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ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κύριοι Εταίροι,

Κατά κρατήσαν καλόν και σεβαστόν έθιμον, πρώτον έργον 
τοΰ λογοδοτοΰντος έκάστοτε συμβουλίου είναι ή ευλαβής άνάμνη- 
σις των άνδρών εκείνων, οϊτινες, αρχαιολόγοι τε καί φιλάρχαιοι, 
αμέσως ή εμμέσως συνδεθέντες προς τό έργον τής Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, έξέλιπον κατά τό διαρρεΰσαν έτος.

Τό μνημόσυνον τοΰτο έγκώμιον δεν είναι μόνον έκπλήρωσις 
καθήκοντος των έπιζώντων συναγωνιστών προς τους άναλοόσαντας 
την ζωήν εν τώ τιμίω άγώνι τής επιστήμης, άλλ’ είναι καί πολύτι
μος άφορμή διδασκαλίας έκ τοΰ μεγάλου παραδείγματος τών έκλει- 
πόντων έκάστοτε επιφανών συναδέλφων.

Εκ τών επιτιμίων αυτής εταίρων άπώλεσεν ή Εταιρεία τον 
κορυφαΐον Γάλλον επιγραφικόν καί άλλοτε Διευθυντήν τής εν Άθή- 
ναις Γαλλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής Παύλον Foucart, καθηγη
τήν τοΰ Κολλεγίου τής Γαλλίας καί μέλος τής εν Παρισίοις ’Ακα
δημίας τών ’Επιγραφών.

Άποθανών εν ηλικία ένενήκοντα περίπου ετών ό Foucart κατα
λείπει ως μνημεΐον επίζηλον τήν φωτεινοτάτην αΰτοΰ δράσιν έν τή 
Σχολή τών ’Αθηνών καί τήν γονιμωτάτην διδασκαλίαν έν τώ άνω- 
τάτφ διδακτηρίφ τών Παρισίων ως καί τάς σοφάς αΰτοΰ ανακοι
νώσεις έν τοϊς δημοσιεΰμασι τής ’Ακαδημίας. Εύτυχήσας νά δράση
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έν τή Γαλλική Σχολή έν οίς ακόμη χρόνοις δεν ειχεν αύστηρώς 
παγιωθή ή κατεύθυνσις αυτής, ήδυνήθη διά τής αύστηρώς επιστη
μονικής αυτού ροπής κα'ι τής ίσχυράς θελήσεως να καθορίση όρι- 
στικώς τον δρόμον τής Σχολής τον φέροντα προς την άοκνον εργα
σίαν κα'ι την σεμνήν κα'ι «θόρυβον αρχαιολογικήν ερευνάν. Τό χεί- 
ριστον εν τε τή επιστήμη καί έν τή καθόλου μορφώσει είναι ή 
συγκεχυμένη δραστηριότης καί τό σύστημα τού άπτεσθαι των πάν
των. Εις τον Παύλον Foucart παρ’ όλην την αποκλειστικότητα 
αυτού υπέρ τής επιγραφικής, ή Γαλλική Σχολή οφείλει ότι τήν 
συνεκράτησε μακράν τής κατωφερείας εκείνης.

Τί δε οφείλει ή αρχαιολογική επιστήμη καθ’ όλου εις τον έπι- 
φανέστατον όντως άνδρα παρά τάς σοφάς αυτού πραγματείας τάς 
έρμηνευούσας νέας έπιγραφάς έν τφ περιοδικώ τής Γαλλικής Σχολής, 
γινώσκει πας όστις άσχολεΐται περί τά Έλευσίνια μυστήρια, περί 
τάς έν Θράκη Έλληνικάς αποικίας, περί τούς θρησκευτικούς θιά
σους, περί τον Δίδυμον τον γραμματικόν, περί τάς έπιγραφάς των 
Δελφών, περί τήν ελληνικήν έπιγραφικήν καθ’ όλου καί ιδία τάς 
έπιγραφάς έκείνας, τάς οποίας έκδεδομένας ήδη υπό τού Φιλίππου 
Le Bas έσχολίασεν έπειτα πλουσιότατα ό Παύλος Foucart.

Ό μακρότατος έπιστημονικός καί διδακτικός βίος τού Fou
cart έπέτρεψεν εις αυτόν ούχί μόνον νά γράψη ό ίδιος πολύτιμα 
συγγράμματα, αλλά νά παρασκευάση καί άλλους ικανούς προς τούτο* 
δι’ άμφότερα δε είναι ή μνήμη αύτού αξία πάσης εύλαβείας.

’Αλλά καί δεύτερον πλήγμα ύπέστη ή Γαλλική ’Επιγραφική 
καί ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία άπολέσασαι τον δεύτερον έπιφανή 
έργάτην τού κύκλου τούτου, προσφιλή δε όπως καί ό πρώτος διδά
σκαλον, κύριον Βερνάρδον Haussoullier, παλαιόν μαθητήν τού 
Foucart έν τή Γαλλική Σχολή καί πιστόν αύτού φίλον καί συνά
δελφον έν τή ’Ακαδημία.

Ή διδακτική δράσις τού Haussoullier περιλαμβάνεται έν τή 
μακροχρονίω αύτού διδασκαλία έν τή προσηρτημένη εις τήν Σορ- 
βόννην Σχολή τών άνωτέρων σπουδών. Ή Σχολή αυτή καί τό
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Κολλέγιον τής Γαλλίας παρασκευάζουσιν έναμίλλως προς την Σορ- 
βόννην καί την Σχολήν τοΰ Λούβρου τούς μέλλοντας αρχαιολό
γους τής Γαλλίας. ΈκεΤ δε εκ παραλλήλου προς τον Foucart είσή- 
γεν εις την σπουδήν των επιγραφών ό αείμνηστος Haussoullier 
όσους ηύτύχησαν να άκούσωσι τα μαθήματα αύτοΰ περί τής 
Έλλην. επιγραφικής καί περί των αρχαίων πολιτευμάτων, έλκΰων 
διά τε τής έμβριθείας τής διδασκαλίας καί διά τής πραότητος 
των τρόπων.

Ή συγγραφική παραγωγή τοΰ διακεκριμένου άνδρός ΰπήρ- 
ξεν άνταξία τής διδακτικής αύτοΰ ίκανότητος. Δείγμα τής γενικωτέ- 
ρας αύτοΰ αρχαιολογικής μορφώσεως ύπήρξεν ήδη ή πρώτη αύτοΰ 
Λατινική πραγματεία περί τής διακοσμήσεως των τάφων τής Τανά
γρας. Σημαντική δε ήκολούθησεν έπειτα μελέτη περί τής όργανώ- 
σεως των ’Αττικών δήμων, ιστορική τε καί επιγραφική έρευνα 
συγχρόνως.

Άλλ’ εκ τών ώφελιμωτάτων καί σπουδαιοτάτων επιγραφικών 
δημοσιευμάτων τής παγκοσμίου επιστημονικής παραγωγής ύπήρξεν 
ή Συναγωγή τών νομικών επιγραφών τής Ελλάδος, τήν οποίαν εν 
συνεργασία μετά τοΰ πολλοΰ νομικοΰ Dareste καί τοΰ Th. Reinach 
έδημοσίευσεν ό Haussoullier.

To τρίτομον τοΰτο σύγγραμμα είναι ούτω πολύτιμον εις πάντα 
περί τήν ιστορίαν τοΰ Έλληνικοΰ δικαίου διατρίβοντα, καί οΰτω 
γνωστόν, ώστε περιττεύει πάς εύρύτερος περί αύτοΰ λόγος.

’Αξία πάσης τιμής είναι ή έν συνεργασία μετά τοΰ άρχιτέκτο- 
νος Pontremoli έκδοθεΐσα ύπό τοΰ Haussoullier μεγάλη δημοσί- 
ευσις τών κατά τά έτη 1895 καί 1896 γενομένων άνασκαφών τοΰ 
ναοΰ τοΰ Διδυμαίου ’Απόλλωνος.

Έκ τών εργασιών τούτων τοΰ Haussoullier περί τά Δίδυμα 
άπέρρευσε καί ή σημαντική μελέτη αύτοΰ Etudes sur l’histoire de 
Milet et du Didymeion ή έκδοθεΐσα έν έτει 1902.

Παρά τάς άξιολόγους ταύτας προς τήν αρχαιολογικήν έπιστή- 
μην άτομικάς συμβολάς, σπουδαίαν προσήνεγκεν είς τήν καθόλου 
φιλολογίαν ύπηρεσίαν ό Βερνάρδος Haussoullier έπί μακράν σει
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ράν ετών διευθύνας μετά τού Chatelain την Revue de Philologie 
κα'ι συντηρήσας καί διά τής πείρας κα'ι διά τών γνώσεων αυτού 
πολύ ύψηλά την φήμην τής επιστημονικής ταύτης παλαίστρας.

Τρίτον έκ τών επιτιμίων αύτής εταίρων άπώλεσεν ή ’Αρχαιο
λογική Εταιρεία τον Έδουάρδον Naville, τον έν τφ Πανεπιστη- 
μίφ τής Γενεύης καρποψόρως άλλοτε διδάξαντα καί μεγάλης φήμης 
Ελβετόν Αίγυπτολόγον, δστις άπέθανεν έν Malagny έν ήλικίφ 82 
έτών. Τοϋ Naville τό δνομα είναι σταθμός έν τή ιστορία τής έξε- 
ρευνήσεως τής Αίγυπτου, διότι έπ’ αύτοΰ καί τοϋ ’Άγγλου Αίγυ- 
πτολόγου Flinders Petrie κορυφοΰται ή διά μεγάλων άνασκαφών 
έξερεύνησις τοϋ Αιγυπτιακού έδάφους. Μεταξύ δε τών έργων αύτοΰ 
προέχει ή μεγάλη άνασκαφή τοϋ ναοΰ τοϋ Deir- el - Baliari ή δημο- 
σιευθεΐσα εις επτά τόμους τώ 1894, εις δύο δέ τόμους τφ 1905. 
Έκ τών άλλων αύτοΰ δημοσιευμάτων άξια μνείας ένταϋθα είναι τά 
Textes relatifs au mythe d’Horus, La litanie du Soleil, La destruc
tion des hommes par les dieux κ. ά.

