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ΤΗι 8χι ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1925

ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γ. Ρ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κύριοι,

ΠρΙν ή είσέλθη εις την έκθεσιν των υπό τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας κατά τό παρελθόν έτος 1924 πεπραγμένων καθήκον 
θεωρεί τό Συμβούλων να προσφέρη ευλαβή σπονδήν προς τούς 
νεκρούς συναδέλφους, οϊτινες συνεδέθησαν μετά τής ’Αρχαιολο
γικής Εταιρείας διά κοινής εν αυτή εργασίας ή διά τής επιδιώ
ξεως τού αύτοΰ μεγάλου και εύγενοΰς επιστημονικού σκοπού.

Εκ τών επιτιμίων εταίρων άιώλεσεν ή Εταιρεία τον κορυ 
ψαΐον Γάλλον νομισματικόν Ερνέστον Babelon, διευθυντήν τού 
Νομισματικού Μουσείου τών Παρισίων, καθηγητήν τού Κολλε- 
γίου τής Γαλλίας και ’Ακαδημαϊκόν.

Τό επιστημονικόν έργον τού επιφανέστατου άνδρός είναι οΰτω 
μέγα καϊ πολυμερές, ώστε θά τιμάται πάντοτε οπουδήποτε ασκεί
ται ή τε αρχαιολογική έπισιήμη καθ’όλου καί ιδία ή νομισμα
τική .

Άφορμηθεις από στερράς ιστορικής έρεύνης καί έπεκταθείς 
εις εύρεΐαν γνώσιν τής αρχαιολογίας, τής τε ’Ανατολικής καί 
τής κλασσικής, κατέληξεν εις τήν μελέιην τής νομισματικής, τής 
οποίας νέαν έπεχείρησε συσιηματοποίησιν έν κολοσσιαία) έργα) 
άπομείναντι διά τον έπελθόντα θάνατον κολοβφ. Τό έργον τούτο 
τού Babelon, καίπερ άτελείωτον, άναμιμνήσκει έν τή θεμελιώσει 
αύτοΰ τον Ηράκλειον ιδρυτήν τής νομισματικής ’Ιησουίτην
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Ιωσήφ Eckhel, σκοπεί δέ την συστηματικήν καί συγχρονιστι
κήν περί τών αρχαίων νομισμάτων πραγματείαν αντί τής κρα- 
τοΰσης απλής τοπογραφικής. — Ο θάνατος έστέρησεν ημάς τής 
πέραν τοΰ έκτου τόμου συνεχείας, άλλα δεν έστέρησε τον αοί
διμον διδάσκαλον τής παγκοσμίου δόξης, ήτις αποτελεί καί 
τής Γαλλικής επιστήμης δόξαν.

’Απώλειαν αποτελεί καί ό θάνατος τοΰ έν Πράγα καθη- 
γητοΰ τής ’Αρχαιολογίας Γουλιέλμου Klein, όστις πολλά έδί- 
δαξε διά τών συγγραμμάτων αύτοΰ έν τε τή αγγειογραφία καί 
έν τή πλαστική τών αρχαίων Ελλήνων, έπεστέγασε δέ τήν συγ
γραφικήν αύτοΰ παραγωγήν διά τής τριτόμου ιστορίας τής 
Ελληνικής Πλαστικής, έν τή οποία ή έκ τής έλλείψεως εικόνων 
γεννωμένη στενοχώρια δεν έλαττώνει τήν ωφελιμότητα τοΰ 
βιβλίου.

Έκ τών άλλων εταίρων έξέλιπον κατά τό 1924 ό ’Αθανάσιος 
Τυπάλδος Μπασιάς έπανειλημμένως ένεργώς μετασχών τών 
έργασιών τής Εταιρείας, δ Έμμ. Ρέπουλης, ό Κλ. Ζάννος καί ό 
’Αντώνιος Μομφερράτος ό ούχί μόνον περί τό 'Ρωμαϊκόν, αλλά 
καί περί τό Βυζαντιακόν, έν μέρει δέ καί περί τό άρχ. Ελληνικόν 
δίκαιον έπιμελώς ασχοληθείς.

Νεαρός καί υπό τραγικός συνθήκας έτελεύτησε τον βίον ό 
έπιμεληιής αρχαιοτήτων καί εΰελπις συνάδελφος Νικόλαος Λά 
σκαρις, άραιώσας τον μικρόν κύκλον τής έπερχομένης αρχαιολο
γικής γενεάς καί καταθλίψας τούς συναδέλφους αύτοΰ.

Λύπην μεγάλην ώσαύτως ένεποίησεν δ θάνατος τοΰ πολυ
τίμου συνεργάτου τών αρχαιολόγων τής τελευταίας πεντηκονταε
τίας καί εύρυτάτης φήμης καλλιτέχνου άντιγραφέως Αίμυλίου 
Ζιλλιερόν πατρός, τοΰ όποιου τά έργα έκόσμησαν καί τής 
Άρχαιολ. Εταιρείας τά δημοσιεύματα.

’Από τοΰ λυπηροΰ τούτου καθήκοντος μεταβαίνοντες εις τούς 
ξώντας χαιρετίζομεν καί από τοΰ βήματος τούτου τούς έπιτι-
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μίους εταίρους : Γουσταΰον Schlumberger, τον σεβάσμιον
Νέστορα τής παγκοσμίου βυζαντινολογίας επί τή συμπληρώσει 
ογδοηκονταετούς βίου μεστού επιστημονικής εργασίας καί 
λαμπρας συγγραφικής δράσεως.

Τον Φρειδερίκον Hiller von Gartringen καί Αδόλφον 
Wilhelm επί τή έξηκονταετηρίδι αυτών καί τή ένδόξφ έπιγρα- 
q ική σταδιοδρομία, επί την οποίαν δΰνανται υπερήφανοι νά άπο- 
βλέ.τωσι καί ήν εύχόμεθα νά έξακολουθησωσι μετά τής αυτής 
ευτυχίας επ’ άγαθφ τής άρχαιολογίας.

Τον Θεόδωρον Wiegand επί τή εξηκονταετήρίδι αυτού καί 
τή έπιφανεΐ έν τή αρχαιολογία δράσει.

Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία απευθύνει ωσαύτως θερμόν 
χαιρετισμόν προς την έν ’Αθήναις Γερμανικήν αρχαιολογικήν 
Σχολήν επί τή συμπληρώσει τής πρώτης άπό τής ίδρΰσεως αυτής 
πεντηκονταετίας, εύχεται δε μακρόν τον βίον αυτής καί τάς μελ- 
λούσας πεντηκονταετίας επίσης γονίμους, όπως καί ή διαρρεύ- 
σασα πρώτη, επ’ αγαθή) τής επιστήμης.

