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ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1911

βυνταχβεΐοα νπο τον γραμματέως τον Συμβουλίου κ. Χρ. 
Τσούντα καί άναγνωσϋ'έϊοα έν τή γενική σννελενσει των 
εταίρων τή 8 ’Ιανουάριου 1912.

Κύριοι,

Πριν έκθέση ύμΐν τ'ο Συμβούλιον τά ύπ’ αύτοΟ πε
πραγμένα κατά τ'ο λήξαν έτος, άνακοινοΐ μετά λύπης, 
οτι άπέθανον κατ’ αύτ'ο έκ τών τακτικών ημών εταίρων 
εξ, έν οίς ό σεβασμιώτατος επίσκοπος τών Δυτικών ’Αν
τώνιος Δελένδας, δ διακεκριμένος γλύπτης Αάζαρος Σώ- 
χος καί δ έπιτίμιος καθηγητής τοΟ Έθν. Πανεπιστημίου 
Κωνσταντίνος Μητσόπουλος. Έκ τών επιτιμίων δ’ εταί
ρων άπεβίωσαν δύο τών έξοχωτέρων άρχαιολόγων τής 
Γερμανίας, δ καθηγητής τοΟ έν Βερολίνψ Πανεπιστημίου 
Reinhard Kekule καί δ γενικός γραμματευς τοΟ γερ
μανικοί» αρχαιολογικού Ινστιτούτου Otto Puchstein. 
Νέοι τακτικοί εταίροι ένεγράφησαν κατά τδ 1911 δεκατρείς.

Έκ τών έργων τής Εταιρείας άναφέρομεν κατά τήν 
συνήθειαν πρώτον τάς άνασκαφάς, έκ τούτων δε πάλιν 
πρώτον τάς εν Άθήναις γενομένας.

Επειδή ή τ'ο προπαρελθδν έτος έν τφ χώρφ τής Πνυ-
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κός ένεργηθεϊσα σκαφή ήγαγεν εις τόσον άπροσδόκητα 
πορίσματα καί έγέννησε νέας άπορίας, άπεφασίσθη ή έξα- 
κολούθησις αυτής καί κατά το λήξαν έτος. Τήν δίεύθυνσιν 
της νέας έρεύνης άνέλαβον οί σύμβουλοί κύριοι Κουρου- 
νιώτης καί Άντωνιάδης, έξ αύτής δε κατέστη πιθανώτα- 
τον, δτι, έν δσω έσώζετο το έσώτερον άνάλημμα, το άνα- 
καλυφθέν το 1910, κατά μεν τ'ο νοτιώτερον ήμισυ τοΟ 
ήμικυκλικοΟ χώρου δ βράχος ήτο ορατός καί ένεκα τού
του είναι ώμαλισμένος, κατά δε τό βορειότερον ήμισυ, τό 
προς τό άνάλημμα, ΰπήρχεν έπίχωσις, και δτι ή έπιφά- 
νεια τοΟ χώρου κατήρχετο ήρέμα άπό νότου προς βορράν, 
ήτοι άπό τοΟ σημερινού βήματος προς τό άνάλημμα. Έκ 
τούτου εύ'λογον είναι νά ύποθέσωμεν, δτι, έάν πραγματι- 
κώς ένταΟθα έγίνοντο αί έκκλησίαι τοΟ δήμου, τό βήμα 
έκειτο τότε παρά τό άνάλημμα, δηλαδή εις τό ταπεινό- 
τερον μέρος τού χώρου, καί δτι επομένως οί ρήτορες όμι— 
λοΟντες έβλεπον πρός μεσημβρίαν. Όταν δε βραδύτερον 
έκτίσΟη τό εξώτερον, έκ μεγάλων όγκολίΟων συγκείμενον 
άνάλημμα, τότε ολόκληρος ό σημαντικώς αύξηθείς χώρος 
έκαλύφθη ύπό τεχνητής έπιχώσεως οΰτω, ώστε ή επι
φάνεια αύτοΟ κατήρχετο, ώς φαίνεται, ούχί πλέον πρός 
βορράν, άλλά πρός τό σημερινόν βήμα, καί οί επ’ αύτοΟ 
δημηγορουντες είχον τά νώτα έστραμμένα πρός τήν Θά
λασσαν. Αί δύο αδται περίοδοι τής ιστορίας τοΰ χώρου 
παραοάξως συμφωνοΟσι πρός μαρτυρίαν τοϋ Πλουτάρχου, 
ήτις μέχρι τοΰδε έθεωρεΐτο άπίθανος καί καθ’ ήν τό βήμα 
τής ΙΙνυκός έν άρχή ήτο έστραμμένον πρός τήν θάλασ
σαν, βραδύτερον δ’ έστράφη πρός τό έσωτερικόν τής χώ
ρας. Ο Πλούταρχος άποδίδει, ώς γνωστόν, τήν μεταβο
λήν εις τούς 30 τυράννους, άλλ’ έκ τών άνασκαφών συνά
γεται, δτι άνήκει εις ύστερωτέρους χρόνους καί αιτία 
αύτής ήτο πιθανώς ή έπιθυμία, δπως προστατεύσωσι κατά
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τοΟ σφοδροΟ βορρά τους έκκλησιάζοντας. Δυσεξήγητου 
όμως μένει, Sri τόσον μεγάλη καί τόσον δαπανηρά μετα- 
σκευή έθεωρήθη άναγκαία εις έποχήν, καθ’ ήν ή Πνύξ 
δεν ήτο πλέον ο συνήθης τόπος των εκκλησιών τοΟ λαοΟ.

