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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1944 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΥΠ’ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΤΗι ΓΕΝΙΚΗι ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

ΤΗΙ 8Η ΙΟΥΛΙΟΥ 1945

Κύριε 'Υπουργέ,

Κύριοι 'Εταίροι,

Και κατά τό έτος τούτο ή λογοδοσία τής Εταιρείας απευθύ
νεται άποκλειστικώς προς τούς Εταίρους αυτής μη δυναμένη 
ακόμη να προσλάβη τον εύρύτερον εκείνον χαρακτήρα, τον όποιον 
είχε κατά τούς προ τού τελευταίου παγκοσμίου πολέμου χρόνους, 
ότε τό επιστημονικόν έργον τού εθνικού τούτου ιδρύματος άκωλύ- 
τως συντελούμενον και προάγον την διεθνή αρχαιολογικήν έπιστή- 
μην έκίνει και τό Ελληνικόν και τό παγκόσμιον αρχαιολογικόν 
ενδιαφέρον.

Τό έτος 1944 αποτελεί σταθμόν έν τή ιστορία τού Έθνους, 
διότι κατ’αυτό έξέπνευσεν ή σκληρά δι’ήμάς και επονείδιστος διά 
τούς κατόχους δουλεία τής χώρας, έπήλθε δέ ή έπ'ι τρία και ήμισυ 
περίπου έ'τη μετά καρτερικότητας και ακμαίου εθνικού φρονήμα
τος άναμενομένη καί παρασκευαζόμενη έθνική άπελευθέρωσις κατά 
την 18Τιν ’Οκτωβρίου τού 1944.

Εις τήν Γεν. Συνέλευσιν παρέστη ό 'Υπουργός των Θρησκευμάτων και τής 
Έθν. Παιδείας κ. Δημ. Σ. Μπαλανος.
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Κατά την εύλογημένην εκείνην ημέραν έπήλθε καί ή κάθαρσις 
τοΰ άγους τής Άκροπόλεως διά τοΰ έξαφανισμοΰ τών βαρβαρικών 
σημαιών, αί όποϊαι κατά τον χρόνον τής δουλείας έμόλυναν τον 
ιερόν βράχον και άπετέλεσαν αιώνιον στίγμα διά την ιστορίαν των 
άποτολμησάντων την άνήκουστον ταύτην ιεροσυλίαν λαών, λαών, 
οί όποιοι, καίπερ έναβρυνόμενοι διά την βαθεΐαν μελέτην τής 
κ?ν,ασσικής παιδείας, ένοπλοι γενόμενοι απέδειξαν δι’αυτής τε και 
άλλων πράξεων ότι ό κλασσικός ανθρωπισμός ούδέν ώφέλησε τάς 
ψυχάς των.

Ό Άριστοτέ?π]ς (Πολιτικ. 1253α, 31 έ.) είπεν: "Ωσπερ γάρ 
καί τελεωθέν βέλτιστον τών ζώων ό άνθρωπός έστιν, 
ούτω καί χωρισθέν νόμου και δίκης χείριστον πάντων. 
Χαλεπωτάτη γάρ αδικία έ'χουσα όπλα. Καί κατωτέρω 
(1287α, 28 έ.) Ό μέν ούν τον νόμον κελεΰων άρχειν 
δοκεϊ κελεΰειν άρχειν τον θεόν καί τον νοΰν μόνους 
ό δ’άνθρωπον κελεΰων προστίθησι καί θηρίον!

Τοωότων ενόπλων θηρίων ύπέστη ή χώρα την επιδρομήν επί 
τρία καί ήμισυ έτη καί από τοιαΰτης καταστάσεως άπηλλάγη, 
άλλ’ αισθάνεται ακόμη οδυνηρόν τον αντίκτυπον τής μεγάλης 
εθνικής τρικυμίας, την οποίαν διήλθεν, αντίκτυπον οικονομικόν 
καί προ παντός ήθικόν.

Ή οικονομική καταστροφή τών νομικών προσώπων, ή προ- 
κληθεισα διά τοΰ νόμου τής σταθεροποιήσεως, έπληξε μετ’ άλλων 
πολλών καί τήν περιουσίαν τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, ή 
οποία μετά βίον ένδοξον εκατόν οκτώ όλων ετών διεξάγει αγώνα 
ζωής καί θανάτου.