Έκ τών Ελλήνων εταίρων έξέλιπε κατά τό διαρρεϋσαν έτος 
ό Θρασύβουλος Άγγελόπουλος ’Αθάνατος, παλαιός τοϋ ήμε- 
τέρου ιδρύματος φίλος καί ΰποστηρικτής, διακεκριμένος δέ νομικός, 
τιμήσας την Ελληνικήν έπιστήμην καί έξαιρέτως προαγαγών την 
περί την δικονομίαν ασχολίαν διά τοϋ πολυτίμου αυτού περιοδικού 
«Θέμιδος», έφ’ ου χαρακτηριστικώς έπέγραψεν ως έμβλημα τό διά 
τον βίον αυτού σημαντικόν ρητόν: vitam impendere vero (άνα- 
λίσκετε την ζωήν υπέρ τής αλήθειας).

Ό Τιμολέων Άμπελάς, έφέτης έν Άθήναις, διακριθείς έν 
τώ δικαστικφ κλάδφ διά τήν προς τό καθήκον προσήλωσιν καί τον 
ακραιφνή ζήλον περί τήν έκτέλεσιν τής γενικωτέρας αυτού έν τή 
κοινωνία αποστολής. ’Αλλά καί ως λογοτέχνης καί ποιητής διε- 
κρίθη ό Τιμολέων Άμπελάς καταλαβών ίδιάζουσαν θέσιν κατά τήν 
παρελθοϋσαν περίοδον τής Λογοτεχνίας τής ήμετέρας πατρίδος.

Ό ’Αλέξανδρος Λυκάκης άρχιτέκτων καί από τοϋ 1890
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άφωσιωμένος εταίρος τοΰ ιδρύματος, παρέσχε συχνότατα πολυτί
μους εις τάς αρχαιολογικός έρευνας τής Εταιρείας υπηρεσίας διά 
τής συντάξεως πολλών τοπογραφικών σχεδίων τών διαφόρων άνα- 
σκαφών.

Ωσαύτως έξέλιπε και ό Στυλιανός Παντερμαλής έκ τών 
νεωτέρων εταίρων ημών.

Τελευταΐον αναφέρω, ϊνα έξάρω αυτόν περισσότερον, τον 
Ίωάννην Μαρκόπουλον. Εκλεχθείς εταίρος τφ 1876 διετέλε- 
σεν έ'κτοτε ειλικρινής καί πιστός φίλος τοΰ ιδρύματος, ανελλιπώς 
παριστάμενος εις τάς σενελεύσεις καί τάς διαλέξεις αύτοΰ, ούδεμίαν 
δε παραλείπων ευκαιρίαν, όπως δεικνύη τό ζωηρόν αύτοΰ ενδιαφέ
ρον υπέρ τών εργασιών τής Εταιρείας. Γεννηθείς εν Σμύρνη τφ 
1837 έσπούδασεν εν τή Παρισινή Σχολή τών γεφυροποιών μηχα- 
χανίκών, έπανελθών δέ εις την Ελλάδα είσήλθεν εις την στρατιω
τικήν Σχολήν τών Εύελπίδων, εξ ής άπεφοίτησεν ως άνθυπολοχα- 
γός τώ 1862. Τώ 1878 ό Μαρκόπουλος μετέστη εις τό τότε συστα- 
θέν σώμα τών πολιτικών μηχανικών, έ'κτοτε δέ παρέμεινεν εν τή 
υπηρεσία τών δημοσίων έ'ργων άνελθών μέχρι τοΰ βαθμοΰ τοΰ 
Έπιθεωρητοΰ. Τή 24*> Μαρτίου 1926 ό Μαρκόπουλος έκλεισε τό 
βιβλίον τής ζωής του εν ηλικία όγδοήκοντα εννέα ετών, βιβλίον 
περιέχον πολλάς καλάς σελίδας. ’Αλλά τήν λαμπροτάτην δΓ ημάς 
σελίδα τοΰ βιβλίου τούτου έπεφυλάχθη νά προσθέση ό αείμνηστος 
εταίρος μετά τον θάνατον αύτοΰ. Διά τής διαθήκης αύτοΰ κατέ
στησε τήν ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν κληροδόχον τεσσάρων χιλιά
δων ομολογιών τοΰ άναγκαστικοΰ δανείου τοΰ 1922, ΐνα έκ τοΰ 
εισοδήματος αύτών έκτελώνται άνασκαφικαί έργασίαι εν Άθήναις.

ΙΙάσα τιμή καί εύλάβεια προς τήν μνήμην τοΰ Ίωάννου Μαρ- 
κοπούλου. Ή γενναία αύτοΰ πράξις έταξεν αύτόν εις τούς εύεργέ- 
τας τής Εταιρείας, αποτελεί δέ τίτλον τών απογόνων αύτοΰ.

Κλείοντες τό μνημόσυνον τοΰτο επί τών νεοσκαφών τάφων 
τών ευεργετών τής επιστήμης καί τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, 
εΐμεθα ευτυχείς, διότι κατά τήν ημέραν ταύτην δυνάμεθα έφέτος νά 
προσθέσωμεν τήν βαθεϊαν ημών ευγνωμοσύνην καί προς τήν μνή-
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μην τοΰ αοιδίμου Μακεδόνος Βαρώνου Κωνσταντίνου Μπέλιου, 
δστις, γνωστότατος άλλως διά τάς προς τό έθνος μεγάλας αύτοΰ 
δωρεάς, συμφώνως προς πρόσφατον άνακοίνωσιν τοΰ συναδέλφου 
κ. Χατζή, φαίνεται ότι είναι ό σχών την πρωτοβουλίαν τής ίδρύ- 
σεως τής "Αρχαιολογικής Εταιρείας. "Από τής 6ης Ίανουαρίου 1837 
μέχρι τής 6ης Ίανουαρίου 1927 διέρρευσαν ένενήκοντα όλα έτη, 
έ'τη αγώνων καί εργασίας, συντελεσθείσης διά μέσου αντιθέ
σεων καί προσκομμάτων οΰχΐ σμικρών και προσενεγκούσης ικανά 
πρός τε την Ελληνικήν καί την διεθνή επιστήμην· Τό παρα- 
χθέν καί ευτυχώς ακόμη παραγόμενον σημαντικόν έργον τοΰ ιδρύ
ματος τούτου είναι ό κάλλιστος στέφανος των εύγενεστάτων 
προσπαθειών τοΰ Κωνσταντίνου Μπέλιου καί τών προθυμότατα 
μετ’ αύτοΰ συνεργασθέντων έπιφανεστάτων Ελλήνων τών χρό
νων εκείνων.

Τον δ ιά τοΰ θανάτου άραιωθέντα κατάλογον τών επιτιμίων 
εταίρων συνεπλήρωσε κατά τό παρελθόν έτος τό Συμβούλων έκλέ- 
ξαν δύο επιφανείς έν τή επιστήμη άνδρας, τον Ούλερΐχον Wilcken 
καί τον Όθωνα Kern, οΰς μάλιστα εΐχομεν την τιμήν νά φιλοξενή
σω μεν επί μακρότερον έν Έλλάδι.

Έκ τούτων ό μέν Wilcken, καθηγητής τής αρχαίας ιστορίας 
έν τώ Πανεπιστήμια) τοΰ Βερολίνου, έγένετο ιδρυτής τής παπυρο- 
ρογικής έρεύνης έν Γερμανία καί άξιολογώτατος προβιβαστής τών 
παπυρολογικών μελετών έν τή διεθνεΐ έπιστήμη, ό δέ Kern, καθη
γητής τής αρχαίας φιλολογίας έν τφ Πανεπιστήμια) τής Χάλλης, 
παρέσχε μέχρι τοΰδε σημαντικάς εις τήν Ελληνικήν έπιγραφικήν 
υπηρεσίας, έκορύφωσε δέ τό όλον αύτοΰ έργον διά πολυτιμοτάτου 
συγγράμματος περί τής Ελληνικής θρησκείας. Τιμήσασα τούς 
άνδρας τούτους ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία ήθέλησε νά έκδηλοάση 
τήν βαθεϊαν εύγνωμοσύνην καί τον θαυμασμόν, όστις οφείλεται 
πρός τούς άπανταχοΰ τοΰ κόσμου ύπέρ τής προαγωγής τής κοινής 
επιστήμης άκαμάτως εργαζομένους καί φωτίζοντας τον δρόμον τών 
έπερχομένων διά τοΰ πυρσοΰ τής αλήθειας.
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Την αυτήν άνάντη οδόν τής έρεΰνης καί τής μελέτης των 
εθνικών μνημείων όδεύουσα πάντοτε καί ή ’Αρχαιολογική Εται
ρεία προσεπάθησε καί κατά τό λήξαν έ'τος να φανή αξία τής ιστο
ρίας αυτής καί των υποχρεώσεων αυτής. Εξακολουθούσα τό σημαν- 
τικώτατον άνασκαφικόν αυτής έργον ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία 
έξετέλεσε πέρυσι τάς εξής άνασκαφάς:

1. Έν Ά'θήναις έξηκολοΰθησεν ή έξερεΰνησις τοΰ ’Ωδείου 
τοΰ Περικλέους διά τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ ’Αρχαιολογικού Μουσείου 
κυρίου Παν. Καστριώτου. Ή σκαφή είχε περιορισθή πέρυσιν εις 
τήν μερικήν άποκάλυψιν τοΰ τοίχου τής Β. πλευράς τοΰ οικοδο
μήματος έξικνουμένης μέχρι σχεδόν τοΰ βορειανατολικοΰ αναλήμ
ματος τοΰ θεάτρου τοΰ Διονύσου. Κατά τό 1926 έγένετο τοΰ τόπου 
τούτου έντελής άποκάθαρσις, άπεκαλύψθη δε ολόκληρος ό τοίχος 
τής Β. πλευράς τοΰ οικοδομήματος, ώστε δυνάμεθα νΰν νά έχωμεν 
ασφαλή μίαν των διαστάσεων τοΰ Ωδείου. Τό μήκος αυτής ήτο 
61 μέτρων.

