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Κύριοι,

Προ τής έκθέσεως των πεπραγμένων κατά το έτος 1925, 
κατ’ επικράτησαν αγαθόν κα'ι σεβαστόν έθιμον, το Δ. Συμβούλων 
προσφέρει πρώτον ευλαβή τιμήν προς τούς άποθανόντας εταίρους 
και συναδέλφους, τούς πιστώς άφοσιωθέντας πρός τε τον σκοπόν 
τής Εταιρείας και πρός την θεραπείαν τής εύγενεστάτης επιστήμης.

Έκ των επιτίμων εταίρων άπώλεσεν ή Εταιρεία τον επιφανή 
Γάλλον αρχαιολόγον Θεόφιλον Homolle, επίτιμον διευθυντήν τής 
Εθνικής Βιβλιοθήκης των Παρισίων καί ’Ακαδημαϊκόν. Συνδεθείς 
μετά τής αρχαίας Ελλάδος ό Homolle διά τής άνασκαφής ένδοξο- 
τάτων ελληνικών τόπων, τών Δελφών καί τής Δήλου, καί προαγαγών 
έξόχως τό τε έργον τής έν Άθήναις Γαλλικής ’Αρχαιολογικής Σχο
λής καί την αρχαιολογικήν επιστήμην καθόλου, ουδέποτε έλησμό- 
νησεν έν τφ βίφ αυτού την γήν, ήτις ύπήοξεν ή τροφός τής 
δόξηςτου, πάσαν δε την ευγνωμοσύνην αυτού άπέτισεν ό Homolle 
δ Γ ανυπόκριτου καί θερμοτάτης αγάπης πρός τήν Νέαν Ελλάδα.

Την ειλικρινή ταύτην στοργήν πρός τήν Ελλάδα δεν περιώ- 
ρισεν ό Homolle εις άπλάς ρωμαντικάς εκδηλώσεις, άλλ’ υπήρξε 
παντός ελληνικού ζητήματος ακαταπόνητος ύποστηρικτής καί τής 
φιλελληνικής έν Γαλλία κινήσεως πολυτιμότατος υφηγητής, έμψυχών 
καί έμπνέων τούς πάντας πρός αγαθήν δράσιν υπέρ τής Ελλάδος. 
Εις τήν πρωτοβουλίαν τού Θεοφίλου Homolle οφείλεται ή έν έτει

ι
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2 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1925

1907 ΐδρυσις τής «Ένώσεως προς ύπεράσπισιν των Ελληνικών 
δικαίων» έν Γαλλία, είναι δέ γνωστόν, τίνας σημαντικός υπηρεσίας 
προσήνεγκεν εις τό ήμέτερον ’Έθνος ή Ένωσις εκείνη και διά δια
λέξεων καί δι’ άλλων ποικίλων μέσων προαγαγοΰσα τον Φιλελλη
νισμόν παρά τή Γαλλική κοινή γνώμη. Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία 
άντεπροσωπεΰθη έν τή κηδεία τοΰ επιφανούς άνδρός διά τού 
παρεπιδημούντος τότε έν Παρισίοις Γραμματέως αυτής, όστις καί 
συλλυπητήρια γράμματα άπηύθυνε πρός τε την οικογένειαν και 
προς την ’Ακαδημίαν των Επιγραφών.

Τό πρός την ’Ακαδημίαν μακράν συλλυπητήριον άνεγνώσθη έν 
δημοσία συνεδρία αυτής, ό δέ κόμης Delaborde έξέφρασε διά 
θερμών έκφράσεων τάς ευχαριστίας τής ’Ακαδημίας πρός την 
Άρχα ιολογ ικήν Έτα ιρείαν.

Λεΰτερον άπώλεσεν ή Εταιρεία έκ τών έπιτίμων αυτής εταίρων 
τον Hans Pomtow, όστις πολλάς προσήνεγκεν είς την Ελληνικήν 
καί ιδία την Δελφικήν αρχαιολογίαν υπηρεσίας. Αί περί τήν .Δελφι
κή τοπογραφίαν, έπιγραφικήν καί χρονολογίαν έργασίαι τού Pom
tow είναι σπουδαίοι συμβολαί είς τήν όλην ιστορίαν τών Δελφών, 
θέλουσι δέ καί έν τφ μέλλοντι άναγνωρισθή ως τοιαύται, οίαδήποτε 
καί άν είναι ή πρόοδος τών νεωτέρων έπιστημονικών γενεών.

Βαθεΐαν θλϊψιν ήσθάνθη ή Εταιρεία καί έπί τφ πολύ προώρφ 
θανάτω τού έν τφ Πανεπιστήμιο) τοΰ Κίελου καθηγητού τής 
’Αρχαιολογίας Αύγουστου Frickenhaus

Λιατρίψας κατά τον παρελθόντα χειμώνα καί τό έ'αρ έν Άθή- 
ναις, ένθα ήλπιζε να άναλάβη από τής ύπουλου νόσου, ήτις είχε 
κλονίσει σοβαρώτατα τήν υγείαν αυτού, δέν προέλαβε νά έπιστρέψη 
είς τήν πατρίδα, άλλ’ ύπέκυψε καθ’ οδόν είς νέαν προσβολήν τής 
άσθενείας.

Άφορμηθείς από άρτιωτάτης φιλολογικής μορφώσεως έπεξε- 
τάθη ό Frickenhaus είς τήν μελέτην τής ’Αρχαιολογίας έχων ώς 
σπουδαία φυσικά έφόδια τον άκαταπόνητον αυτού ζήλον καί τήν 
μεγάλην αυτού οξύνοιαν συνδεδεμένα πρός γενναίαν ψυχήν.
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Γενική έκθεσις τού Γραμματέως 3

Τάς εργασίας αύτοΰ διέκρινε πάντοτε ή όξύτης τής παρατηρή- 
σεως και ή πληθώρα των έπινοιών. Καί ένθα τό αποτέλεσμα τής 
έρεύνης αύτοΰ δεν έστοχάζετο τοΰ όρθοΰ, ή διαδρομή τής πραγμα
τείας δεικνύει την σφριγώσαν διάνοιαν, ήτις κυριαρχεί τής ύλης, 
ήν εξετάζει.

Αί τοπογραφικαί αύτοΰ έργασίαι έν τή Άργολίδι καί ή συγ- 
κρότησις τής αρχαιολογικής γεωγραφίας τής σπουδαιοτάτης ταΰτης 
ελληνικής χώρας, βασιζόμενη επί άκριβεστάτης μελέτης των τόπων 
εκείνων θά χρησιμεύωσιν επί μακρδν ώς οδηγός πάσης σχετικής 
σπουδής.

Σημαντικώταται είναι ωσαύτως αί περί των Ληναϊκών αγγείων 
καί άλλων μνημείων συγγενών έργασίαι τοΰ Frickenhaus, δι’ ών 
οΰτος σπουδαίως διεφώτισε την γένεσιν τής τραγωδίας. Γνωστό- 
ταται δέ είναι αί μελέται αύτοΰ περί τοΰ 'Αγελάδα, τοΰ Φειδίου 
καί τοΰ Κολώτου ώς καί περί τής αρχαίας Ελληνικής σκηνής.

ΒαθεΤαν ωσαύτως θλΐψιν ένεποίησε καί ό θάνατος τοΰ έν τω 
Πανεπιστημίφ τής Λυών καθηγητοΰ τής ’Αρχαιολογίας Herni 
Lechat διακεκριμένου έρευνητοΰ τής αρχαίας Ελληνικής πλαστικής.

