προσθέσωμεν καί τό 
όντως αγαστόν ήθος τού άνδρός καί τήν εύγενεστάτην φιλανθρω
πίαν, ούχί δέ όλιγώτερον καί τήν ειλικρινή αγάπην προς παν τό 
Ελληνικόν έν τή νεωτέρα ημών πατρίδι έχομεν άρτίαν εικόνα τού 
έκλιπόντος άνδρός ως έπιστήμονος, ανθρώπου καί φίλου, ζηλευτόν 
υπόδειγμα ανθρωπισμού καί έπιστήμης.

3. Πλήρης ημερών άπήλθεν άφ’ήμών ύ μέχρις έσχάτων σφρι
γηλός πρεσβύτης Γεώργιος Σωτηριάδης, ομότιμος Καθη
γητής τής Ιστορίας καί μέλος τής ’Ακαδημίας, έπΐ μακρόν χρημα- 
τίσας ’Έφορος ’Αρχαιοτήτων, σημαντικώς δέ δράσας καί έν τή
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ήμετέρα Εταιρεία και ώς σύμβουλος καί ώς αντιπρόεδρος καί ώς 
άνασκαφεύς. Έκ Σιδηροκάστρου όρμώμενος ό Γεώργιος Σωτη- 
ριάδης διετέλεσε δΓ όλου τοϋ βίου αυτού άφωσιωμένος εις την 
Μακεδονικήν πατρίδα, υπηρέτησε δε έκ των πρώτων εις το νεαρόν 
ΙΙανεπιστήμιον τής Θεσσαλονίκης, τού οποίου έγένετο καί πρύτανις 
πλεΐστον συντελέσας εις την συγκρότησιν τής εθνικής εκείνης άκρο- 
πόλεως τής Μακεδονίας κατά τα πρώτα αυτής έτη.

Τό αρχαιολογικόν έργον τού Γεωργίου Σωτηριάδου περιλαμ
βάνει άνασκαφάς έν Θέρμω, έν Χαιρωνεία, εν Δωδώνη, έν Μαρα- 
θώνι καί αλλαχού, διά των ευρημάτων δέ αυτού διεφωτίσθη σημαν- 
τικώς ό τε προϊστορικός καί ιστορικός πολιτισμός τής αρχαίας 
Ελλάδος ώς καί πολλά τοπογραφικά ζητήματα συναφή προς τας 
έρευνας αυτού έν Αιτωλία, έν ’Αττική, έν Σελλασία κ. ά. Τελευταΐον 
έπί πλείονας θερινάς περιόδους ήρεύνησεν άνασκαφικώς τό Μαρα
θώνιον πεδίον καί μετ’επιμονής ήσχολήθη περί την τοπογραφίαν 
τού Μαραθώνος καί τής Μαραθώνιας τετραπόλεως, περί τής οποίας 
έδημοσίευσε μελετάς καί έν τοϊς Πρακτικοΐς τής ’Ακαδημίας καί 
έν τή Έπετηρίδι τού Πανεπιστημίου τής Θεσσα?\,ονίκης καί έν τοϊς 
Πρακτικοΐς τής Εταιρείας.

Προς τοϊς άλλοις ύ Γεώργιος Σωτηριάδης ήγάπησεν έξαιρέ- 
τως την Ελληνικήν χώραν, ώπλισμένως δέ διά σιδηράς υγείας καί 
οδοιπορικού καί ορειβατικού μένους έγνώρισεν όσον ολίγοι τήν 
Ελλάδα καί ένέπνευσεν εις πολλούς τήν αγάπην προς τήν Ελλη
νικήν Φΰσιν, ή οποία άπώλεσεν έν τω προσώπφ τού αειμνήστου 
συναδέλφου ένα τών μάλιστα ένθουσιωδών θαυμαστών.

4. Ο έν τώ Πανεπιστήμια) Καθηγητής τής ’Αρχαιολογίας 
’Απόστολος Άρ βανιτόπουλος έκλεισε τήν ζωήν αυτού μετ’ 
οδυνηρόν νόσον, κινούσαν τήν συμπάθειαν ημών.

Διατελέσας έπί μακρόν ’Έφορος ’Αρχαιοτήτων συνέδεσε τό 
όνομα αυτού μετά σημαντικών ευρημάτων έν Θεσσαλία, τό δέ 
μουσεϊον τού Βόλου συνεκροτήθη σχεδόν άποκλειστικώς διά τής 
σκαπάνης αυτού. Ή άνασκαφική αυτού ορμή ύπήρζε τοιαύιη, ώστε

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:55 EEST - 13.56.182.168



84 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1942

έκ των διαρκών συσσωρευομένων ευρημάτων μόνον ολίγα σχετι- 
κώς ήδυνήθη νά πραγματευθή διεξοδικώτερον καί νά προσαγάγη 
ό ίδιος εις την επιστημονικήν μελέτην, καταλιπών τα υπόλοιπα εις 
άλλων την έρευναν κα'ι συστηματικήν έκμετάλλευσιν.