Ή εκσκαφή τοΰ εσωτερικού τοΰ Ωδείου διά τό ύπερβαΐνον τά 
7 μέτρα βάθος τής έπιχώσεως δεν είναι επί τοΰ παρόντος δυνατή, 
άλλ’ουδέ καί απολύτως επείγουσα. "Ο,τι προέχει σήμερον είναι ή 
έξακρίβωσις τοΰ μήκους καί τής Δυτικής πλευράς, ΐνα φανή σαφέ- 
στερον τό διάγραμμα τοΰ Ωδείου. Εις τούτο δέ καί ασχοληθείς 
ό κ. Καστριώτης άπεκάλυψε κατά τό 1926, εί καί ούχί έν συνεχείς*, 
αλλά κατά διαστήματα, μέγα τοΰ τοίχου τής δυτικής πλευράς, όστις 
έχει ωσαύτως τήν κατωτάτην σειράν έκ λίθων Καρά, ανάγεται άρα 
εις τήν Περίκλειον περίοδον, επί τής οποίας έστηρίχθη κατά τήν 
άνοικοδόμησιν καί ό Άριοβαρζάνης έν έ'τει 54 π. X. — Ό άποκα- 
λυφθείς δυτικός τοίχος τοΰ ’Ωδείου μέχρι τοΰ προπύλου έ'χει μήκος 
μέτρων 47,50. Επειδή όμως ό Παυσανίας διδάσκει ότι τό Ώδεΐον 
ήτο τετράγωνον, φαίνεται πιθανόν ότι ό δυτικός τοίχος έξηκολού- 
θει καί πέραν τοΰ προπύλου μέχρι συμπληρώσεως τοΰ μήκους των 
61 μέτρων. Εις τούτο θά άποβλέψη ή προσεχής έρευνα. ’Εκ των 
κινητών ευρημάτων άξιος μνείας είναι ανάγλυφος μικρός μαρμάρι
νος βωμός φέρων τήν έπιγραφήν: Φιλιστείδης ευχήν άνέθηκεν

G
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Άσκληπιφ Σωτήρι. Ή επιγραφή ανήκει εις τον 20ν μ. X. αιώνα, 
κατέπεσε δέ ασφαλώς εκεί έκ τοϋ πλησίον κειμένου ’Ασκληπιείου, 
ώς όρθώς παρατηρεί ό άνασκάπτων.

2. Έν τώ Άμφιαρείω τοΰ Ώρωποΰ έξηκολούθησε τάς 
εργασίας ό Διευθυντής τοΰ Επιγραφικού Μουσείου κ. Βασίλειος 
Λεονάρδος, είργάσθη δέ κυρίως έν τφ θέατρο.) και έν τή στοά 
μετά τών δεκατεσσάρων στυλών, άποβλέπων εις τήν άνακά- 
θαρσιν τοϋ ύπ’ αύτοϋ άνασκαφέντος σημαντικωτάτου ίεροϋ τοΰ 
Άμφιαράου, ΐνα καταστή ευχερής ή τελειωτική αύτοϋ σχεδιο- 
γράφησις. Παρά τήν πολύν χρόνον άπαιτοϋσαν κάθαρσιν τοϋ 
χώρου, συντελεί ό κ. Λεονάρδος κα'ι τήν έπιστημονικήν τακτοποίη- 
σιν κα'ι έκθεσιν τών αξιόλογων αρχιτεκτονικών λειψάνων έκάστου 
κτίσματος τοϋ ίεροϋ.

Κα'ι έν μέν τώ θεάτρω άνεκαθάρθη ή ορχήστρα καί έξετέθη- 
σαν έν αυτή τά σωζόμενα πολύτιμα αρχιτεκτονικά μέλη τοϋ προ
σκηνίου κα'ι τής σκηνής. Είτα έκαθάρθη έξ ολοκλήρου ό ύπόνομος 
τοϋ θεάτρου καί κατέστη δυνατή ή μελέτη τής οίκοδομίας αύτοϋ, 
ήν καί περιγράφει λεπτομερώς έν τή έκθέσει αύτοϋ ό κ. Λεονάρδος.

Έν δέ τή δεκατετραστύλφ στοά έξηκολούθησεν ή κάθαρσις 
τών διαμερισμάτων αύτής, κατά δέ τήν έργασίαν ταύτην εύρέθη 
μέγα χαλκοϋν στάθμιον, ολκής 850 γραμμαρίων, φέρον δέ δι’ έκτυ
πων γραμμάτων τήν επιγραφήν Άμφιαράου.

’Έκ τε τοϋ σταθμίου τούτου καί έκ τού άλλοτε έν τή αύτή 
στοά εύρεθέντος ό κ. Λεονάρδος εικάζει πιθανώτατα ότι τό οικοδό
μημα ήτο τό άγ ορανόμιον, όπερ πλείονες έπιγραφαίτοϋ ίεροϋ 
άναφέρουσιν.

Έπ’εύκαιρία τής σημαντικής ταύτης άνασκαφής εΐμεθα υπο
χρεωμένοι νά άναφέρωμεν τήν δυσκολίαν, τήν οποίαν συναντά τό 
Συμβούλων περί τήν έξεύρεσιν καταλλήλου σχεδιαστοϋ προς σύν
ταξιν τοΰ γενικού σχεδίου τοϋ Άμφιαρείου. Έλπίζομεν ότι έν τώ 
μέλλοντι θά έχωμεν εύρυτέραν τήν έν τούτα» συνεργασίαν τών έν 
τφ Υπουργεία» τής Παιδείας αρχιτεκτονικών ύπηρεσιών.
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3. Έν Νέα Άγχιάλφ έξηκολούθησεν ή άνασκαφή τής μεγάλης 
χριστιανικής βασιλικής διά του καθηγητοΰ κ. Γ. Σωτηρίου.

Σκοπός τής εργασίας τοΰ 1926 ήτο ή άπό τής μεγάλης έπιχώ- 
σεως έκκαθάρισις τοΰ αίθριου τής βασιλικής καί ή ερευνά των 
κατά την νοτίαν πλευράν αυτής προσκτισμάτων.

Ή έκκαθάρισις τοΰ αίθριου διηυκρίνησε τελείως τά πράγματα 
έφάνη δε σαφώς τό διάγραμμα αΰτοΰ. Είναι δηλ. τοΰτο μεγαλο
πρεπές διαμέρισμα τετράπλευρον περιθεόμενον υπό στοών καταλει- 
πουσών τό μέσον ύπαιθρον. Κατά τό μέσον τής ανατολικής πλευ
ράς υπάρχει ή φιάλη, ή οποία έν άλλοις όμοίοις οίκοδομήμασι κατέ
χει τό κέντρον τοΰ αίθριου. Ή δυτική πλευρά είναι τοξοειδής, κατά 
δέ τό αριστερόν αυτής άκρον εύρέθη φρέαρ μετά πολλής έπιμελείας 
έκτισμένον. Ή μερική κάθαρσις τοΰ φρέατος τούτου επιτρέπει νά 
είκάσωμεν δτι κάτωθεν ολοκλήρου τοΰ αίθριου υπήρχε δεξαμενή, 
έκ τής όποιας ήντλεϊτο τό ύδωρ διά τοΰ φρέατος.

Κατά τήν εκσκαφήν τοΰ αίθριου άνευρέθησαν πάντα σχεδόν 
τά τεμάχια, δι’ ών δυνάμεθα νά άναπαραστήσωμεν ακριβώς τήν 
αρχιτεκτονικήν διάρθρωσιν καί τήν διακόσμησιν τοΰ αίθριου. 
Κιονόκρανα, άνευ τρυπάνου κατειργασμένα, έ'χουσι ποικίλας μορ- 
φάς καί διάφορα κεντρικά θέματα ή άμφορία μετ’ έκφυομένης 
άκάνθης ή έλικα μετά ήμιφύλλων άκάνθης ή τρίφυλλα ή άλλα 
τοιαΰτα διακοσμητικά θέματα. Τά επιθήματα είναι απλά, φέ- 
ρουσι δέ έν τφ μέσφ τον ούχί όρθώς λεγόμενον λατινικόν 
σταυρόν. Ωσαύτως εύρέθησαν καί πολλά τεμάχια θωρακίων 
διατρήτων ή ακεραίων, αναγλύφων πλαισίων εικόνων καί περι- 
θυρωμάτων, άτινα πάντα έταξινομήθησαν υπό τοΰ κ. Σωτηρίου 
έν τφ σχηματιζομένω κατά μικρόν αξιολογώ χριστιανικφ μουσείω 
Ν. Άγχιάλου.

Μετά ταΰτα ήρχισεν ή διευκρίνησις τών νοτίων προσκτισμά- 
των τής βασιλικής.

