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Κύριοι 'Εταίροι,

Ό απολογισμός έκαστου έτους στρέφει πάντοτε πρώτον 
ευλαβή την άνάμνησιν προς τά πρόσωπα εκείνα, τα όποια κλείσαντα 
τον βίον είσήλθον εις την ιστορίαν. Ό τερματισμός τής ζωής και 
ή μετάστασις εις την μυστηριώδη επέκεινα κατάστασιν, έξ ής έξε- 
πήγασε κατά τινα γνώμην ή όλη σχεδόν αρχαία θρησκεία, ένέβα- 
λεν εις την άρχαίαν δημώδη πίστιν την δόξαν ότι οί νεκροί άμα 
τή μεταστάσει καθίστανται ήρωες ήτοι ήμίθεοι και δικαιούνται τής 
λατρείας εκείνης, ή όποια εν πάση θρησκεία καί έν παντί χρόνφ καί 
τόπφ παρουσιάζεται ώς αδαμάντινος κρίκος ψυχικού δεσμού προς 
τό άσΰλληπτον άγνωστον καί ώς έμφυτος πηγή παρηγοριάς καί 
ένισχΰσεως των έπιζώντων.

Προς τούς ήρωας αυτής προσφέρουσα τούς πνευματικούς 
έναγισμούς ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία κατ’ έτος δεν πράττει τούτο 
ώς άπλοΰν τι τυπικόν καί ψυχρόν καθήκον, άλλ’ αισθάνεται τούτο 
ώς βαθεΐαν καί ειλικρινή ανάγκην τής ψυχής αυτής, όπως έκδηλώση 
τήν εύλάβειαν προς τήν μνήμην εκείνων, οί όποιοι ένεθάρρυναν καί 
ένίσχυσαν τό έργον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας καί οπωσδή
ποτε καθόλου προήγαγον τήν αρχαιολογικήν επιστήμην.

Έκ των ξένων επιτιμίων εταίρων άπέθανε κατά τό έτος 1928 
άνήρ διαπρεπέστατος έν τή επιστήμη, ό Θεόδωρος Reinach,

ι
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2 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1928

Καθηγητής τής Νομισματικής έν τώ Κολλεγίω τής Γαλλίας καί 
μέλος τής ’Ακαδημίας των Επιγραφών καί τής Φιλολογίας. Έχων 
άρτιωτάτην φιλολογικήν συγκρότησιν ό Reinaeh ενωρίς διεκρίθη 
έν τή επιγραφική, έκτος δε πολλών άλλων μερικών πραγματειών 
κατέλιπεν έν συνεργασία μετά τοΰ Dareste καί τοΰ Haussoullier 
σημαντικώτατον έπιγραφικδν έ'ργον, τήν Συναγωγήν τών ελληνι
κών νομικών έπιγραφών, ήτις έχρησίμευσε καί θά χρησιμεύση 
ακόμη ως πολύτιμον βοήθημα τών περί τδ άρχαϊον Ελληνικόν 
δίκαιον άσχολουμενών. Ή περί τον ύμνον τοΰ ’Απόλλωνος, τής γνω
στής τών Δελφών έπιγραφής, μακρά ασχολία τοΰ Reinacii κατέστη- 
σεν αυτόν έντριβέστατον περί τήν άρχαίαν μουσικήν, έξέδωκε δε 
πρό τινων έτών οΰτος υπό τήν άνεπίδεικτον έκλαϊκευτικήν μορφήν 
καλόν βιβλίον La musique grecque, δείγμα τής έν τφ θέματι μεγά
λης αύτοϋ πείρας.

Τήν νομισματικήν αύτοΰ ειδικότητα καί φήμην ήδραίωσεν ό 
άνήρ διά τοΰ σπουδαιότατου συγγράμματος <<L’ histoire par les 
monnaies», έν τώ όποίω μετά μεγάλης όξύτητος καί πολυμαθείας 
έδειξε πόσα δυναταί τις νά πορισθή έκ τών νομισμάτων ιστορικά 
διδάγματα σπουδαιότατα.

Μετά τοΰ αειμνήστου Έρνέστου Babelon ό Θεόδωρος Rei- 
nacli έξηκολούθησε καί συνεπλήρωσε από τοΰ 1904, τήν δημοσίευ- 
σιν τοΰ Recueil general des monnaies grecques d’ Asie Mineure, 
έργου θεμελιώδους διά τήν μελέτην τών Ελληνικών νομισμάτων τής 
Μ. ’Ασίας. Τω 1925 έξεδόθη β' έκδοσις τοΰ 1ου τεύχους τοΰ Α’ 
τόμου τοΰ αύτοΰ συγγράμματος μετά πλείστων συμπληρώσεων, 
αιτινες είχον γίνει από κοινοΰ υπό τών συγγραφέων μέχρι τοΰ 
έν έτει 1924 έπισυμβάντος θανάτου τοΰ Έρνέστου Babelon, έπειτα 
δε καί υπό μόνου τοΰ Reinaeh.

Μετά τον θάνατον τοΰ Babelon ό Θεόδωρος Reinaeh έκλήθη 
ως διάδοχος έκείνου εις τήν τιμητικωτάτην έδραν τής Νομισματι
κής εις τό Κολλέγιον τής Γαλλίας, τό γνωστόν καί ένδοξον δεύτερον 
ΙΊανεπιστήμιον τής Γαλλικής πρωτευούσης.

Και διά τής πολυμερείας του καί διά τής έμβριθείας αύτοΰ ό
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Γενική εκθεσις τοΰ Γραμματεως 3

αείμνηστος Θεόδωρος Reinach έδημιούργησεν εξαιρετικήν θέσιν 
εν τη ιστορία των επιγραφικών, νομισματικών καί ιστορικών εν 
γένει μελετών, έναμίλλως εργαζόμενος έν τή κατ’ εξοχήν αρχαιολο
γική καί ιστορική οικογένεια τών Reinach.

Έκ τών Ελλήνων ισοβίων τε και τακτικών εταίρων απώλε- 
σεν ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία τον Φωκίωνα Νέγρην, τον Πανα- 
γήν Καββαδίαν, τον Στέφανον Ξανθουδίδην, τον Κωνσταντίνον 
Ζησίου, τον ΙΊιπΐνον Μάμον, τον ’Αλέξανδρον Λαμπρόπουλον, τον 
Λεωνίδαν Δεληγεώργην, τον Στέφανον Σκουλούδην, τον Σωτή
ριον Σακελλαρόπουλον, τον Χρήστον Ίωαννίδην καί τον ΓΙαντελήν 
Λιβαδάν.

Ό Φωκίων Νέγρης, επιφανής γεωλόγος, άνήκεν εις τούς 
ισοβίους εταίρους ήμών από τοΰ 1925. Και ως πρόεδρος τής ’Ακα
δημίας ’Αθηνών και ως πρόεδρος τής επιτροπής προς έ'κδοσιν τών 
Ελληνικών ψηφιδωτών ό αείμνηστος άνήρ έδειξε τοιοΰτο ένδιαφέ- 
ρον υπέρ τής προαγωγής τής Ελληνικής ’Αρχαιολογίας, ώστε 
οφείλεται εις αυτόν ιδιαιτέρα ευγνωμοσύνη αξία πόσης εΰλαβοΰς 
έξάρσεως από τοΰ βήματος τούτου. Οί συνεργασθέντες μετ’ αύτοΰ 
έν τώ αρχαιολογικό) πεδίω θά ένθυμούμεθα μετά πόθου καί τήν 
πάντοτε άμείωτον φιλοπονίαν του και τον αγαστόν κα'ι εΰστοχον 
ζήλον του, άρετάς πολυτίμους, αί δποΐαι απέφερον αξιόλογα 
αποτελέσματα.

Άλλ’ έξαιρετικήν ήσθάνθη ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία κα'ι 
έν γένει ή Ελληνική ’Αρχαιολογία θλΐψιν διά τήν απώλειαν δύο 
έξοχων σκαπανέων τών αρχαιολογικών μελετών, τοΰ Καββαδία καί 
τοΰ Ξανθουδίδου.

Ό Παναγής Καββαδίας άπέθανε πλησιάζων τό ογδοη
κοστόν έτος τής ηλικίας αύτοΰ καί συμπληρώσας βίον, άρρήκτως 
συνδεδεμένον μετά τής προαγωγής τής τε αρχαιολογικής υπηρε
σίας καί τών αρχαιολογικών σπουδών έν Έλλάδι.

Γενόμενος τώ 1885 Γενικός έφορος τών ’Αρχαιοτήτων, τφ δέ 
1895 καί Γραμματεύς τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, ήδυνήθη ό
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4 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1928

Καββαδίας νά κατευθύνη τά αρχαιολογικά πράγματα τής Ελλάδος 
έν τώ συνόλω, άναπτύξας δέ έκτακτον φιλοπονίαν καί δραστηριό
τητα ούχί την τυχούσαν, έδωκε τό όνομα και την σφραγίδα αΰτοϋ 
εις ολόκληρον περίοδον τής Ελληνικής ’Αρχαιολογίας.

’Ίσως ή αυταρχική ιδιοσυγκρασία κα'ι ή συγκεντρωτική τάσις 
τοΰ αειμνήστου άνδρός νά έδημιούργησε πολλάκις όδυνηράς προ- 
στριβάς και νά προεκάλεσεν οξείας αντιθέσεις μεταξύ των συνα
δέλφων αυτού—άλλ' αί τοιαΰται αναμνήσεις δεν είναι ίκαναί νά 
σκοτίσωσι τήν όφειλομένην δικαίαν και ειλικρινή κρίσιν περί τού 
έργου τού Καββαδία.

Ό Καββαδίας καταλείπει προς μίμησιν εις τούς έπιζώντας άξιο- 
λογώτατον έργον και διοικητικόν καί άνασκαφικόν επιστημονικόν.

Εύτυχήσας νά ϊδη συντελοΰμενον επί των ημερών αυτού τό 
διά τής γενναίας χορηγίας τού αειμνήστου Μπερναρδάκη άνεγερθέν 
νέον οικοδόμημα τού Εθνικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου ήδυνήθη 
δι’ άτρύτων προσωπικών κόπων νά έγκαταστήση καί διατάξη έν 
αύτώ τάς ’Αρχαιολογικός συλλογάς τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, 
τάς ύποίας αΰτη είχε σχηματίσει διά τής άδιακόπου έπιμελείας καί 
βαθείας επιστήμης τού αοιδίμου Στεφάνου Κουμανοΰδη, τού επί 
τεσσαράκοντα σχεδόν έτη κατευθύναντος ως γραμματέως τάς εθνι
κός εργασίας τού καθυδρΰματος τούτου. Ή έγκατάστασις τοΰ εθνι
κού αρχαιολογικού μουσείου είναι μία τών λαμπροτέρων πράξεων 
τού Καββαδία. ’Από δέ τής εποχής εκείνης τό ίδρυμα τούτο διαρ
κώς πλουτιζόμενον καί λαμπρυνόμενον διά νέων προσκτημάτων 
έφθασε συντόμως εις παγκοσμίου σημασίας περιωπήν.

Δεύτερον παγκοσμίου σημασίας μουσεΐον ίδρυσε καί έπεξέτει- 
νεν ό Καββαδίας επί τής Άκροπόλεως τών ’Αθηνών, τούτο δέ 
κατά μέγα μέρος έπλήρωσε διά τών ευρημάτων τής Ιδίας αυτού 
επί τής Άκροπόλεως σπουδαιοτάτης άνασκαφής.

Τρίτον άξιολογώτατον μουσεΐον ΐδρυσεν ό Καββαδίας έν τφ 
τόπω, ό όποιος άνασκαφικώς καί έπιστημονικώς άπετέλεσεν ένα τών 
ένδοξοτάτων σκοπών τού βίου αυτού, έν τή Ίερα Έπιδαύρω. Έκεΐ 
εις τήν ’Επίδαυρον άφιέρωσεν ό Καββαδίας πάσας τάς δυνάμεις
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αυτοί), ίδια μετά την έκ τής διοικητικής υπηρεσίας καί έκ τοΰ Πανε
πιστημίου άποχώρησεν αΰτοϋ. ’Εκεί δέ σχεδόν καί έκλεισε τούς 
οφθαλμούς, συντελέσας δαπάναις τής Άρχ. Εταιρείας μέγα έ'ργον, 
το όποιον αποτελεί καί τοΰ καθιδρΰματος τούτου σημαντικάτ 
τατον τίτλον.

’Αλλά καί αί άνασκαφαί τής Κεφαλληνίας αί γενόμεναι δαπά- 
ναις τοΰ Όλλανδοΰ μεγαπλούτου καί φιλομήρου Goekoop διά τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας υπό τοΰ Καββαδία παρέσχον σημαντικά 
αρχαιολογικά πορίσματα, διά δέ των ευρημάτων αυτών ως καί 
τινων άλλων, ευρισκομένων ήδη έν Κεφαλληνία, ιδρύθη τό εν 
Άργοστολίω καλόν αρχαιολογικόν μουσεΐον.