’Άφθονος ύπήρξεν ή επιγραφική συγκομιδή εξ άλλων τε τόπων 
τής Θεσσαλίας καί ιδία εκ Γόννων, των όποιων αί έπιγραφαί κατέ- 
λαβον πολύ μέρος διαφόρων τόμων τής Άρχ. Έφημερίδος καί 
τής Revue de Philologie.

Σπουδαία ύπήρξεν ωσαύτως ή άθόρα άνακάλυψις γραπτών 
επιτύμβιων στηλών κατά τάς άνασκαφάς τής Δημητριάδος, διά τών 
οποίων προσετέθη πλούσιον υλικόν προς γνώσιν τής βιοτεχνικής 
ζωγραφικής διά τήν έξυπηρέτησιν τών αναγκών τοΰ τοπικού νεκρο
ταφείου. Ή ομαδική αΰτη εύρεσις ζωγραφικών μνημείων προεκά- 
λεσε κατ’ άρχάς τοιαύτην έκπληξιν, ώστε ύπερετιμήθη ή ιστορική 
τούτων αξία ύπο τοΰ ευτυχούς εύρετού, αλλά καί μετά τήν κατ’ 
αξίαν ι|ιύχραιμον έκτίμησιν το εύρημα τής Δημητριάδος δεν παύει 
νά έχη σπουδαίαν σημασίαν διά τήν ιστορίαν τής ζωγραφικής τών 
Ελλήνων, όσην περίπου σημασίαν έχουσι διά τήν ιστορίαν τής 
πλαστικής καί τά επιτύμβια ανάγλυφα έν σχέσει προς τήν μεγάλην 
τέχνην. Έκτος τού περιγραφικού καταλόγου τού μουσείου Βόλου 
τού έκδοθέντος υπό τού Άρβανιτοπούλου, ή Αρχαιολογική Εται
ρεία έξέδωκεν έν ίδίω τόμω δέκα εγχρώμους πίνακας μετ’ εκτενούς 
περιγραφής τού αυτού συγγραφέως.

Ίο δλον άνασκαφικόν έργον τού έκλιπόντος εύρηται έγκατε- 
σπαρμένον εις τήν Αρχαιολογικήν ’Εφημερίδα καί τά Πρακτικά 
τής Εταιρείας, έφ’ όσον κατέστη δυνατόν έστω καί προχείρως νά. 
γίνη τούτο προσιτόν.

Ό Άρβανιτόπουλος ύπερμέτρως έπεκταθείς εις τήν άνασκα- 
φικήν έξερεύνησιν τής Θεσσαλίας καί έν τώ υπερβολικοί αυτού 
ζήλω ύπερτιμήσας τήν αντοχήν τής έπιστημονικής ζωής, έτιμώρη- 
σεν εαυτόν καί ύπέκυψεν εις τήν ιδίαν αυτού ορμήν, στερήσας 
οΰτω καί εαυτόν ήρεμωτέρας έπιστημονικής άπολαύσεως καί τον 
αρχαιολογικόν κόσμον άφθονωτέρων προσωπικών παρατηρήσεων.
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Παρά πάντα ταϋτα το δνομα τοΰ Αποστόλου Άρβανιτοπού- 
λου θά παραμείνη άρρήκτως συνδεδεμένον μετά γονιμωτάτης άνα- 
σκαφικής περιόδου τής Θεσσαλίας, την οποίαν αυτός ένεκαίνισεν.

5. Ό Νικόλαος Μπάλάνος, ό μέχρι πρό τινων διευ
θυντής τής άναστηλώσεως τών μνημείων τής Άκροπόλεως, άπέθανε 
κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1942 ΰπερογδοηκοντούτης (1860-21.9. 1942), 
άφιερώσας πάσαν την ζωήν αύτοϋ εις τήν υπηρεσίαν τής πατρίδος, 
επί μακρόν δε ένεργώς μετασχών καί τής διοικήσεως τής Εται
ρείας ώς μέλος τοΰ συμβουλίου αυτής.