1) τετράγωνον διαμέρισμα συγκοινωνοΰν διά μιάς θύρας μετά 
τοΰ αίθριου. Τοΰτο είναι πιθανώτατα ό δεξιός πύργος τοΰ ναοΰ.

2) Επιμήκης αίθουσα άπολήγουσα είς ημικύκλιον καί έπικοι-
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νωνούσα μετά τε τοϋ αίθριου καί τοϋ νάρθηκος. Τό διαμέρισμα 
τοϋτο είναι πιθανώς σκευοφυλάκιον.

4) Προς Δ. της πύλης τοϋ νάρθηκος εύρέθη αυλή μετά ψηφι
δωτού δαπέδου, όμοιου προς τό τοϋ αριστερού κλιτούς τοϋ ναοΰ.

Μικρόν τετράγωνον διαμέρισμα δεξιά τής πύλης έχει μορφήν 
χωνευτηρίου.

Κατά ταΰτα περί τήν Βασιλικήν έχομεν ολόκληρον συγκρό
τημα κτισμάτων, άτινα πάντα, έκ τοϋ 5ου αίώνος άπορρέοντα, δεν 
παρουσιάζουσι μεταγενεστέρας έπισκευάς καί αλλοιώσεις, άποτε- 
λοΰσι δε διά τούτο σπουδαιότατον εν τω συνόλω αυτού μνημεΐον 
προς μελέτην τής αρχαίας χριστιανικής τέχνης.

4. Έν Φεραΐς έξηκολούθησε τάς εργασίας τής άποκαλύψεως 
τοϋ ιερού τού Διός Θαυλίου ό καθηγητής κ. Άρβανιτόπουλος έν 
συνεργασία μετά τοϋ εταίρου τής έν ’Αθήναις Γαλλικής Σχο
λής κ. Bequignon άναλαβόντος τήν μελέτην των αρχιτεκτονικών 
ευρημάτων.

Σκοπός τής έργασίας ήτο κατά τό 1926 ή εϋρεσις τοϋ 
περιβόλου τού ιερού χώρου. Κατά τήν προς τοϋτο νοτίως τοϋ 
ναού γενομένην σκαφήν άνευρέθη μέγας αποθέτης ήτοι λάκκος, 
έπίτηδες κατασκευασθείς υπό τών κτισάντων τον τελευταΐον ναόν 
τού 4ου αίώνος. Εντός τοϋ αποθέτου τούτου, τού οποίου τό 
πλάτος ήτο 20 μέτρων, τό βάθος 2 μέτρων, τό δέ μήκος υπέρ τά 
είκοσι μέτρα — εύρέθη γόμωσις ανάμικτος έκ μικρών καί μεγάλων 
λίθων, αργών ή κατειργασμένων καί προερχομένων έκ τού λαμπρού 
αρχαϊκού ναοΰ τοϋ 5ου αίώνος, μεταξύ τών οποίων ήσαν πολυά
ριθμα θραύσματα αγγείων άπό τής νεολιθικής περιόδου μέχρι τοϋ 
4ου π. X. αίώνος. Ωσαύτως εύρέθησαν έκεΐ πολλά χαλκώματα τών 
γεωμετρικών χρόνων, έλάχιστα δέ τών ιστορικών — ήτοι πόρπαι, 
βελόναι, περόναι, δακτύλιοι, μικρά κάτοπτρα, ζωάρια, σπονδικαί φιά- 
λαι κ. ά. πάντα προερχόμενα έκ τού πρώτου ναού ήτοι τού ναού τοϋ 
7ου αίώνος πλήν ολίγων προερχομένων έκ τού δευτέρου ναού τού 
5ου αίώνος. Μεταξύ τών δευτέρων τούτων έξαίρει ό κ. Άρβανιτό-
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πουλος ώραΐον χαλκούν αγαλμάτων οπλίτου ή ’Άρεως των αρχών 
τοΰ 5ου αίώνος, εξαίρετου αρχαϊκής τέχνης, καί κεφαλήν γρυπός 
χαλκήν των αυτών χρόνων. 'Ωσαύτως εΰρέθη ακέραια ασυνήθους 
πάχους στήλη, φέρουσα ολίγα μεγάλα καί άρχαϊκώτατα γράμματα.

Σκοπός τοΰ αποθέτου τούτου είναι κατά τον άνασκάπτοντα 
ούχί μόνον όπως δεχθή την εύρεθεΐσαν γόμωσιν, άλλα καί όπως 
στερεωθή τό περί τον ναόν έδαφος. Άλλα καί τον προς δυσμάς 
μέγαν αποθέτην έξηκολούθησεν ερευνών ό κ. Άρβανιτόπουλος, έξη- 
κρίβωσε δέ καί την κατά τρία στρώματα διάταξιν αυτού άνταποκρι- 
νομένην προς τάς περιόδους τοΰ ιερού. Καί τοΰ αποθέτου τούτου 
ή μελέτη είναι διδακτική καί διά τήν διάταξιν αύτοΰ καί διά τό 
περιεχόμενον καθ’ εαυτό λαμβανόμενον.

Κατά πάσαν πιθανότητα ύπάρχουσιν ακόμη δύο άποθέται κατά 
τήν βορείαν καί τήν ανατολικήν πλευράν τοΰ ναού, μόνον υπό χρι
στιανικών τάφων ίσως βλαβέντες. Προς τούτοις υπάρχει ελπίς νά 
εύρεθώσιν εκεί υπό τό κατώτατον στρώμα καί άλλοι γεωμετρικοί 
τάφοι, όποιοι εύρέθησαν κατά τούς άλλους άποθέτας, άθικτοι. Ση- 
μειώσεως αξία είναι ωσαύτως καί ή εΰρεσις μικρού θολωτού τάφου 
κοινού Θεσσαλικού τύπου, γνωστού έκ Σέσκλου, Λεστιάνης καί 
άλλων τόπων.

Οΰτω κατά μικρόν συμπληρούται ή ιστορία τού σημαντικού 
τούτου ιερού, αί δέ λεπτομέρειαι αύτού προσεκτικώς μελετώ μένα ι 
καί ανασκαπτόμεναι θέλουσι διαφωτίσει ούχί μόνον τήν τοπικήν 
Θεσσαλικήν αρχαιολογίαν, αλλά πιθανώτατα καί τήν 'Ελληνικήν 
αρχαιολογίαν κάθ’ όλου.

5. Έν Σέρραις ένεκαίνισε κατά τό 1926 ή Αρχαιολογική 
Εταιρεία σκαφικάς έρεύνας Βυζαντινών μνημείων διά τού Εφόρου 
τών Μεσαιωνικών μνημείων τής Μακεδονίας κ. Άνδρέου Ξυγγο- 
πούλου.

Ό κ. Ξυγγόπουλος έξηρεύνησε τον επί τοΰ Κάστρου τών Σερ
ρών ναΐσκον τού Αγίου Νικολάου καί τήν έν τή πόλει Μητρόπολιν.

Ό ήρειπωμένος ναΐσκος τού Αγίου Νικολάου διασφζει μεν
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τήν βορείαν, την νοτίαν έν μέρει και τήν ανατολικήν πλευράν, άλλα 
δεν ήτο τελείως διηυκρινισμένον τό διάγραμμα αΰτοϋ, ουδέ ή ύπ’αύ- 
τόν κρύπτη.

Ή έξέτασις έ'δειξεν δτι ό ναός ήτο τρουλλωτός καί έ'φερε τρεις 
αψίδας ήμιεξαγωνικάς κατά τάς τρεις πλευράς, βορείαν, ανατολικήν 
καί νοτίαν συμφώνως προς τό 'Αγιορειτικόν σύστημα. Διαφέρει 
δμως ό "Αγιος Νικόλαος τών Σερρών από των Άγιορειτικών ναών 
ώς προς τον τρόπον τής στηρίξεως τού τρούλλου. Ό τροΰλλος αυτού 
στηρίζεται επί τυφλών τόξων ευρισκομένων εις τάς τέσσαρας πλευ
ράς τού ναού, έν Φ ό τροΰλλος τών άγιορ· ναών στηρίζεται επί τεσ
σάρων κιόνων. Ή σκαφή έ'δειξεν ωσαύτως τό προς δυσμάς μήκος 
τού ναού καί τήν διαμόρφωσιν τού νάρθηκος στεγαζομένου διά 
τριών θολίσκων. Ό καθαρισμός τής κρύπτης άπεκάλυψεν αυτήν 
τών αυτών καί ό ναός διαστάσεων καί έ'χουσαν τρία θολωτά διαμε
ρίσματα άντιστοιχοϋντα προς τό ιερόν, τον κυρίως ναόν καί τον 
νάρθηκα. Κατά τήν Β καί τήν Ν πλευράν ήνοίγοντο τάφοι σήμερον 
κατεστραμμένοι· Καί εκ τούτου καί εκ τού πλήθους τών ανθρωπί
νων οστών είναι σαφές δτι ή κρύπτη έχρησιμοποιεΐτο ώς νεκροτα- 
φεΐον· Ή δλη εκκλησία, ώς εκ πολλών ασφαλών δεδομένων 
συνάγεται, έκτίσθη κατά τά πρώτα έτη του 14ου αίώνος-