’Αλλά καί τό μουσεΐον τής Τεγέας καί τό μουσεΐον τής 
Σπάρτης καί τό μουσεΐον τοΰ Θερμού καί τό μουσεΐον τής Λυκο
σούρας καί τής Μυκόνου καί τής Δήλου καί άλλα ΐδρυσεν ό Καβ- 
βαδίας έχων την πολύτιμον συνεργασίαν των Ελλήνων αρχαιολό
γων τής περιόδου εκείνης τοΰ Δημ. Φιλίου, τοΰ Βαλέριου Στάη, 
τοΰ Άνδρέου Σκιά καί τοΰ Δημ. Σταυροπούλου, ΐνα μόνον τούς 
άποθανόντας αναφέρω μεν.

’Αλλά καί άλλο έ'ργον, άμεσοότερον συνδεόμενον προς την έν 
τή ’Αρχαιολογική Εταιρεία δράσιν τοΰ Καββαδία, είναι άξιον 
πάσης έξάρσεως. Είναι ή πρωτοβουλία αύτοΰ προς αποστολήν υπο
τρόφων εις την αλλοδαπήν, ΐνα σπουδάσωσι δαπάναις τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας αρχαιολογίαν. Διά τής εγκαίρου εκείνης πρό
νοιας καί διά τής οικονομικής προθυμίας τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας έξησφαλίσθη ή λειτουργεία καί ή άνάπτυξις τής αρχαιο
λογικής έρεύνης επί μίαν άκόκη γενεάν. Τοΰτο δέ δέν επιτρέπεται νά 
λησμονώσι, αλλά τουναντίον όφείλουσι μετ’ ευγνωμοσύνης νά άνα- 
φέρωσιν όσοι πραγματικώς ένδιαφέρονται διά την συντήρησιν τοΰ 
έθνικωτάτου τούτου κλάδου έν Έλλάδι καί διά την προαγωγήν 
τών αρχαιολογικών μελετών. Διορισθείς τώ 1904 τακτικός Καθη
γητής τής 'Ιστορίας τής αρχαίας τέχνης έν τώ Πανεπιστήμια) τών 
’Αθηνών έδίδαξεν ό Καββαδίας έν αύτώ μέχρι τοΰ 1922, ότε άπε- 
χώρησε καταληφθείς υπό τοΰ ορίου τής ηλικίας.
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’Αποτέλεσμα τής έν τφ Πανεπιστήμιο) διδασκαλίας τοΰ Καβ- 
βαδία έν συνδυασμώ μετά τής διδασκαλίας τοΰ κ. Χρίστου Τσούντα 
ύπήρξεν ή επωφελής διάδοσις των αρχαιολογικών γνώσεων παρά 
τοΐς ήμετέροις νεωτέροις φιλολόγοις, ή οποία άναμφισβητήτως 
καθιστά αυτούς άρτιωτέρους καί ίκανωτέρους προς τελεσφόρον 
άσκησιν τοΰ επαγγέλματος αυτών. Προϊόν δέ τής διδακτικής έν τώ 
Πανεπιστήμιο) δράσεως τοΰ Καββαδία είναι τά δύο ογκώδη συγ
γράμματα, τά όποια έδημοσίευσεν, ή Προϊστορική ’Αρχαιολογία έκ 
σελ. 879 καϊ μετά 820 εικόνων και ή 'Ιστορία τής 'Ελληνικής 
τέχνης έκ σελ. 816 κα'ι μετά 738 εικόνων.

Ώς Γενικός Έφορος τών αρχαιοτήτων και Μουσείων ό Καβ- 
βαδίας ίδρυσε τό ’Αρχαιολογικόν Δελτίον, τό όποιον έπί τινα 
σειράν έτών έκδοθέν, άπετέλεσεν ώφελιμώτατον συμπλήρωμα τής 
ήμετέρας ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος ώς περιοδικόν άποβλέπον 
εις ταχεϊαν διάδοσιν τών νέων αρχαιολογικών εύρημάτων και 
προσκτημάτων τών μουσείων. Τό περιοδικόν τοΰτο τοΰ ύπουργείου 
τής Παιδείας έπανεκδιδόμενον μετά μακράν διακοπήν άπό τοΰ 
1915 έλαβε νέον σχήμα και νέαν έσωτερικήν διαρρΰθμισιν, άπέβη 
δέ οΰτω παράλληλον προς τήν Άχαιολογικήν Εφημερίδα αρχαιο
λογικόν περιοδικόν.

’Αλλά κα'ι τών άναστηλώσεων αρχαίων μνημείων ύπήρξεν 
ένθερμος θιασώτης ό Καββαδίας, ύπό δέ τήν σώφρονα καί ειδή
μονα διεύθυνσιν τοΰ Νικολάου Μπαλάνου καί τά Προπύλαια καί 
τό Έρέχθειον καί μετέπειτα ό Παρθένων έλαβον καί λαμβάνουσιν 
ακόμη καί αίσθητικώς καί έπιστημονικώς διδακτικωτάτην μορφήν.

Τοιαΰτη ύπήρξεν ή πολυμερής διοικητική καί έπιστημονική 
δράσις τοΰ Παναγή Καββαδία, δράσις έξόχως ώφέλιμος εις τά 
Ελληνικά αρχαιολογικά πράγματα καί εις τήν καθ’ όλου διεθνή 
αρχαιολογίαν, δράσις, ή όποια έξησφάλισε είς τό όνομα τοΰ Καβ
βαδία μόνιμον καί άκλόνητον θέσιν έν τή ιστορία τής ’Αρχαιολο
γίας, είς δέ τήν ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν άνεξάλειπτον τίτλον, τοΰ 
όποιου επιφυλάσσεται αύτη νά ίδρΰση έν καιρώ μόνιμον μνημείον,
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Παρά τον Καββαδίαν καί άλλον έπιφανέστατον επιστήμονα 
άπώλεσεν ή αρχαιολογική οικογένεια, τον Στέφανον Ξανθουδί- 
δην, διευθυντήν τοΰ μουσείου Κρήτης.

Ό Στέφανος Ξανθουδίδης διήλθεν άπαντα σχεδόν τον βίον 
αυτού έν Κρήτη, διά τοΰτο δε και άπασα ή αρχαιολογική καί γενι- 
κώτερον φιλολογική εργασία του άναφέρεται εις τήν Κρητικήν 
ιστορίαν από των αρχαιότατων χρόνων μέχρι σήμερον.

Ηδη προ τής άπελευθερώσεως τής Κρήτης ασχολούμενος 
περί τήν Κρήτην ό Ξανθουδίδης, έ'χων δε πρεσβύτερον συνεργά
την τον άξιον πόσης ευγνωμοσύνης κ. ’Ιωσήφ Χατζηδάκην, έγένετο 
μετά τήν άπελευθέρωσιν τής νήσου ’Έφορος αρχαιοτήτων Κρήτης, 
τοϋ κ. Χατζηδάκη γενομένου Διευθυντοϋ έν Ήρακλείω Κρητικού 
Μουσείου, τό όποιον άμφότεροι οί διακεκριμένοι ούτοι άνδρες προ- 
παρεσκεύασαν διά τής λαμπρός συλλογικής εργασίας τοΰ φιλεκπαι
δευτικού συλλόγου Ηρακλείου καί ίδρυσαν μετέπειτα, ότε ήλθε τό 
πλήρωμα co0 χρόνου διά τής εθνικής άποκαταστάσεως τής Κρήτης. 
Μετά τήν λόγω ορίου ηλικίας άποχώρησιν τοϋ κ. Χατζηδάκη, ό Ξαν
θουδίδης έγένετο Διευθυντής τοϋ Κρητικού Μουσείου, όπου παρέ- 
μεινε μέχρι τής ή μέρας, καθ’ήν προώρως έ'πληξεν αυτόν δ θάνατος 
κρατούντα τήν κλείδα τοΰ Μουσείου, ΐνα άνοιξη καί είσέλθη εις αύτό.

Κατά τήν αρχαιολογικήν αυτού σταδιοδρομίαν ό Ξανθουδί
δης έ'σχε τήν ευκαιρίαν καί πολλαχοΰ τής Κρήτης νά άνασκάψη 
καί πλεϊστα Κρητικά μνημεία νά δημοσιεύση. 1

Είναι γνωσταί αί έ'ρευναι αύτοϋ καί εις Άρτσα, καί είς Μου- 
λιανά, καί είς τό Χαμαΐζι τής Σητείας καί είς Νίρου Χάνι, καί είς 
τά Δαμάνια καί είς τον Πύργον καί αλλαχού τής Κρήτης.

Αί έργασίαι τού Ξανθουδίδου είς τό Χαμαΐζι τής Σητείας 
αποτελούν σπουδαίαν συμβολήν είς τήν ιστορίαν τής προϊστορικής 
αρχιτεκτονικής.

Αί μελέται του περί των Κρητικών σφραγίδων είναι διαφω- 
τιστικώταται καί δεικνύουσιν άρτίαν καί ασφαλή γνώσιν τοϋ Κρη
τικού πολιτισμού.

Γενική εκθεσις τοϋ Γραμματέως

1 Πρβ. Πρακτικά τής ’Ακαδημίας Αθηνών 1928 σελ. 628-634.
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8 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1928

Άξιολογώταται είναι ωσαύτως αί έρευναι τού Ξανθουδίδου 
περί των θολωτών τάφων της Μεσσαράς, ή δε περί αυτών μελέτη 
του μεταφρασθεΐσα έκ τοΰ χειρογράφου έξετυπώθη ’Αγγλιστί μετά 
προλόγου τοΰ Sir Arthur Evans ε’ις ογκώδη τόμον μετά πλείστων 
πινάκων.

Ή εργασία αύτη φέρει την σφραγίδα της λιτής και νηφάλιου, 
γνησίως επιστημονικής έρεύνης τοΰ Ξανθουδίδου.

Παρά την καρποφόρον ασχολίαν εν τή Μινωϊκή αρχαιολογία 
ό Ξανθουδίδης εύστόχως είργάσΟη και περί την Ελληνικήν επι
γραφικήν κα'ι τήν άλλην αρχαιολογίαν, έχων πάντοτε αφετηρίαν 
τήν Κρήτην.

’Αλλά και ή χριστιανική Κρήτη καί ή άλλη μεσαιωνική καί 
νεωτέρα τής νήσου ιστορία καί ό βίος εΐλκυσαν τήν εμβριθή έρευ
ναν τοΰ Ξανθουδίδου, ή οποία διακρίνεται διά τήν ευστοχίαν, τήν 
επιμονήν καί τήν ενημερότητα περί πάσαν άλλην εργασίαν είτε 
ξένην είτε ήμετέραν. Οι τρεις υπό τοΰ Ξανθουδίδου έκδοθέντες 
τόμοι τής «Χριστιανικής Κρήτης» παρά τον μικρόν αυτών όγκον, 
είναι ογκωδέστατοι εις σημασίαν διά τό ιστορικόν αυτών περιεχό- 
μενον καί διά τήν γλωσσικήν ύλην προς μελέτην τοΰ βίου τών χρό
νων εκείνων.

Ή φιλολογική αΰτη καί γλωσσική κλίσις τοΰ Ξανθουδίδου 
συνετέλεσεν, ώστε ούχί μόνον νά συναγάγη ούτος, αλλά καί νά 
έρμηνεύοη πλεΐστα γλωσσικά μνημεία καί τοπωνύμια μετά θαυμα
στής ακρίβειας καί ευστοχίας. ’Αρκεί νά αναφέρω μεταξύ πολλών 
άλλων τήν ύπ’ αύτοΰ γενομένην μελέτην τών ποιμενικών λέξεων 
τής Κρήτης.

Έκ τοΰ κύκλου τούτου τής περί τούς μέσους αιώνας ασχολίας 
τοΰ Ξανθουδίδου έξήλθε ή μνημειώδης έκδοσις τοΰ Έρωτοκρίτου, 
ή όποια έτυχε γενικής επιδοκιμασίας, τιμά δε καί τυπογραφικώς 
ακόμη τό Ηράκλειον τής Κρήτης.
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Γενική εκθεσις τού Γραμματέως 9

Ή πολυμερής αΰτη χα'ι εμβριθής ασχολία τοΰ Ξανθουδίδου 
περί διαφοροότατα θέματα παρ’ δλον τον περιορισμόν εις τήν Κρη
τικήν ιστορίαν, είναι αξία να κίνηση τον δίκαιον ημών θαυμασμόν, 
εάν λάβωμεν ύπ’ όψιν τήν βιβλιογραφικήν καί άλλην ενημερότητα 
τήν οποίαν οφείλει να έχη ό έπιθυμών τελεσφόρως καί όντως επι
στημονικούς να έργασθή σήμερον καί έν στενωτέρω κύκλω μελετών.

Τοιαύτην απώλειαν έσχεν έν τώ προσώπω τοΰ Στεφάνου 
Ξανθουδίδου καί ή Ελληνική αρχαιολογία καί ή Ελληνική επι
στήμη καθόλου.

Ό θάνατος έκλεισε τήν ζωήν καί τοΰ σεβαστοΰ ισοβίου εταί
ρου ήμών Κωνσταντίνου Ζησίου, ό όποιος καί ως ερευνητής 
διεκρίθη καί ως διδάσκαλος τής μέσης έκπαιδεύσεως έδρασε μετά 
ζήλου εξαιρετικού καί μετά σπανίας φιλοπατρίας καί μετ’ ενθου
σιώδους πίστεως είς τά υψηλά ιδανικά τής ήμετέρας πατρίδος.