Σπουδαίας ιδία παρέσχε συμβολάς ό Lechat εις την μελέτην 
τής προφειδιακής ’Αττικής πλαστικής καί μάλιστα τών έν τφ 
Μουσείφ τής Άκροπόλεως γλυπτών τής περιόδου ταύτης.—Άλλα 
καί μετά τής Έπιδαύρου συνέδεσε τό όνομα αύτοΰ ό Lechat δημο- 
σιεύσας μετά τοΰ άρχιτέκνονος Defrasse διεξοδικόν εργον περιέχον 
μετ’ αναπαραστάσεων τών μνημείων τής Έπιδαύρου καί γλαφυράν 
αύτών περιγραφήν. Σημαντική ωσαύτως είναι ή διεξοδική αύτοΰ 
μελέτη περί τοΰ γλύπτου Πυθαγόρουτοΰ 'Ρηγίνου ώς καί περί τοΰ 
Φειδίου καί τής Ελληνικής πλαστικής κατά τον 50Λ' π. X. αιώνα.

Καθ’ όλου τον Η. Lechat διακρίνει άκριβεστάτη περιγραφή 
καί άνάλυσις τών καλλιτεχνικών έργων, καί μεγίστη σωφροσύνη 
περί τήν έκφρασιν εικασιών καί τολμηρών συνδυασμών.

Έκ τών Ελλήνων εταίρων αυτής άπώλεσεν ή Εταιρεία τον 
επιφανή φιλόλογον Γρηγόριον Βερναρδάκην, όστις διά τε τών
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4 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1925

φιλολογικών αυτού εργασιών καί διά τής έν τώ Πανεπιστήμια) 
διδασκαλίας σπουδαίος ωφέλησε καί την Ελλάδα καί την καθό
λου επιστήμην.

Άπέθανεν ωσαύτως κατά τό παρελθόν έτος ό παλαιός ημών 
εταίρος Εμμανουήλ Λυκουδης, ό γνωστότατος νομικός καί γλα
φυρότατος λογογράφος.

Όσαΰτως έξέλιπε καί ό παλαιός ημών εταίρος Μ αγ ιάσ ι| ς.

Μετ’ εύγνώμονος καί ευλαβούς άναμνήσεως κλείοντες την σει
ράν ταύτην τών επιφανών άνδρών, οΐτινες αφιέρωσαν τον βίον εις 
την θεραπείαν καί την προαγωγήν τής επιστήμης, χαιρετίζομεν θερ
μώς τούς έορτάσαντας την εξηκονταετήρίδα αυτών επιτίμους ημών 
εταίρους καί διαπρεπείς αρχαιολόγους τον Walter Amelung·, διευ
θυντήν τής έν 'Ρώμη Γερμανικής ’Αρχαιολογικής Σχολής καί τον 
Ferdinand Noack, καθηγητήν τής ’Αρχαιολογίας έν τώ Πανεπι
στήμια) τού Βερολίνου, άμφοτέρους διά θαυμαστής όντως εργα
σίας συντελοΰντας εις τήν τελείωσιν τών αρχαιολογικών μελετών 
καί εις τήν προπαρασκευήν άξιων μαθητών.

Ωσαύτως ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία χαιρετίζει ευχαρίστως 
τήν έν τή Διευθύνσει τής Γαλλικής Σχολής έγκατάστασιν τού κ. 
Roussel κρατίστου έπιγραφικοΰ καί αρχαιολόγου, εύχεται δέ όλο- 
ψύχως, όπως έξακολουθήση τήν ένδοξον τής Σχολής δράσιν επ’ 
άγαθώ τής υπέροχου έπιστήμης, εις ήν διάσημοι άνδρες παντός τού 
πεπολιτισμένου κόσμου αφιέρωσαν τήν ζωήν αυτών, παραδόντες 
τήν δάδα εις τούς εύγενώς νΰν άγωνιζομένους τον κάλλιστον τών 
αγώνων, τον αγώνα τής έπιστήμης καί τής αλήθειας.

Τού άγώνος τούτου γενναίος σημαιοφόρος ή ’Αρχαιολο
γική Εταιρεία έξηκολούθησε καί κατά τό 1925 τό επιστημονικόν 
αυτής έργον, τό τε άνασκαφικόν καί τό δημοσιευτικόν, προσέρχε
ται δέ σήμερολ', όπως κατά τά νενομισμένα δώση δημοσία λόγον 
περί τούτου.
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Γενική έκθεσις τοί Γραμματέως

1. Έν Άθήναις έξηκολούθησεν ή Εταιρεία τάς άνασκαφικάς 
αυτής εργασίας έν τώ Ώδείω τοΰ Περικλεούς δα/, τοΰ Διευθυν- 
τοΰ τοΰ ’Αρχαιολογικού Μουσείου κ. Π. Καστριώτου, άπεκαλύφθη 
δέ διά τής σκαφής τοΰ 1925 ολόκληρος ό τοίχος τής βορειο
δυτικής πλευράς τοΰ Ωδείου. Ή πλευρά αΰτη τοΰ Ωδείου έξηκρι- 
βοόθη νΰν ότι είχε μήκος 67 μέτρων. Επειδή δέ τό κτίριον ήτο, 
κατά την εικασίαν τοΰ Doerpfeld, τετράγωνον ή πλευρά αΰτη 
παρέχει αμέσως κα'ι των άλλων τάς διαστάσεις, κατ’ ακολουθίαν 
δέ καί τήν έ'κτασιν τοΰ όλου οικοδομήματος.

Ό βορειοδυτικός οΰτος τοίχος έτερματίζετο πλησίον τοΰ άνα- 
τολικοΰ αναλήμματος τοΰ Διονυσιακού Θεάτρου, άφιεμένης μεταξύ 
των οικοδομημάτων στενής διόδου πλάτους 0.50 μ. Ή δίοδος 
αΰτη έχρησίμευεν ώς οχετός των από τής Άκροπόλεως κατερχο- 
μένων ύδάτων καί προς προφύλαξιν των οικοδομημάτων απ’ αυτών. 
’Ανάλογα προφυλακτικά κατασκευάσματατα παρετηρήθησαν ήδη 
καί έν ταΐς έλληνικαΐς πόλεσι τής Μ. ’Ασίας, έκ δέ τής μεγάλης αστυ
νομικής επιγραφής τής Περγάμου έμάθομεν ότι οί οχετοί οότοι 
εκαλούντο περιστάσεις, τό δέ πλάτος αυτών καθωρίζετο διά νόμου.

Ό άλλος βορειοδυτικός τοίχος τοΰ ’Ωδείου ήτο έπενδεδυμένος 
διά μαρμάρινων μεγάλων πλακών, αΐτινες διετηρήθησαν καλώς 
υπό τήν βαθεΐαν υπέρ τά 7 μέτρα έπίχωσιν.

’Ωσαύτως μακράν σκαφήν έξετέλεσεν ό κ. Καστριώτης παρά τό 
πρόπυλον τοΰ ’Ωδείου καί μεταξύ αυτού καί τώννεωτέρων οίκί- 
σκων, άπεκάλυψε δέ μέγα τείχος κροκαλοπαγών λίθων breccia, 
πάχους 1,50 μ., ου τό διάκενου ήτο πεπληρωμένον διά μικρών 
λίθων. Περαιτέρω εύρέθησαν τά. θεμέλια ήμικυκλικοΰ κτίσματος, 
ίσως εξέδρας, κατεσκευασμένης διά μικρών λίθων καί άσβεστου.

Τό στερεόν έδαφος, μέχρις ου έφθασεν ή σκαφή, άπεδείχθη 
κατωφερές, τούτο δέ συμφωνεί άριστα προς τήν μαρτυρίαν τοΰ 
Άνδοκίδου (περί τ. μυστ. 38), καθ’ ήν ό δούλος ό ίδών τά γενό- 
μενα κατά τήν νύκτα τών Έρμοκοπιδών διηγείται ότι είδε τούς 
συνωμότας από τοΰ Ωδείου εις τήν όρχήσρταν τοΰ θεάτρου κ.ατα- 
ραίνοντας.
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6 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1925

Περαιτέρω ή σκάφη συνήντησεν εφέτος τμήμα τοΰ υδραγω
γείου τής έννεακρούνου, δπερ κατήρχετο από τής ΝΑ γωνίας τής 
Άκροπόλεως καί έφθανε μέχρι τής δυτικής κλιτΰος τής Άκροπό- 
λεως, ένθα ο Doerpfeld άνευρε την έννεάκρουνον.