Πλήν ταύτης τής άνασκαφής ό κ. Κουρουνιώτης ένήρ- 
γησε μόνος δυο άλλας έν Άθήναις, την μέν έν τή οδώ 
Θερμοπυλών, την δέ κατά τό ΒΑ τών προπόδων τής 
Άκ[$οπόλεως. Έν τή πρώτη άνεκαλύφθησαν 10 τάφοι 
περιέχοντες δλίγα πενιχρά κτερίσματα, προ πάντων αγ
γεία τοΟ 5ου καί τοΟ 4ου αΐώνος, τής δέ δευτέρας σκοπός 
ήτο νά έξακριβωθή, έάν έν τφ οικοπέδω, τό όποιον προ 
έτών ήγοράσθη υπό τοΰ Δημοσίου παρά τοΟ ΓΙαπαδοπού- 
λου, έσώζοντο λείψανα αρχαίων οικοδομημάτων- τό απο
τέλεσμα ύπήρξεν αρνητικόν.

Ούχί μακράν τής τελευαίας σκαφής έγένετο τετάρτη 
διά τοΟ εφόρου κ. Κεραμοπούλλου. Έξ άφορμής διαρρυθμί- 
σεως τοΟ προ τής έκκλησίας τής Αγίας Αικατερίνης χώ
ρου, ήν διαρρύθμισίν έπεχείρησαν οι επίτροποι τής έκκλη
σίας, εσκαψεν ό κ. Κεραμόπουλλος περί τους δύο έκεΐ όρ- 
θίους ίσταμένους ιωνικούς κίονας, έφάνη θ' έκ τής σκαφής, 
ότι οί κίονες άνήκον άληθώς, ώς ύπετίθετο, εις στοάν 
υστάτων ρωμαϊκών χρόνων εχουσαν το μέτωπον έστραμ- 
μένον προς άνατολάς- μεταξύ τής στοάς καί τής έκκλη
σίας άπεκαλύφθησαν δεξαμενή καί δύο φρέατα, ίσως δέ 
πρόκειται περί λειψάνων μεγάλης τινός οικίας.

"Αλλη δοκιμαστική σκαφή έν Άθήναις έγινε διά τοΟ 
συμβούλου κ. Καστριώτου εις τό βορειοδυτικόν άκρον τής 
πόλεως, παρά τον Άγιον Δανιήλ. Έκεΐ προ έτών πολ
λών ειχεν αγοράσει ή Εταιρεία ήμών γήπεδον, έν τώ 
όποίφ ύπέθετεν ότι ύπήρχον τάφοι, καί ειχεν άνασκάψει 
αύτόένμέρει" τήν έρευναν δ’εκείνην συνεπλήρωσε νΟν ό κ. 
Καστριώτης, δέν εύρεν όμως ειμή μόνον δύο συντετριμ
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μένους πίθους, οίτινες περιεϊχον οστά μικρών παιδιών, 
και περί τα δέκα μικρά αγγεία, έξ ών δύο φέρουσι με
λανόμορφους γραφάς' έπί τοΟ έν'ος έξ αύτών εϊκονίζονται 
δύο Σάτυροι όρχούμενοι, μεταξύ δ’ αύτών ισταται ό Διό
νυσος κρατών όυτόν. Προσέτι άνεκαλύφθη εις βάθος 4 
μέτρων μέγα ΰδραγωγεΐον ή δχετ'ος κατεσκευασμένος έκ 
κεράμων αψιδωτών, χρόνων πολύ παλαιών.