Κατά τον αγώνα τούτον ή Εταιρεία άναμιμνήσκεται 
μετ’ευγνωμοσύνης τής αρωγής τής Κυβερνήσεως προς σωτηρίαν 
τών ευαρίθμων αυτής υπαλλήλων, διότι, επί τοΰ παρόντος, ούδείς 
δΰναται νά γίνη λόγος περί έκπληρώσεως τών άλλων εθνικών σκο
πών τοΰ ιδρύματος.

Ούχί δέ μόνον ή έκτέλεσις άνασκαφικών ερευνών δεν δύναται 
ακόμη νά συνεχισθή, άλλ’ούδέ ή επιστημονική μελέτη δύναται νά
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άναληφθή άρτίως, έφ’ δσον δεν εϊμεθα ικανοί νά έξακολουθήσω- 
μεν τον πλουτισμόν της μοναδικής Ελληνικής αρχαιολογικής 
ήμών βιβλιοθήκης ούδέ δι’ Ελληνικών βιβλίων καί δεν δυνάμεθα 
νά έπαναλάβωμεν τάς σημαντικάς ήμών επιστημονικός δημοσιεύ
σεις, τών οποίων ή σπουδαιότης έχει διεθνώς έκτιμηθή. Καί όμως 
δεν δΰναται νά νοηθή άναγέννησις τής 'Ελλάδος άνευ τής άνα- 
ζωογονήσεως τοΰ πνεύματος καί τής επιστήμης, ή οποία αποτελεί 
τον γνώμονα τής ηθικής τιποστάσεως τών εθνών. Έάν άποβλέψω- 
μεν εις την εσωτερικήν αδυναμίαν τής κρατικής βοήθειας ή τήν 
Ιδιωτικήν αδιαφορίαν, προς δέ τοΰτοις είς τήν βραδύτητα τής εξω
τερικής επικουρίας έν τώ πνευματικοί πεδίω, πρέπει νά όπλισθώ- 
μεν μέ υπομονήν καί νά άναμένωμεν σχετικώς μακροτέραν τήν 
περίοδον τής νεκροψανείας, μέχρις ου καί πάλιν άνα?ώίβωμεν πλήρη 
τήν έκπλήρωσιν τής αποστολής ήμών. Δεν αποκλείεται βεβαίως νά 
έπέλθη ταχύτερον ή άνάρρωσις, άλλ’ ούδέν δύναται ακόμη μετά 
βεβαιότητος νά λεχθή. ”Ας έλπίσωμεν ότι ή Ιστορία τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας θά προκαλέση ζωηρότερον ενδιαφέρον έν προ
σέχει μέλλοντι υπέρ τής συνεχίσεως τής μεγάλης αυτής δράσεως.

"Οτι δέ ή ιστορία αΰτη είναι εύρύτερον γνωστή άποδεικνύει 
ή ήδη κατά τήν διάρκειαν τής δου?^είας άναγγε?θ)εΐσα είς ήμάς 
διαθήκη τοΰ έν ’Αλεξάνδρειά άποθανόντος διακεκριμένου νομομα
θούς Φοίβου Φαρμά - Φαρμακοπούλου, ό όποιος κατέστησε τήν 
Αρχαιολογικήν Εταιρείαν γενικήν κληρονόμον τής είς ξένα χρεό
γραφα καί ρευστόν χρήμα έκ λιρών αιγυπτιακών περιουσίας του, 
έπάγων καί τινας υποχρεώσεις είς κληροδοτήματα καί άνατύπω- 
σιν τοΰ πεντατόμου περί γάμου συγγράμματος τοϋ διαθέτου, τών 
όποιων ή έκτασις έν σχέσει προς τήν αντίστοιχον ικανότητα τής 
κληρονομιάς θέλει έξετασθή υπό τής Εταιρείας, ώστε νά έξασφα- 
λισθή άξιόλογον οικονομικόν περιθώριον καί μετά τήν έκπλήρω- 
σιν τών υπό τοΰ διαθέτου όριζομένων βαρών τής κληρονομιάς. 
Άλλα καί έάν διά τάς κρατούσας παγκοσμίους οικονομικός συνθή- 
κας ήθελεν άποβή ασύμφορος είς τήν Εταιρείαν ή αποδοχή τής 
γενναίας κληρονομιάς ταύτης καί πάλιν ή Εταιρεία θά είναι
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ευγνώμων εις την μνήμην τοΰ Φοίβου Φαρμά, διότι ζών εν τή Ελ
ληνική παροικία τής ’Αλεξάνδρειάς τής Αίγυπτου έσκέφθη νά κατα- 
στήση γενικήν αΰτοΰ κληρονόμον την ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν 
διαπιστών δι’αυτής ταύτης τής πράξεως αΰτοΰ τήν εύρεΐαν φήμην 
τοΰ ήμετέρου ιδρύματος καί τήν εθνικήν ψυχήν τοΰ έκλιπόντος 
διαπρεπούς Έλληνος νομικού τής ’Αλεξάνδρειάς.