2. Δευτέρα έν Άθήναις εργασία έγένετο κατά την νοτιοδυτικήν 
γωνίαν τοΰ Διονυσιακού θεάτρου διά τοΰ καθηγητοΰ κ. Γου- 
λιέλμου Doerpfeld. σκοπός δέ ταΰτης ήτο ή έξακρίβωσις τής ηλικίας 
των διαφόρων τοίχων τοΰ μέρους εκείνου τοΰ θεάτρου. Ό κ. 
Doerpfeld είναι, ώς γνωστόν, ό πρώτος μελετήσας ακριβέστατα κα'ι 
δημιουργήσας την οικοδομικήν ιστορίαν τοΰ Διονυσιακού θεάτρου. 
Διά τοΰτο δέ ή Εταιρεία προθυμότατα άπεδέξατο τήν συνεργασίαν 
αύτοΰ.Ή εργασία αΰτη ήτο προς τούτοις πολύτιμον συμπλήρωμα 
τής προς Α τοΰ θεάτρου έκτελουμένης υπό τής Εταιρείας άνασκα- 
φής τοΰ Ωδείου.

Έν τφ Διονυσιακά) θεάτρο,) διακρίνονται, ώς έδίδαξεν ο Doer
pfeld, εξ οικοδομικά! περίοδοι: Η ή τοΰ ΙΙεισιστράτου κατά τον 
Βον αιώνα, 2α ή τοΰ ΓΙερικλέους κατά τον 5ον αιώνα. .">υ ή τοΰ 
Λυκούργου κατά τον 4<)ν. 4’ΐ ή τοΰ Σύλλα πιθανώς κατά τύν 1ον 
π. X. αιώνα, Γώ ή τοΰ Νέρωνος κατά τον 1ον μ. X. αιώνα και (D ή 
τοΰ άρχοντος Φαιδρού έν τφ 3*** μετά X. αίώνι. Ότι κατά τάς δια
φόρους ταύτας περιόδους ούτε τό σχήμα ούτε αί λεπτόμέρειαι 
τοΰ Διονυσιακού θεάτρου ήσαν δμοιαι είχε καί πρότερον έξα- 
κριβωθή κατά τά κυριώτατα σημεία, αλλά δεν ήτο πάντων τών 
διαφαινομένων τοίχων κα! οικοδομικών λειψάνων εντελώς σαφής 
ή σημασία κα! ή προς άλλήλους σχέσις. Ή κατά τύ 1925 γενομένη 
έρευνα έκύρωσε τήν προτέραν γνώμην δτι τό κοΐλον τοΰ Διονυσια
κού θεάτρου, ώς έχει σήμερον, έκτίσθη έν τώ 4ν αίώνι π. X. υπό 
τοΰ Λυκούργου. Έδίδαξε περαιτέρω ή έρευνα δτι προ τοΰ Λυκούρ
γου ύφίστατο άλλο θέατρον, δπερ ήρξατο οικοδομών ό Περικλής. 
Τό πρότερον τοΰτο θέατρον δεν γινώσκομεν νΰν μέχρι τίνος σημείου 
έξετελέσθη. Είναι δμως βέβαιον δτι τό θέατρον τοΰτο δεν εΐχεν 
ακόμη λιθίνην σκηνήν, διότι έν τώ ό(ν αίώνι ή σκηνή ήτο ξυλίνη·
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Γενική έκθεσις ιού Γραμματέως 7

Τοΰτο δέ έμφαίνεται έκ των σιρζομένων μεγάλων οπών, αϊτινες 
έχρησίμευον προς εισδοχήν των μεγάλων δοκών τοΰ σκελετού τής 
ξύλινης σκηνής. Κατά τον 40ν αιώνα, δτε ό Λυκούργος κατεσκεύασε 
λιθίνην σκηνήν και προσέθηκεν εκατέρωθεν παρασκήνια, ήτο υπο
χρεωμένος νά σμικρύνη το κοΐλον κατά τάς παρόδους, ϊνα έκλίπη 
ή έκ τής προσθήκης τών παρασκηνίων δημιουργηθεΐσα κατά τά 
μέρη εκείνα δυσχωρία κα'ι άνοιχθώσι πάλιν πάροδοι.

Τό θέατρον τοΰ Περικλεούς μετά τοΰ ’Ωδείου και τοΰ νεωτέρου 
ναοΰ τοΰ Διονύσου, ού τό άγαλμα γινώσκομεν ότι έποίησεν 6 μύγας 
καλλιτέχνης τοΰ 5ου αίώνος ’Αλκαμένης — άνήκουσι πάντα εις εν 
μέγα καλλιτεχνικόν συγκρότημα, όπερ κατά πάσαν βεβαιότητα συνέ- 
λαβεν ό Περικλής μετά τών συνεργαζομένων αύτώ καλλιτεχνών, 
μεθ’ ών έσχεδίασε και έξετέλεσε και τά νέα επί τής Άκροπόλεως 
μνη μεΐα.

Περαιτέρω ή άνασκαφή αυτή έ'ιρερεν εις πλήρες φώς καί λεί
ψανα άλλου έ'τι αρχαιότερου θεάτρου, τά όποια ήσαν μεν καί πρό- 
τερον ορατά, αλλά δεν είχον ακριβώς έρευνηθή. Τά λείψανα ταΰτα 
είναι μέρος τής άρχαιοτάτης ορχήστρας, κατεσκευασμένης έκ πολυ
γώνων τιτανόλιθων καί άνηκούσης πιθανώτατα εις άλλην μεγάλην 
οικοδομικήν περίοδον τοΰ 6ου π. X. αίώνος, ότε ό μεγαλεπήβολος 
ΙΤεισίστρατος έκτισεν αυτήν παρά τό Διονυσιακόν τέμενος.

Αλλους τινάς τοίχους συγχρόνους τή ορχήστρα ταύτη καί δύο 
παχεις τετραγωνικούς στύλους συνδέει ό κ. Doerpfeld πιθανώτατα 
πρύς τό άρχαιότατον Διονυσιακόν θέατρον καί ερμηνεύει αυτούς 
ή ώς θεμέλια τοΰ ξυλίνου θεάτρου, τών περιψήμων ίκρίων, τά 
όποια άρχομένου τοΰ όου αίώνος κατέρρευσαν, ή ώς στηρίγματα 
τοΰ μονιμωτέρου ξυλίνου θεάτρου τοΰ κατασκευασθέντος μετά τήν 
κατάρρευσιν έκείνην.

Σημαντικόν άρα πόρισμα τής σκαφής ταύτης τοΰ 1925 είναι 
πλήν τών άλλων καί τό περί τοΰ θεάτρου τοΰ ΓΙερικλέους έξαχθέν, 
όπερ είχε προχωρήσει εις ικανόν ύψος, ότε ό Λυκοΰργος διά τήν 
νέαν διαμόρφωσιν τής σκηνής καί τών παρασκηνίων ήναγκάσθη νά 
κατεδάφιση τό νότιον αντέρεισμα τοΰ κοίλου καί νά μετάθεση αύτό
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Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 19258

2-3 μέτρα βορειότερου. Ή μικρά αυτή σκάφη δεικνύει πόσον διδα
κτικά δύνανται νά άποβώσι καί τά κατά το φαινόμενου μάλιστα 
άσημα καί άθλια τοιχάρια, όταν τύχωσι της όφειλομένης ερμηνείας· 
Έν τη σκάφη τοϋ Διονυσιακού θεάτρου έχομεν καί νέον παρά
δειγμα τής αριστοτεχνικής αρχιτεκτονικής ερμηνείας.

31! εργασία τής Εταιρείας έγένετο έν τφ παρά τον Ώρωπόν 
Άμφιαρείφ διά τού Διευθυντοϋ τού Επιγραφικού Μουσείου 
κ. Λεονάρδου, οστις αφιέρωσε μακροτάτην εργασίαν προς αποκά
λυψην τού τόπου.