Ή Ελλάς έχει τό ευτύχημα νά φιλόξενή έν τή ιστορική 
αυτής πρωτευούση τά πολυτιμότατα ταύτα έργαστήρια τής 
παγκοσμίου αρχαιολογίας, ή δε Αρχαιολογική Εταιρεία απο
βλέπει πάντοτε προς αύτά μετά θερμών αισθημάτων εύγνώ- 
μονος συναδελφότητος καί εύχεται, όπως έξακολουθήσωσιν αδια
τάραχτοι αί κοινοί προσπάθειαι προς άνάκτησιν τού αρχαίου 
Ελληνικού πολιτισμού, προς τήν οποίαν φέρονται έν θαυ
μαστή διεθνεΐ άμίλλη πάντες οί έν Αθήναις ως έν δισρκεΐ πνευ
ματική) συνεδρίω συγκεντρωμένοι έκ παντός τόπου αρχαιολογικοί 
σκαπανείς.

’Ίδωμεν νύν τίνα συμβολήν εις τό μέγα τούτο έ'ργον παρέ- 
σχεν ή Αρχαιολογική Εταιρεία κατά τό έτος 1924. Άνασκα- 
φικάς έργασίας έξετέλεσεν ή Εταιρεία έν όλω έτνέα, ήτοι έν 
’Αθήναις, έν Άμφιαρείω τού Ώρωπού, έν Φεραΐς, έν Νέα Άγ- 
χιάλω, έν Νικοπόλει, έν ’Ασκληπιεία) τής Επίδαυρου, έν Στυμ-
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φάλω, έν Σίφνω και έν Νίρου χάνι τής Κρήτης, έδαπάνησε δε 
εν όλω δρ. 45,431.20.

1. Έν Άϋ'ήναις έξηκολούθησεν ή Εταιρεία διά τού Εφό
ρου κ. Καστριώτου τάς από ετών έκτελουμένας άνασκαφάς 
προς άποκάλυψιν των λειψάνων τοΰ ’Ωδείου τοΰ Περικλεούς.

"Οπως αναφέρει καί ό κ. Καστριώτης έν τή προς τήν Εται
ρείαν εκθέσει αύτοΰ, κατά τήν τελευταίαν έπανάληψιν τής άνα 
σκαφής έξηρευνήθη τό μεταξύ τοΰ Διονυσιακού θεάτρου και τού 
’Ωδείου διαφαινόμενον οικοδόμημα, τό όποιον ειχεν έν μέρει 
μόνον άποκαλυφθή κατά τάς έν έ'τει 1862 γενομένας άνασκαφάς 
τοΰ θεάτρου. Τό κτίσμα τούτο, τού οποίου μόνον τό κρηπί
δωμα σώζεται, ό κ. Καστριώτης ταυτίζει πρές τό υπό τοΰ Άνδο- 
κίδου έν τφ περί των μυστηρίων λόγω κεφ. 38 άναφερόμενον 
πρόπυλον, δι’ ου οί Έρμοκοπίδαι κατήλθον έκ τού ’Ωδείου εις 
τόθέατρον. Μεταξύ τού πρόπυλου τούτου καί των προς Α. νεω- 
τέρων οίκίσκων ήτο δίοδος μεταξύ τοΰ Ωδείου καί τοΰ θεά
τρου, ή δε είσοδος τού ’Ωδείου εύρίσκεται κατά τον άνασκά- 
πτοντα υπό τούς νεωτέρους οίκίσκους.

Άπεκαλύφθη ώσαΰτως μέγα περαιτέρω τμήμα τοΰ βορείου 
τοίχου τού Ωδείου καί έξηρευνήθη τό μέχρι τής ανατολικής 
παρόδου τού θεάτρου καί τοΰ μιημονευθέντος πρόπυλου έξι- 
κνοΰμενον οχυρωματικόν τείχος τού 5ου μ. X. αίώνος.

Ή άνασκαφή τού ’Ωδείου τοΰ Περικλεούς, σημαντική διά 
τήν περί τό Διονυσιακόν θέατρον τοπογραφίαν των ’Αθηνών 
καί διά τό σχέδιον αυτού τούτου τού Ωδείου, είναι ήναγκασμένη 
νά προχωρή βραδέως ένεκα τής βαθείας έπιχώσεως, ύπερβαινού- 
σης ένιαχού τά 7 μέτρα, καί ένεκα τού κατειλημμένου υπό οικι
ακών μέρους τοΰ άνασκαπτέου χώρου. Υπάρχει όμως ευτυχώς 
ακόμη χώρος έλεύθερος προς έξερεύνησιν, ή δε έργασία θά προ- 
χωρήση θετικώτερον καί μετά μονιμωτέρων αποτελεσμάτων, όταν 
έξασφαλισθή ή άποκόμισις τών χωμάτων.

Έπί τή ευκαιρία ταύτη ευχαρίστως άναφέρομεν τήν συνδρομήν,
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την οποίαν παρέχει εις την Εταιρείαν εν τη άνασκαφή ταύτη ή 
μακρά πείρα καί ή γνωστή εν τοΐς ζητήμασι τής Ελληνικής 
αρχιτεκτονικής καί τής ’Αθηναϊκής ιδία τοπογραφίας διορατικό- 
της τοϋ κ. Γουλιέλμου Δαΐρπφελδ.

2. Έν Άμφιαρείω τοϋ Ήρωποϋ έξηκολούθησαν και κατά 
τό 1924 αί έργασίαι τής Εταιρείας δια τοϋ Διευθυντοϋ τοϋ Έπι- 
γραφικοϋ Μουσείου κ. Β. Λεονάρδου.

Ή τελευταία αΰτη ερευνά διεξήχθη έπ'ι τής δεξιάς όχθης τοϋ 
χειμάρρου, άπεκαλύφθη δε άπασα ή ανατολική πομπική οδός, 
ή ας συναπτομένη μετά τής δυτικής όδοϋ ώδήγει διά τής από 
βορρά προς νότον όδοϋ είς τήν και διά τών επιγραφών μαρτυρου- 
μένην γέφυραν τοϋ χειμάρρου καί δι’ αυτής έπειτα είς τό έπ'ι τής 
άριστεράς όχθης κυρίως ιερόν, ήτοι είς τον βωμόν, τον ναόν καί τά 
άλλα μνημεία. Ωσαύτως άπεκαλύφθη δισκελής στοά μετά τριών 
κιόνων, όμοια προς τήν τοϋ χειμερινού καταγωγίου ή ξενώνος.