’Ασχολούμενος ό Ζησίου είς τήν μέσην καί νεωτέραν ιστορίαν 
τής Ελλάδος καί κάτοχος τών λεπτομερειών αυτής όσον ολίγοι, 
έγραψε πλείστας πραγματείας, μεταξύ τών οποίων ιδίαν έχουσιν 
αξίαν αί περί τών χριστιανικών αρχαιοτήτων τής Κεφαλληνίας, τής 
Μακεδονίας, τοΰ Μυστρά, τοΰ Ναυπλίου, τών ’Αθηνών καί ιδία 
τών επιγραφών καί τών χαραγμάτων, καί άλλων παντοίων μεσαιω
νικών μνημείων.

’Αλλά πλεϊσται υπήρξαν καί αί έκλαϊκευτικαί έργασίαι τοΰ 
Κωνσταντίνου Ζησίου άναφερόμεναι καί είς αρχαιολογικά καί είς 
γραμματολογικά καί είς μυθολογικά αρχαία καί νέα θέματα, 
κατ’ εξοχήν δέ είς πρόσωπα καί γεγονότα τής Ελληνικής έπανα- 
στάσεως τοΰ 1821, διά τών οποίων ό ενθουσιώδης άνήρ κατηύ- 
θυνε καί συνεκράτει τήν Ελληνικήν ψυχήν εντός τών θαυμαστών 
ορίων τής γνήσιας καί μεγαλουργού εθνικής παραδόσεως, άνευ τής 
οποίας θά έκινδυνεύομεν νά περιστώμεν είς τήν θέσιν διαρκώς 
κλυδωνιζομένων άπατρίδων καί άσυναρτήτων τέκνων τής Τύχης.

Κατά τό 1928 έξέλιπε καί ό νομισματικός ’Αλέξανδρος 
Λαμπρόπουλος, καθηγητής Γυγνασίου έν Άθήναις, διατελέσας
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10 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1928

επιμελητής τής Βιβλιοθήκης τής Εταιρείας συντάξας λεπτομερές 
εύρετήριον των πέντε πρώτων τόμων τής Η περιόδου τής ’Αρχαιο
λογικής Έψημερίδος.

Αί νομισματικοί έργασίαι τοΰ Λαμπροπούλου αναφέρονται 
εις τά Ελληνικά νομίσματα. 1

Ή τροπή τοΰ Λαμπροπούλου εις τήν διδασκαλίαν έν τή μέση 
εκπαιδεύσει, δεν έπέτρεψεν εις αυτόν να άσχοληθή περισσότερον 
εις τήν νομισματικήν καί τήν αρχαιολογίαν.

Έξέλιπον ωσαύτως κατά τό 1928 οί τακτικοί εταίροι Σωτή
ριος Σακελλαρόπουλος, γυμνασιάρχης καί Χρίστος Ίωαννίδης, 
καθηγητής γυμνασίου, μετ’ ένδιαφέροντος πάντοτε παρακολουθή- 
σαντες τά έ'ργα τής Εταιρείας.

Εις πρόωρον θάνατον ύπέκυψαν καί οί νεώτεροι ημών εταί
ροι Παντελής Λιβαδάς καί Πιπΐνος Μάμος μή προφθάσαντες νά 
έργασθώσιν επί μακρότερον έν τή ή μετέρα Εταιρεία.

Κλείοντες τον πένθιμον τούτον κατάλογον διά των ονομάτων 
δύο διαπρεπών πολιτικών άνδρών, τοΰ Στεφάνου Σκουλούδη καί 
τοΰ Λεωνίδα Δεληγεώργη έξαίρομεν τήν παρουσίαν αυτών έν τφ 
καταλόγω τών εταίρων τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας — παρουσίαν 
ή οποία δεικνύει, πόσον πολύ πέραν τοΰ ειδικού κύκλου ευρύ είναι 
τό υπέρ τής Εταιρείας ταύτης έθνικόν ένδιαψέρον.

1 Αύται είναι αί εξής:
α) Beitraege zur griechischen Numismatik δημοσιευθεϊσα έν τή Zcitschrift 

fiir Numismatik XIX 1893, 204-234.
β) ’Αρχαία Ελληνικά νομίσματα εΰρεθέντα έν Μυκήναις έν τή ’Αρχαιολογική 

Έφημερίδι 1896, 137-199.
γ) Πρόχειρός τις νομισματική τής Μακεδονίας, δημοσιευθεϊσα ώς παράρτημα τής 

Ιστορίας τής Μακεδονίας τοΰ κ. Κλεάνθους Νικολαΐδου τφ 1899.·
δ) Νομίσματα τής Σκιώνης ανέκδοτα καί νομίσματα τοΰ βασιλέιος τής Μακεδο

νίας ’Αρχελάου άνακοίνωσις δημοσιευθεϊσα έν τοΐς Πρακτικοΐς τοΰ Α'. διεθνούς αρχαιο
λογικού συνεδρίου τοΰ 1905, 274 έ.

Πρός τοΰτοις έξέδωκεν ό Λαμπρόπουλος καί δύο αξιόλογα έπιγραφικά μνημεία 
έν τή Άθηνά ΚΑ' 1909, 311 - 314, τά όποια διαβληθέντα ώς κίβδηλα, άπεδείχθησαν 
έπειτα γνήσια αρχαία μνημεία,
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Προς τούς ζώντας νϋν στρέφοντες τον λόγον άνακοινοΰμεν 
ότι τό Συμβούλων επιθυμούν νά διαδηλιόση την έκτίμησιν, την 
όποιαν αισθάνεται προς τούς ΰπερόχως εργαζομένους εν τφ έπι- 
στημονικφ άρχαιολογικω άγρφ αλλοδαπούς επιστήμονας τούς κα'ι 
μετά στοργής αποβλέποντας προς τό έ'ργον τής Εταιρείας, όμοφώ- 
νως έξέλεξεν επιτίμους Εταίρους:

1. Τον κ. Έδουάρδον Capps, καθηγητήν τοΰ Πανεπιστη
μίου τού Princeton καί Πρόεδρον τοΰ Συμβουλίου τής ’Αμερικα
νικής ’Αρχαιολογικής Σχολής.

2. Τον κ. Roy Flickinger, καθηγητήν τοΰ εν Iowa Πανε
πιστημίου.

3. Τον κ. Ίωάννην Myres, καθηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου 
τής ’Οξφόρδης.

4. Τον κ. Ferdinand Noack καθηγητήν τοΰ Πανεπιστη
μίου τοΰ Βερολίνου, μέχρι τοΰδε ισόβιον ημών έταΐρον.

5. Τον κ. Camillo Praschniker, καθηγητήν τοΰ Γερμα
νικού Πανεπιστημίου τής Πράγας.

6. Τον κ. Gerhart Rodenwaldt, καθηγητήν Πανεπι
στημίου καί Γενικόν Διευθυντήν τοΰ εν Βερολίνφ ’Αρχαιολογικού 
Καθ ιδρύματος.

7. Τον κ. Pierre Roussel, καθηγητήν Πανεπιστημίου 
καί Διευθυντήν τής εν Άθήναις Γαλλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής.

8. Τον κ. ’Ιούλιον Rizzo, καθηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου 
τής Ρώμης.

9. Τον κ. Gaetano de Sanctis, καθηγητήν τοΰ Πανεπι
στημίου τοΰ Τουρίνου.

10. Τον κ. ’Αλέξανδρον Della Seta, καθηγητήν Πανεπι
στημίου καί Διευθυντήν τής εν Άθήναις ’Ιταλικής ’Αρχαιολογικής 
Σχολής.

11. Τον κ. ’Ιωσήφ Strzygowski, καθηγητήν τοΰ Πανεπι
στημίου τής Βιέννης.

12. Τον κ. Hidenaka Tanaka, καθηγητήν τοΰ έν Κυότω 
τής ’Ιαπωνίας Πανεπιστημίου.
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13. Τον κ. Percy Ure, καθηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου 
τοΰ Reading.

14. Τον κ. ’Αρθούρον Woodward, καθηγητήν Πανεπιστη
μίου και Διευθυντήν τής εν Άθήναις Βρεττανικής ’Αρχαιολογικής 
Σχολής.

Έν τώ αύτώ ένδιαφέροντι υπέρ τής προόδου των φιλολογικών 
καθ’ δλου σπουδών τής κλασσικής άρχαιότητος, τό Συμβούλων 
χαιρετίζει και από τοΰ βήματος τούτου τον ύπέρτιμον πρεσβύτην 
καί κορυφαΐον των φιλολόγων κ. Ulrich von Wilamowitz- 
Moellendorff, επίτιμον ημών έταΐρον, επί τή συμπληρώσει ενδό
ξου ογδοηκονταετίας.

Έκδηλώσασα και άλλως ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία τήν έπ'ι 
τή εορτή βαθεΐαν αυτής προς τό έ'ργον τοΰ υπέροχου άνδρός εύλά- 
βειαν διά τε τής συμμετοχής εις τό περί αύτοϋ έκδοθησόμενον 
έργον καί διά τής άφιερώσεως τόμου τής Έφημερίδος εις αυτόν, 
εκφράζει καί από τής θέσεως ταύτης τήν ειλικρινή ευχήν, όπως ό 
Θεός παρατείνη έπι μακρόν ακόμη τήν ζωήν αυτού, ϊνα έξακολουθή 
θαλλερός και ακμαίος διδάσκων τον κόσμον καί φωτίζων τήν επι
στήμην δια τοΰ πυρσού, τον όποιον δεν έκουράσθη ή δεξιά αυτού 
κρατούσα πάντοτε υψηλά καί δαδουχούσα προ τοΰ άπεράντου 
έσμού τών μυστών τής αλήθειας καί τής έρεύνης.

Ωσαύτως χαιρετίζει ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία σήμερον τον 
έν Μονάχφ έπιφανέστατον καθηγητήν τής ’Αρχαιολογίας κύριον 
Παύλον Wolters επί τή έορτασθείση κατά Σεπτέμβριον 1928 
έβδομηκονταετηρίδι αυτού.

Τό όνομα τοΰ Wolters είναι οΰτω συνυφασμένον μετά τής 
άναπτύξεως τών αρχαιολογικών μελετών, ώστε δεν δυνάμεθα νά 
παρίδωμεν πάσαν ευκαιρίαν προς έ'κφρασιν τής εύγνωμοσύνης τών 
αρχαιολόγων διά τήν μεγάλην αυτού έργασίαν.

Όλως ιδιαιτέρως ήμεΐς οί έν Έλλάδι δεν δυνάμεθα νά 
λησμονήσωμεν τήν έπι δέκα τρία ολόκληρα έτη θαυμαστήν έν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:26 EEST - 18.237.180.167



Γενική έκθεσις τοΰ Γραμματέως 13

Έλλάδι αρχαιολογικήν δράσιν τοΰ Wolters. Μόλις είκοσιεναετής 
γενόμενος βος διευθυντής-γραμματεύς τής εν Άθήναις Γερμανι
κής αρχαιολογικής Σχολής καί εχων πρεσβύτερον συνδιοικητήν 
τής Σχολής τον πολΰν Doerpfeld ήδυνήδη ό Wolters διά τής όργα- 
νώσεως τής Σχολής εις κέντρον όντως πνευματικόν νά έπιδράση 
διά τής πολύ μα θείας του καί τής θετικής γνώσεως τών προβλημά
των τής ιστορίας τής αρχαίας τέχνης καί τοΰ αρχαίου βίου οΰχί 
μόνον επί τήν έξέλιξιν τής Γερμανικής επιστήμης, αλλά επί τήν 
άνάπτυξιν τών αρχαιολογικών μελετών καί τών άλλων εκείνων 
εθνών, όσα είτε διά τών έν Άθήναις άρχαιολογ. Σχολών είτε 
άλλως πως ήθελον έλθει οπωσδήποτε εις επαφήν προς αυτόν διά 
τών έν Έλλάδι σπουδαστών αυτών.

Είτε διά τών μαθημάτων αΰτοΰ είτε διά τής ποικίλης αΰτοΰ 
καί πολλαπλής επικοινωνίας, γραπτής τε καί προφορικής, ό Wol
ters κατέστησε τήν έν Άθήναις παρουσίαν αΰτοΰ διαρκή διδασκα
λίαν, τής οποίας οί καρποί ήσαν ευρύτατοι.

Έκτος τών πολλών καί ποικίλων πραγματειών τοΰ Wolters) 
αί όποίαι άναφέρονται εις πάσας τάς περιόδους τής ελληνικής 
αρχαιολογίας καί τής Ελληνικής θρησκείας, διαφωτίζουσι δέ από 
τής μεγίστης φιλολογικής, αρχαιολογικής, καλλιτεχνικής καί άλλης 
περιουσίας μετά μοναδικής σαφήνειας καί πειστικότητος πλεΐστα 
θέματα τής αρχαιολογίας καί τοΰ αρχαίου βίου καθόλου — δύο 
σπουδαότατα έργα τοΰ Wolters άξιου σι ιδίαν δλως άναγνώρισιν 
παρά τών αρχαιολόγων.