Τό έργον τοΰ Νικολάου Μπαλάνου άναφέρεται κυρίως εις 
τήν συντήρησιν καί άναστήλωσιν των ενδόξων μνημείων τής Άκρο
πόλεως, είναι δέ προφανές ότι ή εξαίρετος θέσις των μνημείων 
τούτων έν τή παγκοσμίω ιστορία τοΰ πολιτισμού έπέσυρε τήν διε
θνή επιστημονικήν προσοχήν καί επί τό έργον τού αειμνήστου 
άνδρός. Πώς διεξήγαγε τήν αποστολήν αυτού ταύτην ό Μπαλάνος 
έξέθηκεν ό ίδιος έν έκτενεΐ συγγράμματι, τό όποιον έδημοσιεΰθη 
τό πρώτον γαλλιστί, έπειτα δέ καί ελληνιστί, διά χρηματικής ένι- 
σχύσεως τής τε Ελληνικής καί τής Γαλλικής Κυβερνήσεως. Τίνος 
δέ γενικωτέρας άναγνωρίσεως ήξιώθησαν οί κόποι τού άνδρός δει
κνύει ό έπαινος ό απευθυνθείς εις αυτόν υπό τού έν Άθήναις πρό 
τινων έτών συνελθόντος διεθνούς συνεδρίου τών περί τήν συντή- 
ρησιν τών ιστορικών μνημείων άσχολουμένων αρχιτεκτόνων καί 
τό δίπλωμα τού έπιτίμου διδάκτορος τό άπονεμηθέν εις αυτόν υπό 
τού Πανεπιστημίου τού Wurzburg κατά τάς έορτάς τής τετρακο- 
σιετηρίδος αυτού ότε τό αυτό δίπλωμα άπενεμήθη διά δευτέραν 
φοράν καί εις τον πο?ά>ν Γουλιέλμον Dorpfeld.

Κατά προτροπήν τού αειμνήστου Καββαδία ασχοληθείς ό 
Μπαλάνος περί τήν άναστήλωσιν τών αρχαίων μνημείων συνετέ- 
λεσεν έργον, διά τοΰ οποίου ή Ελλάς άπέβη πρωτοπόρος έν τή 
άντιλήψει ταύτη καί συνετέλεσεν, όπως έγκαινισθή νέα περίοδος 
άναστηλώσεως τών αρχαίων μνημείων καί κατενεχθή θανάσιμον 
πλήγμα κατά τής πρότερον κρατούσης ολέθριας συνήθειας τής
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άνακαινίσεωςτών ιστορικών μνημείων, μάλιστα δε των μεσαιωνικών, 
τά όποια παρεμορφοϋντο διά τών αυθαιρέτων νεωτέρων παρεμβά
σεων και συμπληρώσεων.

’Άμεσον επακολούθημα τοΰ Ελληνικού παραδείγματος ύπήρ- 
ξεν ότι καί άλλη μεγάλη αρχαιολογική χώρα, ή ’Ιταλία, έχουσα νά 
αντιμετώπιση τάς αύτάς υποχρεώσεις καί τά αυτά προβλήματα 
απέναντι τής μεγάλης αυτής αρχαιολογικής κληρονομιάς, ήρχισε 
την αυτήν σημαντικήν εργασίαν άναστηλώσεως τών αρχαίων αυτής 
μνημείων κατά τό παράδειγμα τής Ελλάδος και τάς ύπ’ αυτής 
τεθείσας γενικάς άρχάς τής εύλαβείας προς τά περισωθέντα λεί- 
ijjava καί τής αύστηράς αποχής από ύπερμέτρων συμπληρώσεων 
καί παραμορφωτικών προσθηκών. Ούτω δε διά τών έν τώ μουσείφ 
τής Έπιδαΰρου άναστηλωτικών αρχιτεκτονικών έργων τοΰ Καββα- 
δία καί τών επί τής Άκροπόλεως άναστηλώσεων τοΰ Μπαλάνου 
έδόθη ώθησις προς παρόμοια έργα καί έν μουσείοις καί έν ΰπαί" 
θρω υπό πάντων σχεδόν τών περί τήν αρχαιολογίαν άσχολουμένων 
μεγάλων έπιστημονικών έθνών καί έν ’Ολυμπία καί έν Δελφοΐς 
καί έν Κυρήνη καί αλλαχού, άπέβη δέ κοινόν κτήμα τής αρχαιο
λογικής έπιστήμης ότι σκοπός τελικός πάσης αρχαιολογικής άνα- 
σκαψής αρχιτεκτονικών μνημείων είναι, έψ’όσον τοΰτο είναι δυνα
τόν, ή άναστήλωσις τούτων καί ή διά ταύτης άνάκτησις τής αρχαίας 
έντυπώσεως.

Εις τό τοιαύτης εύρυτάτης σημασίας αποτέλεσμα τούτο συνε- 
τέλεσαν καί αί έργασίαι τού Νικολάου Μπαλάνου, έάν δέ έγεννή- 
θησαν αντιρρήσεις ώς πρός τινας λεπτομέρειας τής έκτελέσεως, 
αύται δύνανται καί όφείλουσι νά βελτιώσωσι τήν μέθοδον, αλλά 
δεν δύνανται νά άρωσι τό κύρος τής τεθείσης αρχής, αρχής ήτις 
οφείλεται εις τήν τιμητικωτάτην Ελληνικήν πρωτοβουλίαν.