Καί κατά το 1925 ό κ. Λεονάρδος έσκαψεν επί τής δεξιάς καί 
τής αριστερός όχθης τού χειμάρρου καί προπαρεσκεύασε μέγα 
μέρος τού όλου χώρου δι’ άνακαθάρσεως προς έπικειμένην σχεδιο- 
γράφησιν καί φωτογράφησιν τού Άμφιαρείου καί έξηκολούθησε 
νά συντάσση τον απολογισμόν τής μακράς καί άφελιμωτάτης ταΰ- 
της άνασκαφής, ήτις θέλει έν πάση λεπτομερείς δημοσιευθή υπό 
τού κ. Λεονάρδου έν τή βιβλιοθήκη τής Άρχαιολογ. Εταιρείας.

Έκ τής εφετινής σκαφικής έρεΰνης τού κ. Λεονάρδου έν τω 
άρτι άγορασθέντι άγρφ Λούπη προέρχοντα τέσσαρα μεγάλα δωμά
τια οικοδομήματος έκ πωρολίθων μετ’ επιχρίσματος άσβεστου.

41! άνασκαφή έγένετο υπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας έν 
Φεραίς τής Θεσσαλίας έν τφ ίερφ τού Λιός Θαυλίου διά τού ’Εφό
ρου κ. Άρβανιτοπούλου, συμμετεχοΰσης προς μελέτην των αρχιτε
κτονικών ευρημάτων καί τής έν Άθήναις Γαλλικής ’Αρχαιολογικής 
Σχολής διά τού Εταίρου αυτής κ. Bequignon.

Κατά την άνασκαφήν ταύτην τού 1925 έντός τού ναού καί εις 
ικανόν βάθος εύρέθησαν τάφοι τής πρωίμου γεωμετρικής περιόδου, 
αμελέστατα πεποιημένοι έκ πλακών άκατεργάστων τιτανόλιθου καί 
περιέχοντες έκτος τών νεκρών καί έλάχιστα μικρά αγγεία μετά 
κυκλικών γραπτών ζωνών, ωσαύτως δέ καί τεμάχιά τινα σιδηρά- 
Οί τάφοι άνήκουσι κατά τον άνασκάψαντα εις τούς από 900-800 
π. X. χρόνους.
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Έκτος τοΰ ναού και προ τού στερεοβάτου τής Ν-Α γωνίας 
ευ ρ έθ η σαν ολίγα μέν, αλλά πλουσίους βεβαμ. τμήματα μυκηναϊκών 
αγγείων καί πήλινων άγαλματίων.

Έκ των ευρημάτων τούτων έκφαίνεται δτι ό ναός τοΰ 5ου αίώ- 
νος, δστις διεδέχθη άλλον τοΰ 6ου αΐώνος, εύρίσκετο έπϊ τεμένους 
ιερού παλαιοτάτης εποχής καί έπϊ νεκροπόλεως γεωμετρικής. 
Σημειοοτέον δτι άπαντώσι δύο τρόποι ενταφιασμού, ό τής απλής 
ταφής και ό τής ατελούς καύσεως.

Ώς προς τά οικοδομήματα τα ευρήματα μαρτυρούσι περί 
τριών ναών.

α) Εις αρχαιότατος ναΐσκος τών χρόνων 700-Η50 π. X. εικά
ζεται εξ ενός τεμαχίου δωρικού κιονοκράνου εντελώς πρωτογενούς, 
φαίνεται δ’ δτιό ναΐσκος ούτος ήτο ξύλινος και πλίνθινος, εις αυτόν 
δε άνήκουσι και τά’άφθονα χαλκά ευρήματα, άτινα έγένοντο εκεί 
και άπόκεινται νύν εν τφ ’Αρχαιολογικό) μουσείο) τών ’Αθηνών.

β) Ό δεύτερος περϊ τύ 550 ίδρυθεϊς άρχαϊκός ναός συνάγεται 
έκ τών δωρικών αύλακωτών κιόνων, οιτινες έ'χουσι κτισθή έν τώ 
στερεοβάτη τού νεωτέρου ναού, και έξ άλλων αρχιτεκτονικών μελών 
και κιονοκράνων μετά γλυπτό)ν κοσμημάτων εύρεθέντων έκεϊ.—Εις 
τον ναόν τούτον άνήκουσι πήλινα αρχαϊκά αγάλματα, ποικίλων 
τύπων, γυναικεία. Χαλκά αφιερώματα τής περιόδου ταύτης έλπίξε- 
ται νά εύρεθώσι κατά την προσεχή έπανάληψιν.

γ) Τρίτος είναι ό μέγας ναός τών περί τό 425 π.Χ. χρόνων, τού 
οποίου σώζεται ολόκληρος ή ανατολική πλευρά μετά τοΰ πρώτου 
και έν μέρει τού δευτέρου αναβαθμού, έλλείποντος τού τρίτου 
τοΰ και στυλοβάτου. ’Αλλαχού σώζονται τά θεμέλια, έξ έγχωρίου 
πωρολίθου.

Σημαντικοί διά την ιστορικήν ερμηνείαν τού τόπου είναι προς 
τούτοις δύο μεγάλοι βόθροι ήτοι λάκκοι πλήρεις αναθημάτων.

Μετά τήν καταστροφήν τοΰ άρχαιοτάτου ναΐσκου υπό πυρκαϊάς 
οί Φεραΐοι έπιθυμοΰντες νά κατασκευάσωσι νέον και λαμπρότερον 
και μείζονα ναόν, ήναγκάσθησαν νά κατασκευάσωσι έκτεταμένον 
έπίπεδον έπι τού αύτού χώρου, τούτο μέν χρησιμοποιούντες τό
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10 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1925

υφιστάμενον στερεόν έδαφος, τούτο δε δια προσχώσεως του επι
κλινούς τού τόπου ίσοπεδοϋντες καί εύρύνοντες το οίκοδομητέον 
γήπεδον. 'Η γόμωσις τοΰ κενού έγένετο διά τε των λειψάνων τοΰ 
άρχαιοτάτου ναΐσκου και διά των έξ εκείνου προερχόμενων ποικί
λων χαλκών και άλλων αναθημάτων.

Περαιτέρω τοΰ λάκκου τούτου υπάρχει δεύτερος βαθύτερος, 
πλήρης καί αυτός όμοιων αναθημάτων εκ τοΰ αυτού ναΐσκου συσ- 
σωρευθέντων εκεί.

’Εάν παραιτέρω εύρεθή καί τρίτος βόθρος περιέχουν τά απορ
ρίμματα τοΰ αρχαϊκού ναού, τότε τό κέρδος τής άνασκαφής θά 
είναι μέγα.

Έκ των κινητών ευρημάτων τής σημαντικής ταύτης άνασκαφής 
κατά τό έτος 1925 μνημονεύομεν χαλκάς πόρπας, περόνας, ζωάρια, 
φιάλας καί όστρακα ποικίλων αγγείων γεωμετρικών, κορινθιακών 
καί αρχαϊκά μελανόμορφου καί ερυθρόμορφου ρυθμού.

’Αξία μνείας είναι καί ευρεσις τεμαχίου βάθρου αγάλματος 
φέροντος την άβαθή επιγραφήν — ΟΝΜΕΠΟΙΕ, την οποίαν ό 
άνασκάπτων συνεπλήρωσε τό πρώτον μεν Μύρον μ’ έποίεσεν, 
είτα δέ όριστικώτερον Στρογγυλίον μ’ έποίεσεν. Οί χρόνοι τής 
επιγραφής κεΐνται εντός τού δευτέρου ήμίσεος τού 5ου π. X. αίώνος.

Έκ πάντων των ευρημάτων τού έτους τούτου εν συνδυασμού 
καί προς τά τών προηγουμένων ετών, είναι προφανές τό συμπέ
ρασμα περί τής ιδίας σημασίας τής εργασίας ταύτης καί περί 
τών μεγάλων ελπίδων, τάς οποίας δικαιούμεθα νά στηρίζωμεν 
επ’ αυτήν.