Τό μεν έν είναι έργον τοΰ είκοσιεπταετοΰς, άλλ’ ώριμωτάτου 
ήδη, Wolters—τό δέ άλλο είναι έργον τοΰ διά μακράς έπιστημο- 
νικής μελέτης κατακτήσαντος δλόκληρον τήν αρχαιολογίαν έμβρι- 
θοΰς άνδρός. Άμφότερα είναι νέαι έκδόσεις έργων άλλων έπιστη- 
μόνων, αί όποίαι παρ’ όλην τήν μετριόφρονα έμφάνισιν τοΰ έπε- 
ξεργαστοΰ είναι άναχωνεύσεις καί αναγεννήσεις, φέρουσαι τον 
τύπον τής βαθείας έπιστήμης καί καινοτόμου παρατηρήσεως τοΰ 
άνδρός. Τά έργα ταΰτα είναι 1) ή περιγραφή τών γύψινων έκμα-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:26 EEST - 18.237.180.167



14 Γίρακτικά τής 'Αρχαιολογικής ‘Εταιρείας 1928

γείων τοΰ Βερολίνου, την οποίαν είχε συντάξει ό Κάρολος Friede- 
riclis καί ό πρώτος τόμος τής 'Ιστορίας τής Τέχνης τοΰ Springer, 
τον όποιον παρέλαβεν ό Wolters προς επεξεργασίαν μετά τον 
θάνατον τοΰ Άδόλφου Michaelis. Διά τοΰ πρώτου έργου παρε- 
σχέθη επιστημονική είκών τής έξελίξεως τής Ελληνικής καί 'Ρωμαϊ
κής πλαστικής, χρησιμεύσασα επί μακρότατον ώς απαραίτητον 
βοήθημα προς μελέτην ιστορικήν τών πλαστικών μνημείων καί 
σήμερον δε ακόμη πολυτιμότατον έφόδιον ώς μεθοδικόν πρότυπον.

Διά τών συχνών εκδόσεων τοΰ α. τόμου τοΰ Springer ό Wol
ters παρέχει πολύ πέραν τών ορίων τής Γερμανίας μοναδικόν σχε
δόν έγχειρίδιον περί τής αρχαίας κλασσικής τέχνης, τό όποιον παρά 
τήν έλλειψιν τοΰ άποδεικτικοΰ επιστημονικού φόρτου, περιέχει έν 
άπερίττω μορφή πάσαν θετικήν διδασκακίαν.

Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία εύχεται εις τον επίτιμον αυτής 
έταϊρον καί ειλικρινέστατου φίλον τής ήμετέρας χώρας πάσαν παρά
τασήν τής ζωής καί τήν μεγίστην δυνατήν μετάδοσιν τών άπεράν- 
των αύτοΰ γνώσεων δι’ εΰρυτάτης συγγραφικής κληρονομιάς.

Τον ισόβιον έταϊρον κ. Γεώργιον Χατζιδάκην, έορτάσαντα 
τήν ογδοηκοστήν αύτοΰ επέτειον τή 25ή Νοεμβρίου 1928, χαιρετί
ζει ή Άρχ. Εταιρεία γηθόσυνος καί εύχεται εις αυτόν μακρόν 
ακόμη βίον ενδόξου επιστημονικής έρεΰνης, τιμώσης ύπερόχως τήν 
Ελληνικήν Πατρίδα καί άποτελοΰσης εξαίρετου εθνικόν κεφάλαιον.

Εις τήν απέραντου ταΰτην παγκόσμιον επιστημονικήν πανή- 
γυριν ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία, πιστή εις τήν αποστολήν καί 
τάς παραδόσεις αυτής, συνεισέφερε κατά τό έτος 1928 τάς εξής 
εργασίας:

1. Έν Άθήναις έξηκολοΰθησαν αί διά τοΰ κ. Παναγ. 
Καστριώτου, διευθυντοΰ τοΰ ’Αρχαιολογικού Μουσείου άπό ετών 
έκτελούμεναι άνασκαφαί τοΰ Ωδείου τοΰ Περικλεούς.

Κατά τό 1928 εύρέθη μικρόν τμήμα τής μεσημβρινής πλευ
ράς τοΰ ’Ωδείου. Τό τμήμα τοΰτο έχει πάχος 2.50 μ., σώζεται δε
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Γενική έκθεσις τοΰ Γραμματεως 15

είς ύψος 2.30 μ. Τό διάκενον τοΰ τοίχου είναι πεπληρωμένον διά 
μικρότερων λίθων. Ό τοίχος εδράζεται επί τοΰ στερεού εδάφους 
καί εΰρίσκεται επί τοΰ αΰτοΰ επιπέδου καί αί πάροδοι τοΰ Διονυ- 
σιακοΰ θεάτρου.

Καί ό τοίχος οΰτος θά ήτο έσωθεν έπενδεδυμένος διά μαρμά
ρινων πλακών, ως έφάνη εν τή ΒΔ ζουνία αύτοΰ αλλά τής έπενδύ- 
σεως ταΰτης δεν έσώθη άλλο τι λείψανον.

Έπί τής βόρειας πλέ'ΰράς τοΰ τεμαχίου τοΰτου εύρέθη καί 
πάλιν τμήμα τοΰ υδραγωγείου τής Έννεακροΰνου είς μήκος 
3 μέτρων.

Ό άποκαλυφθείς οΰτος τοίχος τοΰ ’Ωδείου φαίνεται, κατά 
τον κ. Καστριώτην, δτι έπεσκευάσθη είς μεταγενεστέρους χρόνους, 
χρησιμοποιηθέντος αρχαίου ύλικοΰ ληφθέντος εξ άλλων οικοδομη
μάτων ώς καί εξ αύτοΰ τοΰ ’Ωδείου, πλήν των κάτω δόμων, οΐτινες 
φαίνεται ότι είναι οί προς επισκευήν το πρώτον χρησιμοποιηθέντες 
μεγάλοι κατειργασμένοι λίθοι. Επειδή οί λίθοι οΰτοι δεν είναι 
ύμήττιοι εκ τοΰ λατομείου τοΰ Καρά ώς συμβαίνει είς τά κρηπιδώ
ματα τών έπί τής Άκροπόλεως οικοδομημάτων τών Περικλείων 
χρόνων ό κ. Καστριώτης συμπεραίνει ότι τό κρηπίδωμα τοΰ τοίχου 
τούτου καί αύτός ό μεσημβρινός οΰτος τοίχος άνήκουσιν είς 
πολλώ μεταγενεστέραν περίοδον, προέρχονται δε έκ κτίσματος ασχέ
του προς τό Ώδεΐον καθ’ όλου ή οίανδήποτε αύτοΰ μετασκευήν εν 
ύστέροις χρόνοις.

’Αλλά τό σημεΐον τοΰτο έχει ακόμη ανάγκην διευκρινήσεως, 
ή όποια πάντως, ώς έλπίζομεν, θά έπέλθη διά μεταγενεστέρας προ
σεκτικής σκαφής.

2. Έν τφ Άμφιαρείω τοΰ Ώρωποΰ έξηκολοΰθησε καί 
κατά τό 1928 ερευνών ό Διευθυντής τοΰ Έπιγραφικοΰ Μουσείου 
κ. Βασίλειος Λεονάρδος.

Αί έργασίαι τοΰ 1928 διεξήχθησαν έπί τής δεξιάς όχθης τοΰ 
χειμάρρου καί κατά τό μέσον περίπου τοΰ αρχαίου χώρου τοΰ 
Άμφιαρείου, έξηρεύνησαν δε πέντε κτίσματα, άποτελοΰντα ένιαΐον 
συγκρότημα όριζόμενον ύπό δύο ακραίων τοίχων πάχους 0.64 καί
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μακράς άντηρίδος μεταξύ αυτών. Ή άντηρίς έχει μήκος 19 μέτρων 
καί ύψος 3 μέτρων, σύγκειται δε εξ επτά δόμων πωρίνων ογκολί
θων. Σκοπός της άντηρίδος ήτο ή προφΰλαξις των οικοδομημάτων 
από τών εκ τοϋ όρους καταπιπτόντων χωμάτων και ή κανονική 
άποχέτευσις τών έκ τοϋ αύτοΰ όρους καταρρεόντων ύδάτων, ή 
οποία συντελεϊται διά κρυπτοΰ πώρινου όχετοΰ διήκοντος διά τοϋ 
τρίτου χώρου καί έκβάλλοντος εις την πομπικήν οδόν. Ό κ. Λεο
νάρδος παρέχει ακριβείς παρατηρήσεις περί τής ίσοδομικής οίκο- 
δομίας τής άντηρίδος καί περί τής χρονικής ακολουθίας τής κατα
σκευής τών τοίχων.

Προς δυσμάς τοϋ συγκροτήματος τούτου ήρευνήθη έν μέρει 
καί άλλο συγκρότημα οικοδομικόν, οϋτω δέ συμπληροΰται κατά 
μικρόν τό όλον διάγραμμα τοϋ Άμψιαρείου.

3. Έν Θήβαις, έξηκολούθησε τήν έ'ρευναν τοϋ Καδμείου ό 
καθηγητής κ. Κεραμόπουλλος.

Ή άνασκαφή έγένετο προς Νότον τοϋ άνεσκαμμένου ήδη 
χώρου τοϋ άνακτόρου τοϋ Κάδμου, άπεκάλυψε δέ καί άλλο διαμέ
ρισμα συνεχόμενον προς τά ήδη εύρεθέντα.

Τό ύπό τών Τούρκων άνεγερθέν κατά τό μέρος εκείνο λου- 
τρόν έχει καταστρέψει πλεΐστον μέρος τοϋ διαμερίσματος τούτου, 
μόνον δέ στενή λωρίς, πλάτους 1 μέτρου, εύρέθη οπωσδήποτε άθι
κτος. Ή θεμελίωσις τοϋ Τουρκικοϋ λουτροΰ φθάνει εις βάθος 
2 μέτρων καί μέχρι τοϋ φυσικοΰ εδάφους, ώστε είναι προφανές ότι 
δέν έφείσθη ούδενός Καθμείου λειψάνου.

Καί ή μή καταστραφεΐσα ύπό τοϋ Τουρκικοϋ λουτροϋ λωρίς 
τοϋ Καδμείου διαμερίσματος διατέμνεται ύπό τριών μεσαιωνικών 
ύδραγωγείων. Κατά ταϋτα μόνον τά ύπόλοιπα μέρη αύτής είναι τά 
άνέπαφα σχετικώς άπομείναντα λείψανα τοϋ άνακτόρου. Έκ τού
των ή έ'ρευνα άνέσυρε πολύτιμά τινα λείψανα, διδακτικώτατα διά 
τήν ιστορίαν τοϋ άνακτόρου καί τήν έν γένει οικονομίαν τού βίου 
καί τού πολιτισμού τών χρόνων εκείνων.

Τά εύρήματα ταϋτα είναι άγγεΐα άγραφα (ύψίποδα ποτήρια 
κυρίως καί πινάκια) καί φύλλα χρυσού. Περαιτέρω εις κάθετον
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Γενική έκθεσις τοϋ Γραμματέως 17

διάδρομον εύρέθησαν πολλαί πλάκες καί άλλα τεμάχια αχάτου 
παρεσκευασμένα προς καλλιτεχνικήν επεξεργασίαν, ή κα'ι εν μέρει 
μόνον τυχόντα τής καλλιτεχνικής ταύτης επεξεργασίας ή καί άποτυ- 
χόντα κατά την εργασίαν. Επίσης μικρόν χονδρόν άγγεΐον έκ λευ
κής μάζης, ψέρον κατά τον πυθμένα φανερά ίχνη πυράς καί δει- 
κνΰον ότι έχρησιμοποιεΐτο πιθανώτατα προς τήξιν μετάλλων ώς 
ανάλογα δοχεία χρησιμοποιούνται καί σήμερον ακόμη υπό των 
χρυσοχόων προς τήξιν πολυτίμων μετάλλων. Επειδή παρά ταΰτα 
εύρέθησαν καί ψηφίδες ημιτελείς έξ αχάτου καί άλλα τινά πράγ
ματα παρέχοντα σαφεστάτην ένδειξιν ότι προέρχονται έξ ειδικού 
εργαστηρίου ό κ. Κεραμόπουλλος συνάγει τό σπουδαΐον συμπέρα
σμα, ότι ό Κάδμος, όπως άπεκαλύφθη άλλοτε έ'χων εν τώ αύτφ 
άνακτόρω αγγειοπλαστικόν έργαστήριον άποβλέπον ούχί μόνον 
προς πλήρωσιν των αναγκών τής αύλής, αλλά καί προς εύρυτέραν 
ίσως εμπορίαν, ούτως αποκαλύπτεται καί νΰν έχων έγκατεστημένον 
εν τώ άνακτόρω αυτού καί έργαστήριον επεξεργασίας πολυτίμων 
λίθων καί κοσμημάτων εύρυτέρας αποστολής. Την εικασίαν ταύτην 
ένισχΰουσι καί οί κρυστάλλινοι όγκοι καί αί χιλιάδες ψηφίδων 
(χανδρών) έξ ύαλίνης μάζης, αί όποΐαι εύρέθησαν εις προηγουμέ- 
νας περιόδους τής άνασκαφής.