6. Ό Κωνσταντίνος Γερογιάννης δεν ανήκεν εις τήν 
υπαλληλικήν αρχαιολογικήν ιεραρχίαν, άλλ’ ΰπήρξεν άξιος λόγου 
αρχαιολογικός καί ιδία μυθολογικός ερευνητής τοΰ οποίου αί περί 
τάς παραστάσεις τής Γοργούς καί τής Μεδούσης μελέται έκίνησαν 
εύρυτέραν προσοχήν καί έπιδοκιμασίαν,
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Γενόμενος μαθητής τοΰ Otto Benndorf 6 Γερογιάννης καί 
ΰπηρετήσας επί τινα χρόνον ύπ’ αυτόν, μετέβη έπειτα εις Νέαν 
Ύόρκην και ύπηρέτησεν ώς αρχαιολογικός υπάλληλος έντώ μεγάλφ 
τής πόλεως εκείνης Metropolitan Museum. Έπανελθών εις την 
Ελλάδα παρέμεινεν ενταύθα ίδιωτικώς εργαζόμενος, άτε μή δυνη- 
θεις νά καταλάβη αρχαιολογικήν θέσιν διά τήν ελλετψιν τυπικών 
προσόντων. Τής εύρυτέρας μορφώσεως τοΰ Γερογιάννη καρπός 
είναι ή φιλοσοφική αισθητική μελέτη περί ποιήσεως. Είχε δε ανα
κοινώσει άλλοτε και έσκόπει νά δημοσιεύση έκτενέστερον μελέτην 
περί τής ζφολατρείας έν Έλλάδι.—-Χρηματίσας επί τινα χρόνον 
ανώτερος διοικητικός υπάλληλος έν Ήπείρω, έζησε τον υπόλοιπον 
χρόνον ίδιωτεύων, ύπέκυτ^ε δέ τελευταΐον εις τήν πίεσιν των στε
ρήσεων καί τοΰ έθνικοΰ εφιάλτου.

7. Αλλά και άλλους παρά τούς αρχαιολόγους διακεκριμένους 
επιστήμονας κα'ι άλλως έν τή πολιτεία δράσαντας άνδρας άπώλε- 
σεν ή Εταιρεία έκ τής χορείας των Εταίρων αυτής.

Τον άλλοτε έν ΙΙαρισίοις πρεσβευτήν τής Ελλάδος και καθη
γητήν έν τφ Πανεπιστήμια) των Παρισίων Ν ικόλαον Πολίτην 
τον σεβαστόν Θεολόγον κα'ι άφωσιωμένον φίλον τής Εταιρείας 
Τωάννην Μεσολωράν, τον διαπρεπή καθηγητήν τοΰ Εκκλη
σιαστικού δικαίου κα'ι πολλάκις πρόεδρον τών γενικών ήμών συνε
λεύσεων Κωνσταντίνον 'Ράλλην, τον έπιφανή πρόεδρον τοΰ 
συμβουλίου τής Επικράτειας κα'ι νομικόν Στάμον Παπα- 
φράγκον, πολλάκις κα'ι αυτόν προεδρεΰσαντα τών γενικών συνε
λεύσεων ήμών, τον διακεκριμένον νομικόν Γεώργιον Δυο βου
ν ιώτην, τον παλαιόν ήμών έταΐρον και Σύμβουλον τοΰ Ελεγκτι
κού συνεδρίου Γεράσιμον Μακρήν, τον άφωσιωμένον εις τήν 
αποστολήν τής Εταιρείας Στρατηγόν Τωάννην Δρόσον, τον 
διακεκριμένον πολιτευτήν και άλλοτε Υπουργόν τής Παιδείας, 
έξαίρετον έπιδείξαντα ένδιαφέρον υπέρ τών αρχαιολογικών πρα
γμάτων και τοΰ έργου τής Εταιρείας Τωάννην Μανέταν, τον 
άνώτατον Δικαστικόν σύμβουλον κα'ι άδιαλείπτως παρακολουθή-
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σαντα τά τής Εταιρείας Γκίκαν Χρυσούλην, τον γνωστόν 
νομικόν Λυκούργον Σαρσέντην, τον άνώτερον υπάλληλον 
Γεώργιον Βουγιοΰκαν καί τον εις πολλούς Αθηναίους 
γνωστόν καί αγαπητόν πρόεδρον των συμβολαιογράφων Ήρα- 
κλέα Καρκούλιαν.

Συχνά υπήρξαν τά πλήγματα τοϋ θανάτου, πολλοί δέ άπήλ- 
θον προώρως, αλλά πάντες άπεχωρίσθησαν υπό τό βάρος τής 
εθνικής πικρίας.