Έπ'ι τής άριστεράς όχθης άνεκαθάρθη μικρός ναός, επιμελέ
στατα φκοδομημένος, ευρισκόμενο: δε ύτοκάτω δύο βάθρων 
εφίππων ανδριάντων άναγομένων είς τούς προ τών μέσων τής

π. X. έκατονταετηρίδος χρόνους, πιθανώτατα δέ είς τον 
50ν π. X. αιώνα.

Έπ'ι τής άριστεράς όχθης έγένετο δοκιμαστική σκαφή έν τώ 
άγρφ Δη μ. Λούπη καί άπεκάλυψε μέρος οικοδομήματος έκ 
τριών τουλάχιστον διαμερισμάτων καί κιονοστοιχίας ίσως Ιω
νικού ρυθμού.

Έκ τών κινητών ευρημάτων άξια μνείας είναι τεμάχια Με- 
γαρικών σκύφων καί άλλων άγγείων τών υστέρων χρόνων, 
σταθμία κωνικά καί πυραμιδοειδή, ιδία δέ νομίσματα Βοιωτών, 
Ώρωπίων καί Αντιγόνου τοϋ Γόνατά.

Ή άνασκαφή τού Άμφιαρείου άπό μακροΰ χρόνου έκτε- 
λουμένη έχει ήδη παράσχει ικανά καί πο?νύτιμα ευρήματα ούχ'ι 
μόνον άκίνητα, άλλά καί κινητά, μεταξύ τών οποίων είναι γνω
στά τά τε άνάγλυφα καί αί έπιγραφαί, άξιόλογα μνημεία έκ-
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δοθέντα κατά καιρούς υπό τοΰ κ. Λεονάρδου. Άλλ’ δ,τι 
κυρίως ελλείπει καί είναι αίσ&ητόν προκειμένου περί τόπου 
οΐον τό ιερόν τοΰ Άμφιαράου, είναι εν συνθετικόν γενικόν 
εργον περί των γενομένων μέχρι τοϋδε εργασιών. Τό συμβού
λων έχον πρόθυμον έν τούτφ συνεργόν τον κ. Λεονάρδον θά 
καταβάλη πάσαν προσπάθειαν, δπως προπαρασκευασθή συντό- 
μως τοιαύτη δημοσίευσις.

3 Έν Θεσσαλία έξηκολούθησεν ή Εταιρεία την άνασκα- 
φήν τοΰ έν Φεραΐς ιερού τοΰ Θαυλίον Δώς διά τοΰ Έφορου 
κ. Άρβανιτοπούλου. Διά τής εργασίας ταύτης τοΰ 1924 έβε- 
βαιώθη, ως αναφέρει ό άνασκάψας, προ τής ανατολικής πλευράς 
τοΰ ναού καί εις ούχί μακράν άπ’ αυτής άπόστασιν ή ΰπαρξις 
θεμελίων πέντε ή εξ ετέρων οικοδομημάτων, εκ των οποίων έν 
μεν φαίνεται άνήκον εις μικρότερον ναόν, τα δε άλλα είναι βά
θρα μεγάλων παραλληλεπιπέδων πωρολίθων.

Ενδεικτικά τής σπουδαιότητος τής άνασκαφής είναι καί τά 
κινητά εύρήματα : Τεμάχια αρχιτεκτονικά μετ’ άρχαϊκών αναγλύ
φων κοσμημάτων τοΰ 6ου π. X. αΐώνος κατά τον άνασκάπτοντα, 
ΐδίφ δε τεμάχια έχίνου δωρικών κιονοκράνων μετ’ αναγλύφων 
κυματίων. Τά αρχιτεκτονικά ταΰτα μέ?α] είναι έκ πωρολίθου, 
φέρουσι δέ ίχνη λεπτού άρίστου μαρμαροκονιάματος καί χρωμά
των. Παρά ταΰτα εύρέθησαν καί ολίγα μαρμάρινα τεμάχια ανα
γλύφων έκ μετοπών ζωφόρου, ών έν παριστά λέοντα σπαράσ- 
σο\τα ταύρον, άλλα δέ προέρχονται έξ ένδυμάτων γυναικών 
όμοιων προς τάς άρχαΐκάς κόρας τής Άκροπόλεως κατά την 
έ'κθεσιν τοΰ κ. Αρβανιτοπούλου. Έκτος τούτων εύρέΤησαν ανα
θηματικοί τινες στήλαι, ών μία τή Έννοδία, ήτοι τή Άρτέμιδι, 
άλλη δέ μετά τής έπιγραφής «εύξαμένα καί κατατυχοΰσα». 
Αλλαι στήλαι περιέχουσι ψηφίσματα προξενιάς.

Εάν συνδυάση τις τα έφετινά ευρήματα προς τά τών παρελ- 
θόντων έτών, ών πολλά εχουσιν ήδη έκτεθή έν τώ Άρχαιολο- 
γικφ μουσείφ τών Αθηνών, σχηματίζει ασφαλή την πεποίθησιν
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ότι πρόκειται περί άξιολογωτάτου αρχαιολογικού τόπου, όοπις 
έξερευνώμενος έν εύρυτέρα κλίμακι καί άνευ διακοπών, διά συ ■ 
στηματικής δε καί επιμόνου μελέτης τών ευρημάτων, θέλει 
άποβή διδακτικώτατος έπιστημονικώς.

Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία θέλει προθΰμως παράσχει πάσαν 
συνδρομήν προς διεξαγωγήν τού έργου τούτου.

4 Έν Θεσσαλία έ'σκαψεν ή Εταιρεία καί έν Νέα Άγχιάλω 
συνεχίζουσα τήν κατά το έτος 1923 άρξαμένην, είς τήν χριστια
νικήν δέ αρχαιολογίαν άναφερομένην εργασίαν διά τοΰ καθη- 
γητοΰ καί Εφόρου κ. Γ. Σωτηρίου.

Ή εργασία έκτελεϊται έν τφ χώρφ τφ έκτεινομένω περί τον 
λόφον τής αρχαίας Πυράσου καί έκεΐθεν μέχρι τής παραλίας. 
Έν τφ χώρω τοΰτω προσδιωρίσθησαν δύο μεγάλαι χριστιανικοί 
βασιλικοί καί σύμπλεγμα κρηνών καί οίκίσκων μετά ψηφιδω
τών δαπέδων, έκαιέρωθεν τής νΰν έκκλησίας τοΰ συμπηχθέντος 
προσφυγικοϋ συνοικισμού τής Νέας Άγχιάλου, παρά τά έρεί- 
πεια τής διαδεχθείσης τήν Πύρασον καί τάς Φθιώτιδας Θήβας 
μεσαιωνικής πόλεως τών Θεσσαλικών Θηβών.