Παρά ταΰτα εύρέθησαν εντός τών (/.Οίκτων χωμάτων καί συν
τετριμμένα αγγεία καί τοιχογραφίαι, πολύ βλαβεϊσαι ύπό τής πυράς. 
Μόνον ενιαχού εύρέθησαν τεμάχιά τινα καλλιτέχνων τοιχογραφιών.

’Αγγεία μυκηναϊκά τριποδικά κά. εύρέθησαν έπί τού κεκαυμέ- 
νου στρώματος τού ανακτόρου, ύπό δε τό δάπεδον έντός τών 
χωμάτων εύρέθησαν, ώς εν φωλεά, πολλά λείψανα προμηκυναϊκών 
αγγείων, ών εν ακέραιον φέρον ταινίαν έκ τού άρχεγόνου λεγομέ
νου γανώματος (Urfirnis) περί τά χείλη.

Ώς προς τό σχέδιον τού ανακτόρου αί έρευναι τού 1928 
κατέληξαν εις τό πόρισμα, ότι τούτο ήτο συνθετώτερον καί πολυ- 
πλοκώτερον ή όσον πρότερον έφαίνετο, οΰτω δε ή όλη έργασία, 
παρά τό περιωρισμένον δυστυχώς τοϋ άνασκαπτέου χώρου, άπέβη 
άξιολογωτάτη.

2
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4. Έν Νέα Άγχιάλω έξηκολούθησαν αί άνασκαψαί των 
χριστιανικών βασιλικών τών Μεσαιωνικών Θηβών δια τοΰ καθη- 
γητοΰ κ. Σωτηρίου.

Κατά πρώτον ό κ. Σωτηρίου ήσχολήθη είς την ερευνάν τοΰ 
χώρου περί την κατά τάς προηγουμένας εργασίας άποκαλυφθείσαν 
μεγάλην βασιλικήν, ινα καθορίση τάς προσόψεις τοΰ μνημείου.

Έπειτα ήρχισεν ή άνασκαφή άλλης άξιολόγου βασιλικής είς 
άπόστασιν 200 μ. προς Α. τής πρώτης.

Επειδή δεν έχομεν ακόμη τά πραγματικά ονόματα τών βασι
λικών τούτων, είμε/Οα ήναγκασμένοι προς διάκρισιν αυτών νά 
μεταχειριστώ μεν τά γράμματα Α καί Β άναλόγως τής χρονικής 
σειράς, καθ’ ήν τά μνημεία ταΰτα άνεσκάφησαν.

Έν τή βασιλική Α ερευνών τον προ τής Δυτ. κυρίας όψεως 
χώρον είς βάθος 4-5 μέτρων έπιχώσεως, απεκάλυψεν είς άπόστα- 
σιν 3.50 μ. από τής Δ. πλευράς τοΰ αίθριου έπιμελώς έκτισμένον 
έξ ορθογωνίων τραχυτών τοίχον, σωζόμενον είς ΰψ. 0.85 μ. καί 
διατηροϋντα ακόμη κατά χώραν ίπνίζουσαν βάσιν κίονος. Καί 
άλλαι βάσεις όμοιαι καί κορμοί κιόνων καί κιονόκρανα άνή- 
κουσιν ασφαλώς είς τό κτίσμα τοΰτο, τό όποιον ό άνασκά- 
πτων ερμηνεύει ως στοάν σχηματιζομένην προ τοΰ αίθριου 
τής βασιλικής.

Είς άπόστασιν 2 μ. από τοΰ προστώου τούτου εύρέθησαν 
θεμέλια οικιών.

Τό μεταξύ τών πυλών τοΰ αίθριου καί τών οικημάτων τούτων 
έδαφος δεικνύει ίχνη λιθοστρώτου, κάτωθεν δε αύτοΰ οχετόν έκ 
πήλινων σωλήνων. Τό τμήμα τοΰτο είναι πιθανώτατα ή οδός τής 
αρχαίας πόλεως.

Κατά μήκος άρα τής όδοΰ ήτο τό τοΰ όλου οικοδομήματος 
πρόπυλον, από τών στοών τοΰ οποίου κατήρχοντο διά βαθμιδών είς 
τό αΐθριον. Αί βαθμίδες αύται ήσαν έσχηματισμέναι έξ αρχαίου 
ύλικοΰ είλη μμένου άπό τίνος γειτονικοΰ αρχαίου ίεροΰ, τό όποιον 
ήτο πρόχειρον λατομεΐον διά την άνέγερσιν τοΰ προστφου. Τό 
ιερόν τοΰτο φαίνεται ότι ήτο τό τής Δήμητρος, διότι μεταξύ τών
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λίθων τής έπιχάισεως εύρέθη καί πλάξ φέρουσα την αναθηματικήν 
επιγραφήν:

Θ] ή Κλ]λεοτίμα Μνάσιος Δάματρι καί Κόρα.

Μετά την έξερεύνησιν καί τοΰ αριστερού Πύργου τοΰ αίθριου 
ή κυρία οψις τής βασιλικής ήτο δυνατόν νά σχεδιασθή καί νά άνα- 
παρασταθή υπό τοΰ άρχιτέκτονος κ. Λάσκαρη.

Δοκιμαστική τις ερευνά κατά την Νοτίαν πλευράν έφερεν εις 
φως λείψανα οικημάτων συνεχομένων μετά τοΰ δεξιού πύργου. 
Όμοίως δέ πιθανώς θά είχε το πράγμα καί κατά τον αριστερόν 
πύργον. Τά οικήματα ταΰτα είναι ανεξάρτητα τής βασιλικής, ώστε 
παρέχουσι σαφή πλέον τά όρια τής Εκκλησίας, ή οποία δύναται 
νά θεωρηθή ότι άπεκαλύφθη έν πάση λεπτομερεία.

Ή έρευνα τής βασιλικής IV μετά τον προ διετίας γενόμενον 
άδρομερή προσδιορισμόν τής άψΐδος καί τής δεξιάς κιονοστοιχίας, 
προέβη εις την κατά τό '/2 άποκάλυψιν τοΰ ιερού βήματος, τοΰ 
άνω τμήματος τοΰ δεξιοΰ κλιτούς καί τής άριστεράς κιονοστοιχίας, 
από δέ τοΰ νάρθηκος άπεκάλυψε τό τρίβηλον καί τό δεξιόν τμήμα 
τοΰ αίθριου.

Άξιόλογον πόρισμα τής άνασκαφής είναι τό σχήμα τοΰ ιερού 
βήματος, τό όποιον παρουσιάζεται έχον πρωτότυπον καί ιδιόρρυθ
μον διάταξιν, άγνωστον έξ άλλων πρωτοχριστιανικών μνημείων. 
Την διάταξιν ταύτην λεπτομερώς περιγράφει ό κ. Σωτηρίου καί 
εξαιρεί τάς παρουσιαζομένας ιδιορρυθμίας έν τώ σχηματισμό» 
τετραγώνου σύνθρονού τοποθετούμενου εκατέρωθεν τής ήμικυκλ. 
άψΐδος καί έχοντος τον έπισκοπ. θρόνον μόνον έν τώ μέσω αντί 
τοΰ μεταγενεστέρου έμφανιζομένου, κατά τον κ. Σωτηρίου, ήμικυ- 
κλικοΰ ήτοι παρακολουθοΰντος την αψίδα σύνθρονού.

Ή βασιλική αΰτη Ρ/ διά τών γλυπτών διακοσμητικών μελών 
χαρακτηρίζεται ώς άνήκουσα εις τό πρώτον ήμισυ τοΰ 5ου αίώνος. 
Πυρποληθεΐσα εις πολύ παλαιούς χρόνους, πιθανώς κατά τήν 
διάρκειαν τών Σλαυϊκών έπιδρομών, δεν μετεσκευάσθη έπειτα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:26 EEST - 18.237.180.167



20 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1928

κατά τάς νεωτέρας λειτουργικός άνάγκας, άλλα παρέμεινε πολύτι
μον έρείπιον δι’ήμάς, δεικνϋον την έξέλιςιν τής χριστιανικής 
λατρείας.

Άλλ’έκτος τής ιδιορρυθμίας τοϋ βήματος, ίδιάζουσαν μορ
φήν παρουσιάζει και ή διαδρομή τών κιγκλίδων, αί όποϊαι διαχω- 
ρίζουσι το βήμα από τοϋ κυρίως ναοΰ. Παρακολουθούν τάς γραμ- 
μάς ταϋτας ό άνασκάπτων ανευρίσκει τήν σολέαν τοϋ ναοϋ, ή 
οποία περιελαμβάνετο υπό κιγκλιδώματος στηριζομένου εις μικρούς 
κιονίσκους και έ'χοντος εν τω μέσο) τέσσαρας κίονας έν εΐδει Πρό
πυλου. Ίχνη τέμπλου δεν άνευρέθησαν, φαίνεται δέ δτι ή σολέα 
ήτο ούτως έσχηματισμένη, ώστε νά καθιστά περιττήν τήν ΰπαρξιν 
τέμπλου. Εικάζει δέ ό άνασκάπτων δτι τό τέμπλον είναι προσθήκη 
μεταγενεστέρα, άναφαινόμενον τό πρώτον έν τή βασιλική τής 
’Ολυμπίας.

Έκ τής βασιλικής Β' όρμώμενος ό κ. Σωτηρίου ήδυνήθη νά 
άποκαταστήση και τάς έλλειποΰσας λεπτομέρειας τοϋ ίεροΰ βήμα
τος τής βασιλικής Α'.

Καί αί άλλαι λεπτομέρειαι τής βασιλικής Β', τάς όποιας άπε- 
κάλυψεν ή άνασκαφή καί έν τφ τριβήλοο καί έν τω αίθρίω, καθι- 
στώσιν αύτήν σπουδαϊον μνημεΐον άξιον πολλής προσοχής καί 
μελέτης.

Παρά τάς έργασίας ταΰτας έξηρεύνησεν έν μέρει ό κ. Σωτη
ρίου καί άρχαΐον 'Ρωμαϊκόν ή χριστιανικόν λουτρόν, ολίγον άπέχον 
άπύ τής πρώτης βασιλικής.

5. Έν Δίφ τής Πιερίας έν Μακεδονία ήρχισεν έργασίας ή 
’Αρχαιολογική Εταιρεία διά τοϋ καθηγητοϋ [τοϋ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης] κυρίου Γ. Σωτηριάδου.

Ή έν Άθήναις Γαλλική ’Αρχαιολογική Σχολή δοκιμαστικώς 
σκάψασα άλλοτε έν Δίω, προθυμως άπεδέχθη, δπως συνέχιση έκεΐ 
τάς έργασίας ή Ελληνική σκαπάνη, έφ’ φ καί έκφράζομεν τάς θερ- 
μάς ημών ευχαριστίας·

Συνεισέφερον δέ γενναίως τήν οικονομικήν αυτών άρωγήν
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τό τε Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης δι’ 60,000 καί ό έν Λονδίνο) 
κ· ’Αλέξιος Μητσοτάκης δΓ 7,500 δρ. περίπου.

Τό Δΐον είναι σπουδαιότατος Μακεδονικός τόπος άκμάσας 
δι’ όλης τής Μακεδονικής ιστορίας τής τε αρχαίας Ελληνικής τε 
καί Ρωμαϊκής καί τής Χριστιανικής·

Όδηγοί τών άνασκαφών χρησιμεύουσιν είς τον κ. Σωτηριά- 
δην τρεις μεγάλαι άρτηρίαι συγκοινο)νίας εντός τής πόλεως Δίου, 
τάς όποιας ήτο εύτυχής να άνευρη ούτος.

Ή μία είναι ή καλούμενη ύπ’αΰτοΰ «Ιερά οδός» μήκους 
πέραν τών 275 μέτρων καί πλάτους περί τα 5 μ. "Αλλη είναι 
εγκάρσιος προς ταύτην καί έ'χει πλάτος 3.75 μ. Τρίτη δέ τέμνουσα 
την δευτέραν έχει πλάτος 3.30 μ· Καί αί τρεις οδοί αύται είναι 
πλακόστρωτοι, έ'χουσι δέ ως περιθώρια όρθοστάτας εξέχοντας υπέρ 
τάς πλάκας περί τά 0·40 μ·

Κατά τό άνώτατον στρώμα, τό χριστιανικόν, ό κ· Σωτηριά- 
δης άπεκάλυψεν παλαιοχριστιανικήν βασιλικήν τοΰ 400 περίπου 
μ. X. μήκους 40 μ. καί πλάτους 19 μ. έ'χουσαν δέ τό μέσον κλιτός 
πλάτους 8.50 μ. Ή ’Εκκλησία αυτή παρουσιάζει δύο δάπεδα επάλ
ληλα, τά όποια μαρτυροΰσι περί δύο αυτής περιόδων· Όλίγω ύψη- 
λότερον τοΰ κατωτέρου δαπέδου άνευρέθησαν δύο τάφοι· ’Επί 
δέ τοΰ άνωτέρου κεΐνται μονόλιθοι κίονες τής βασιλικής ύψους 
3-17 μ. Έν μέτρον βαθΰτερον τοΰ κατωτέρου δαπέδου υπάρχει 
στρώμα κεκαυμένον, παλαιότερον τής ’Εκκλησίας, πιθανώς τό μακε
δονικόν, τοΰ όποιου δέν δύναται άκόμη νά όρισθή άκριβώς ή 
ηλικία·

Έκ τών νομισματ· ευρημάτων φαίνεται ότι ή βασιλική άνήκει 
είς τούς περί τον αύτοκρ- Οΰάλεντα χρόνους, ήτοι περί τό 375 μ.Χ.