59 εργασία έγένετο υπό τής Εταιρείας εν Ν. Άγχιάλφ διά τού 
καθηγητού κ. Γ. Σωτηρίου.

Κατά την έπανάληψιν τής άνασκαφής ταύτης ό κ. Σωτηρίου 
έξηκολούθησε την έρευναν έν τή πέρυσιν άνακαλυφθείση μεγάλη 
χριστιανική βασιλική.

Σκοπός τής εργασίας ήτο εφέτος αποκλειστικούς ή άποχωμάτω- 
σις τού αΐϋρίου τής εκκλησίας.
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Γενική εκϋεσις, τοΐ Γραμμπτέως 11

Ή ερευνά έ'ψερεν εις φώς μέρος τοΰ οικοδομήματος ιδιόρρυ
θμον και πρωτότυπον. Προ τοΰ νάρθηκος εκτείνεται τετράγωνον 
κτίσμα (20X20 μ.), όπερ έχει εν τω μέσω περιστύλων σχηματίζον 
τοξοειδή την δυτικήν πλευράν. Τό περιστΰλιον έχει 14 κίονας καί 
κατά τό μέσον τής άνατατολικής αύτοΰ πλευράς την φιάλην, ήτοι 
κατασκεύασμα κτιστόν περιέχον ύδωρ προς χειρονιψίαν, αγιασμόν 
κ.τ.τ. Ό τύπος τής φιάλης ταύτης είναι εντελώς ίδιάζων καί διάφο
ρος των φιαλών τοΰ 'Αγίου Όρους καί τών εκκλησιών τής Θεσ
σαλονίκης.

Τό σχήμα τοΰ περιστυλίου ακολουθεί κατά την δυτικήν πλευ
ράν καί ό τοίχος τοΰ αίθριου, εν τω όποίφ ανοίγονται τρεις θύραι. 
Εκατέρωθεν τοΰ αίθριου ύπάρχουσι πιθανώτατα δύο πύργοι, όπως 
καί εν ταΐς βασιλικαϊς τής Συρίας.

Προ τοΰ αίθριου έκειτο πιθανώς έν συνεχεία τό βαπιτστήριον 
τοΰ ναοΰ. Έκ τούτου δέ είναι προφανές ότι δεν πρόκειται περί 
μεμονωμένης τίνος εκκλησίας, άλλα περί συμπλέγματος οικοδο
μημάτων περί τον ναόν κατά τό παράδειγμα τών διασωθεισών 
παλαιών απεικονίσεων τοΰ αγίου Πέτρου τής 'Ρώμης καί άλλων 
μεγάλων μνημείων τής ’Ανατολής.

Έκ τών διαφόρων ευρημάτων τής εφετινής εργασίας ό κ. 
Σωτηρίου εξαιρεί κορμούς κιόνων, κιονόκρανα, επιθήματα, γείσα, 
περιθυρώματα, τμήματα θωρακίων κ.ά. μετά χαρακτηριστικής τοΰ 
Γ>ου μετά Χρ. αίώνος διακοσμήσεως.

Καί εφέτος παρετηρήθησαν τά ίχνη πυρκάίάς καί άλλης βιαίας 
καταστροφής τοΰ ναοΰ υπό βαρβαρικής πιθανώτατα έπιδρομής 
τών μετά τον Ιουστινιανόν χρόνων.

6ί άνασκαφή τής Εταιρείας είναι ή διά τοΰ Εφόρου κ. Κυπα- 
ρίσση έκτελεσθεΐσα έν Κάτω Γουμενίτση τών Καλαβρύτων.

Σκοπός τής εργασίας ταύτης ήτο ή έξερεύνησις εκτεταμένου 
Μυκηναϊκού νεκροταφείου περιέχοντος πολλούς τάφους λαξευτούς 
έντός τοΰ περιβάλλοντος τον τόπον εκείνον συστήματος λόφων καί 
υψωμάτων εξ άσβεστοβριθοΰς ψαμμίτου λίθου.
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Οί τάφοι είναι σπηλαιώδεις, ενιαχού δέ ένεκα τής ίσοπεδώσεως 
τής κορυφής των λόφιυν, δ ουρανός τών τάφων λεπτυνθείς κατέ
πεσε και έσχηματίσθησαν ήδη προ πολλοΰ λάκκοι, εις τούς όποιους 
κατέφευγον διωκόμενοι οί "Ελληνες κατά την μεγάλην έπανάστασιν 
τού 1821.

Οί θαλαμοειδείς ή σπηλαιώδεις ούτοι τάφοι έ'χουσιν ίδιον 
λαξευτόν δρόμον έκαστος καί λαξευτήν θυρίδα κατά τά καί άλλοθεν 
γνωστά παραδείγματα.

Έξηρευνήθησαν δέ κατά τύ 1925 υπό τού κ. Κυπαρίσση δέκα 
κατά σειράν παράλληλοι τάφοι, ών οί οκτώ ήσαν άθικτοι. Οί δρό
μοι αυτών έχουσι μήκος ποικίλου μεταξύ τριών καί επτά μέτρων, 
τό δέ εσωτερικόν τών σπηλαίων έχει διάμετρον 3 έως δ μέτρων 
καί ύψος 2 έως 3 μέτρων. Αί θυρίδες είναι σχετικώς μικραί έχουσαι 
ύψος περίπου 1 μέτρου. Οί σκελετοί τών νεκρών εύρέθησαν άδια- 
τάρακτοι εις θέσιν πλαγίως όκλάζοντος.

’Αγγεία άπαντώσι τρίωτα λεβήτια, κρατηρίσκοι, μόνωτα κύ
πελλα, εις ευμεγέθης άμφορεύς, εν τυφλόστομον άμφορείδιον.

Σκεύη άλλα εύρέθησαν δύο λίθινα διάτρητα εργαλεία έν σχή- 
ματι πελέκεως, αίχμαί δοράτων χαλκαΐ, χαλκαί λεπίδες [ΐαχαιρίων, 
σφονδΰλια εκ στεατίτου καί έξ οπτής γής, χάνδραι έξ υαλώδους 
[ΐάζης καί έξ αχάτου τοΰ συνήθους μυκηναϊκού τύπου.

Έκ τής μελέτης τών αγγείων τούτων καί τής διακοσμήσεως 
αυτών γνωστής έξ άλλων όμοειδών μυκηναϊκών νεκροταφείων, 
συμπεραίνει ό κ. Κυπαρίσσης ότι τό νεκροταφείου ανήκει εις τούς 
περί τό 1100 π. X. χρόνους. Πλησίον δεν άνευρέθησαν ακόμη ίχνη 
συνοικισμού ή άκροπόλεως.

Έν πάση περιπτώσει μετά την Άγραπιδιάν καί τό Λόπεσι 
είναι αξία προσοχής ή εύρεσις καί τού μυκηναϊκού τούτου νεκρο
ταφείου, δι’ ού άποδεικνύεται ή εύρεΐα διάδοσις τού μυκηναϊκού 
πολιτισμού έν Άχαΐα.

79 άνασκαφή είναι ή από έτών υπό τής Εταιρείας έν τή 'Ιερά 
Έπιδαύρω έκτελουμένη διά τού καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου 
κ. Π. Καββαδία.
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Γενική εκθεσις τού Γραμματέως 13

Κατά τό 1925 ό κ. Καββαδίας είργάσθη προς συμπλήρωσιν 
της άποκαλύψεως των μεγάλων και πολύπλοκων 'Ρωμαϊκών 
θερμών και δή και τής τρίτης έξ αυτών. Το βαλανεΐον τοΰτο 
κεϊται ακριβώς επί, τής βορειανατολικής γωνίας τοΰ δλου Ίεροΰ 
και είναι έκτισμένον επί μεγάλης ελληνικών χρόνων Στοάς, κατά 
τον αυτόν δε τρόπον, καθ’ δν καί αί δυο πρώται θέρμαι. Παρέχει 
καί τό οικοδόμημα τοΰτο πλήρη εικόνα τών έν Έλλάδι 'Ρω
μαϊκών Βαλανείων μετά θαυμαστού συστήματος ύποκαύστων ή 
θερμαγωγών, μετά πολυτελών πλακόστρωτων δαπέδων καί άλλης 
πλούσιας αρχιτεκτονικής διακοσμήσεως, ψηφιδωτών καί όρθο- 
μαρμαρώσεως.