'Η εργασία τοΰ 1924 περιεστράφη περί τήν έκκαθάρισιν 
τής σπουδαιοτέρας χριστιανικής βασιλικής, ήτις υποτίθεται ύπο 
τού κ. Σωτηρίου ώς ή Μητρόπολις τών Θεσσαλικών Θηβών.

’Αποτέλεσμα δέ τούτου ήτο ή βεβαίωσις τοΰ οικοδομήματος 
ώς παλαιοχριστιανικής βασιλικής μήκους 53 περίπου μέτρων καί 
πλάτους 26, διαιρουμένης διά δύο σειρών έξ 9 κιόνων είς τρεις 
στοάς ή κλίτη, έχούσης δέ νάρθηκα καί έξωτερικόν περιστύλιον 
?ί αϊθριον, εντός τοΰ οποίου είναι προφανώς ή φιάλη. —Τό 
δάπεδον τής βασιλικής ήτο μαρμαρόστρωτον καί έκοσμεϊτο διά 
μαρμαροθετημάτων, ικανά δέ τμήματα αυτού έσώθησαν.

Ωσαύτως έσώθη καί μέρος τής λευκής όρθομαρμαρώσεως 
ίδίρ κατά τον νάρθηκα καί τμήματα τών μαρμάρων τής σολέας 
μετ άξιολόγων γλυπτών κοσμημάτων ώς καί τό προ τής σολέας 
κείμενον βόθρον τοΰ άμβωνος.
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Έκ των άνευρεθέντων αρχιτεκτονικών μελών, κορμών κιό
νων, κιονοκράνων και επιθημάτων, κορινθιαζόντων μεν τοΰ 
Θεοδοσιανοΰ τύπου διά τον κάτω όροφον, ίωνιζόντων δε διά 
τον άνω, θωρακίων, γείσων, παραθύρων μετά των ίδιαζόντων 
αυτών κιονοκράνων και άλλων διακεκοσμημένων λειψάνων 
συνάγεται ότι ή μελέτη τής βασιλικής ταύιης θέλει άποβή 
διδακτικωτάτη διά τε τον πλούτον τής καλλιτεχνικής κατεργα
σίας ως και διά την ιστορικήν έξέλιξιν τών Έλληνορρωμαΐκών 
διακοσμητικών θεμάτων, ή όποια πλουσιώτατα άντιπροσω 
πεύεται εν βασιλική τής Ν. Άγχιάλου ήτοι τών χριστιανικών 
Θεσσαλικών Θηβών καί τάσσει αυτήν εις την μεταξύ τών δύο 
Θεοδοσιών περίοδον τής πόλεω:.

Αί άνασκαφαί συμ.τληροΰσαι την ιστορικήν παράδοσιν διδά- 
σκουσι προς τούτοις ότι κατά τήν περίοδον εκείνην αί Θεσσα- 
λικαί Θήβαι, αί διάδοχοι τής Πυράσου παρά τάς αρχαίας Φθιώ
τιδας Θήβας, ήσαν άκμαιοτάτη καί μεγάλης σημασίας πόλις, 
ήτις φαίνεται ότι ηύξήθη ιδία λόγω τής καταπτώσεως τής Δημη- 
τριάδος. Ευχής έ'ργον θά ήτο όπως ή παλαιοχριστιανική αύτη 
πόλις άποκαλυφθή ολόκληρος καί συντελεσθή ούτως έ'ργον δια- 
φωτιστικώτατον τής μεσαιωνικής ημών ιστορίας.

Ευχαρίστως δε άναφέρομεν ότι ένεργείαις τοΰ κ. Σωτηρίου 
ή κοινότης Ν. Άγχιάλου προσέφερε 5,000 δραχμών προς ϊδρυ- 
σιν μουσείου.

5· ’Άλλην άνασκαφικήν εργασίαν καί ταύτην άναφερομένην 
κυριώιατα μέχρι τοΰδε εις τήν χριστιανικήν περίοδον τής Ελ
λάδος έξετέλεσεν ή Εταιρεία διά τοΰ κ. Ά. Φιλαδελφέως εν 
Νικοπόλει τής Ηπείρου Καί ή εργασία αύτη είναι συνέχεια 
προηγουμένης άνασκαφής, έξ ής προέρχονται σημαντικότατα 
ευρήματα, άπεκαλύφθη δε περαιτέρω τό μέγα χριστιανικόν οικο
δόμημα τό άναφανέν κατά τάς εργασίας τοΰ 1921 καί 1922.

ΙΙρός Νότον τής κυρίας εισόδου άπεκαλύφθη ευρύτατος 
τετράγωνος χώρος πλακόστρωτος, κατά τάς πλευράς τοΰ οποίον
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ήσαν κιονοστοιχίαι άποτελοΰ >αι οδτω κατά τον άνασκάπτοντα, 
περιστύλων άνήκον εις ιδιωτικόν τι μέγαρον άρχικώς, μετα- 
σκευασθέν δε είς μη τρο πολιτικόν ή εκκλησιαστικόν εν γένει 
ίδρυμα κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, ως μαρτυροΰσιν οι επί 
πλείστων άρχιτεκωνικών μελών ανάγλυφοι σταυροί, κιονίσκοι 
διλόβων ή τρίλοβων παραθύρων καί τά επί κεράμων έγχάρα- 
κτα χριστιανικά σύμβολα, όμοια προς τά τής γνωστοτάτης 
βασιλικής ιού Δουμετίου τής Νικοπόλεως. Αξιόλογα είναι ώσαΰ 
τως καί τά κορινθιάζοντα κιονόκρανα τοΰ τόπου των πρώ
των χριστιανικών αιώνων κατά τον κ. Φιλαδελφέα. Κατά μήκος 
τής μεσημβρινής στοάς τοΰ περιστυλίου τούτου εΰρέθη ψηφι
δωτόν δάπεδον είς μήκος 18 μέτρων καί πλάτος 1,90, κατά 
τό πλεϊστον άριστα διατηρούμενον, άπαρτιζόμενον δέ έκ γεωμε
τρικών κοσμημάτων, οία άπαντώσιν είς πολλά ψηφιδωτά τών τε 
έλληνορρωμαΐκών καί τών πρώτων χριστιανικών χρόνων. Ο 
ψηφιδωτός ούτος δρόμος φαίνεται ότι περιέθεεν ολόκληρον τό 
περιστύλιον, διότι έκ τών χωμάτων έξήχθησαν πολλά τ^ηφιδωτά 
τεμάχια όμοιας συνθέσεως, τά όποια άπετέθησαν είς τό Μου 
σεϊον τής Πρεβέζης.