’Αλλά πλήν τής παντελοΰς έξαφανίσεως των έκ τής περιουσίας 
αυτής εισοδημάτων ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία ΰπέστη κατά τό 
παρελθόν έτος καί κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ τρέχοντος έτους 
βαρέα πλήγματα διά τής ανεπανόρθωτου απώλειας πλειόνων 
αρχαιολόγων καί άλλων έν τφ ίδρύματι συνεργατών, τινών μάλιστα 
διά σκληρού καί έθνικώς επονείδιστου θανάτου.

Κατ’ ’Ιανουάριον τοΰ 1944 άπεβίωσε μετά μακράν νόσον ό 
Νικόλαος Κυπαρίσσης διατελέσας επί μακρόν Έφορος 
’Αρχαιοτήτων, Διευθυντής τής ’Αρχαιολογικής υπηρεσίας καί 
τελευταΐον από τοΰ 1943 καθηγητής τής ’Αρχαιολογίας έν τώ 
Πανεπιστημίφ ’Αθηνών, στενώτερον δε συνδεθείς μετά τής Εται
ρείας καί διά τής συμμετοχής αΰτοΰ εις τό Δ. Συμβούλων τοΰ 
ιδρύματος επί πλείονας περιόδους.

Ό Νικόλαος Κυπαρίσσης άνήκεν εις τήν αρχαιολογικήν υπη
ρεσίαν από τοΰ 1910, έξετέλεσε δέ πλείονας άνασκαφικάς έρεύνας 
καί έν Κεφαλληνία καί έν Άχαΐα καί ’Ήλιδι καί έν ’Αττική καί 
ιδία έν Άθήναις, όπου εΐχε καταλήξει ώς ’Έφορος τών ’Αρχαιοτήτων 
Άκροπόλεως. Τά έπί τής τελευταίας ταύτης Εφορείας γενόμενα 
έν Άθήναις τυχαία καί άλλα εΰρήματα άπετέλεσαν ολόκληρον 
συλλογήν, ή όποια έπλήρωσε τό «Θησεΐον», έδωκε δέ αφορμήν εις 
πλείονας μελέτας τοΰ Κυπαρίσση είτε μόνου είτε έν συνεργασία 
μετ’ αλλοδαπών συναδέλφων.

’Ήδη από τών φοιτητικών του χρόνων ευφάνταστος καί ποιη
τικός ό Κυπαρίσσης ήσχολήθη μετά ζήλου εις τό ζήτημα τής παρα- 
στάσεως αρχαίων Ελληνικών δραμάτων εις τήν πρωτότυπον 
γλώσσαν, μετέσχε δέ καί ό ίδιος εύστόχως τών παραστάσεων έκεί-
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νων, έμψυχώσας μετ’ οίλλων καί προαγαγών τήν δλην ώραίαν εκεί
νην κίνησιν, ή οποία ύπήρξεν άπόχοκος τής έμπνεΰσεως χοϋ αειμνή
στου Γεωργίου Μιστριώτου. Τής ποιητικής διαθέσεως τοΰ Νικο
λάου Κυπαρίσση καρπός ήσαν δύο ποιητικαί του συλλογαί, των 
οποίων ή μία φέρει όνομα ανακαλούν εις την μνήμην την μακράν 
αυτού εν ’Ολυμπία διαμονήν, την παραγαγοΰσαν και τον οδηγόν 
τοΰ μουσείου και τής ’Α,λτεως τής ’Ολυμπίας.

Κατά την κηδείαν τού αειμνήστου συναδέλφου άπεχαιρέτισε 
τον νεκρόν ό Γραμματεύς τού Συμβουλίου τής Εταιρείας, τότε 
δέ και Κοσμήτωρ τής Φιλοσοφικής Σχολής.