Ή δεύτερα έν Σέρραις έρευνα έγένετο έν τή μητροπόλει τών 
'Αγίων Θεοδώρων, ή οποία κατά τήν έν έτει 1913 γενομένην μεγάλην 
πυρκαϊάν έπαθε μεγίστας βλάβας, νϋν δέ εύρίσκεται έν έρειπιώδει 
σχεδόν καταστάσει. Είναι ήδη γνωστόν τό πολύτιμον ψηφιδωτόν 
τής άψίδος τής μητροπόλεως τό παριστών τήν μετάληψιν τών ’Απο
στόλων. Ή δλη μητρόπολις έχει σχήμα τρικλίτου ξυλοστέγου βασι
λικής, ή δέ έρευνα έσκόπει νά έξακριβώση, αν τό μνημεϊον έκτίσθη 
έξ ολοκλήρου έν τή βυζαντινή περιόδω ή μήπως έπεσκευάσθη απλώς 
έν βυζαντινοΐς χρόνοις, ήτο δέ άρχήθεν κτίσμα παλαιοχριστιανικόν. 
Ή μέχρι τών θεμελίων φθάσασα ένιαχοΰ σκαφή έ'δειξεν άναμφι- 
σβητήτως δτι ή μητρόπολις τών 'Αγίων Θεοδώρων άνήκει πράγματι 
εις τήν βυζαντινήν περίοδον, έκτίσθη δέ περί τά τέλη τού 11ου ή 
κατά τον 12ον αιώνα, ώς νομίζει ό έρευνήσας.
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Ωσαύτως έμελετήθη ή βυζαντινή όχύρωσις τοΰ κάστρου, ίδίρ 
δε ό πύργος «όν έκτισεν Όρέστης» κατά την κεραμόκτιστον επι
γραφήν, φαίνεται δε δτι ό πύργος έκτίσθη κατά τον 140ν αιώνα ώς 
καί ό ναΐσκος τοΰ 'Αγ. Νικολάου· Έλπίζομεν δτι ή ευοίωνος αΰτη 
έναρξις συστηματικής μελέτης των μνημείων των βυζαντινών Σερ
ρών θέλει εξακολουθήσει εν εύρυτέρα κλίμακι κατά τό προσεχές έτος·

Η Μακεδονία είναι σημαντικώτατος αρχαιολογικός τόπος ελά
χιστα μέχρι τοΰδε έξερευνηθείς, τοΰ οποίου είτε άνασκαφική είτε 
άλλη μελέτη θέλει αποδώσει γενναίαν αμοιβήν· Ή έξερεύνησις 
βεβαίως αΰτη δεν είναι δυνατόν οΰτε εν βραχεί νά συντελεσθή ούτε 
δι’ ολίγων μέσων· Θεμελιώδες ζήτημα είναι και εν προκειμένφ νά 
προβαίνη σταθερώς ή έ'ρευνα έστω καί κατά μικρόν, αλλά κατά 
σύστημα καί επιμονήν· Μέγα προς τοΰτο ευτύχημα είναι ή ΐδρυσις 
άνωτάτης πνευματικής εστίας εν τή περιβλέπτφ Θεσσαλονίκη· Ή 
’Αρχαιολογική Εταιρεία, ώς επιστημονικόν κατ’ εξοχήν ίδρυμα, 
χαιρετίζει τήν ϊδρυσιν τοΰ δευτέρου Έλληνικοΰ Πανεπιστημίου 
μετά ειλικρινούς χαράς καί πέποιθεν δτι προστίθεται εις τον ελλη
νικόν επιστημονικόν αγρόν αγαθός συνεργάτης λατρεύων τά αυτά 
ιδεώδη καί έπιδιώκων τούς αυτούς εθνικούς σκοπούς· Επιθυμούν 
δε τό Συμβούλων νά παράσχη καί έμπρακτον έκδήλωσιν τών αισθη
μάτων αυτού τούτων προς τό Πανεπιστήμιον τής Θεσσαλονίκης 
όμοθύμως άπεφάσισεν, δπως άποστείλη προς αύτό ολόκληρον τήν 
σειράν τών δημοσιευμάτων τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας·

61ιν άνασκαφήν έξετέλεσεν ή Εταιρεία έν Νικοπόλει εξακο
λουθούσα τάς προ ετών άρξαμένας έκεΐ άξιολογωτάτας εργασίας. 
Κατά τό 1926 συνειργάσθησαν έν Νικοπόλει μετά τού κ. Άλεξ. 
Φιλαδελφέως καί οί κύριοι Γ. Σωτηρίου καί Ά Όρλάνδος, ή δε 
συντελεσθεΐσα εργασία έχει ώς εξής:

Ό μεν κ. Όρλάνδος έμελέτησε καί έσχεδίασε τά βυζαντινά 
τείχη τής Νικοπόλεως, ό δε κ. Φιλαδελφεύς καί ό κ. Σωτηρίου 
ήσχολήθησαν περί τό άνασκαφικόν μέρος. Ή άνασκαφική εργασία 
έστράφη πρώτον προς τήν έξερεύνησιν τού προ τής βασιλικής τού
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Δουμετίου χώρου καί άπεκάλυψεν ολόκληρον την δυτικήν πλευράν 
τής βασιλικής μετά τοΰ πυλώνος τοϋ αίθριου, καί σειράς δωμα
τίων έν εΐδει καταστημάτων, εΰρε δέ καί την προς την βασιλικήν 
άγουσαν μεγάλην οδόν, ή οποία κατέληγεν άφ’ ενός είς τήν νοτίαν 
πύλην τοϋ τείχους, άφ’ ετέρου δέ είς τήν προς Β. κειμένην δεξα
μενήν. Πέραν τής όδοϋ εύρέθησαν διάφορα διαμερίσματα έν 
συμπλέγματι άνήκοντα είς τήν ανατολικήν πλευράν τοΰ άλλοτε 
άνασκαφέντος μεγάλου κτίσματος, τοϋ ίσως μεν αρχή δ εν χριστια
νικού, ούχί δέ άπιθάνως μάλλον ρωμαϊκού, μετατραπέντος είς 
χριστιανικόν.

Μετά ταϋτα ή άνασκαφή έστράφη είς τήν συμπλήρωσιν τοϋ 
έργου έν τώ μεγάλω κτίσματι, ένθα ή ψηφιδωτή έπιγραφή αναφέ
ρει τό όνομα τοΰ έπισκόπου Άλκίσονος.

Κατά τήν δυτικήν πλευράν τοϋ αίθριου ή περιστυλίου εΰρέ- 
θησαν πολλά αρχιτεκτονικά μέλη, μεταξύ δέ αυτών έπιμήκης πλάξ 
μετ’ αναγλύφων κοσμημάτων, ωσαύτως δέ έν δευτέρα χρήσει στο
μίου φρέατος αρχαίος ελληνικός βωμός κυλινδρικός καθιερωμένος 
είς τόν ’Ασκληπιόν καί ύπ’ αυτόν βαθύ φρέαρ. Έκ των ποικίλων 
κινητών ευρημάτων έξαίρουσιν οί άνασκάπτοντες 1) Όρειχάλκινον 
σταυρόν φέροντα δι’ αναγλύφων γραμμάτων τό έπιγραφ. σύμ
πλεγμα ΦΩΣ ΖΩΗ. 2) Μολυβδόβουλλον μετά τής έπιγραφή; 
Michaelia illustriu καί 3) Χαλκά νομίσματα τεσσαρακοντανού- 
μια τών παλαιών βυζαντινών χρόνων.

Ό όρειχάλκινος σταυρός, όστις είναι καί τό πολυτιμότερον 
τών ευρημάτων τούτων, έχει ύψος 0.16 καί πλάτος 0,105, έχει δέ
άλύσεις άνωθεν μέν προς άνάρτησιν αύτοϋ, κάτωθεν δέ προς έξάρ- 
τησιν πολυκανδήλου. Οί σταυροί ούτοι είναι σπανιότεροι, άνήκουσι 
δέ είς παλαιοχριστιανικούς χρόνους.

Μετά τήν έκκαθάρισιν ό χώρος έφάνη έχων σχήμα αίθριου, 
τού οποίου έκτος τής βόρειας καί ή κατά τό 1925 άποκαλυφθεΐσα 
δυτική πλευρά είχε ψηφιδωτόν δάπεδον μετά γεωμετρικών διακο- 
σμήσεφν. ’Άλλο έπίμηκες διαμέρισμα έχον κατά τό μέσον τής δυτ. 
πλευράς ή μικυκλικήν αψίδα εΰρίσκεται προς Α τοϋ αίθριου. Παρά
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την ήμικυκλ. αψίδα υπάρχει τετράγωνον διαμέρισμα μετά φρέατος 
κα'ι απέναντι τής άψΐδος τού παρεκκλησίου υπάρχει υπόγειος στοά, 
ή οποία (ραίνεται ότι ήτο δεξαμενή. Πάντα τα χαρακτηριστικά 
ταΰτα άναδεικνύουσι τό κτίσμα τοΰτο ώς χριστιανικόν βαπτιστή- 
ριον άξιολογώτατον, θά ήτο δε πολύτιμος ή μελέτη των λειψάνων 
προς άναπαράστασιν πολυτιμοτάτου μνημείου τοϋ είδους τούτου. 
Ιίαρά τάς σημαντικάς ταύτας άνασκαφικάς εργασίας έγένετο εν 
Νικοπόλει και άλλη τις σπουδαία υπέρ των μνημείων αυτής εργα
σία. Είναι δε αυτή ή έ'ναρξις τής στερεώσεως των ψηφιδωτών διά 
τοϋ κ. Στεφ. Ξενοπούλου. Όφείλομεν δε νά έξάρωμεν ενταύθα 
την υπό τού δήμου Πρεβέζης γενομένην προς τοΰτο δωρεάν 
10000 δραχ. καί την εκ δώδεκα χιλ. δραχ. δωρεάν ανωνύμου εκ 
:· ίρεβέζης. Είναι άναμφισβήτητον ότι παρά τό καθήκον τής άπο- 
καλύψεως των αρχαίων μνημείων μέγιστον είναι τό καθήκον τής 
μετά την άποκάλυψιν συντηρήσεως αυτών είτε κατά χώραν είτε εν 
μουσείοις. Προκειμένου δε ενδεχομένως νά μη είναι δυνατή ή 
έκτέλεσις τοϋ δευτέρου καθήκοντος, έ'χομεν επιτακτικόν καθήκον νά 
έμπιστεύωμεν τήν φύλαξιν εις τούς φιλόστοργους κόλπους τής γής, 
μέχρις ου καταστώμεν ικανοί νά συντηρώμεν τά άνευρισκόμενα.