Άνασκαφικόν εργον δεν έχει νά επίδειξη εφέτος ή Εταιρεία, 
διότι τό 1942 ύπήρξεν έτος νεκρόν κα'ι δΓ αυτήν. Παρά την ηύξη- 
μένην άπόδοσιν έκ των προσόδων τοΰ λαχείου και την οΰτω έπελ- 
θοΰσαν ένίσχυσιν τοϋ προϋπολογισμού, αί δαπάναι τών μετακινή
σεων και τών ημερομισθίων ήσαν τόσον υπέρογκοι και αί παρεμ
βαλλόμενοι δυσκολίαι τόσον δυσνίκητοι, ώστε καί εάν άνελαμβά- 
νοντο έργασίαι τινές τό κατόρθωμα θά ήτο μηδαμινόν καί δυσανά
λογον προς τάς δαπάνας καί τούς κόπους, ικανόν δέ μόνον, όπως 
αύξήση την εθνικήν ανίαν.

’Αλλά παρά πάσαν έλλειψιν άνασκαφικών καί άλλων συνήθων 
εις όμαλάς περιστάσεις δαπανών 6 Προϋπολογισμός τής Εταιρείας 
κατηναλώθη ολόκληρος εις την πληρωμήν τών μισθών τών υπαλ
λήλων, τής Εταιρείας προσαρμοσθείσης προς πάσαν έκ τών 
έκάστοτε αυξήσεων προερχομένην μισθολωγικήν ύποχρέωσιν, ϊνα 
δυνηθώσιν οϋτοι νά διεξαγάγωσι νικηφόρως τόν περί ΰπάρζεως 
αγώνα, όπως οΰτος απειλητικότατα έπεβλήθη κατά τό δεινόν 
όντως έτος 1942 εις μέγιστον μέρος τοϋ έθνους. Άλλ’ επειδή καί 
αί κανονικώς ηύξημέναι άποδοχαί δεν έπήρκυυν εις τήν συντήρησιν 
τών υπαλλήλων, τό Δ. Συμβούλων όμοφώνως άπεφάσισεν, όπως 
καί περαιτέρω έλθη εις οικονομικήν αυτών ένίσχυσιν έκ τών δια
θεσίμων κεφαλαίων τοϋ ιδρύματος, πεποιθός ότι έκτελεΐ έπιβαλ- 
λόμενον στοιχειώδες καθήκον σωτηρίας ανθρώπων, τών οποίων 
έκινδύνευσεν αυτή ή ζωή έν μέσω τής ένσκητ^άσης έπισιτιστικής 
θεομηνίας καί τής άνευ προηγουμένου κερδοσκόπου μανίας, καθ’ όν
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χρόνον άφθονα διενέμοντο τρόφιμα υπό των μεγάλων πιστωτικών 
ιδρυμάτων εις τούς υπαλλήλους αυτών.

Δεν έχομεν ουδέ την έλαχίστην αμφιβολίαν, Κύριοι Εταίροι, 
ότι πράττον ως έπραξε τό Συμβούλων άνταπεκρίθη πλήρως κα'ι 
προς την ύμετέραν διάθεσιν, άπότοκον τής συναισθήσεως ύπερ- 
τάτου καθήκοντος φιλανθρωπίας κα'ι κοινωνικής αρετής και 
αλληλεγγύης.

Τό διαρρεΰσαν έτος μετά τοΰ προπαρελθόντος χειμώνας 
υπήρξε χρονικόν διάστημα στυγνών κινδύνων ζωής διά την πνευ
ματικήν κυρίως τάξιν, την άντιμετωπίζουσαν τάς άνάγκας τής ζωής 
διά τοΰ μισθού αυτής. Τό λυπηρόν είναι ότι ή τάξις αΰτη δεν 
ηύτύχησε νά εχη την επικουρίαν, τής οποίας ήτο αξία, άλλ’ ήγω- 
νίσθη διά μέσου τών συμπληγάδων τής οικονομικής στενοχώριας 
καί τής αγοραίας έκμεταλλεύσεως, ΐνα σωθή έκ τής λαίλαπος σχε
δόν μόνη καί αβοήθητος. Καί ότε δέ έθεωρήθη εύκαιρον, όπως 
ληφθή πρόνοια περί τών διανοουμένων, κατά την κρατήσασαν 
έκφρασιν, έδηλώθη ότι τοιοΰτοι νοούνται οί λογοτέχναι!, άλλ’ ότι 
κατ’ έξαίρεσιν θά ήδύνατο νά έπεκταθή ή έννοια καί εις άλλους 
έργάτας τού πνεύματος καί δή καί επιστήμονας.