Προώρως δλως κατά Σεπτέμβριον τού 1944 έξέλιπεν ό νεα
ρός ’Έφορος 'Αρχαιοτήτων και πλήρης άγαθωτάτων ελπίδων 
Χρήστος Πέτρου, ύποκύψας εις ασθένειαν, την όποιαν άπε- 
κόμισεν έκτελών τό προς την πατρίδα καθήκον κατά την ’Αλβανι
κήν εναντίον τών ’Ιταλών εκστρατείαν. Ό θάνατος τού Έφορου 
Πέτρου κατελύπησε πάντας τούς αγαπώντας τον αρχαιολογικόν 
κλάδον ούχί μόνον διά την νεαράν τοΰ Πέτρου ηλικίαν, αλλά και 
διά τά θετικά αυτού επιστημονικά προσόντα, τά όποια προεδήλουν 
λ,αμπρόν εργάτην τής αρχαιολογικής επιστήμης, προς δέ τούτοις 
και διά τό λαμπρόν αυτού ήθος, τό όποιον αποτελεί πάντοτε επί
ζηλον συμπλήρωμα τής επιστημονικής Εκανότητος. ’Εάν δέ λάβω- 
μεν ύπ’ όψιν δτι οί "Ελληνες αρχαιολόγοι ούτε πολλοί είναι ούτε 
ευκόλως σχηματίζονται, ή λύπη ημών διά τήν απώλειαν τού χρη- 
στοτάτου Πέτρου είναι εξαιρετική.

’Αλλά καί άλλο πλήγμα ύπέστη ή αρχαιολογία διά τού θανά
του τού Καθηγητοΰ τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ν ικολάου 
Παππαδάκη, επί μακρόν χρηματίσαντος Εφόρου ’Αρχαιοτήτων 
έν Βοιωτία καί διά τών με?ιετών αυτού προαγαγόντοςτήν επιστήμην.

Ό Νικόλαος Παππαδάκης ύπήρξεν ούχί μόνον άρτιος φιλό
λογος καί αρχαιολόγος, αλλά καί άρτιος άνθρωπος καί θερμότατος 
πατρκότης. ’Ηδη ή εκπαιδευτική δράσις τού Ν. Παππαδάκη ώς 
γυμνασιάρχου έν τή άλυτρώτφ Έλλάδι πριν είσέλθη ούτος εις τον
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αρχαιολογικόν κλάδον, άναφέρεται υπό πάντων τών χρηματισάντων 
συνεργατών καί μαθητών αύτού εν τώ γυμνασίφ ώς δράσις αλη
θούς εθνικού παιδαγωγού μορφώσαντος προ παντός Έλληνας καί 
μεταδόσαντος πραγματικήν Ελληνικήν παιδείαν εις χώρας, αί 
όποϊαι δεν είχον ακόμη απαλλαγή τής επαχθούς ξένης κυριαρχίας. 
Ή μετέπειτα δράσις αΰτοΰ καί έν τώ αρχαιολογικά) κλάδω καί εν 
τφ Πανεπιστήμιο) Θεσσαλονίκης φέρει τήν σφραγίδα τών αυτών 
αρετών καί χαρακτηρίζεται διά τών αυτών αγαθών αποτελεσμάτων. 
Αί αρχαιολογικοί καί ιδίως επιγραφικοί καί φιλολογικοί έργασίαι 
τοΰ Νικολάου Παπαδάκη καί περί Βοιωτικών καί περί Έρετρικών 
ευρημάτων καταδεικνύουσι τήν άρτίαν επιστημονικήν συγκρότησιν 
καί τον άσβεστον ζήλον τής ακριβούς έρεύνης τού άνδρός, ή όποια 
πλεΐστα έδίδαξε καί πολλά διεφώτισε επιστημονικά αρχαιολογικά 
καί επιγραφικά ζητήματα.

Διά τούτο βαθέως ?Λΐπεΐται ό αρχαιολογικός κόσμος όταν 
άνδρες οιος ό αείμνηστος Νικόλαος Παππαδάκης έκλείπωσιν.