Είς τό 275ον μέτρον τής Ίεράς όδοΰ από τής βόρειας μεγάλης 
πύλης τοΰ Δίου άνεΰρεν ό κ· Σωτηριάδης δύο ωραία ελληνιστικά, 
ώς λέγει έν τή εκθέσει του, γλυπτά, ήτοι μίαν άριστα κατά τό πλεΐ- 
στον σωζομένην κεφαλήν Πάριδος καί έν ώραΐον άγαλμάτιον 
προερχόμενον πιθανώς έκ τραπέζης καί ένθυμίζον τά . νικηφόρα
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άγαλμάτια τοΰ μουσείου τής Άκροπόλεως. Τον τύπον χρονο
λογεί ό κ· Σωτηριάδης εις τον 2ον-3ον αιώνα π· X Κατά την μίαν 
πλευράν τής στήλης ή τής παραστάδος, εις την οποίαν στηρίζεται 
τό αγαλμάτων, ανελίσσεται δφις, άνω δε υπάρχει τόρμος προς 
ένσφήνωσιν τραπέζης ή βωμοΰ· Ό όφις δεικνύει τήν χθονίαν φύσιν 
τοΰ μνημείου· Ή συνέχεια τής εργασίας εν τω σπουδαιοτάτω 
τούτω άρχαιολογικώ τόπφ μέλλει άσφαλώς νά φέρη εις φώς άξιο- 
λογώτατα πορίσματα·

6. Έν Νικοπόλει τής ’Ηπείρου, όπου ή ’Αρχαιολογική 
Εταιρεία άπεκάλυψεν άλλοτε διά τοΰ κ· Άλεξ. Φιλαδελφέως σπου
δαιότατα παλαιοχριστιανικά μνημεία, προέβημεν κατά τό 1928 εις 
διαφόρους εργασίας προς στερέωσιν καί συντήρησιν των σημαντι
κότατων ψηφιδωτών υπό τήν έπίβλεψιν τοΰ καθηγητοΰ τής άρχι- 
τεκτονικής έν τω Πολυτεχνεία) κ· Όρλάνδου·

Προς τον σκοπόν τοΰτον άνηγέρθησαν τοιχία εξ οπτόπλινθων 
μετά ορθογωνίων πλαγιαστών άνοιγμάτων ευθύς υπό τήν υδρορ
ροήν τής εκ φύλλων ψευδαργύρου στέγης τοΰ προς Βορράν τής 
άψΐδος διαμερίσματος τής βασιλικής Δουμετίου·

'Ωσαύτως άντικατεστάθη ό σκελετός τής στέγης ταύτης διά 
πυκνοτέρων καί χονδροτέρων δοκών, αί όποΐαι συνεδέθησαν προς 
τον πυρήνα τοΰ τοίχου.

Έπί τή ευκαιρία τούτη ό κ· Όρλάνδος συνετέλεσε καί τήν 
περί τών τειχών τής παλαιοχριστιανικής Νικοπόλεως μελέτην αύτοΰ-

7. Έν Άγρινίω έ'σκαψεν ό έφορος άρχαιοτήτων κ· Μηλιά- 
δης, δαπανών εκ τής δωρεάς, τήν οποίαν έθεσαν προς τοΰτο εις 
τήν διάθεσιν τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας οί έναμίλλως καί προς 
τον κερδώον καί προς τον λόγων Έρμήν μετά συμπάθειας 
άποβλέποντες έξ ’Αγρίνιου ’Αδελφοί Παππαστράτου. Τιμώσα 
τό φιλάρχαων τοΰτο ενδιαφέρον τών άδελφών Παππαστράτου ή 
’Αρχαιολογική Εταιρεία έξέλεξεν αυτούς όμοφώνως ισοβίους αυτής 
εταίρους, προβάλλει δε αυτούς καί δι’ αυτήν καί δι' άλλας αυτών 
κοινωφελείς πράξεις εις μίμησιν προς πάντας εκείνους, οί όποιοι
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θεωροΰσι τον σχηματισμόν τοΰ πλούτου ώς τον μόνον καί τελικόν 
σκοπόν τοΰ ανθρώπου.

Κατά τάς εργασίας τοΰ ’Αγρίνιου ό κ. Μηλιάδης, έχων την 
προθυμοτάτην οικονομικήν καί ηθικήν αρωγήν και τοΰ Λήμου 
’Αγρίνιου, προέβη εις τήν εξερεύνηση' τοΰ παρά τό σημερινόν 
Άγρίνιον αναπεπταμένου χώρου·

Τό Άγρίνιον, γνωστόν έκ δύο γλίσχρων αρχαίων πηγών τοΰ 
Πολυβίου (V, 7,7) καί τοΰ Διοδώρου (XIX, 67, 4), συμπεραίνεται 
μέν ώς αξιόλογος οπωσδήποτε πόλις τής Αιτωλίας, αλλά δεν είχεν 
ακόμη ασφαλώς τοποθετηθή υπό τών νεωτέρων τοπογράφων· 
"Ενεκα τής έλλείψεως σπουδαίων έρειπίων ορατών έν τή άμεσα) 
περιοχή τοΰ σημερινοΰ ’Αγρίνιου, τό άρχαϊον Άγρίνιον έτέθη 
υπό τε τοΰ Bazin και τοΰ Woodhouse μακράν προς Β. παρά τό 
χωρίον Σπολάϊτα και απέναντι σχεδόν τής Σ τράτου-

Ό Noack καί ό ’Ρωμαίος ήμφισβήτησαν τήν ορθότητα τής 
ταυτίσεως ταύτης, αλλά και ούτοι δεν ήδύναντο νά καθορίσωσι τήν 
πραγματικήν θέσιν τής αρχαίας πόλεως.

Έκ τών παλαιοτέρων μόνος ό Leake, έκ γενικών τοπογραφι
κών παρατηρήσεων όρμώμενος, έπλησίασε προς τήν αλήθειαν 
θέσας τό άρχαϊον Άγρίνιον εις πεδινόν μέρος κα'ι κατά τό χωρίον 
Ζαπάντι, ελάχιστα άπέχον τής σημερινής άνασκαφής·

Ή υπό τοΰ κ. Μηλιάδου γενομένη έρευνα, έξ ελάχιστων ορα
τών ενδείξεων όδηγηθεΐσα, έχει τήν σημασίαν ότι άπεκάλυψεν αξιό
λογα αρχαία λείψανα έν τή άμέσω περιοχή τοΰ σημερινοΰ Αγρί
νιου, οΰτω δέ παρέσχε ασφαλή τεκμήρια περ'ι τής θεσεως τοΰ 
αρχαίου Αγρίνιου ούχΐ μακράν τοΰ νεωτέρου.

Ό χώρος τής αρχαίας πόλεως κεΐται τρία ακριβώς χιλιόμετρα 
προς τά ΒΔ τοΰ συχρόνου Αγρίνιου και αριστερά τής όδοΰ τής 
φερούσης εις Κραβασαράν· Ή τελεία καταστροφή τοΰ τόπου είχεν 
άφαιρέσει πάσαν σοβαράν ένδειξιν περί ύπαρξεως αρχαίου έκεΐ 
συνοικισμού, τοΰτο δέ υπήρξε καί ο λογος τής αναζητήσεως τής 
πόλεως άλλαχοΰ,

23
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Ή ερευνά τοΰ 1928 άπεκάλυψε την γραμμήν τοΰ τείχους τής 
πόλεως και υπολογίζεται ή περιφέρεια αύτοΰ μεταξύ 12 καί 15 
σταδίων.

Τα θεμέλια τοΰ περιβόλου τούτου είχον πλάτος μ· 3.30, φαίνε
ται δε ότι ούτος είχε κτισθή κατά τό ψευδισόδομον σύστημα εκ τοΰ 
επιχωρίου άμμολίθου. Κατά διαστήματα 50 μέτρων σχηματίζονται 
άξιαι προσοχής προεξοχαί τοΰ τείχους εν εΐδει αντερεισμάτων 
αύτοΰ. Εις τινα τών προεξοχών τούτων είναι έσωτερικώς προσηρ- 
τημένον τετράπλευρον οικοδόμημα μήκους 20.75 μ. άποτελούμενον 
έκ τριών άνίσων διαμερισμάτων κα ίσχετιζόμενον πιθανοότατα προς 
στρατιωτικούς σκοπούς.

Κατά τον ανατολικόν λόφον καί εις άπόστασιν 5 μ· από τοΰ 
τείχους εύρέθησαν τά θεμέλια άλλου τετραπλεύρου οικοδομήματος 
6X11 μ., έχοντος την είσοδον έκ Νότου. Ή διαίρεσις τοΰ κτίσμα- 
τος καί άνεύρεσις εστίας καί τέφρας μετ’ ανθράκων χαρακτηρίζει 
αύτό ως κατοικίαν μάλλον στρατιωτικήν.

'Υπό τον αυτόν ανατολικόν λόφον άνεσκάφησαν τά διδακτικά 
θεμέλια αστικής οικίας, μήκους 27 περίπου μ. καί σφζομένου πλά
τους 19 μ. Τό όλον διάγραμμα τών λειψάνων, τό όποιον ανασυγ
κροτεί ακριβώς ό άνασκάψας, υπενθυμίζει πολύ τον εν Πριήνη τής 
Μ. ’Ασίας διασωθέντα τύπον οικίας τοΰ 4ου αίώνος ώς καί την έν 
Πέλλη τής Μακεδονίας άνασκαφεΐσαν οικίαν.

Έκτος τεμαχίων οικιακών αγγείων καί στομίων μεγάλων 
πίθων, εύρέθησαν εις έν τών δωματίων καί έκατοντάς άγνύθων 
διατρήτων καί μή, πιθανώς προς εμπορίαν.

’Αλλά τό άξιολογώτερον οικοδόμημα εύρέθη κατά τό κέντρον 
περίπου τής πόλεως, είναι δε τοΰτο στοά μήκους 72 περίπου 
μέτρων κατευθυνομένη από Β προς Ν καί βλέπουσα προς Δ.

Ή στοά αυτή άποτελεΐται εξ 11 διαμερισμάτων περίπου 
τετραγώνων (4.80X4.70) πλήν τοΰ μεσαίου, τό όποιον είχε διαστά
σεις 4.70X2.55. Τό προ τών δωματίων ύπόστεγον είχε πλάτος
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5.75 περίπου, ό στυλόβάτης σφζεται εις μήκος 19 μ, τό δέ θεμέ
λιον αυτού σώζεται εις μήκος 53 μ. Εκατέρωθεν τής σειράς των 
δωματίων ύπάρχουσι δύο μεγαλύτερα διμερίσματα (6.15X4.70) 
καί 9.85X10.55 (=4.80X5.75). Έν τή μεγαλυτέρα ταύτη προς 
νότον αιθούση εύρέθη έν τώ μέσω περίπου βωμοειδές κατασκεύα
σμα καί τεμάχια πήλινων περιρραντηρίων.

Οί στύλοι τής στοάς ήσαν τετράπλευροι πεσσοί, διαστάσεων 
περίπου 0.40X0.30, έ'χοντες επίκρανα και άβακοειδεϊς βάσεις, άπέ- 
χοντες δέ άλλήλων άπό άξονος εις άξονα 2.40 'καί άναλογοΰντες 
άνά τρεις εις έκαστον δωμάτων έκτος τού μεσαίου, εις τό όποιον 
αντιστοιχούν δύο καί άνοιγμα κατά τι μεγαλύτερον. Ό όλος αρι
θμός των υπολογίζεται εις 22, τό δέ ύψος αυτών περίπου 3.20 μ.

Έκ τού συνόλου συνάγεται ότι τό οικοδόμημα είναι στοά τής 
άγοράς τής πόλεως.

Παρά τήν έ'λλειψιν επιγραφικών ευρημάτων τα πορίσματα 
τής έρεύνης τού 1928 είναι σημαντικά καί καθ’έαυτά καί διά τήν 
βεβαίωσιν τής ύπάρξεως αρχαίας πόλεως παρά τό σημερινόν Άγρί- 
νιον, ή οποία δέν φαίνεται ότι είναι άλλη ή αυτό τό άρχαϊον 
Άγρίνιον-

Μέλλουσα εργασία εκεί θά διαλευκάνη ασφαλώς τάς γνώσεις 
ημών περί τού αρχαίου ’Αγρίνιου.

8. Άλλην διπλήν αρχαιολογικήν εργασίαν έξετέλεσε δαπάναις 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας ό ’Έφορος τών ’Αρχαιοτήτων κ· Ν· 
Κυπαρίσσης έν Άγίω Βασιλείω τής Χαλανδρίτσης Άχαΐας 
καί έν Προστοβίτση Τριταίας Καλαβρύτων.

α· Έν cΑγίω Βασιλείφ τής Χαλανδρίτσης ό κ. Κυπαρίσσης 
άνέσκαψε σειράν Μυκηναϊκών τάφων λαξευτών θαλαμοειδών, επι
φυλασσόμενος νά έρευνήση έν προσέχει μέλλοντι καί άλλους θολω
τούς ευρισκομένους εκεί.