Διά τούτο χαιρετίζομεν τήν εν Νικοπόλει γενομένην δευτέραν 
εργασίαν εύγνώμονές προς τούς επιτόπιους χορηγούς, οΐτινες προ- 
θύμως έπεκούρησαν εις τό μέγα έ'ργον τής Νικοπόλεως.

7. Έν Πελοποννήσω ή Άρχ. Εταιρεία έξετέλεσε καί κατά τό 
1926 άνασκαφάς έν Κάτω Γουμενίτση διά τοϋ Εφόρου κ. Νικ. 
Κυπαρίσση.

Εις τούς δώδεκα κατά τό παρελθόν εύρεθέντας σπηλαιώδεις 
λαξευτούς τάφους προσετέθησαν κατά τό 1926 άλλοι δέκα, τών 
οποίων δύο ήσαν κατεστραμμένοι. Έν ένί τών υπολοίπων οκτώ ό 
κυρίως τάφος ήτο κατεσκευασμένος αριστερά τοϋ σπηλαίου διά 
μεγάλων πλακών, είχε δε μέρος τής μιας τών μακρών αυτού πλευ
ρών έκτισμένον διά μικρών αργών λίθων έν είδει θυρίδος. Διά τής 
θυρίδος ταύτης έρευνηθείς ό τάφος άπέδωκε μίαν μόνον ύψίπουν 
μυκηναϊκήν κύλικα.
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Και των άλλων τάφων τά κινητά ευρήματα ήσαν δμοια προς· 
τά τοΰ παρελθόντος έτους ήτοι αγγεία πήλινα: λεβήτια, τυφλο
ατο μα άμφορείδια, κρατηρίσκοι, έ'τι δε χάνδραι έξ υαλώδους μάζης 
ή αχάτου καί αιχμή δόρατος, πελέκεως και λεπίς ξίφους.

Καί)’ όλου ή περίοδος τοΰ νεκροταφείου τούτου φαίνεται ότι 
ανάγεται εις τούς υστάτους Μυκηναϊκούς χρόνους.

8. Έν Στυμφάλω έξηκολούθησε τάς από τριών ετών έκτε- 
λουμένας έκεϊ έρευνας ό καθηγητής κ. Α. Όρλάνδος.

Πρώτον πόρισμα τής σκαφής τού 1926 είναι ότι προσδιω- 
ρίσθη ακριβώς μέγα τμήμα τοΰ αρχαίου περιβόλου προς άνατολάς 
τής αρχαίας αγοράς, εύρέθη δέ και ή ανατολική πύλη τής πόλεως, 
όμοιάζουσα πολύ προς την αρκαδικήν πύλην τής Μεσσήνης, άλλ’ 
έ'χουσα μικροτέρας εκείνης διαστάσεις. Παραπλεύρως τής πύλης 
άνευρέθη οίκημα 'Ρωμαϊκών χρόνων έ'χον τό δάπεδον έστρωμένον 
διά σκληροτάτου κονιάματος έζωγραφημενού, διαστάσεων 8X15. 
00 μ. Περαιτέρω δέ προς Β. άπεκαλύφθη στωϊκόν οικοδόμημα 
εντός τού οποίου εύρέθησαν κατά χώραν σωζόμεναι δύο Ίωνικαί 
βάσεις. Έπι τής άκροπόλεως συνεπλήρωσεν ό κ. Όρλάνδος την 
άποκάλυψιν τοΰ νομιζομένου ναού τής Ήρας, ή δέ σκάφη τοΰ 
ύπολειφθέντος άλλοτε μικροΰ μέρους παρά τήν κατοικίαν τών 
ιερέων, άπέδωκε καλόν εύρημα, όρόσημον λίθινον φέρον διά 
ωραίων γραμμάτων τοΰ 4ου αίώνος τήν επιγραφήν ΠοΛΙΑΔοί. Δέν 
υπάρχει άρα πλέον αμφιβολία περϊ τής έν τώ ναώ τιμωμένης θεάς.

Ή έν τή άγορά κρήνη άπεκαλύφθη όλοσχερώς, έν μέρει δέ 
και άνεστηλώθη.

Τής φραγκικής έκκλησίας άνεσκάφη καί έτερον τμήμα τοΰ 
βορείου κλιτούς, άνευρέθησαν δέ έν αύτώ πολλά τεμάχια γοτθι
κών κιονοκράνων, παραθύρων, τόξων, σταυροθολίων καί άλλων 
άρχιτεκτ. μελών. Παρά τήν φραγκικήν μητρόπολιν άνευρέθη 
άρχαΐον έλλην. βάθρον άνδριάντος φέρον τήν έπιγραφήν:

Ό Δόμος Στυμφαλίων | Έργιππον Λυσιμάχου.

Είναι δέ ή έπιγραφή αυτή ή τετάρτη γνωστή έκ Στυμφάλου.
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9. Έν τή Ιερά Έπιδαύρω έξηκολούθησε καί κατά τό 1926 
τάς εργασίας ό καθηγητής κ. Καββαδίας, άνεσκάφη δέ κατ’ αύτάς 
ό χώρος ό προς βορράν τοΰ Σταδίου και άπεκαλύφθη έν αυτή 
όλοσχερώς καί έξηρευνήθη διπλή στοά μήκους 27 περίπου μέτρων 
και 9 μ. πλάτους. Έν τή προόψει ειχεν ή στοά αυτή ένδεκα πιθα
νώς δωρικούς κίονας, έσωτερικώς δέ άλλην σειράν Ιωνικών κιό
νων, τών οποίων σφζονται αί βάσεις έχουσαι την σπείραν όμοίαν 
τή ίδιορρΰθμφ σπείρα τών ’Αθηναϊκών προπυλαίων. Κατά τά άλλα 
ή στοά αυτή είναι όμοια προς την στοάν, ή όποια εύρέθη υπό τάς 
θέρμας. Πλατεία δέ και στοά φαίνεται ότι άπετέλουν παλαίστραν, 
έν ή έτελοΰντο πάντα τά άλλα αγωνίσματα πλήν τοΰ δρόμου, όστις 
διεξήγετο έν τω αμέσως συνεχομένφ σταδίφ.

Ωσαύτως έξηρεύνησεν ό κ. Καββαδίας την στοάν ή τον 
κιγκλιδωτόν δρόμον, όστις ήγεν από τοΰ μεταξύ τοΰ ναοΰ τής 
Άρτέμιδος καϊ τής στοάς τοΰ Κότυος χώρου είς τάς θέρμας, 
έφάνη δέ ότι διά τεσσάρων ή πέντε αναβαθμών, ών δύο σώζονται, 
άνήρχετό τις είς τεχνητόν οριζόντιον δάπεδον, είτα δέ μετά τι διά
στημα δι’ άλλων τεσσάρων ή πέντε βαθμιδών έ'φθανεν είς άλλο 
έπίπεδον, δι’ού έ'βαινε προς την κρήνην καϊ έκεΐθεν κατήρχετο διά 
τεσσάρων βαθμιδών προς τό έπίπεδον τών θερμών.

Έκ τών κινητών ευρημάτων έξαίρει ό κ. Καββαδίας και 
άλλο τεμάχιον έπιγραφής θεαροδόκων, έν τή οποία άναφέρονται 
θεαροδόκοι τοΰ ίεροΰ τοΰ ’Ασκληπιού έν Μεγάροις, έν Θήβαις, έν 
Θεσπιαΐς καί αλλαχού. Έλπίζομεν ότι προσεχώς αί σπουδαϊαι αύται 
έπιγραφαί θέλουσι δημοσιευθή έν τή ’Αρχαιολογική Έφημερίδι έν 
έκτενεστέρα πραγματεία τοΰ κ. Καββαδία περί τών τριών θερμών.

10. Δεκάτην αρχαιολογικήν έρευναν έξετέλεσεν ή ’Αρχαιολο
γική Εταιρεία έν τή αρχαία Πύλω διά τοΰ τμηματάρχου κ. Κ. 
Κουρουνιώτου.

Προς νότον τοΰ χωρίου Όσμάναγα τής Πύλου καί είς άπό- 
στασιν 10' περίπου, μίαν δέ καί ήμίσειαν ώραν μακράν τής αρχαίας 
άκροπόλεως παρά τήν ρίζαν τοΰ λοφίσκου, έφ’ ού κεΐται τό χωρίον,

Γενική έκβεσις τού Γ'ραμματέως
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είχεν άνακαλυφθή τυχαίος υπόγειος θολωτός μυκηναϊκός τάφος. 
Ή θέσις έσημειοΰτο δά έλαφράς έξάρσεως τοΰ εδάφους, ήτις ήτο 
υπόλειμμα τοΰ τεχνητού τύμβου, όστις και έπϊ των υπογείων θολω
τών τάφων εξείχε πάντοτε καλύπτων την κορυφήν αυτών. Παρά 
τάς άρχικάς ελπίδας ή σκάφη δεν εύρε τον τάφον άσΰλητον, μόνον 
δε ελάχιστα υπολείμματα των κτερισμάτων αύτοϋ άνευρέθησαν. Ό 
τάφος είναι κατεσκευασμένος διά μικρών άκατεργάστων πλακωδών 
λίθων, έχει δέ διάμετρον 6 μ. περίπου. Δρόμος, κτιστός τουλάχι
στον, δεν διακρίνεται. Τό ύψος ήτο περίπου ίσον προς την διάμε
τρον. Ή είσοδος εκ ΒΑ έχει μήκος 1,50 μ. πλάτος 1,95 και ύψος 
2,75, καλύπτεται δε διά τριών άνωφλίων, μεγάλων διαστάσεων, 
άκατεργάστων. Εύρέθη αύτη καλώς έκτισμένη διά μικρών άργολί- 
θων. Ή σύλησις έγένετο άνωθεν. Τό έδαφος τών ταφών έσημει- 
οϋτο διά λεπτού στρώματος υπολειμμάτων πυράς, ήτο δε 1 περί
που μέτρον ύψηλότερον τοΰ δαπέδου τοΰ τάφου.