Τέταρτον άρχαιολογικόν πλήγμα, βαρΰτατον καί τούτο, ύπήρ- 
ξεν ό αιφνίδιος θάνατος τού παλαιού καί εύστοχου εργάτου τού 
επιστημονικού αγρού, τού Κωνσταντ ίνου Κουρ ου ν ιώ τ ου, 
διατελέσαντος Εφόρου Αρχαιοτήτων, Διευθυντού τής ’Αρχαιολο
γικής υπηρεσίας, Συμβούλου τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, Διευ- 
θυντού τού ’Εθνικού καί τού Επιγραφικού μουσείου καί τακτικού 
μέλους τής ’Ακαδημίας.

Νεώτατος εϊσελθών εις τήν αρχαιολογικήν υπηρεσίαν ό Κου- 
ρουνιώτης ήδυνήθη επί μακρά έ'τη νά έργασθή καί ύπέρ τής επι
στήμης καί ύπέρ τής διοικήσεως.

Υπήρξαν δέ πολλοί οί τόποι τής άρχαιολ,ογικής έρεύνης τού 
αειμνήστου συναδέλφου καί αί Άθήναι καί τό Κώτιλον καί τό 
Λΰκαιον καί ή Λυκόσουρα καί ή Μήλος καί τού Μπέρεκλα καί ή 
Φιγάλεια καί τά ’Αντικύθηρα καί ή Ερέτρια καί ή ’Ολυμπία καί 
ή Ιερά Όδός καί ή Χίος καί ή Νύσα τής Μ. ’Ασίας καί τελευ- 
ταίον κυριώτατα ή Έλευσίς, ή οποία άρρήκτως συνεδέθη μετά τού
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προσώπου τοΰ Κουρουνιώτου και αποτελεί διά τον όλον αύτοΰ 
επιστημονικόν βίον άκατάλυτον τίτλον. Διά των άνασκαφικών 
ερευνών τοϋ Κουρουνιώτου ύ ιερός χώρος τής Έλευσΐνος ανέκτησε 
την πραγματικήν αύτοΰ σημασίαν, διά δε τής άνακαλύψεως τής 
προϊστορικής περιόδου τοΰ Τελεστηρίου έπεχύθη άπλετον φώς εις 
την ιστορίαν, τών μυστηρίων και τών σχετικών προς τοΰτο 
κτισμάτων, ώστε καί αυτό τό θεωρούμενον πλήρες λαμπρόν 
σύγγραμμα τοΰ Noack νά άποβή πεπαλαιωμένον καθ’ ώρισμένα 
σημεία ολίγον χρόνον μετά την δημοσίευσίν του. Ή άνασκαφή 
τής Έλευσΐνος είναι άναμφισβητήτως μία τών σπουδαιότατων 
άνασκαφών τών τελευταίων χρόνων, ή δέ άνάπτυξις αυτής οφείλε
ται ούχί απλώς εις την Τύχην αλλά εις την επιστήμην καί την άφο- 
σίωσιν καί την επίμονον έρευναν τοΰ Κουρουνιώτου καί τών 
συνεργατών του. Τά αρχαιολογικά ευρήματα οφείλονται βεβαίως 
εις την γήν καί την εύνοιαν τής ’Αγαθής Τύχης, άλλ’ ή έπιστήμο- 
νική αύτών επεξεργασία είναι εκείνη, ή οποία απονέμει εις αυτά 
την προσήκουσαν επιστημονικήν θέσιν καί καθιστά την σημασίαν 
αύτών αισθητήν. Κατά τοΰτο δέ τό σημεΐον ή τε Ελληνική καί ή 
διεθνής επιστήμη θά είναι πάντοτε εύγνώμονες εις τον Κουρου- 
νιώτην, διότι διά τής εύστοχου αύτοΰ ερμηνείας κατέστησε τά 
εύρήματά του κοινόν κτήμα τής επιστήμης, ασκών μετ’ασφαλείας 
καί νηφαλιότητος τήν έδραίαν επιστημονικήν του κρίσιν μακράν 
πόσης ύπερβολής καί επικινδύνων θεωριών ως γνήσιος εκπρόσω
πος τής κατ’ εξοχήν θετικής αρχαιολογικής επιστήμης.