Τό αρχιερατικόν τούτο μέγαρον, όπερ δύναται νά είναι καί 
ιερατική σχολή κατά τον κ. Φιλαδελφέα, θά έκτίσθη πιθανώ- 
τατα υπό τοΰ αυτού άρχιερέως Άλκίσωνος, διότι κατά τήν προ 
διετίας άνακαλυφθεΐσαν επί τοΰ κατωφλιού τής θύρας τής μεγά
λης αιθούσης τοΰ αυτού κτίσματος « τό παν έργον έκ θεμελίων 
έκτισεν ό άγιώτατος άρχιερεύς ’Αλκίσων». Ο άρχιερεύς ούτος 
ήκμασε κατά τάς άρχάς τοΰ 6ου αίώνος έπί αύτοκράτορος ’Ανα
στασίου.

Παρά τήν άνασκαφικήν ταύτην εργασίαν ό κ. Φιλαδελφεύς 
έπεισεν, ως γράφει, τον Δήμαρχον Πρεβέζης, όπως στεγάση διά 
περιπτέρου τό ψηφιδωτόν τοΰ προ διετίας άνακαλυφθέντος 
παρεκκλησίου, ϊνα προλάβη τήν έκ τών βροχών βλάβην αύτοΰ. 
Ωσαύτως παρεχωρήθη υπό τοΰ διοικητοΰ τοΰ Ε' σώματος
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στρατού τό επί τοΰ φρουρίου τής Πρεβέζης ευρύχωρον μου 
σουλμανικόν τέμενος, όπως χρησιμεύσω ως μουσεΐον αντί των 
ισογείων τοΰ δημαρχείου Πρεβέζης.

6. Έν τφ Αακληπιείω της Επίδαυρον έξηκολούθησε καί 
κατά τό 1924 ή Εταιρεία τάς από ετών πολλών μετά σημαντι
κότατων ευρημάτων γινομένας διά τοΰ καθηγητοΰ τοΰ ΙΙανεπι- 
στημίου κ. Π. Καββαδία εργασίας.

Αί έργασίαι αύται τοΰ 1924 άπεκάλυψαν ολόκληρον την 
διά ψηφιδωτού έπεστρωμένην αίθουσαν τοΰ μεγαλητέρου τών 
δύο παρά την δεξαμενήν τοΰ Άντωνίνου οικοδομημάτων.
Ωσαύτως έξηρευνήθησαν καί αί υπόλοιποι αϊθουσαι τών οικο

δομημάτων, οΰτω δέ έγένετο δυνατή ή άποπεράτωσις τοΰ 
σχεδίου αυτών.

Τό σύμπλεγμα τών συνεχομένων τούτων διωρόφιον ή τριώ
ροφων οικοδομημάτων μετ’ εκτεταμένων ύποκαύστων καί πλή
ρους συστήματος διοχετεύσεως τοΰ θερμοΰ ύδατος διά μετάλ
λινων σωλήνων εις τούς ύψηλοτέρους ορόφους, ως δεικνύουσιν 
αί σωζόμεναι έν τοϊς τοίχοις σχεπκαί έγκοπαί, αποτελεί άναμφι- 
σβητήτως εΰρυχωροτάτας θέρμας ’Απομένει μόνον ζήτημα περαι
τέρω έρεύνης, κατά τον κ. Καββαδίαν, άνδ προορισμός τών οικο
δομημάτων τούτων ήτο αποκλειστικούς μόνος ό τών ίίεομών.

'Οπωσδήποτε καί άν έχη τό πράγμα, τά οικοδομήματα ταΰτα 
μετά τών πλειόνων ορόφων καί τής πλούσιας διακοσμήσεως διά 
τε ψηφιδωτών καί πλακοστριυσίας καί όρθομαρμαρώσεως, καί 
τής μεγάλης αυτών έκτάσεως (τό μεν μεγαλήτερον έξ αύτών 
καταλαμβάνει έκτασιν 1900 τετραγων. μέτρων, τό δέ μικρό- 
τερον 850 μ.) — τά οικοδομήματα ταΰτα, λέγω, καταλαμβάνουσιν 
εξαιρετικήν έν τή Ελληνική αρχαιολογία τών υστέρων χρόνων 
θέσιν. Ή είκών τής Ίεράς Επίδαυρου διά τής προσθήκης καί 
τών αξιολογώ ν τούτων λειψάνων καθίσταται μεγαλοπρεπεστέρα 
καί τό έργον τής τε ’Αρχαιολογικής Εταιρείας καί τοΰ κ, 
Καββαδία άξιον πάσης τιμής καί ένισχύσεως.
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Θά ήτο ευτυχές τό Συμβούλων, εάν παρά την μονομερή 
δημοσίευσιν των νέων τούτων ευρημάτων, ήτις προπαρασκευά- 
ζεται, ήδύνατο νά έλπίζη κα'ι τής σπουδαιότατης ταΰτης άνα- 
σκαφής νέαν συνολικήν δημοσίευσιν. Έκ των παλαιών περί τού 
Ασκληπιείου εργασιών τοΰ κ. Καββαδία, αί πλεΐσται έχουσιν 
έξαντληθή, τά δέ προστεθέντα έν τφ μεταξύ ευρήματα και νέαι 
παρατηρήσεις καθιστώσιν απαραίτητον νέαν τοΰ συνόλου επε
ξεργασίαν.

7 Εν Στνμφάλω ήρξατο ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία εργα
σιών διά τοΰ καθηγητοΰ κ. Όρλάνδου. “Ηδη διάσημοι το.το 
γράφοι τής Ελλάδος κα'ι ιδία τής Πελοποννήσου ήσχολήθησαν 
περί τήν Στύμφαλον κα'ι τά διαφαινόμενα αυτής λείψανα, ό δέ 
λαμπρός χάρτης τής Expedition scientifique de Moree και αί 
περιγραφαί τοΰ Dodwell, τοΰ Leake, τοΰ Ross, τοΰ Curtins, τοΰ 
Frazer και τελευταΐον τοΰ Latterman κα'ι Hiller von Gartringen, 
έγέννων ζωηράν τήν επιθυμίαν προς έξερεύνησιν τοΰ τόπου.