Ή θεία πρόνοια ας προφυλάξη την Ελλάδα, τουλάχιστον 
έν τφ μέλλοντι, από τοιούτων ανακαλύψεων.

Καί τής βιβλιοθήκης τής Εταιρείας ό πλουτισμός κατά τό 
έτος 1942 δεν υπήρξε σοβαρός διά τά γνωστά εις πάντας τούς 
επιστήμονας κωλύματα. Υπήρξαν βεβαίως εύρύτεραι εύκαιρίαι 
βιβλιεμπορίας κατ’ άρχάς, αλλά τά προσφερόμενα βιβλία, περιο
ρισμένων ειδικοτήτων, άπηυθύνοντο μάλλον πρύς τό εύρύτερον 
κοινόν, παρά προς επιστημονικός βιβλιοθήκας, γενόμεναι δέ εϊδι- 
καί παραγγελίαι δεν είχον συνέχειαν ένεκα αναστολής πωλήσεων 
εις τάς πηγάς τού βιβλιεμπορίου.

Σύν τώ χρόνφ άντελήφθη καί ή Εταιρεία ότι έπρεπε νά 
λάβη μέτρα προς προστασίαν τής εις δημοσιεύματα σημαντικής 
αυτής περιουσίας, οΰτω δέ άνέστειλε την άθρόαν πώ?^ησιν τών

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:55 EEST - 13.56.182.168



90 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1942

δημοσιευμάτων της και προέλαβε την θυσίαν των συμφερόντων 
αυτής εις την έξυπηρέτησιν τής τοποθετήσεως ξένων, άθρόως καί 
άκόπως κτηθέντων, κεφαλαίων. Την αυτήν δέ, ώς γινώσκομεν, 
ορθήν σκέψιν έφήρμοσαν καί άλλα ιδρύματα, προλαβόντα εν καιρώ 
την έξάτμισιν τής περιουσίας των. — Κατά ταϋτα ή κίνησις τής 
βιβλιοθήκης υπήρξε περιωρισμένη, είσήλθον δέ εις αυτήν εξ αγο
ρών, ανταλλαγών ή δωρεών τόμοι έν όλο) εκατόν υγδοήκοντα δύο.

Άλλα και τύ δημοσιευτικόν έργον ημών ανέσταλη κατά τύ 
διαρρεΰσαν έτος, έξεδόθησαν δέ μόνον τά Πρακτικά τοΰ έτους 
1940, έν ω παραμένουσιν αδημοσίευτα τά ΙΙρακτικά τοΰ 1941, 
άναμένοντα, όπως δημοσιευθώσι μετά τών επομένων κατά τήν 
ποθητήν ευκαιρίαν.

Ωσαύτως έξεδόθη ό ήδη έστοιχειοθετημένος πανηγυρικός 
λόγος τοΰ Γραμματέως «Τά εκατόν έτη τής έν Άθήναις Αρχαιο
λογικής Εταιρείας» ό έκφωνηθείς κατά τάς έν έτει 1938 έορτάς 
τής έκατονταετηρίδος έν τώ Παρθενώνι τή 23η ’Οκτωβρίου 1938. 
Ή άλματική ϋψωσις καί τών τυπογραφικών δαπανών έπέβαλεν 
είςήμάς, όπως άποστώμεν έπί τοΰ παρόντος τής δημοσιεύσεως τοΰ 
λεπτομερούς απολογισμού τής ωραίας έκείνης πανηγύρεως, ή οποία 
επέστεψε τό έκατονταετές έργον τής Εταιρείας δι’ ασυνήθους διε
θνούς άναγνωρίσεως. Άλλ’ όταν άποκατασταθή ή έθνική τάξις καί 
έπανέλθη ή ακώλυτος άσκησις πασών τών δυνάμεων τής πατρίδος, 
ή δέ Εταιρεία άναλάβη τήν πορείαν αυτής, πρώτον μέλη μα αυτής 
πρέπει νά είναι ή έν πάση ακρίβεια δημοσίευσις τών εορτών, ΐνα 
τό χρονικόν τούτο παραμένη ώς στέφανος διά τό παρελθόν καί ώς 
κέντρον διά τύ μέλλον. Τά προς τούτο άπαιτούμενα χρήματα είναι 
έν μέρει παρακατατεθειμένα, ή δέ προπαρασκευαστική έργασία έχει 
αρχίσει, εάν δέ χρειασθή πρόσθετος δαπάνη θά είναι ικανός νά 
χορηγήση ταύτην δ προϋπολογισμός τού ιδρύματος.