Ή κατ’ ανάγκην περιωρισμένη αυτή άπεικόνισις τής επιστη
μονικής θέσεως τοΰ αϊφνιδίως έκλιπόντος συναδέλφου είναι ικανή 
νά παραστήση ποιαν απώλειαν ύπέστη ή Ελληνική αρχαιολογία 
διά τοΰ θανάτου αύτοΰ καί ποιον παράδειγμα επιστημονικής απο
στολής καταλείπει οΰτος εις τούς νεωτέρους καί εις πάντας εκεί
νους, όσοι δεν πιστεύουν ότι γράφουν τό πρώτον κεφάλαιον τής 
ιστορίας τοΰ τόπου.
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Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία έξεδήλωσε την θλΐψιν αυτής 
δΓ επικήδειου λόγου έκφωνηθέντος υπό τοΰ Γραμματέως τοϋ 
Συμβουλίου εξ’ονόματος αυτής και τής ’Ακαδημίας.

Εις τάς επιστημονικός ταΰτας απώλειας προστίθεται ή έξ ϊσου 
οδυνηρά απώλεια τοΰ προώρως άποθανόντος εν ’Αλεξάνδρειά 
μετά μακράν επίμονον νόσον επιτίμου ημών εταίρου καί ένθερμου 
φίλου τοΰ αρχαίου Έλληνικοΰ πολιτισμοΰ και θαυμαστού τοΰ 
Π?\.άτωνος Π α ν α γ ι ώ τ ο υ Ξ. Άριστόφρονος.

Ό αείμνηστος φίλος είχε θέσει ώς σκοπόν τοΰ βίου αΰτοΰ την 
άνασκαφήν τής ΠΑατωνικής ’Ακαδημίας και την παρά τά ερείπια 
τοΰ λίκνου τούτου των νεωτέρων ομωνύμων ιδρυμάτων άνοικοδό- 
μησιν μεγαλοπρεπών οικοδομημάτων .προς στέγασιν διεθνούς κοι
νού τών Άκαδημιών. Τον σκοπόν τούτον έπεδίωξεν ό Άριστόφρων 
μέχρι τής έκρήξεως τοΰ παγκοσμίου πολέμου μετ’ επιμόνου ζήλου 
γενναιότατα δαπανών έκ τής ιδίας αυτού περιουσίας καί προήγαγε 
σημαντικώς την άποκάλυψιν αρχαίων ερειπίων κατά τον ένδοξον 
εκείνον τόπον.

Ό θάνατος έπληξε τον άνδρα, άλλ’ ας έλπίσωμεν ότι δεν 
έπληξε καί την έθνικώς καί διεθνώς σημαντικωτάτην ιδέαν, τής 
οποίας την συνέχειαν είχεν εκείνος ζών προπαρασκευάσει, έ'χων 
σύμφωνον καί την έμπνευσμένην αύτοΰ σύντροφον Κυρίαν ’Ιωάν
ναν Άριστόφρονος.

Κατά τό 1944 έξέλιπεν ωσαύτως ό παλαιός ημών εταίρος 
Δημήτριος Νομικός, ανώτατος υπάλληλος τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, κατά δε τό 1945 ό ανώτατος λειτουργός τής στρατιωτι
κής δικαιοσύνης Άνδρέας Μαντζούφας, ό Παναγιώτης 
Ήλιόπουλος, διευθυντής τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών 
καί ό δικηγόρος Μ ιχαή λ Π αναγ ιωτ ό πουλος, πάντες άνδρες 
αγαθοί καί άφωσιωμένοι φίλοι τής Εταιρείας, τών όποιων βαθέως 
αίσθανόμεθα τήν έλλειψιν.

’Αλλά τριών ισοβίων ημών εταίρων ό βίαιος θάνατος συνεκί-
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νησε βαθύτατα την ψυχήν ημών, διότι γενόμενοι επιφανείς πολϊται 
και ύπηρετήσαντες την πατρίδα μετ’ ανιδιοτελούς άφοσιώσεοις, 
δπου έκαστος αυτών είχε ταχθή, κατά δέ την διάρκειαν τής εθνικής 
δουλείας έπιδείξαντες άκλόνητον πατριωτικήν πίστιν, έτιμωρήθη- 
σαν δι’ αύτάς ταύτας τάς έθνικάς αυτών άρετάς διά σκληρού θανά
του υπό τρομοκρατικής σπείρας εξωμοτών και άρνησιπατρίδων, οί 
οποίοι υπό τό ψευδώνυμον πατριωτικόν πρόσχημα έστιγμάτισαν 
δι’ανήκουστων εγκλημάτων τήν εθνικήν ιστορίαν και άπέβησαν 
αντάξιοι μαθηταί τών επί. τρία καί ήμισυ έτη κατατυραννησάντων 
τήν Ελλάδα βαρβάρων κυριάρχων, τών διά φρικιαστικών εγκλη
ματικών οργίων κατασπιλωσάντων τον άνθρώπινον πολιτισμόν.