Έκ τών τεμαχίων αγγείων, άτινα εύρέθησαν εν σχετική αφθο
νία, κατωρθώθη νά συγκολληθώσιν έν τώ αρχαιολογικά» Μουσείο» 
δύο μεγάλοι άμφορεϊς, ολίγον άσυνήθων σχημάτων μετά γραμ
μικής διακοσιιήσεως, μία πρόχους μεγάλη γνωστού παλαιόμηκυναϊ- 
κοΰ σχήματος καϊ μία κύλιξ μετά ιδιορρύθμου λαβής. Ό πηλός 
και ό τρόπος τής εργασίας όμοιάζουσι προς τον τών μυκηναϊκών 
άγγείων τοΰ Θερμού. Όλίγα μικρά τεμάχια άργυρών σκευών και 
τεμάχια μεγάλης γραπτής πυξίδος εξ αιγυπτιακής πορσελάνης δει- 
κνύουσιν ότι ό τάφος περιείχε προ τής συλήσεως και πολυτιμό
τερα κτερίσματα.

11. Έν Κρήτη εις Νίρου χάνι έξηκολούθησε τάς άνασκαφάς 
τής Εταιρείας άντϊ τοΰ μέχρι τοΰδε διευθύνοντος τάς εργασίας 
και υπό άσθενείας έμποδισθέντος Διευθυντοΰ τοΰ Μουσείου Ηρα
κλείου κ. Στεφ. Ξανθουδίδου ό υπό τούτου έκθύμοος συσταθεϊς 
Έφορος Κρήτης κ. Σπυρίδων Μαρινάτος.

Κατά τό 1926 αί έργασίαι έγένοντο έν τή τοποθεσία "Αγιοι 
Θεόδωροι, ένθα άπεκαλύφθησαν όλοσχερώς τά παρά τήν θάλασ
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σαν διαφαινόμενα σποραδικώς έν τή άμμω λείψανα οικοδομημά
των, τών όποιων μέρος εΐχεν άνασκάψει ό κ. Ξανθουδίδης.

Τά οικοδομήματα ταΰτα άπέχουσι περί τά 500 μέτρα από τοΰ 
γνωστού Μινωϊκοΰ Μεγάρου, το όποιον άνεσκάφη πρότερον υπό 
τοΰ κ. Ξανθουδίδου.

Αί έργασίαι τών άγιων Θεοδώρων ειχον να παλαίσωσι καί 
κατά εκτάκτου τίνος δυσκολίας προερχομένης εκ τής άμμου, ήτις 
υπό σφοδρών ανέμων κινουμένη κατεκάλυπτεν ενίοτε διαρκοΰσης 
τής νυκτός τά κατά τήν διάρκειαν τής ημέρας άποκαλυπτόμενα. Ή 
επιτυχία όμως τής άνασκαφής υπήρξε μεγάλη, διότι άνευρέθη ολό
κληρον συγκρότημα παραθαλασσίων κτισμάτων.

Πρώτον άπεκαλύφθη ειδός τι ύποστέγου, έπεστρωμένου διά 
μεγάλων πωρίνων λίθων. Εντός αύτοΰ εύρέθησαν πολλά ύστερο- 
μινωϊκά αγγεία καί διάτρητα πήλινα σφαιροειδή αντικείμενα. Προς 
άνατολάς τοΰ ύποστέγου τούτου εύρέθησαν λείψανα δωματίων, 
απέναντι δέ αύτών άνεκαλύφθη τό φρέαρ τοΰ συνοικισμού μετά 
στρογγΰλου εύρέος στομίου καί τετραγώνου πέριξ λίθινης έπι- 
στρώσεως κατά τό ήμισυ μόνον σωζομένης. Τό φρέαρ, άναδίδον 
γλυκΰτατον ύδωρ, εξυπηρέτησε μετά τινας χιλιάδας ετών καί τήν 
άνασκαφήν τοΰ 1926.

Προς Α τών κτισμάτων τούτων άπεκαλύφθη μέγιστος χώρος, 
ορθογωνίου πιθανώτατα σχήματος, περικλειόμενος ύπό 3 τοίχων 
εκ μεγάλων τιτανόλιθων, πάχους 1 μέτρου. Ό τέταρτος τοίχος 
εύρίσκεται εντός γειτονικοΰ άγροΰ, όστις δεν ήδύνατο νΰν νά σκαφή. 
Μία τών πλευρών τοΰ τετραγώνου είχε μήκος 35 μέτρων, ή δέ 
ανατολική αύτοΰ γωνία εύρίσκεται σήμερον εις βάθος 50 έκατ. 
εντός τής θαλάσσης, ένεκα τής έπελθούσης εκεί καθιζήσεως τοΰ 
εδάφους. Κατά μήκος τοΰ δυτικοΰ τοίχου τοΰ περιβόλου τούτου 
εύρέθησαν ικανά διαμερίσματα, έχοντα έπίστρωσιν διά σχιστόλι
θου. Μεταξύ τών εύρεθέντων ενταύθα τεμαχίων πίθων, εν εκ χεί
λους πίθου προερχόμενον φέρει καί Μινωϊκήν επιγραφήν.

Βορειότερον ή έξερεύνησις εντός καί εκτός εοΰ ΰδατος άπε- 
κάλυψε λείψανα, τά όποια συνδυαζόμενα άποδίδουσι μέγα πώρι-
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νον οικοδόμημα πλάτους 18 περίπου μέτρων μετ’ εσωτερικής κιο- 
νοστοιχίας, τής οποίας σφζονται δυο βάσεις.

Μετά ταΰτα ό κ. Μαρινάτος ήρεΰνησε τό περί τά 100 μέτρα 
εις την θάλασσαν είσδΰον άκρωτήριον, όπερ σχηματίζον φυσικόν 
κυματοθραύστην και παρέχον άσυλον κατά των βορείων και βορειο
δυτικών ανέμων ήτο ή κυρία αιτία τοΰ ενταύθα ιδρυθέντος παρα
λίου συνοικισμού. Ύπό μικράν έπίχωσιν άνεκαλύψθησαν καί 
ενταύθα λείψανα οικιών, ών μία διετηρεΐτο οπωσδήποτε καλώς. 
Καθ’ όλον δε τό άκρωτήριον ύπάρχουσι τετράγωνα λαξεύματα, 
σημεία ύπάρξεως καί άλλων ενταύθα οικιών.

Μεγάλην δ’ όμως σπουδαιότητα ενέχει μέγα λάξευμα εύρι- 
ρισκόμενον κατά τον μυχόν τού άγκώνος, όν σχηματίζει ή παραλία 
μετά τής χερσονήσου. Τό ορθογώνιον τούτο κανονικόν λάξευμα 
έχει μήκος 40 περίπου μέτρων καί πλάτος 12, διαιρείται δε διά 
τοίχου κατά μήκος εις δύο άνισα μέρη.

Τό όλον εύρίσκεται ύπό την επιφάνειαν τής θαλάσσης εις 
βάθος 1.80 μ., ό δέ πυθμήν αυτού καλύπτεται ύπό άμμου. Τις ό 
προορισμός τού λαξεύματος δεν είναι αμέσως σαφές, αν δεν έξα- 
κριβωθή πρότερον ό βαθμός τής καθιζήσεως τού εδάφους. "Αν 
μεν ήτο ύφαλον πρέπει νά έρμηνευθή, ως άγκυροβόλιον λέμβων, 
αν δέ ήτο εκτός τής θαλάσσης οφείλει νά θεωρηθή κατά τον κ. 
Μαρινάτον ως Μινωϊκόν νεώριον.

Έκ τής όλης έξετάσεως τών πορισμάτων τής άνασκαφής ταύ- 
της διαφαίνεται ή μεγάλη σημασία τού τόπου, διότι είναι ούτος 
ό πρώτος εύρισκόμενος Μινωικός λιμήν, καί δή λιμήν έχων 
πιθανώτατα άμεσον σχέσιν μετά τής Κνωσού.

12Ήν σκαφικήν έρευναν έξετέλεσεν ή Εταιρεία έν Λέσβφ 
διά τού εφόρου κ. Εύαγγελίδου.

Ή Λέσβος είναι σπουδαίος αρχαιολογικός τόπος, ούτινος ή 
μέχρι τούδε σποραδική καί κατ’ αραιά χρονικά διαστήματα γενο- 
μένη έξερεύνησις άπέδωκε μεν αξιόλογα επιγραφικά καί άλλα εύρή- 
ματα, μαρτυροΰντα περί τού άκμάσαντος εκεί πολιτισμού, άλλά δεν 
έχει νά επίδειξη εύρεΐαν καί λεπτομερή τούτου εικόνα.
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Διά ταΰτα σκοπός των κατά τό 1926 γενομένων έν Λέσβω 
σκαφών ήτο ή κροΰσις τοΰ αρχαιολογικού εδάφους κα'ι ή επιλογή 
τόπων προς ενδεχόμενον εντοπισμόν εύρυτέρας και συστηματικό
τερος έρεύνης.