Διά τοΰτο καί ή Εταιρεία προθυμότατα άπεδέχθη τήν 
αίτησιν τοΰ κ. Όρλάνδου, όπως έργασθή έν Στυμφάλφ. Ή 
πρώτη αυτή έργασία εΐχε δοκιμαστικόν καί προσανατολιστικόν 
σκοπόν, παρ' όλην όμως τήν φύσιν αυτής ταύτην καί παρ’ όλον 
τό βραχύ τής διάρκειας, παρέσχεν ένθαρρυντικώτατα διά τό 
μέλλον αποτελέσματα.

Ή εξαιρετική ξηρασία τοΰ 1924 έπέτρεψεν, ώστε νά έξερευ- 
νηθώσι τά συνήθως κατακεκλυσμένα υπό τής λίμνης ΝΔ μέρη 
τής αρχαίας πόλεως κατά τήν τοποθεσίαν Βελατσοΰρι.

’ Απεκαλύφθησαν πρώτον τά θεμέλια τετραστύλου προστύλου 
ιαοΰ μήκους 16,40 καί πλάτους 7,40, έν τώ σηκφ τοΰ οποίου 
υπάρχει τό θεμέλιον τοΰ βάθρου τοΰ αγάλματος. Ό οπισθόδομος 
έχει δύο διαμερίσματα, άτινα έχρησιμοποιοΰντο, όπως καί έν 
άλλοις άρχαίοις ναοΐς, ως θησαυροί ή ταμεία. Ό ναός ούτος δέν 
φαίνεται ότι είναι άρχαιότερος τών Ελληνιστικών χρόνων.

Περαιτέρω απεκαλύφθησαν δύο μικρά πώρινα τετράγωνα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:44:53 EEST - 18.237.180.167



67 Πρακτικά τής ‘Αρχαιολογικής 'Εταιρείας. 1924.

ιερά, ών το έτερον έχει έν τφ μέσφ άρίστης εργασίας βόθρον, 
’ίσως δια τό λατρευτικόν άγαλμα.

Προς δυσμάς τούτων άπεκαλύφθησαν τά θεμέλια χτίσματος 
έχοντος διάγραμμα προπύλου, άλλ’ ούτινος ό προορισμός δεν 
είναι, κατά τον κ. Ορλάνδον, ακόμη σαφής.

Ωσαύτως έκαθαρίσθη ή προ τής πλατείας τετρόκρουνος 
κρήνη καί άπεκαλύφθη ή κλϊμαξ αυτής, ή κατόγουσα από τής 
πλατείας εις τό επίπεδον -τής υδροληψίας.

Έν τή υπό την κατατομήν πλατεία έκαθαρίσθη περίεργον 
χτίσμα, έν μέρει λαξευτόν έν τφ βράχφ, κατά δέ τό υπόλοιπον 
κτιστόν, άποτελούμενον εξ ένός κυκλικού χώρου θολωτού, δια 
μέτρου 7,ίι 82, καί ένός δρόμου άγοντος εις αυτόν. Εις από- 
στάσιν ολίγων μέτρων υπάρχει καί άλλο όμοιον κτίσμα κυκλικόν 
δ:αμέτρου 5.Η- 00, ακαθορίστου καί αυτού ακόμη προορισμού. 
Έπί τής μακράς βραχώδους γλώσσης, ήτις αποτελεί τό ΒΑ όριον 
τής λίμνης, μικρά σκάφη άπεκάλυψε έκ νέου ούχί μόνον γνωστόν 
μικρόν ναόν, αλλά καί άγνωστον παρ’ αυτόν τετράπλευρον οικο
δόμημα, πιθανώς οίκημα ιερέων. Εντός των θάμνων διακρί- 
νονται περαιτέρω καί άλλων δύο ναών τά θεμέλια. Περαιτέρω 
έξηρεύνησεν ό κ. Όρλάνδος μέγαν τάφον κατά τό αίγυπτιάζον 
σύστημα κατεσκευασμένον καί άνήκοντα είς την Ελληνιστικήν 
περίοδον.

Τέλος έξηρευνήθη ό λεγόμενος βυζαντινός ναός, όστις άπο- 
δεικνύεται καί έν τφ σχεδίω καί έν ταις διακοσμητικαΐς λεπτο- 
μερείαις κτίσμα τής Φραγκοκρατίας.

Παρά ταύτα ό κ. Όρλάνδος, βοηθούμενος καί υπό τού σπου- 
δαστοϋ τού Πολυτεχνείου κ. Μπιτζίου ήρξατο τής συντάξεως 
τοπογραφικού διαγράμματος τών τειχών τής πόλεως.

Έκ τών ολίγων τούτων δειγμάτων διαγράφεται σαφώς τό 
αγαθόν μέλλον τής έργασίας ταύτης.

8. Αλλά καί έν ταις νήσοις είργάσθη ή Εταιρεία. Έν Σίφνω 
έξηκολούθησε τάς παλαιάς αύτοΰ έρεύνας ό σύμβουλος κ. Δρα-
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γάτσης καί κατήρτισε πλήρες τό οχέδιον τής παλαιάς άκροπό- 
λεως τοΰ 'Αγίου Νικήτα, ήτις άποτελεΐται εκ τριών διαμερισμά
των κατά την βορείαν πλευράν καί εκ τριών κατά την νοτίαν 
ή ανατολική είναι έν μέρει κατεστραμμένη, εξ ό?\.οκλήρου δε ή 
δυτική. Περισυνελέχθησαν ωσαύτως τά διεσκορπισμένα λείψανα 
τοΰ επί τοΰ βράχου καί προ τοΰ ναϋδρίου τοΰ 'Αγίου Νικήτα 
κειμένου βωμού.

Κατά τον “Ασπρον Πύργον έμελέτησεν ό κ. Δραγάτσης τον 
τύμβον Σωροΰδι καί κατήρτισε τό διάγραμμα αύτοΰ. Ούτος 
περιβάλλεται υπό κλιμακωτού αναλήμματος έκ μεγά?α»ν λίθων, 
τοΰ όποιου τό ύψος κυμαίνεται άναλόγως τοΰ ύψους τοΰ έδά- 
φους. Κατά τό δυτικόν μέρος ή δλη καμπυλότης τοΰ τύμβου 
μετά τών βαθμιδών έχει ύψος 20 ιι, 45 — Ύπό ιδιωτών σκα
φείς άλλοτε ό τύμβος μέχρι βάθους ένδεκα μέτρων ούδέν παρου* 
σίασεν ίχνος τάφου, άλλά περί τό μέσον εμφανίζεται πλήρης 
ογκολίθων, έχει δέ ανάγκην τακτικής άνασκαφής. Όστρακα 
αγγείων Ρωμαϊκών χρόνων κατά τον κ. Δραγάτσην ύπσδεικνύ- 
ουσι την ηλικίαν τοΰ τύμβου. Μετά ταΰτα ό κ. Δραγάτσης 
έβεβαίωσε κατά τά νότια τής νήσου καί δύο άλλους πύργους 
εκτός τών ήδη γνωστών καί ύπ’ αύτοΰ μελετηθέντων 36, ένα έν 
θέσει "Αγ. Ιωάννης τά Πλακιά καί ένα έν Αγίω ’Ιωάννη τοΰ 
Φάρου. Παρά τον Πλατύν Γιαλόν μεταξύ άλλων αρχαίων λίθων 
είργασμένων, εύρέθη καί έπιτύμβιος έπιγραφή Ξαντίχη Αί- 
σχετύλλον.