Έκ τών περί τήν Εταιρείαν συμβάντων τού παρελθόντος 
έτους τό Συμβούλων έπιθυμεΐ νά άνακοινώση προς τήν Συνέλευ- 
σιν τύ έκ μέρους τού Ελεγκτικού Συνεδρίου γεννηθέν ζήτημα περί
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τής φΰσεως τοΰ νομικού προσώπου τής Εταιρείας. Μετά μίαν 
σχεδόν τριακονταετίαν από τής έγκαταστάσεως τοΰ ελέγχου τής 
διαχειρίσεως τοΰ ιδρύματος υπό τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
μετά τήν κατά τό διάστημα τούτο όμαλωτάτην διεξαγωγήν τοΰ 
ελεγκτικού τούτου έργου, αίφνης ή υπηρεσία τοΰ ελέγχου των 
ενταλμάτων άνεκοίνωσε προς τήν Εταιρείαν, ΰτι ή Εταιρεία είναι 
κατά τήν νέαν άντίληψιν τής υπηρεσίας νομικόν πρόσωπον δημο
σίου δικαίου και ούχί νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου, ώς 
έχαρακτηρίζετο μέχρι τοΰδε ύπ’ αυτής ταΰτης τής υπηρεσίας τοΰ 
Ελεγκτικού Συνεδρίου καί ώς χαρακτηρίζεται καί σήμερον υπό 
τοΰ Συμβουλίου, στηριζομένου εις τήν φΰσιν τοΰ υπό τής Εται
ρείας άσκουμένου έργου, καί εις τήν σχέσιν αυτού προς τό 
Κράτος. Τό Συμβούλων έχον πεποίθησιν εις τήν ορθότητα τής 
άντιλήψεως αυτού προέβη εις προσφυγήν προς άποκατάστασιν των 
πραγμάτων καί διατήρησιν τοΰ ιδιωτικού χαρακτήρος τής Εται
ρείας, διά τοΰ οποίου αΰτη τελούσα υπό τον έλεγχον τοΰ Κρά
τους, άλλ’ άπηλλαγμένη άλλων δεσμευτικών περιορισμών τοΰ 
δημοσίου λογιστικού, ήδύνατο πάντοτε νά έκτελή τά έργα αυτής 
μετ’ ώφελείας καί σχετικής ταχύτητος, ώστε νά φθάση μέχρι 
σήμερον εις οία έχει νά επίδειξη έργα άντανακλώντα έφ’ ολό
κληρον τό έθνος.

Έάν ή Εταιρεία ΰπέκειτο μέχρι σήμερον εις τάς υποχρεώσεις 
δυσκινήτου λογιστικού όργανισμοΰ, εύλογου εις μεγάλας χρηματι
κός διαχειρίσεις καί μεγάλας προμηίίείας, θά ήτο αδύνατον νά 
κατοριθώση όσα κατώρθωσε καί είς ποσόν καί εις ποιόν. Ή είσα- 
γωγή τού συστήματος τής δημοπρασίας π. χ. είς τήν έκτύπωσιν τών 
δημοσιευμάτων τής Εταιρείας θά έπέφερεν αυτόχρημα καταστρο
φήν είς έργα, τά όποια άποτελοΰσι καύχημα διά τήν δλην χώραν. 
Καθ’ δν δε χρόνον αύτό τό Κράτος προκειμένου περί τών ιδίων 
αύτοΰ αρχαιολογικών δημοσιευμάτων έξήρεσε ταΰτα νομοθετικώς 
τών λογιστικών δεσμεύσεων τής μειοδοσίας, ϊνα περισώση αυτά 
από τής ποιοτικής φθοράς, θά ήτο άκατανόητον νά ύποβληθή ή 
Εταιρεία είς τοιαύτην ποιοτικήν καταστροφήν, ϊνα περισωθή τό
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κύρος τοΰ λογιστικού νόμου, τοΰ όποιου ή αποστολή έχει πολλώ 
εύρυτέραν σημασίαν.

Άλλα και ή βελτίωσις τών αποδοχών των υπαλλήλων, ή 
όποια ενδέχεται να έπέδρασεν εις την σκέψιν τοΰ ελεγκτικού υπαλ
λήλου, δεν είναι ικανή να δικαιολογήση τήν ερμηνείαν ταΰτην, διότι 
ή Εταιρεία, αν καί δεν αποτελεί επικερδή έπιχείρησιν, άλλ’ άπλοΰν 
επιστημονικόν ίδρυμα, προελθόν εκ τής έλευθέρας βουλήσεως τών 
ιδιωτών, οϊτινες συνέστησαν αυτό, μετά πάσης στοργής άπέβλεψε 
προς τούς υπαλλήλους αυτής και εις έκτακτον, σημαντικήν διά τήν 
περιουσίαν αυτής δαπάνην, προέβη προς άνακούφισιν αυτών, όπως 
προηγουμένως άνεπτύξαμεν. Τά δε υπό τοΰ Δημοσίου παρεχόμενα 
κατ’ έτος χρήματα δεν είναι βοήθημα τοΰ Κράτους, άλλ’ άπόδοσις 
δικαιωμάτων οικονομικών τής Εταιρείας, όφειλομένων εις αυτήν 
εκ τής συγχωνεΰσεως τοΰ ίδιου αυτής λαχείου μετά τών κρατικών 
λαχείων. Τοιαΰτην δέ σύμιρωνον προς τά πράγματα διατύπωσιν 
μεταχειρίζονται και οί καθορίζοντες τά τής συμμετοχής τής Εται
ρείας είς τά εκ τοΰ κρατικού λαχείου κέρδη νόμοι, ρητώς όμιλοΰν- 
τες περί άποδόσεως. Άλλ’ ή άπόδοσις δεν είναι χορηγία.