Έν αυτή τή πόλει Μυτιλήνη, όπου είναι δύσκολον νά γίνωσιν 
αρχαιολογικοί έρευναι, διότι ή νέα πόλις καλύπτει την άρχαίαν, 
μόνον ή οίκοδομία ή άλλαι συναφείς εύκαιρίαι δύνανται νά προσ- 
φέρωσι τυχαία ευρήματα. Έκ τοιαύτης τίνος ευκαιρίας, έν τφ προσ- 
φυγικφ συνοικισμφ Μυτιλήνης παρουσιασθείσης, άνεσκάφη μικρόν 
"Ρωμαϊκόν οικοδόμημα, οΰ έξωθεν εύρέθη μαρμάρινον άγαλμάτιον 
γυναικός παριστωμένης κατά τον τύπον περίπου τής λεγομένης 
Ευτέρπης τοΰ Μουσείου τής Νεαπόλεως, έν τή οποία άνεγνωρίσθη 
ασφαλώς άλλοτε παράστασις "Αφροδίτης, ήκάσθη δέ προ ολίγου 
χρόνου ή περίφημος "Αφροδίτη ή έν Κήποις τοΰ Άλκαμένους.

Μικρά σκάφη έξωθεν τοΰ φρουρίου Μυτιλήνης άπέδωκε 
κυλινδρικούς έπιτυμβίους βωμούς, έπιχωριάζοντας έν Λέσβφ.

Έν τή αρχαία Μηθύ μνη δοκιμή έφερεν είς φώς κατεστραμ- 
μένον συνοικισμόν είς έλάχιστον από τοΰ έδάφους βάθος, έν δέ 
προς Ν. πεδιάδι τάφους τών τελευταίων μετ’ "Αλέξανδρον κα'ι τών 
Ρωμαϊκών χρόνων. Κατά τό άνατολ. μέρος καί είς ικανήν από τής 
πόλεως άπόστασιν εύρέθη σαρκοφάγος τών Κλαζομενών είς τεμά
χια μετά απλής διακοσμήσεως γραμμικής, έκτος δέ αυτής σφραγι
δόλιθος έπιμήκης μετά δύο αντιμέτωπων πτερωτών δαιμόνων.

Έν Έρέσφ πλήν σαρκοφάγων τινών καί τάφων τών μετ’ 
"Αλέξανδρον χρόνων τό κυριώτατον εύρημα ήτο ή διαπίστωσις 
μεγάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής, τής οποίας τό δάπεδον είναι 
διά ψηφιδωτών κεκοσμημένον, απαιτεί δέ συσταματικήν υπό ειδι
κού έφορου έξερεύνησιν. Σημειωτέον δέ ότι έν Έρέσω σφζονται 
καί πολλά άλλα λείψανα παλαιοχριστιανικών έκκλησιών, άξια ιδίας 
έρεύνης. Έλπίζομεν ότι ό κ. Εύαγγελίδης θά έξακολουθήση καί έν 
τφ μέλλοντι τάς προσπάθειας αυτού προς έξεύρενησιν τής Λέσβου

Έν Άμοργφ δέν ήδυνήθη κατά τό έτος 1926 νά έργασθή 
ό σεβαστός συνάδελφος κ. "Ιάκωβος Δραγάτσης, διότι καίπερ μετά-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:19 EEST - 13.56.182.168



96 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας

βάς έκεΐσε ύπέστη άμα τή αποβιβάσει αύτοΰ σοβαρόν ατύχημα, 
δι’ δ βαθύτατα έθλίβη τό συμβοΰλιον. Εύχόμεθα δλοψύχως τφ 
σεβαστώ φίλφ ταχίστην άποκατάστασιν τής υγείας αύτοΰ έπ’ άγαθφ 
των επιστημονικών ημών εργασιών.

Τούτο υπήρξε, κυρίαι καί κύριοι, τό άνασκαφικόν έ'ργον τής 
αρχαιολογικής Εταιρείας καί τα άξιολογώτατα αύτοΰ πορίσματα.

’Αλλά δεν είναι μόνη ή άνασκαφική ερευνά ή πληροΰσα την 
αποστολήν τοΰ ιδρύματος τούτου, ούδ’ έχει μόνον σκοπόν ή Εται
ρεία να πλήρωσή τα Μουσεία ευρημάτων καί να άρκεσθή εις την 
δόξαν ταύτην.

Διά την ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν ή άνασκαψή είναι μόνον τό 
κυριώτατον μέσον προς έκπλήρωσιν τής άλλης σπουδαίας αυτής απο
στολής, τής μελέτης των ευρημάτων και τής έντάξεως αυτών εντός 
τοΰ συνόλου τών ήδη κεκτημένων. Καλώς γενομένη άνασκαφή άπόλ- 
λυται διά παντός διά τήν επιστήμην, εάν δεν ύποστή τήν βάσανον 
τής μελέτης καί δεν φθάση εις τήν λελογισμένην καί εύσυνείδητον 
δημοσίευσιν. Ή επιστημονική επεξεργασία είναι καί θά παραμείνη 
σημαντικός σκοπός παντός επιστημονικού καθιδρύματος, είναι δέ 
καί ή αναγκαία παλαίστρα προς προαγωγήν τής επιστήμης καί τήν 
πραγματικήν άνάπτυξιν τής ίκανότητος έκάστου.

Έν τώ πνεύματι τούτα) ήρξατο δρώσα ή αρχαιολογική εται
ρεία ευθύς από τής ίδρύσεορς αυτής. Έν πνεύματι δηλαδή καθα- 
ρώς άκαδημαϊκώ. Διά τούτο δέ καί έθεωρήθη ’Ακαδημία ό Σύλλο
γος εκείνος τών βουλευομένων μελών τής αρχαιολογικής εταιρείας, 
ήτοι τών ειδικών αρχαιολόγων, υπό τοΰ πολυτιμοτάτου εθνικού 

. άνδρός ’Αλεξάνδρου ΤΡαγκαβή, δστις έν τούτοις ύπέστη διωγμόν, 
διότι ώνειροπόλησε τήν ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν ως πυρήνα τής 
Ελληνικής ’Ακαδημίας.

Τφ πνεύματι τούτω πιστώς στοιχοΰσα καί κατά τό παρελθόν 
έτος ή Εταιρεία έξέδωκε καί άλλον τόμον τής ’Αρχαιολογικής 
Έφημερίδος όφειλόμενον εις τήν συνεργασίαν τών κυρίων 
Studniczka, Όρλάνδου, Λεονάρδου, Χατζή, Οικονόμου, Χίλλερ,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:19 EEST - 13.56.182.168



Γενική εκθεσις τοί) Γραμματέως 97

Καστριώτου, Άρβανιτοπούλου κα'ι Δέφνερ. Εντός μηνός δέ θά 
εχη; ώς έλπίζομεν, έκδοθή και άλλος τόμος περιέχων πραγματείας 
των κυρίων Σωτηρίου, Οικονόμου, West και Meritt, Εΰαγγελίδου, 
Wilhelm, Ζέγγελη, Δέφνερ, Παπαδάκη, Άρβανιτοπούλου, Καρα- 
χάλιου, Γερογιάννη, Χατζή κά. Έκ παραλλήλου προχωρεί ή έκτύ- 
πωσις των καθυστερούντων πρακτικών τής Εταιρείας.

Άλλα κα'ι τό σπουδαιότατον κεντρον τής επιστημονικής 
αυτής εργασίας, την βιβλιοθήκην αυτής, έπλούτισεν ή Εται
ρεία διά πλείστων νέων κα'ι παλαιοτέρων βιβλίων προσπαθούσα νά 
τηρή αυτήν ένήμερον τής διεθνούς επιστημονικής κινήσεως. Παρά 
την δαπάνην 80000 περίπου δραχμών, σπουδαίως συνετέλεσαν εις 
τήν αύξησιν τής βιβλιοθήκης κα'ι αι δωρεα'ι τών ήμεδαπών κα'ι 
αλλοδαπών φίλων τής Εταιρείας κα'ι αί διά τού περιοδικού ημών 
συντελούμεναι άνταλλαγαί.

Κατά τοιούτον τρόπον έπετέλεσε, Κυρίαι και Κύριοι, τό καθή
κον αυτού προς τήν Εταιρείαν τό Συμβούλιον. ’Έχει δέ τήν πεποί- 
θησιν ότι έπραξε παν δ,τι ήτο δυνατόν προς επιτυχίαν τού σκοπού, 
δν επιδιώκει τό ίδρυμα τούτο, σκοπού, δστις δεν αποτελεί απλώς 
τάς εύγενεΐς β?ιέψεις μικράς τίνος όμάδος ζώσης έκτος τού κόσμου 
τούτου, αλλά σκοπού, έξ ου εκπορεύεται και οφείλει νά έκπορεύηται 
φώς έπ'ι σύμπαν τό έθνος, σκοπού, δστις δικαιούται νά άξιοι τήν 
προσοχήν κα'ι τήν μέριμναν πάντων τών Ελλήνων, διότι κα'ι εις 
πάντας τούς Έλληνας ανήκει ή ιστορία, περ'ι ήν άσχολεΐται ή 
Αρχαιολογική Εταιρεία, ιστορία, ήτις λαμπρά κα'ι αυτή ή ιδία, 
έλάμπρυνε κα'ι λαμπρύνει κα'ι πάντα, δστις εις τήν μελέτην αυτής 
άφοσιούται. Ή Ελλάς υπέρ πάντα άλλον οφείλει νά έχη άφετη- 
ρίαν τού μεγαλείου αυτής τήν ιστορίαν ταύτην. Ή Ελλάς τότε 
μόνον θά γίνη κοσμοπολΐτις, δταν ό κόσμος δλος γίνη Ελλάς.
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