Έν τέλει τής έκθέσεως αύτοΰ ό κ. Δραγάτσης αναφέρει καί 
ευρήματα έκ τάφων τής Κυκλαδικής λεγομένης περιόδου, άνα- 
σκαφέντοον ύπό χωρικών.

9. Έν Κρήτη έξηκολούθησεν ή Εταιρεία τάς έν θέσει 
Νίρου Χάνι άξιολόγους έργασίας διά τοΰ Εφόρου κ. Ξαν- 
θουδίδου.

Έν θέσει Πύργος μεταξύ τών άσκάφων χωμάτων καί έντός 
μυχοΰ προηγουμένως άνασκαφέντος ύπ’ αύτοΰ μεγάλου τάφου
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άνεύρεν ύ κ. Ξανθουδίδης τεμάχιο\ χρυσοΰ διαδήματος τών 
αυτών πραηομινωϊκών χρόνων, έξηρεύνησε δε ολόκληρον τό 
εσωτερικόν τού τάφου και έβεβαιώϋη ότι ουτος δεν έξετείνετο 
περαιτέρω. Εκτός τοΰ τάφου τούτου και εις άπόστασιν 50 
μέτρων ευρε πτωχούς τάφους εντός ρωγμών τών βράχων, ένθα 
οί νεκροί ήσαν κεκαλυμμένοι απλώς διά λίθων. Τά εύρεθέντα 
και ενταύθα πρωτομινωικά όστρακα (αγγείων) δεικνύουσιν ότι καί 
οί τάφοι οότοι είναι σύγχρονοι προς τον μέγαν τάφον.

Άλλα καί κατά την έκτασ ν τού βραχώδους λόφου τού Πύργου 
άπαντώσι τής αυτής πριόδου όστρακα, εξ οδ εικάζει ό κ. Ξαν~ 
θουδίδης ότι ενταύθα έξετείνετο ό είς τούς τάφους άνήκων 
συνοικισμός. Εις τον αυτόν συνοικισμόν άνήκουσιν, άλλ’ είναι 
ακόμη ακαθορίστου προορισμού, οί λαξευτοί λάκκοι, περί τούς 
τριάκοντα, οί όποιοι καλούνται σήμερον αερόλιθοι, εν δέ τή 
αρχαία εποχή άροί, ώς εύστόχως παρατηρεί ό κ. Ξανθουδίδης.

β') Μεταξύ τού μεγάρου τού Νίρου καί τής νέας αμαξιτού 
σκάφη δοκιμαστική έδίδαξεν ότι μέχρι τής θαλάσσης οΰδέν σπου- 
δαίον κτίσμα εύρίσκετο, άλλα μόνον έκβολάδες τού συνοικισμού. 
Μόνον είς βάθος τριών μέτρων άνεφάνησαν ολίγα λείψανα τοί
χων. Ή έπίχωσις περιεΐχεν όστρακα τής μεσομινωϊκής εποχής, 
έν φ το μέγαρον είναι νεώτερον ήτοι τής πρώτης ύσιερο- 
μινωϊκής. ’Αλλά τό περιεχόμενον τής έπιχώσεως είναι διδα- 
κτικώτατονδιάτετήν πολύχρωμον διακόσμησιν τών οστράκων καί 
τά σχήματα τών αγγείων. Έπικρατούσι τα μεσομινωϊκά κύπελλα 
μετά ποδίσκου καί αί δίωτοι μετά γεφυρωτής προχοής πρόχοι. 
’Αξιόλογοι είναι δύο ακέραιοι λύχνοι πήλινοι διά τε τό σχήμα 
καί διά την εποχήν.

‘Ωσαύτως μικρός πήλινος φυσικώτατα καθήμενος κριός 
μέλας μετά λευκής διακοσμήσεως.

γ'). Διά τρίτης σκαφής 500 μέτρα προς δυσμάς τού μεγάρου 
έ·ηκριβώθη μεν ή θέσις τού νεκροταφείου τού Νίρου, αλλά δεν 
εύρέθησαν άθρόοι τάφοι μετά λαρνάκων, διότι ό όρμητικώ-
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τατος χείμαρρος. Βαθειανός έχει, φαίνεται, καταστρέψει τό νεκρο- 
ταφεΐον κατά την μεγάλην πλημμύραν τοΰ 1897. Άλλ’ εις 
τάφος άνευρεθείς παρά την δυτικήν όχθην τοΰ ποταμού παρέσχε 
σημανιικώτα ευρήματα. Τά όστά σχεδόν σεσαθρωμένα και 
λεπτότατα δεικνΰουσι τον νεκρόν νεαρώτατον Και τό μήκος τού 
τάφου ήτο μόνον 1 μ , 20. Τά κτερίσματα ήσαν :

1) Δύο μικροί στεγανόστομοι αμφορείς τού τύπου τής Β' 
ύστερομινωϊκής εποχής μετά φαιών απλών κοσμημάτων έπι 
ώχρολεύκου εδάφους.

2) Μικρά κεφαλή βοός έκ σαρδίου λίθου, κομψοτέχνημα 
άρίστης εργασίας.

3) Δύο μικρά ανδρικά ελεφάντινα ειδώλια άτυχώς ελλιπή, 
αλλά μετά Οαυμασίας λεπτότητος και φυσικότητος έξειργασμένα

4) Μεγάλη φακοειδής έκ σαρδώνυχος λίθος, φέρουσα έγγε- 
γλυμμένους δύο αιγάγρους άντινώτους. ορθούς καί κεραπζομέ- 
τους, μεταξύ δέ αυτών ορθόν έ'ριφον, έξοχου ώραιόιητος καί 
καλλίστης τέχνης. Σειρά άλλη έγγλύφων λίθων έκ κρυστάλλου, έξ 
ίάσπιδος καί ψήφοι έξ ήλέκτρου καί έκ σαρδίου διδάσκουσι πόσον 
μεγάλη ήτο ή έκ τής καταστροφής τοΰ χειμάρρου απώλεια.