Οί λαξευτοί θαλαμοειδείς τάφοι έ'χουσι λαξευθή εις τον αυτο
φυή έκεΐ μαλακόν "ψαμμίτην βράχον· Οί θολωτοί κατασκευασμένοι
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έκ πλακοειδών λίθων εύρίσκονται είς τάς κορυφάς μικρών λοφί
σκων, οί όποιοι καλούνται σήμερον Τρονμπές.

Έκ τών θαλαμοειδών τάφων ολίγων ή διατήρησις ήτο καλή, 
τών δε άλλων αί όροψαί είχον καταπέσει. Τών καλώς δε διατηρού
μενων εις ήτο εντελώς άβλαβης καί άθικτος, ώστε ή άνασκαφή νά 
δυνηθή νά παρατηρήση ακριβώς την κατάστασιν αύτοϋ.

Έν τώ δαπέδφ τοΰ τάφου εύρέθησαν τρεις σκελετοί, 2 αρι
στερά τώ εισερχόμενη) καί 1 δεξιά, πάντες άριστα διατηρούμενοι 
καί έν θέσει πλαγίως κοιμισμένων με κεκαμμένα τά σκέλη κατά τό 
γνωστόν σχήμα τοΰ όκλάζοντος·

’Αγγεία εύρέθησαν έν τώ τάφω τοΰ Άγ. Βασιλείου μεγάλοι 
άμφορεΐς πήλινοι, έ'χοντες τέσσαρας σχοινιομόρφους λαβάς, δυο έπί 
τών ώμων καί δυο έπί τής κοιλίας, φέροντες δ’ έπί τών ώμων γεω
μετρικά κοσμήματα καί ταινίας έπί τε τών ώμων καί έπί τής κοιλίας.

Ωσαύτως εύρέθησαν έν τώ τάφφ καί ικανοί τυφλόστομοι 
άμφορεΐς, μεγάλοι καί μικροί, τής αυτής τεχνοτροπίας, πάντες δέ 
ίστάμενοι έπίστομα έπί τοΰ έδάφους·

Οί σκελετοί ήσαν άνευ κρανίων, εύρέθησαν δέ πλείονα τοΰ 
ενός τοιαΰτα συσσωρευμένα μετ’ άλλων οστών έντός τετραγωνικοΰ 
λαξεύματος βαθέος καμένου άριστερά τής εισόδου τοΰ θαλάμου, 
χρησιμεύοντος δέ ώς όστοθήκης μετά γενομένην άνακομιδήν.

Κινητά εύρήματα πλήν τών άγγείων χάνδραι τινές έξ άχάτου, 
καί πορσελάνης κόσμημα έξ ύαλομάζης, δύο λεπίδες χαλκαΐ καί είς 
δακτύλιος χρυσούς άνευ λίθου-

β. Έν ΙΙροστοβίτση της Τριταίας έπί τής δυτικής πλευράς τοΰ 
όρους Ερυμάνθου άνέσκαψεν ό κ. Κυπαρίσσης θαλαμοειδείς μυκη
ναϊκούς τάφους λαξευμένους είς λόφους εύθρύπτου ψαμμιτικής 
συστάσεως·

Ή διάθεσις τών θαλαμοειδών τούτων τάφων είναι είς πολλάς 
έπαλλήλους σειράς, ύπέρ τά εκατόν δέ τοιαΰτα σπήλαια κατεστραμ
μένα ήρίθμησεν ό άνασκάπτων. Ή δέ καταστροφή οφείλεται είς 
τάς οίκοδομικάς άνάγκας τών πλησιόχωρων κατοίκιον, άρξαμένη
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από τοϋ 1875, δτε έκτίσθη ή Εκκλησία τοΰ χωρίου και έξακολου- 
θήσασα κα'ι μετέπειτα.

Έκ των νεωστί συληθέντων τάφων κατώρθωσεν ό κ· Κυπα- 
ρίσσης να περισυλλέξη τινά ευρήματα, αγγεία κα'ι άλλα πτωχά κτε- 
ρίσματα, ψηφίδας αχάτου, σφονδύλια και χρυσοϋν δακτύλιον άνευ 
λίθου μετά τινων τριμμάτων ήλεκτρου·

Εΐς θάλαμος ήμιτελής εύρέθη εν ταΐς άνασκαφαΐς περιέχων 
ένα νεκρόν άνευ τίνος κτερίσματος.

Κα'ι τά ευρήματα τής Προστοβίτσης ανάγονται εις την αυτήν 
άγγειογραφικήν τεχνοτροπίαν εις ήν καί τά τοΰ 'Αγίου Βασιλείου.

Καθ’ δλου αί έρευναι αΰται των μυκηναϊκών νεκροταφείων 
τής Άχαΐας εχουσι, παρά την πτωχείαν των ευρημάτων, ιδιαιτέραν 
επιστημονικήν σημασίαν διά τήν έξακρίβωσιν τής έκτάσεως τοΰ 
μυκηναϊκοΰ πολιτισμοΰ άνά τούς τόπους τούτους, περί των οποίων, 
άπό τής άπόψεως ταΰτης, δεν εϊχομεν πρότερον σχετικά τεκμήρια.

9. Έν Στυμφάλφ έξηκολούθησεν ή Εταιρεία τάς έρευνας 
αυτής διά τοΰ καθηγητοΰ τής ’Αρχιτεκτονικής κ· Όρλάνδου.

Λόγω των άφθονων βροχών τοΰ παρελθόντος χειμώνος, ών 
τά ΰδατα κατέκλυσαν τήν πεδιάδα τής Στυμφάλου έξιχθέντα 
μέχρι τής μεγάλης κατατομής καί κατακαλύψαντα τήν άνασκαφεΐ- 
σαν έ'κτασιν τής αρχαίας αγοράς, κατέστη κατά τό 1928 αδύνατος 
ή περαιτέρω σκαφή τής κατά τό παρελθόν έτος άτελώς άποκαλυ- 
φθείσης παλαίστρας. Τούτου ένεκα ή έρευνα έστράφη περί σημεία 
μακράν τής κατακλυσθείσης περιοχής κείμενα. Καί κατ άρχάς μεν 
ήρευνήθη έπιμελώς ό κατά τό 1924 τό πρώτον δαπάναις ιδιωτών 
καί τή έπιβλέψει τοΰ κ. Όρλάνδου άτελώς ανασκαφείς τάφος, όστις 
παρουσιάζει ένδιαφέρουσαν διάταξιν, έν πολλοΐς όμοιάζουσαν πρύς 
τήν τών Μικρασιατικών καί τών τούτοις συγγενών Ετρουσκικών 
τάφων διότι άποτελείται έκ μιας υψηλής κυκλοτερούς κρηπΐδος 
(διαμ. 18-50 μ.) έκ λίθων μεγάλων ήρμοσμένων κατά τό αίγυπτιάζον 
λεγόμενον σύστημα, φερούσης έν τώ κέντρο) τετράγωνον θάλαμον, 
εις δν εισέρχεται τις διά δρόμου απ’ανατολών τής κρηπΐδος άρχο-
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μενού. Έν τφ τάφα>, όστις ήτο σεσυλη μένος εύρέθησαν τεμάχια 
μεγάλων κεραμίδων, lacrymatoria κα'ι μικρά τις πώρινη πύελος, 
παιδιού τίνος βεβαίως μνήμα- Ό τάφος ήτο κεκαλυμμένος διά χώμα
τος γης έν σχήματι κώνου ύψουμενού ύπεράνω στέγης καλυπτούσης 
τον θάλαμον καί τον δρόμον, ής όμως την ακριβή διάταξιν δεν 
ήδυνήθη ό άνασκάπτων να συμπεράνη έκ τών άνασκαφών. Τό μνη- 
μεΐον υποτίθεται ότι είναι τοΰ 4ου π. X. αίώνος. Έσυνεχίσθη κατό
πιν ή σκαφή τοΰ δυσμικοΰ πυλώνος καί τοΰ βορείου κλιτούς 
τής μεγάλης φραγκικής εκκλησίας, ής εύρέθησαν πλεΐστα νέα αρχι
τεκτονικά μέλη, δι’ ών κατέστη δυνατή ή ασφαλής άναπαράστασις 
τοΰ τε έξωτερικοΰ καί τοΰ έσωτερικοΰ τοΰ μεγάλου τούτου καί 
πολυτελούς ναοΰ, όν παραδόξως ούδεμία μεσαιωνική πηγή αναφέρει. 
Εντός τής φραγκικής ταύτης εκκλησίας ό κ· Όρλάνδος συνεκρύ- 
τησε καί καλήν αρχιτεκτονικήν συλλογήν τής Στυμφάλου-

10. Έν Μυστρά ήργάσθη δαπάναις τής Εταιρείας ό καθη
γητής κ. Άδ· Άδαμαντίου έπαναλαμβάνων παλαιάς αύτοΰ εργασίας 
συντηρήσεως καί έρεύνης τών μνημείων τής βυζαντινής ταύτης 
Πομπηίας.

Κατά τό 1928 αί έργασίαι έγένοντο έν τή άνω πόλει, όπου τά 
παλάτια τών Δεσποτών τοΰ Μυστρά, καί δή παρά τον υπό τό 
κάστρον ναόν τοΰ Αγ. Νικολάου καί έν τφ έκεΐ ήμιηρειπωμένω 
ναϋδρίω, τοΰ οποίου συνεπληροόθη καί έστερεώθη διά τών αρχαίων 
αύτοΰ τεμαχίων τό ώραΐον κεραμοπλαστικόν παράθυρον καί ή όλη 
πρόσοψις τοΰ ναϋδρίου, ή οποία περιελάμβανε τό όλον συγκρότημα 
τής κεραμοπλαστικής διακοσμήσεως. Καί έξ άλλων έκεΐ γενομένων 
έρευνών καί εύρημάτων ό κ. *Αδαμαντίου συμπεραίνει ότι τό ναΰ- 
δριον καί τά περί αύτό κτίσματα ανήκουν εις τό τέλος τοΰ ΤΔ' 
αίώνος. Τοιχογραφίας τινάς τούτου έστερέωσεν ό ειδικός αρχιτε
χνίτης διά περιστεφανώσεως μίγματος τσιμέντου καί άμμου. Ωσαύ
τως έστερεοόθησαν μέρη τοΰ περιτειχίσματος τοΰ Παλατιού.

1ΐ9ν τέλος έργασίαν έξετέλεσεν ή Αρχαιολ. Εταιρεία έν Λέσβω 
διά τοΰ Εφόρου κ. Δ. Εύαγγελίδου.
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Μεταξύ της 'Αγίας Παρασκευής καί τής Καλλονής έν θέσει 
«Κλοπεδή» άνηκούση εις την μονήν Λειμώνος συνεπλήρωσε τφ 
1928 ό κ. Εύαγγελίδης τήν άνασκαφήν δευτέρου ναού, άπέχοντος 
περί τα 13 περίπου μ. από τοΰ πρώτου.

Ό ναός ούτος είναι σχεδόν κατεστραμμένος υπό τής οικοδο
μικής έκμεταλλεύσεως των χωρικών, ολόκληρον δε σχεδόν τό υλικόν 
αυτού (ραίνεται σήμερον εις διάφορα γειτονικά κτίσματα καί ιδία 
είς τήν 1 ώραν άπέχουσαν γέφυραν τοΰ 'Αγίου Θεράποντος. Παρ’ 
δλα ταΰτα τό διάγραμμα τοΰ ναού έξηκριβώθη κατά τά κυριώτατα 
αυτού σημεία. Ό ναός είχε διαστάσεις, μήκος μέν 36,60 μ., πλάτος 
δέ 15,05 μ. Περιεβάλλετο υπό περιστάσεως, έχοΰσης οκτώ κίονας 
είς τάς στενάς πλευράς καί δέκα επτά είς τάς μακράς, είχε δέ καί 
εσωτερικήν κιονοστοιχίαν· Είς τό βάθος τοΰ σηκού εύρέθη τετρά
γωνον κτίσμα πολυγωνικού κατά τό πλείστον ρυθμού, λείψανον 
πιθανώς άρχαιοτέρου μικρού ναού. Έκ τοΰ όλου ναού σφζεται 
ή ΒΔυτική γωνία τής δυτικής πλευράς μετά δύο βάσεων κιόνων καί 
μέρος ενός σπονδύλου κατά χώραν. Τών μακρών πλευρών εΰρέθη- 
σαν οί πρώτοι επί τοΰ βράχου λίθοι τής στοιβής, τής ανατολικής 
στενής πλευράς ολίγοι μόνον δόμοι τού πρώτου αναβαθμού, τού δέ 
εσωτερικού ολίγα μόνον λείψανα τών θεμελίων τού σηκού, ελάχι
στα δέ τής εσωτερικής κιονοστοιχίας. Ό ρυθμός τού κίονος καί 
τού ναού τούτου είναι, όπως καί τού προηγουμένου, ό λεγόμενος 
αιολικός, ό δέ όλος ναός έχει τάς αΰτάς προς τον πρώτον διαστάσεις. 
Είναι μάλιστα πιθανόν ότι καί πολύ υλικόν εκείνου έχρησιμοποιήθη 
είς τήν κατασκευήν τού δευτέρου τούτου ναού.