Προχωρήσασα προς νότον ή σκάφη έδειξεν δτι αί θέρμαι αυται 
συνέχονται μετ’ άλλων κτισμάτων δεξαμενών, υδραγωγείων καί 
κρήνης, εις ά κατέρρεον τά ίίδατα τοΰ Άραχναίου όρους καί διωχε- 
τεύοντο είτα άνά τό Ιερόν.

Έκ τών κτισμάτων τούτων τό άξιολογώτατον είναι ή Κρήνη, 
ητις έτροφοδοτεΐτο παρά τριών δεξαμενών, μιας ελληνικής, άλλης 
τών υστάτων μετ’ ’Αλέξανδρον χρόνων καί τρίτης τών μεταγενε
στέρων 'Ρωμαϊκών χρόνων. Έν ταΐς έργασίαις προς έξερεύνησιν 
τής κρήνης εΰρέθη σπουδαία επιγραφή περιέχουσα αναγραφήν 
Θεαροδόκων τοΰ 'Ιεροΰ τοΰ Άσκληπιοΰ έν διαφόροις πόλεσι τής 
Θράκης, τής Μακεδονίας καί τής Θεσσαλίας.

Αί θέρμαι αυται καί αί συνεχόμενοι αΰταΐς υδραυλικοί εγκα
ταστάσεις άποτελοΰσι συγκρότημα κτισμάτων, όπερ κατά τήν πιθα- 
νωτάτην γνώμην τοΰ κ. Καββαδία, είναι ασφαλώς αυται αί ακοαι 
(aquae), αί άναφερόμεναι έν τή έπιγραφή τοΰ Μικρασιάτου Μάρ
κου Ιουλίου Άπελλά. Έκεΐ «εις τά νερά > έτελεΐτο καί ή 
θεραπεία τών ασθενών. Είναι δέ διδακτική, ώς προς τοΰτο, ή 
έπιγραφή έκείνη τοΰ Άπελλά. Ό θεός, ήτοι ό ’Ασκληπιός, 
διέταξε τον Άπελλάν «προς ταΐς άκόαις έν βαλανείφ προστρίβε- 
σθαι τφ τοίχφ». Έν τή αυτή, ώς γνωστόν, έπιγραφή διηγείται 
ιός εξής τά τής θεραπείας αύτοΰ: "Ωμήν, λέγει, νάπυϊ καί άλσίν 
κεχρειμένος όλος, έξιέναι έκ τοΰ Άβατου, παιδάριον δέ ήγεΐσθαι
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14 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Έταιρζίας 1925

θυμιατήριον έχον άτμίξον καί τον ιερέα λέγειν «τεθαράπευσαι, 
χρή δέ άποδιδόναι τά ϊατρα».

Σκαφικήν τινα έρευναν έξετέλεσεν δ κ. Καββαδίας και έν άλλω 
τινί διαφαινομένω, συνεχεΐ δέ προς τάς θέρμας, έρειπίω, to όποιον 
είχε κατασκευασθή άρχικώς κατά τούς Ελληνικούς χρόνους, ύπέστη 
δέ επισκευήν κατά την 'Ρωμαϊκήν περίοδον. Τό οικοδόμημα τούτο 
ό κ. Καββαδίας ταυτίζει προς τδ Έπιδότειον, υπολείπεται δέ νά 
έξετασθή τούτο πληρέστερον έν προσέχει έπαναλήψει τής εργασίας. 
Εύχόμεθα μόνον όπως εξακολούθηση έπ'ι μακρόν έτι τό θαλερόν 
γήρας τού άνασκάπτοντος, όπως έτι μάλλον προαγάγη τό ήδη ένδο
ξον έργον τής Επίδαυρου.

89 εργασία έγένετο υπό τής Εταιρείας διά τού καθηγητού τού 
Πολυτεχνείου κ. Όρλάνδου έν Στυμφάλω.

Ή έφετινή ανασκαφή έστράφη περί την άκριβεστέραν έρευναν 
πέριξ τού πέρυσιν εύρεθέντος προστύλου ναού και περ'ι τήν αποκά
λυψην νέων οικοδομημάτων.

Έκ των ερευνών τούτων προέκυψε πλήρες τό σχέδιον τής 
πέρυσιν άνακαλυφ'Θείσης Κρήνης.

Τό κυκλοτερές κτίσμα έρευνηθέν άκριβέστερον άπεδείχθη πύρ
γος τού τείχους τής πόλεως, ούτω δέ (Υποκαθίσταται ή συνέχεια 
τού περιβόλου τής πόλεως μέχρι τής άκροπόλεως τής Στυμφάλου.

Ευρήματα νέα τής έφετινής εργασίας είναι:
1. Πύλη εισόδου εις τήν πόλιν των από Μαντινείας καί Φενεοΰ 

ερχομένων.
2. ’Ορθογώνιον κτίσμα πλησίον τού ναού, ίσως περίβολος αυλής 

προσηρτημένης τω ίερω.
3. Τρία τετράγωνα βάθρα στοάς έκ τετραγώνων πεσσών παρά 

τήν Ν. γωνίαν τού τείχους.
4. Μέγα ορθογώνιον αγνώστου χρήσεως οικοδομών έντός τής 

κατατομής. Ή όπισθία πλευρά τού οικοδομήματος τούτου άπέ- 
χουσα τού βράχου 0.90 άπετέλει τήν έτέραν των παρειών δεξαμε
νής, (Υποδεικνύεται δέ έκ τού υδραυλικού έπιχρίσματος, ύφ’ού καλύ
πτεται. Έντός τής δεξαμενής ταύτης εύρέθησαν διάφορα ειδώλια
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Γενική εκΦεσις τού Γραμματέως 15

λίθινα και πήλινα, μεταξύ των όποιων ύπερτεροΰσι κατ’ αριθμόν, 
εΐ και εν μόνον σφζεται ακέραιον, ειδώλια γυναικός βαινούσης 
προς αριστερά και κρατούσης διά μέν τής άριστεράς ασπίδα, διά 
δέ τής δεξιάς τούς από τού δεξιού ώμου καταπίπτοντας βοστρύχους 
τής κόμης.

Τά ειδώλια ταΰτα φαίνεται πιθανώτατον ότι κατέπεσαν εκ τής 
ύπεράνω κειμένης άκροπόλεως· εκεί κατά τον Παυσανίαν (VIII 22), 
ύπήρχον ναοί Ήρας και Άρτέμιδος. Επειδή δέ μεταξύ των είδώ- 
λίων εύρίσκέται καί είδώλιον 'Ήρας νομίζει ό άνασκάπτων ότι ό 
έπ'ι τής άκροπόλεως εύρεθε'ις πέρυσι μικρός ναός μάλλον εις την 
"Ηραν ανήκει, καθ ’ όσον ή λατρεία τής Άρτέμιδος θά ήτο πάν
τως λαμπροτέρα.

Περαιτέρω άνευρέθη έν Στυμφάλφ ναόσχημον κτίριον και 
παρ’αυτό δύο τετράγωνοι βωμίσκοι, μέγα βάθρον αγάλματος 
πώρινον (3.42X2.45) κα'ι έν τέλει πρωτοτύπου σχήματος βοϋρος 
θυσιών λελαξευμένος έν τω βράχφ. Παραλλήλως προς την άνα- 
σκαφήν τής αγοράς τής Στυμφάλου έγένετο καί έρευνα τού αυτόθι 
σφζομενού έρειπίου τού Φραγκικού ναού, τού οποίου άπεκαλύφθη 
ολόκληρον το νοτίως τού ιερού βήματος διαμέρισμα. Έν τή έπι- 
χώσει άνευρέθησαν πλεΐστα αρχιτεκτονικά μέλη τού ναού, δι’ ών 
θα κατορθωθή ή πλήρης άναπαράστασις τού εσωτερικού τής εκκλη
σίας. Έπί τόπου συνεκεντρώθησαν εις πρόχειρον συλλογήν πάντα 
τά κινητά ταύτα αρχιτεκτονικά ευρήματα.