Τούτο υπήρξε, κύριοι, τό άνασκαφικόν έργον τής Εταιρείας 
κατά τό διαρρεΰσαν έτος 1924.

Άλλ’ αί άνασκαφαί δεν είναι τό μόνον μέλη μα ενός αρχαιο
λογικού επιστημονικού σωματείου ουδέ αυτών τών άνασκα- 
πτόντων. Παρά την ευρεσιν καί τήν συντήρησιν τών άποκαλυ 
πτομένων μνημείων, έπιτακτικόν είναι τό καθήκον τής έπεξεργα- 
σίας καί τής αξίας δημοσιεύσεως τών ευρημάτων.

Προς τούτο δέ ή Αρχαιολογική Εταιρεία συντηρεί από 
μακροιάτου χρόνου ίδιαν αρχαιολογικήν βιβλιοθήκην, ή οποία 
πλουτιζομένη βαθμιαίως κατέστη άξιόλογον κέντρον έπιστημο- 
νικής έργασίας καί συνετέλεσε μέγιστον είς τήν προαγωγήν τών 
‘Ελληνικών αρχαιολογικών σπουδών.
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Ή παγκόσμιος ανωμαλία τής τελευταίας δεκαετίας έσχε τον 
αντίκτυπον αΰιής καί εις τον κανονικόν πλ,ουτισμόν τής βιβλιο
θήκης, διά τοϋτο δέ καί συντονωτέραν καταβάλλει νύν μέριμναν 
τό Συμβούλων, όπως άναπληρώση τά δημιουργηθέντα κενά καί 
τηρή τήν βιβλιοθήκην κατά τό δυνατόν ένήμερον της συντελου- 
μένης παγκοσμίου αρχαιολογικής κινήσεως.

Ευχαρίστως δέ μνημονεύομεν ότι πλήν των αγοραζόμενων 
βιβλίων απέκτησε ή βιβλιοθήκη καί έκ δωρεάς πλείστων ημε
δαπών τε καί ξένων συναδέλφων καί φιλάρχαιων ικανόν 
αριθμόν πολυτίμων βιβλίων.

‘Η νέαδιάταξις των βιβλίων έλτίζομεν ότι θέλει μετ’ ου πολύ 
συμπληρωθή διά τής περατώσεως τοϋ τε αλφαβητικού καί τού επι
στημονικού καταλόγου, ή δέ χρήσις τής βιβλιοθήκης κατά πολύ 
διευκολυνδή διά τής προσθήκης νέων θηκών προς άπόθεσιν τών 
πινάκων, τών νέων περιοδικών καί τών επιστημονικών φυλλαδίων.

Τό δημοσιευτ,κόν έργον τής ‘Εταιρείας συνεπληρώθη δι’ 
ενός ακόμη τόμου τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος τού 1922, 
έπιμελεία πάντοτε τού κ. Λεονάρδου, έπίκειται δέ καί ή έκδοσις 
τού τόμου τού 1923. Τά πρακτικά τού 1922 θέλουσιν έκδοθή μετά 
τών πρακτικών τού 1923 καί 1924 είς ένα τόμον, ώστε μετά 
ταΰ:α νά έξακολουθήση ή κανονική διαδοχή τών τόμων καί τού 
δημοσιεύματος τούτου.

Ή δημοσιευτική εργασία τής Άρχ. Εταιρείας άρχεται ήδη 
από τού 1837, διά δέ τής λελογισμένης καί πατριωτικής όργα- 
νώσεως άπέβη έπί όγδοήκοντα καί πλέον έτη τό μετριόφρον, 
αλλά πολύτιμον στάδιον, έν τφ όποίω έδρασε καί άνεττύχθη 
καί εξακολουθεί νά άναπτύσσηται έν Έλλάδι τό αρχαιολογικόν 
επιστημονικόν πνεύμα. Ανευ τού σταδίου τούτου τής πνευμα
τικής εργασίας ή ‘Ελληνική ’Αρχαιολογία δέν θά είχε νά επί
δειξη όσην έπετέλεσε πρόοδον καί άνάπτυξιν. Είναι δέ μέγα τι 
είς έν έδνος ή θεραπεία τής επιστήμης καί ή τήρησις τού 
επιστημονικού επιπέδου υψηλά.

17· 9· 27.
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Κατώρθωσε δέ ήδη πολλά ή Ελληνική ’Αρχαιολογία έν 
σχέσει προς την δλην έν Έλλάδι πνευματικήν κίνησιν. Δεν 
κατώρθωσε περισσότερα, ούχ'ι διότι ελειπεν ή διάθεσις, άλλα 
διότι δεν ήδόνατο έξ αυτών τών πρτ/μάτων νά πράξη πε
ρισσότερα.

‘Η τιμή ανήκει έξ ολοκλήρου εις τό πολύτιμον τοΰτο εθνι
κόν ίδρυμα ότι έδωκε τήν κατεύθυνσιν ταΰτην κα'ι μετά πολ
λών κόπων κα'ι μόχθων έξησφάλισε τήν πορείαν τής μελλούσης 
αρχαιολογικής έξελ'ξεως. Είναι δε ή αρχαιολογική ασχολία έν 
Έλλάδι ούχ'ι άπλ,ώς μέσον μορφώσεως τοΰ έθνους διά πνευμα
τικών και καλλιτεχνικών προϊόντων υπέρτερου τίνος ξένου λαού, 
άλλ’ είναι και καθήκον, τό όποιον έχομεν προς ένδοξοτάτην τοΰ 
ίδιου ημών έθνους περίοδον, ή οποία έξέθρεψε τον πεπολιτι- 
σμένον κόσμον ολόκληρον χωρίς διά τοΰτο νά παύση νά είναι 
Ελληνική.

Εις τήν ιστορίαν αυτής ταύτην έρειδομένη ή ’Αρχαιολογική 
Εταιρεία και πάντοτε υπέρ τοΰ έθνους κα'ι τοΰ Κράτους έργα- 
σθεΐσα, άπεκδέχεται υπέρ έαυτής πάντων τήν άμέριστον στοργήν 
καί συνεργασίαν καί έν τω μέλλοντι, ως έπ’ άγαθώ τής μεγάλης 
ταύτης αποστολής συνέβη καί έν τφ παρελθόντι.

Γ. II. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
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