Ό Ναύαρχος ’Αντώνιος Κριεζής, ό Πρόεδρος τοΰ τα
μείου νομικών Σπυρίδων Σταυρό που λ ος καί ό πρώην 
Υπουργός Σπυρίδων Τρικοΰπης, έξετελέσθησαν ώς οί έσχα
τοι τών προδοτών, άλλ’ άπέβησαν δι’ αύτοΰ τούτου τοΰ μαρτυρικού 
αυτών θανάτου σύμβολα τής εθνικής ιδέας διά πάντας τούς πρα
γματικούς "Ελληνας.

Τά εύγενή ταΰτα θύματα μετ’ άλλων απειραρίθμων μαρτύρων 
έπεσαν υπέρ πατρίδος καί είναι άξια τής τιμής τής όφειλομένης 
είς τούς εν πολέμιο πίπτοντας.

Ή άνάμνησις τής θυσίας των αποτελεί διά πάντας ημάς 
πατριωτικήν μυσταγωγίαν καί πηγήν ένισχύσεως διά τούς αγώνας 
τής εθνικής ημών ύποστάσεως.

Α ίων ία αυτών ή μνήμη !

Μετά τον εθνικόν τούτον σεισμόν, υπό τού οποίου άνετράπη 
εκ βάθρων όλη ή εσωτερική οικονομία τής χώρας καί έκλονίσθη ή 
εξωτερική αύτής δύναμις, ήτο φυσικόν νά έπιβραδυνθή ή εσωτε
ρική οικονομική άνάρρωσις εκ τών δεινών τού πολέμου καί τής 
εχθρικής κατοχής ώς καί ή άναστήλωσις τού εθνικού κύρους.

Έκ τής τοιαύτης δυσκόλου εθ νικής περιστάσεως, καθ ’ ήν πρώ
τον μέλημα είναι αυτή ή ζωή τών πολιτών καί ή έπιβίωσις τής 
φυλής, έγεννήθη ή αγωνιώδης προσπάθεια τής πνευματικής Ελλά
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δος, όπως συντηρήση καί άναζωογονήση τά επιστημονικά καθιδρύ- 
ματα, ιά όποια μέχρι τοϋδε σημαντικώτατα συνέβαλον είς την 
αγαθήν φήμην τής πατρίδος.

Μεταξύ των επιστημονικών τούτων ιδρυμάτων καιρίαν καί 
περιφανή θέσιν κατέχει ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία. Ή ύπερεκα- 
τονταετής αυτής δράσις, ή όποια κατέκτησε δι’ αυτήν διεθνώς επί
ζηλον θέσιν, καθιστά περιττήν πάσαν περαιτέρω έξαρσιν τής απο
στολής της. Πώς δέ κατώρθωσεν ή Εταιρεία νά φθάση είς τήν 
διεθνή ταΰτην περιωπήν; Διά τών απειραρίθμων αυτής άνασκα- 
φών, διά τής συγκροτήσεως άξιολογωτάτης αρχαιολογικής βιβλιο
θήκης καί διεπιστημονικών δημοσιευμάτων, τά όποια θεωρούνται 
απαραίτητα είς πάσαν αρχαιολογικήν βιβλιοθήκην τού κόσμου.

Καί προς άνασκαφάς μεν δεν είναι ακόμη καιρός, αλλά παρί- 
σταται έπιτακτική ανάγκη, όπως συντηρηθή καί πλουτισΰή ή βι
βλιοθήκη, ή διά μόχθων καί πολλής δαπάνης συγκροτηθεΐσα, μόλις 
δέ δι’ 66 Ελληνικών βιβλίων αύξηθεϊσα κατά το παρελθόν έτος 
καί τούτων έκ δωρεάς καί δι’ ανταλλαγής.