"Οσον αφορά δέ τήν ένδεχομένην οικονομίαν, ή όποια θά 
προέλθη διά τής μειοδοτικής προμήθειας δυο χιλιάδων οκάδων 
καυσόξυλων ή δυο τόννων ανθρακίτου έτησίως ή δυο δωδεκάδων 
μολυβδοκόνδυλων καί άλλων παρομοίων ειδών, θά ήτο πολύ άτυχής 
ό λογιστικός νόμος εάν ήτο ήναγκασμένος νά είναι τόσον μετριό- 
φρων. ’Άλλως τε ή διαχείρισις τών χρημάτων τής Εταιρείας υπό 
τοΰ Συμβουλίου υπήρξε κατά κανόνα τόσον φειδωλή, ώστε νά 
προκαλή ενίοτε παράπονα τών φρονούντων ότι ό προϋπολογισμός 
πρέπει νά έξαντλήται έκάστοτε καί νά μή καταλείπη περισσεύματα 
προς κεφαλαιοποίησιν. Γνώμων δέ τής τοιαΰτης οικονομικής 
σοχρροσύνης είναι ή διαχείρισις τής χρηματικής ένισχΰσεως τής 
Κυβερνήσεως προς εορτασμόν τής έκατονταετηρίδος τής Εται
ρείας, ή όποια οΰχί μόνον λαμπρότατα διεξήχθη έν μέσω διείίνοΰς 
συμμετοχής, άλλ’ άφήκε καί οικονομικόν περιθώριον προς συμπλή- 
ρωσιν δημοσιευμάτων τινών σχετικών προς τήν εορτήν. Αρκεί δέ
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ή τρίτομος έκδοσις τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος προς πίστωσιν 
τοΰ πράγματος.

Τά επιστημονικά καθιδρύματα, τά αφιερωμένα εις την έρευ
ναν και την θεραπείαν τής επιστήμης, έχουσιν ίδιον χαρακτήρα καί 
υψηλήν αποστολήν, ή οποία επιβάλλει εύρύτητα άντιλήτ|ιεως, άνευ 
τής οποίας ταϋτα ασφαλώς θά έ'βαινον προς αστοχίαν τής αποστο
λής αυτών. Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία έδρασε και επέτυχε δσα 
επέτυχε κατά τήν σταδιοδρομίαν αυτής τήν ύπερεκατονταετή ως 
ιδιωτικόν σώμα, ως τοιοΰτο δε έπέσυρε τον σεβασμόν ούχί μόνον 
τής Ελληνικής επιστημονικής και εΰρυτέρας κοινωνίας, αλλά καί 
τοΰ διεθνούς επιστημονικού κόσμου — και αύτοΰ τοΰ Έλληνικοΰ 
Κράτους, τό όποιον εν τή ’Αρχαιολογική Εταιρεία εΰρε πάντοτε 
εστίαν εθνικής δράσεως καί εθνικής ώφελείας ύπερτάτης σημασίας.

Έάν δέ ή ιδέα τής επιστήμης καί τής έρεύνης τής αλήθειας 
είναι πάντοτε πολύτιμος διά τά έθνη καί οφείλεται εϊς αυτήν άνεπι- 
φύλακτος ένίσχυσις υπό πάντων, ή σπουδαιότης τών επιδιώξεων 
τούτων είναι χιλιάκις πολυτιμοτέρα κατά τάς περιόδους τών εθνι
κών κρίσεων, ότε ό δαυλός τής γνήσιας επιστήμης φωτίζει τον 
σκοτεινόν δρόμον τής άβεβαιύτητος καί οδηγεί τό έθνος προς τήν 
ευστάθειαν καί τον αξιοπρεπή εθνικόν βίον, τον φέροντα μετά 
καρτερίας τον βαρύν χειμώνα τής παχρίδος καί προσηλωμένον 
μετά πεποιθήσεως εις τήν κατά φυσικήν άκουλουθίαν έπερχομένην 
άνοιξιν.
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