9'ΐν καί τελευταίαν κατά το 1925 έργασίαν έξετέλεσεν ή 'Εται
ρεία έν Μεσσήνη διά τού Γραμματέως αυτής.

Ή έργασία αυτή έπανελήφθη μετά μακράν διακοπήν, έσκύπει 
δέ νά εξερεύνηση πλήρως τό έν τή αγορά τής Μεσσήνης άνακαλυ- 
φθέν άλλοτε θεατροειδές Συνέδριο ν.

Ή άνασκαφή άπεκάλυψεν έν πάσαις αυτού ταΐς λεπτομερείαις 
τό σπουδαιότατον τούτο οικοδόμημα καί έδειξεν ότι τό κοΐλον άπε- 
τελεΐτο έκ δύο μερών χωριζομένων, ώς καί έν τοΐς θεάτροις, διά 
διαζώματος καί δρόμου. Τό κάτω μέρος άποτελεΐται έξ ένδεκα σει-
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ρών εδωλίων, των πλείστων άριστά σφζομένων, κατανεμομενών δέ 
διά τεσσάροιν κλιμάκων εις τρεις κερκίδας. Τοΰ υπέρ τό διάζωμα 
μέρους τοΰ κοίλου σώζονται σποραδικώς όλίγαι μεγάλαι πλάκες, 
βάθρα ΰπαρξάντων ποτέ εκεί εδωλίων. Ούδέν των εδωλίων τούτων

Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής ‘Εταιρείας 1925

διακρίνωμεν λείψανόν τι εδωλίου λίθινου δυναμένου νά άπονεμηθή 
προς τό τμήμα τούτο τοΰ συνεδρίου ή βουλευτηρίου. Λιά τούτο 
είναι πιθανόν δτι τα εδώλια ταύτα δεν ήσαν λίθινα, άλλα ξύλινα, 
διό κα'ι κατεστράψησαν πάντα.

Ή ορχήστρα τού Συνεδρίου είναι πλήρης κύκλος κατά τό παρά
δειγμα τού αρχαιότερου θεάτρου, τού Ελληνικού.

Ωσαύτως έ'χομεν καί εν τφ Συνεδρίω τής Μεσσήνης αντίστοι
χον προς τό θεατρικόν προσκήνιον τοίχον έχοντα τρεις θύρας, των 
οποίων ή μέση μεγαλειτέρα των εκατέρωθεν δύο. Ό τοίχος ούτος 
προέρχεται, ώς εκ τού τρόπου τής κατασκευής φαίνεται, εκ μεταγε
νεστέρων χρόνων, έν ω τό υπόλοιπον τού Συνεδρίου είναι μετά 
μεγάλης έπιμελείας φκοδομημένον καί ανήκει πιθανώτατα εις τούς 
μέσους μετ’ ’Αλέξανδρον χρόνους. Τούτο δέ συμπεραίνομεν άποβλέ- 
ποντες εις άλλα συγγενή των χρόνων εκείνων οικοδομήματα, των 
οποίων ό οικοδομικός τρόπος είναι ομοιότατος. Τοιαύτα οικοδομή
ματα είναι τό τε βουλευτήριον τής Μιλήτου καί τό έκκλησιαστή- 
ριον τής Πριήνης καί τό Γεροντικόν τής Νύσης. Άνάλογον δέ 
Θεατρικόν οικοδόμημα άπαντα καί έν Θήρα.

Ή δλη ορχήστρα τού Συνεδρίου άπεκαλύψθη πλακόστρωτος 
διά πολυχρώμων τετραγώνων πλακών, παρατηρούνται δέ ενιαχού 
ίχνη μεταγενεστέρας επισκευής.

Παρά την έτέραν των παρόδων, την κλιμακωτήν εκ τής οδού 
κάθοδον είς την ορχήστραν τού συνεδρίου, άπεκαλύφθη μέγα 
βόθρον χαλκού εφίππου άνδριάντος. Τό μέρος τής πλακός τό φέρον 
ποτέ την επιγραφήν δέν σώζεται πλέον κατά χώραν, ώστε νά μάθω- 
μεν αμέσως, τίς ήτο ό ούτως έξαιρετικώς τιμηθείς έν αύτφ τφ χώρω 
τοΰ Συνεδρίου. Άλλ’ ή παρατήρησις τής εξεργασίας τού γείσου 
τής πλακός έφερεν είς τήν άνάμνησιν τεμάχιον βάθρου ενεπίγραφου
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Γενική εκθεσις τοΐ Γραμματέως 17

εΰρεθέν ΰπ’ έμοΰ προ 15 ετών έν τοΐς πέριξ, άποκείμενον δέ εν τγ] 
αρχαιολογική συλλογή τής Μεσσήνης και έχον όμοίαν εξεργασίαν 
έν τη κατατομή. 'Η μετακόμισις τοϋ τεμαχίου και ή προσαρμογή 
εις το εΰρεθέν βόθρον έδειξεν ότι τούτο ανήκει εις το βόθρον, 
εξασφαλίζεται δέ δι’ αύτοΰ ή άπόδοσις τοΰ ανδριόντος εις τον 
Τιβ. Κλαΰδιον Σαιθίδαν τον Έλλαδάρχην.

Περαιτέρω ή βραχύτατη σκάφη έν Μεσσήνη ήρεΰνησε το ούχΐ 
μακράν τοΰ Συνεδρίου ευρισκόμενον «ήρώον» έκ τεσσάρων τάφων 
και μιας έν τώ μέσω έσχάρας άποτελούμενον.

Παρά ταΰτα ήργισεν ή τοπογράφησις τής αγοράς καί τοϋ όλου 
αρχαιολογικού χώρου τής Μεσσήνης.

Ή Μεσσήνη είναι σπουδαιότατος αρχαιολογικός τόπος, τοΰ 
οποίου ή άποκάλυψις δύναται να χαρακτηρισθή ως ένέχουσα οΐαν 
σημασίαν ολίγοι τής Ελλάδος τόποι έ'χουσιν. Άλλ’ή αποκάλυψις 
αυτή δεν συντελεΐται ταχέως διά το μέγιστον έμπόδιον τής καλλιέρ
γειας τοΰ τόπου υπό των κατοίκων των νεωτέρων περί αυτόν κωμών. 
Έλπίζομεν ότι ή Κυβέρνησις, ήτις μελετά τό πράγμα, θέλει προσε
χώς διευθετήσει τό ζήτημα τών αποζημιώσεων τής καλλιέργειας, 
ώστε γοργότερον νά προχωρήση ή αρχαιολογική έργασία.

Τοιαΰτη υπήρξε κατά τό διαρρεΰσαν έτος ή άνασκαφική έργασία 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, αξία κατά πάντα τής τών προηγου
μένων ετών. Έδαπανήθησαν προς τοΰτο δραχ. fifi,538.

Εις τήν σειράν ταύτην τής έκθέσεως ανήκει καί άλλο σπουδαιό
τατοι' άνασκαφικόν ζήτημα, όπερ άνακινηθέν κατά τό παρελθόν 
έτος άπησχόλησε καί απασχολεί ακόμη τήν Άρχ. Εταιρείαν, είναι 
δέ ορθόν νά άνακοινωθή καί τοΐς κυρίοις Εταίροις, ΐνα καταστώσιν 
ενήμεροι τής θέσεως τοΰ ζητήματος.

Πρόκειται, Κύριοι, περί τοΰ αυτόχρημα έθνικοΰ έργου τής 
άνασκαφής τής ’Αγοράς τών αρχαίων ’Αθηνών.