Έκ τής πηλίνης διακοσμήσεως τής στέγης εΰρέθησαν καί κατά 
τό 1928 διάφορα τεμάχια, μεταξύ τών οποίων καί τεμάχιον ακρο
κεράμου μετ’ αναγλύφου λέοντος καί άλλου ζφου αρχαϊκής τέχνης, 
άλλο τεμάχιον μετ’ αναγλύφου γυναικείας κεφαλής Μακεδονικών 
χρόνων καί πλείονα τεμάχια μετ’ άναγλύφων ανθεμίων καί φών.

Τοιούτο υπήρξε κατά τό 1928 τό σπουδαΐον άνασκαφικόν 
έργον τής Εταιρείας, άναφερόμενον είς πάσας τάς περιόδους τής 
αρχαίας καί μεσαιωνικής ιστορίας τής ήμετέρας χώρας·
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Τό δημοσιευτικόν εργον ήμών ύπήρξεν ωσαύτως άξιόλογον, 
διότι έξεδόθησαν εν τή Βιβλιοθήκη τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 
δύο αυτοτελή αρχαιολογικά συγγράμματα.

1. Τό από πολλοΰ έκτυπούμενον κα'ι προ ολίγων μηνών περα- 
τωθέν εργον τοΰ κ. Ά. Σ. Ά ρβανιτοπονλου Αί γραπτοί ατήλαι τής 
Δημψριάδος— Παγααών, εις σχήμα 2ον, μετά 10 έγχρωμων πινά
κων των στηλών, 7 παρένθετων πινάκων τοπογραφικών κα'ι 203 
έν τω κειμένω εικόνων. Τό κείμενον απαρτίζεται έξ 179 σελίδων. 
Δεν υπάρχει δε αμφιβολία ότι τό έ'ργον τοΰτο θέλει συντελέσει εις 
την ακριβή γνώσιν καί μελέτην τών σημαντικών τούτων μνημείων, 
τά όποια εύρέθησαν υπό τοΰ κ. Άρβανιτοπούλου δαπάναις τής 
Άρχαιολογ. Εταιρείας.

2. Έξεδόθη έν τή Βιβλιοθήκη τής Άρχαιολ. Εταιρείας 
ύπ’ άριθ. 24 σύγγραμμα τοΰ κ. Γεωργίου Ε. Μυλωνά ή νεολιθική 
εποχή τής 'Ελλάδος, εις σχήμα 8ον, έκ σελίδων 174 καί μετά 86 
εικόνων καί 5 πινάκων καί γεωγραφικών χαρτών. Τό δημοσίευμα 
τοΰτο σκοπεί νά παράσχη συστηματικήν πραγματείαν περί τής 
σπουδαίας ταύτης περιόδου τής αρχαιολογικής Ελλάδος, ή δέ 
’Αρχαιολογική Εταιρεία δεν έδίστασε νά έκτυπώση τοΰτο, έ'χουσα 
τήν γνώμην ότι προάγονται δΤ αύτοΰ αί σχετικαί μελέται, χαίρει δέ 
διότι ό νεαρός συνάδελφος συνεχίζει τήν έργασίαν αύτοΰ διδάσκων 
έν τώ έν Βαλτιμόρη τών Ήν. Πολιτειών τής ’Αμερικής Πανεπι
στήμιο) Johns Hopkins.

Έκτος τών δύο τούτων δημοσιευμάτων έξεδόθη καί τό 
τεύχος τών Πρακτικών τής ΑΕ τοΰ ετ,ους 1927. Τών Πρακτικών 
τών προηγουμένων έτών εύρίσκονται περί τό τέλος τής έκτυπώσεως 
δύο τόμοι συλλογικοί τών έτών 1922-24 καί τών έτών 1925-26.

Τής Αρχαιολογικής Έφημερίδος συντελείται μετ’ ολίγον ή έκ- 
τύπωσις τοΰ διπλού τόμου 1925 καί 1926, δεν θά βραδύνη δέ πολύ 
καί ή έκδοσις τοΰ έπίσης διπλού τόμου τοΰ 1927 καί 1928, ό 
όποιος έκτυποΰται συγχρόνως καί έχει ήδη πολύ προχωρήσει.
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Άλλα και την Βιβλωϋήκην αυτής έπλοΰτισε σημαντικώς ή 
Εταιρεία άγοράσασα βιβλία αξίας 75 περίπου χιλιάδων δραχμών 
(74, 725.70), εκφράζει δε καί εντεύθεν τδ Συμβούλων τάς θερμο- 
τάτας αυτού ευχαριστίας προς πάντας, αλλοδαπούς κα'ι ήμετέρους, 
οι όποιοι άπέστειλαν διάφορα συγγράμματα προς την βιβλιοθή
κην ημών.

’Εξακολουθούσα την πρόνοιαν αυτής ή Εταιρεία περ'ι τής 
μελλούσης Ελληνικής αρχαιολογικής γενεάς ανέγραψε καί κατά τό 
1928 έν τω προϋπολογισμό) αυτής κονδύλων έκ δρ. 90.000 δι’ένί- 
σχυσιν αρχαιολογικών λειτουργών προς σπουδήν τής αρχαιολογίας 
έν τή αλλοδαπή καί προς έπίσκεψιν των έν αυτή αρχαιολογικών 
μουσείων.

Έκ τών πόρων τούτων σπουδάζουσι σήμερον έν τή Εσπερία 
πέντε έ'φοροι καί έπιμεληταί αρχαιοτήτων, έκ τών οποίων οί τρεις 
άπολαύουσι τής ευμενούς ένισχύσεως τής έν Βερολίνω Humboldt 
Stiftung, ιδρύματος σημαντικωτάτου άποβλέποντος εις την διευκό
λυνα ιν τών επιστημονικών σπουδών αλλοδαπών έν Γερμανία.

Κατά τό 1928 τό Συμβούλων άπέστειλε τούς κ.κ. Ά. Ξυγγό- 
πουλον, Χρ. Καροϋζον καί την Δ/δα Σέμνην Παππασπυρίδου, 
τυχόντας καί τής οικείας εκπαιδευτικής άδειας μετά πλήρων αποδο
χών έκ μέρους τού Υπουργείου τής Παιδείας.

Κατά τό 1929 θέλουσιν έπανέλθει ό κ. Μαρινάτος καί ή δ/νίς 
Βαρούχα.

’Αλλά καί υπέρ τής διαδόσεως τών αρχαιολογικών γνώσεων 
εις εύρύτερον κύκλον ένδιαφερομένη ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία 
διωργάνωσε καί κατά τό 1928 σειράν διαλέξεων έν τώ μεγάρω 
αυτής, ήρμηνεύθησαν δέ κατ’αύτάς τά μνημεία τών’Αθηνών υπό 
τών κ. κ. Κεραμοπούλλου, Κυπαρίσση, Όρλάνδου, Σωτηρίου καί 
Οικονόμου.

Σκοπεί δέ τό Συμβούλων νά έκδώση έν καιρώ καί σειράν 
αναλογών δημοσιευμάτων άποβλεπόντων εις τήν εύρυτέραν γνωρι
μίαν τών αρχαιολογικών τόπων καί τών μνημείων τής Ελλάδος. 
Ή κατά τάς έκάστοτε γενομένας διαλέξεις τής ’Αρχαιολογικής
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Εταιρείας έκδηλουμένη ζωηρότης τοΰ ενδιαφέροντος είναι γνώμων 
τής υφιστάμενης ταύτης πνευματικής ανάγκης.

Τοιοϋτο υπήρξε, Κυρίαι κα'ι Κύριοι, το έργον τής Αρχαιολο
γικής Εταιρείας κατά το έτος 1928.

Καθ’ ήν περίοδον διανΰομεν είναι ψυχολογικώς εύεξήγητον 
δτι ό άνθρωπος ό διελθών διά τής παγκοσμίου κρίσεως καί ίδών 
νά άπειλήται εις την δλην αυτού ύπόστασιν τδ σύστημα τοΰ πολι
τισμού, έν τώ όποίω ζή κα'ι τό όποιον είτε εν συνειδήσει είτε κα'ι 
άνεπιγνώστως συντελεί, ήρχισε νά καταλαμβάνεται υπό τού αισθή
ματος τής άμφίβολίας κα'ι τής άβεβαιότητος άν ή κατεύθυνσις τής 
άνθρωπότητος καί αί βάσεις τού πολιτισμού αυτής είναι όρθαί, ή 
μήπως είναι άνάγκη άλλης κοινωνικής όργανώσεως προς άποτρο- 
πήν νέων καταστρεπτικών εκδηλώσεων. Είναι δε άκόμη εύνόητον 
δτι ό επιπόλαιος καί άφιλοσόψητος άνθρωπος εκ τής έπιφάσεως 
των γεγονότων καί έκ τής δλης εξωτερικής αύτών συνάφειας παρα- 
γόμένος άποδίδει τά άτυχήματα αυτού εις τάς άπωτάτας αιτίας καί 
εκδικείται μετά παιδικού πείσματος τά άθωότατα των πραγμάτων, 
έν Φ θά ήδύνατο πολύ πλησιέστερον νά άναζητήση την άφετηρίαν 
τής κακοτυχίας του.

Εις τον υποκειμενικόν τούτον λόγον οφείλεται καί ή μετά 
μεγάλας κοινωνικός άνατροπάς παρατηρουμένη έκδήλωσις εντόνου 
άποστροφής προς τάς πνευματικάς έπιστήμας καί άποκλειστική προ- 
σήλωσις προς τον υλικόν βίον τού άνθρώπου καί προς μόνα τά 
μέσα εκείνα, τά όποια συνδέονται προς την υλικήν έμφάνισιν τού 
άνθρώπου. Αί τοιαύται ύλιστικαί τάσεις, αί όποΐαι άναφαίνονται 
μετά μεγάλους συγκλονισμούς ψυχικούς καί σημειούσιν άπομάκρυν- 
σιν τού άνθρώπου άπό τής ηθικής αύτού καθ’ δλου άποστολής, 
διαρκούσι μέχρι τής άνακτήσεως τής ισορροπίας των πνευματικών 
καί σωματικών τάσεων, δτε άναλαμβάνει ό κόσμος την άληθή 
αύτού πορείαν, την στηριζομένην επί τών αιωνίων ηθικών άληθειών. 
Έν τή δίνη ταύτη είναι επόμενον δτι ύφίσταται έκάστοτε κλονι
σμούς ή πεποίθησις επί τήν μορφωτικήν άξίαν τών ιστορικών έπι-
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στημών, εις τάς οποίας ανήκει και ή αρχαιολογία. Και οί κλονισμοί 
οΰτοι είναι ισχυρότεροι εις τούς λαούς, οί όποιοι δεν συνετέλεσαν 
ακόμη μακράν περίοδον πολιτισμού καί δεν έχουσιν ακόμη άπηρ- 
τισμένον έδραΐον ψυχικόν βίον. Άλλ’ ακριβώς οί λαοί ούτοι εχουσιν 
ανάγκην νά μελετήσωσι μετά φιλοσοφικής έμβριθείας την ιστορίαν 
μεγάλων λαών. Ή ιστορική μελέτη υπό την εύρυτάτην αυτής 
έννοιαν δεν είναι άσχολία προς πλήρωσιν άπλής τίνος περιεργείας, 
άλλ’ είναι άνάγκη προς τελείωσιν τού ψυχικού ή μών βίου καί προς 
οπλισμόν τού πνεύματος. Είναι δέ χαρακτηριστικόν ότι ό πόθος 
ούτος τής άνθρωπιστικής ιστορικής μορφώσεως έκδηλούται έντο- 
νώτερον υπό μεγάλων εκπροσώπων τών θετικών επιστημών, ώστε 
νά άποκλείεται ή υπόνοια έπηρεασμού εκ τής επαγγελματικής είδι- 
κότητος. Ή άνθρωπιστική λεγομένη μόρφωσις, ή στηριζομένη είς 
την ιστορίαν τού πολιτισμού τών ενδόξων λαών τής άρχαιότητος, 
είναι σπουδαιότατος παράγων τής γενικής ψυχικής μορφώσεως τού 
άνθρώπου, καθήκον δέ τών ιθυνόντων έκάστοτε είναι, όπως ή άκτι- 
νοβολία αυτού άποβαίνη όσον είναι δυνατόν εύρυτέρα·

Έν Έλλάδι δέ τό καθήκον τούτο είναι διπλούν. Έάν υπό 
τινων άσυναρτήτων θεωρήται πρόσκομμα τής προόδου τού έθνους 
ή μελέτη τής άρχαίας αυτού ιστορίας — τούτο άκριβώς είναι τεκμή- 
ριον άτελεστάτης ιστορικής καί φιλοσοφικής μορφώσεως, προς 
άρσιν τής οποίας εύχόμεθα την άντίληψιν τού θεού.

Έν τώ πνεύματι τούτω τού διαφωτισμού καί τής άνυψώσεως 
τής ψυχής τών υγιών Ελλήνων έργαζομένη ή ήμετέρα Εταιρεία, 
ώς άκρόπολις τών άρχαιολογικών μελετών, έχει άκλόνητον την 
πεποίθησιν ότι άπό τε επιστημονικής καί, είδικώτερον, ήθικής άπό- 
ψεως δροί επ’ άγαθώ τού έθνους·
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