Έτι έπιτακτικώτερον επιβάλλεται ή έξακολούθησις τών επι
στημονικών δημοσιευμάτων τής Εταιρείας καί μάλιστα τής ’Αρχαιο
λογικής Έφημερίδος καί τών Πρακτικών, τά όποια έσταμάτησαν 
προ τεσσάρων ετών.

Τύ σπουδαιότεροι' καί θετικώτερον έ'ργον πάσης επιστημονι
κής εργασίας είναι τό δημοσιευτικόν, τό όποιον δίδει συγκεκριμέ- 
νην μορφήν είς τήν έρευναν καί αποτελεί τον φορέα τής επιστημο
νικής επικοινωνίας καί τον στίβον τής επιστημονικής έκκαθαρίσεως 
τών γεννώ μενών σκέψεων διά τού εύρέος ελέγχου τών ειδικών. Ή 
έλλειψις δημοσιευμάτων θά έπιφέρη μείωσιν τού ζήλου τής επι
στημονικής εργασίας καί θά άπεά^ήση τήν νέκρωσιν αύτοΰ τούτου 
τού πνεύματος τής έρεύνης.

Όπως έχει σήμερον ή οικονομική κατάστασις τής Εταιρείας 
μετά τήν έξαφάνισιν τής περιουσίας αυτής διά τού γνωστού νόμου, 
ή Εταιρεία δεν είναι ικανή, όπως έκτελέση τήν επιστημονικήν 
ταύτην αποστολήν, τήν έθνικώς σημαντικωτάτην.
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Εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν εϊμεθα εύγνώμονες, διότι 
καταβάλ?^ει τούς μισθούς των ολίγων ημών υπαλλήλων, τών 
οποίων ή ζωή έξαρτάται εκ τής στοργής ταΰτης τού Δημοσίου.

Άλλ’ή πνευματική καί επιστημονική ζωή τού ιδρύματος είναι 
τουλάχιστον άλλο τόσον σπουδαία, θά ήτο δε επείγον, όπως ένι- 
σχυθή οίκονομικώς ή Εταιρεία, ινα δυνηθή βαθμιαίως να έπανα- 
λάβη τό επιστημονικόν αυτής εργον, τό όποιον άπηχεΐ πολύ πέραν 
τών όρίων τής Ελλάδος.

Άπηυθύνθημεν προς τήν Κυβέρνησιν άλλα δεν ήλθεν φαίνε
ται, ακόμη ή σειρά τής Εταιρείας και δεν γνωρίζομεν έπί πόσον 
ακόμη πρέπει νά άναμένωμεν. Αί δε άνάγκαι, ώς κατέστη φανερόν, 
είναι έθνικώς έπείγουσαι διά νά δείξη ή Ελλάς ότι δεν άπέθανε 
παρ’ αυτή τό πνεύμα καί ή επιστήμη, ή εξ αυτής γεννηθεΐσα καί 
έκπορευθείσα εις πάντα τον κόσμον. Έάν παραστή ανάγκη τό 
Ευμβούλιον θά άπευθύνη έκκλησιν εις πάντα δυνάμενον εν τε τώ 
εσωτερικά» καί εν τώ εξωτερικά» νά βοηθήση εις τήν άνόρθωσιν 
τής Ελληνικής αρχαιολογικής επιστήμης, ή οποία αποτελεί διατη- 
ρητέον εθνικόν τίτλον καί διεθνές κεφάλαιον. Εΰκταΐον βεβαίως 
θά ήτο, όπως ή επίσημος Ελλάς δείξη εγκαίρως ότι εκτιμά τά 
εθνικά καί διεθνή ταΰτα επιστημονικά κεφάλαια, διπλά δέ δίδει 
όστις ταχέως δίδει, bis dat qui cito dat, άλλ’έάν ή ευχή μας αύτη 
δεν πραγματοποιηθή δι’ οίονδήποτε λόγον, τότε καθίσταται αναπό
φευκτος ή περιφορά τού δίσκου προς σωτηρίαν τού ιδρύματος 
τούτου άπό τού πνευματικού θανάτου, όστις θά άπετέλει μεγίστην 
ηθικήν απώλειαν διά τό έθνος καί βαρυτάτην αδικίαν απέναντι 
ιδρύματος δι’ όλης τούς ύπερεκατονταετούς αυτού ιστορίας μόνον 
υπέρ τού ’Έθνους έργασθέντος.
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