Τό έργον τής άποκαλύψεως τών αρχαίων ’Αθηνών από τής 
ίδρύσεως αυτής ήδη έθεώρησεν ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία ως ένα
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18 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1925

τών σπουδαιότατων σκοπών τής αποστολής αυτής, δυνατό.ι δέ σήμε
ρον να καυχηθή &α τα εννέα δέκατα τών έν ’Αθήναις άποκαλυ- 
φθέντων αρχαίων μνημείων, τών τε κατά χώραν λειψάνων καί τών 
κινητών τών κοσμοΰντων σήμερον τά ’Αθηναϊκά μουσεία, προέρ
χονται έκ τοΰ μακροΰ καϊ ενδόξου τούτου έργου τής ’Αρχαιολο
γικής Εταιρείας.

Άλλ’ή οικονομική κατάστασις τής Εταιρείας δεν επιτρέπει 
αυτή, όπως έξακολουθήση μόνη τό τεράστιον έργον. Ουδέ τό 
Κράτος θά ήδύνατο, τουλάχιστον επί τοΰ παρόντος, νά διεξαγάγη 
μόνον την άνασκαφήν. Είναι άρα ήναγκασμένον το Κράτος ένεκα 
έπειγούσης κοινωνικής ανάγκης νά άναζητήση οικονομικούς άρω- 
γούς εϊτε εντός είτε και έκτος τής Ελλάδος.

Μίαν οικονομικήν διέξοδον, ήτις ταυτοχρόνως περιλαμβάνει 
καί επιστημονικήν συνεργασίαν, αποτελεί ή αξία πάσης προσοχής 
προσφορά τής έν Άθήναις ’Αμερικανικής ’Αρχαιολογικής Σχολής, 
ήτις εκπροσωπούσα έν τή περιπτώσει ταύτη καί πλείονα παγκο
σμίου φήμης ’Αμερικανικά πανεπιστήμια, προτείνει την ΰπ’ αυτής 
άνασκαφήν τών ’Αρχαίων ’Αθηνών.

Ή Ελληνική Κυβέρνησις έν τή ζωηρά συναισθήσει τοΰ εθνι
κού χαρακτήρος τοΰ έργου καί τών μέχρι τοΰδε προσενεχθεισών 
υπό τής Εταιρείας υπηρεσιών, προσεκάλεσεν έπισήμως τήν ’Αρχαιο
λογικήν Εταιρείαν, όπως μετάσχη τής πολυθρυλήτου έπιχειρήσεως 
συντρέχουσα αυτήν καί οίκονομικώς, εί δυνατόν.

Τό συμβούλων, Κύριοι, αντλούν τό αίσθημα τής ύποχρεώσεως 
ταύτης έξ αυτού τοΰ άπαραγράπτου δικαιώματος, όπερ επί τήν 
άνασκαφήν ταύτην έχει, προθύμως παρέσχε τήν ύπόσχεσιν τής τε 
έπιστημονικής συνεργασίας καί τής εντός τών ορίων τής δυνάμεώς 
του οικονομικής αρωγής. Έχομεν δέ απόλυτον πεποίθησιν δτι ή 
συνεργασία αύτη τής ’Αμερικανικής Σχολής έν τή άνασκαφή τών 
’Αθηνών μετά τής Άρχ. Εταιρείας, έάν έπιτευχθή, θά συντελέση 
εις τήν στενωτέραν πνευματικήν έπικοινωνίαν μεταξύ τών δύο 
λαών, έν στιγμή, καθ’ήν πανταχόθεν έκδηλούται ζωηρότατος ό 
πόθος προς πνευματικήν συνεργασίαν τών διαφόρων εθνών καί
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προς έξομάλυσιν των μεγάλων πολιτικών αντιθέσεων διά τής εύγε- 
νοΰς άμίλλης τοϋ πνευματικού συναγωνισμού. ’Ισως μάλιστα θά 
ήτο τής εύγενεστάτης ταύτης προσπάθειας ΰπηρετικώπατον, εάν 
εύρυτέρα διεθνής συνεργασία εν τή άνασκαφή των ’Αθηνών καθι
στά τδ ένδοξον τοΰτο πεδίον επιστημονικήν τρόπον τινά κοινωνίαν 
τών εθνών και φυτώριον τής παγκοσμίου ειρήνης και πραγματικής 
συναδελφώσεως.

Συμπληροΰσα τδ άνασκαφικδν αυτής έργον ή Άρχ. Εταιρεία 
διά άξιου καί, απαραιτήτου συμπληρώματος, ανευ τοΰ οποίου ούδε- 
μίαν σημασίαν έχει ή τΰχη τής σκαπάνης, προέβη εις τήν δημο
σίευσήν ογκώδους τόμου τής Αρχαιολογικής Έφημερίδος (1923) 
περιέχοντος πολλάς και άξιολόγους πραγματείας, αΐτινες ασχολούν
ται περί τε ευρήματα τής Εταιρείας και περί άλλα αρχαιολογικά 
θέματα. Έδαπανήθησαν πρδς τοΰτο δρ. 42.04Γ>.

Δεν πρέπει νά λησμονήται, Κύριοι, ότι ή 'Αρχαιολογική Έφη- 
μερ'ις χρησιμεύει άπδ μακροτάτων ετών ώς αδαμάντινος κρίκος 
επιστημονικής επικοινωνίας τής Ελληνικής ’Αρχαιολογίας μετά 
τής παγκοσμίου επιστήμης καί συντελεί άθορύβως, άλλ’ασφαλώς 
κα! έδραίως εις τήν συντήρησιν τοΰ Ελληνικού επιστημονικού 
πνεύματος και εις τήν αγαθήν περί τής Ελλάδος ύπόληψιν παρά 
τοϊς πεπολιτισμένοις και τιμώσι τήν επιστήμην λαοΐς.

’Αλλά καί τήν βιβλιοθήκην αυτής έπλούτισεν ή Εταιρεία 
δι’ αγοράς ικανών αρχαιολογικών βιβλίων, έδαπάνησε δέ πρδς 
τοΰτο έβδομήκοντα πέντε χιλιάδας δραχμών. Έάν εις τά έξ αγοράς 
νέα βιβλία προσθέση τις καί τά έξ ευμενών δωρεών, δι’ άς εΐμεθα 
εύγνώμονες, ώς καί τά έξ ανταλλαγής τών δημοσιευμάτων τής 
Εταιρείας προερχόμενα βιβλία, θέλει ευχαρίστως παρατηρήσει ότι 
ό πλουτισμός τής βιβλιοθήκης είναι σημαντικός.

Ή βιβλιοθήκη καί τά δημοσιεύματα τής Εταιρείας, ιδία δέ 
ή ’Αρχαιολογική Έφημερίς, είναι οί πόλοι, περί οΰς στρέφεται δ 
έπιστημονικός άξων τοΰ ιδρύματος. Αί άνασκαφαί δεν γίνονται 
μόνον πρδς άποκάλυψιν τών αρχαίων μνημείων, άλλ’ έχουσιν ώς
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άναγκαΐον και άναπόφευκτον συμπλήρωμα την μελέτην και την 
επιστημονικήν ερμηνείαν, άνευ τής όποιας τό έργον τοΰ έπιστή- 
μονος άνασκαφέως καταπίπτει άνευ ούδεμιάς υπερβολής εις τό επί
πεδον τών άρχαιοκαπήλων. Διά τοΰτο δε πάσαν μέριμναν θά κατα- 
βάλη τό Συμβούλων, όπως και έν τω μέλλοντι τηρήση σταθερόν 
την κατεύδυνσιν ταύτην.

Τοιοΰτο υπήρξε, Κύριοι, τό έργον τής ’Αρχαιολογικής Εται
ρείας κατά τό 1925. Έργον ομόλογον προς τό όλον από τοΰ 1837 
μέχρι τοΰδε συντελεσθέν έργον. ’Έργον επιστημονικόν παγκοσμίως 
όμολογούμενον και έργον εθνικόν πανελλήνιος αισθητόν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:05 EEST - 13.56.182.168