Έν τή λοιπή ’Αττική ένηργήθη μια άνασκαφη μό
νον ύπ'ο τοΟ κ. Ιναστριώτου και τοΰ κ. ’Αλεξάνδρου Φι- 
λαδελφέως, οίτινες έν Άναβύσω τοΟ δήμου Θορικίων άνε- 
κάλυψαν πολλούς τάφους γεωμετρικών χρόνων καί τινας 
άλλουςτοΟ 6ου καί τοΰ 50u αΐώνος. Οί γεωμετρικοί εκειντο 
εντός δύο τεχνητών τύμβων, εύρέθησαν δ’ έν αύτοις περί 
τα 150 αγγεία διαφόρων μεγεθών καί σχημάτων κο
σμούμενα ώς έπί τό πολύ διά τών συνήθων γραμμικών 
ποικιλμάτων, έπί τινων ό'μως άπαντώσι καί μορφαί ζώων 
καί άνθρώπων προσέτι εύρέθησαν έν τοϊς τάφοις τούτοις 
δλίγα χειροποίητα καί έκ χονδρού πηλοΰ άγγεΐα φέροντα 
εγχάρακτα κοσμήματα.

Έν Βοιωτία άνέσκαψαν οί έφοροι κύριοι Παπαδάκις 
καί Κεραμόπουλλος. Ό πρώτος άνέλαβε τό άληθώς ούχί 
πολύ εύχάριστον έργον νά ένεργήση νέας έρεύνας εις τά 
τοσάκις ύπό τών τυμβωρύχων άνασκαλευθέντα καί κατά τό 
πλεΐστον συληθέντα νεκροταφεία τής Τανάγρας καί νά 
διασώση δ,τι τυχόν διέφυγεν έκείνους, κατώρθωσε δε ν’ 
άνακαλύψη 160 περίπου άσυλήτους τάφους ανήκοντας 
εις τούς εξ τελευταίους προ Χρ. αιώνας. Έν αυτοΐς εδρε 
μέγαν αριθμόν πήλινων άγγείων καί ειδωλίων, ών τά πλεΐ- 
στα στερούνται ίδιας αξίας, τό δλον δμως είναι ύπό πολ- 
λάς έπόψεις διδακτικόν. Ό κ. Παπαδάκις άνέσκαψε καί 
παρά τάς Θήβας δεκαέξ τάφους, τό καλύτερον δ’ έκ τών
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κτερισμάτων, τά όποια εΰρεν έν αύτοΐς, είναι μελανόμορ
φος σκύφος, έφ’ ού είκονι'ζεται σκηνή έλαιοτριβείου.

Ο κ. Κεραμόπουλλος ένήργησεν άνασκαφάς έν θήβαις 
καί καί έν ΘεσπιαΤς. Έν τή περυσινή λογοδοσία αύτοΟ 
το Συμβούλιον άνεκοίνωσεν ύμϊν, δτι ό 'Ολλανδός κ. 
Goekoop έξέφρασε την επιθυμίαν να χορηγήση την δα
πάνην άνασκαφής τίνος άναφερομένης εις την μυκηναϊκήν 
έποχήν, τό Συμβούλιον δέ ’υπέδειξε τήν άποκάλυψιν τοΟ 
έντός τής πόλεως των Θηβών πρό τινων έτών άναφανέν- 
τος μυκηναϊκοΟ οικοδομήματος, τοΟ όποιου τήν έρευναν 
εΐχεν άρχίσει δαπάναις τής Εταιρείας ό κ. Κεραμόπουλλος, 
άλλα διέκοψε προσωρινώς, διότι ήτο άνάγκη ν’ άπαλλο- 
τριωθώσι πρότερον οΐκήματά τινα. Συναινέσαντος τοΟ κ. 
Goekoop ή Εταιρεία παρεκάλεσε τον δήμον Θηβαίων 
να μεταφέρη εις άλλο μέρος τής πόλεως τα δημοτικά 
κρεοπωλεία, τά όποια έκειντο επί των έρειπίων τοΟ μυ- 
κηναϊκοΟ οικοδομήματος, μετά πολλά δέ κατωρθώθη τοΟτο 
κατά τό παρελθόν έτος άντί άποζημιώσεως δρ. 1.200 καί 
οΰτω έλευθερώθη ό χώρος έκεΐνος. Έπαναληφθεισών των 
εργασιών άπεκαλύφθησαν τρία νέα δωμάτια καί παρ’ αυτά 
αυλή πιθανώς, εύρέθησαν δέ χιλιάδες τινές ψήφων όρμων 
ή περιδέραιων έξ ύαλομάζης, πολλά χρυσά δισκάρια συν
δεόμενα διά χρυσών συρμάτων, άλλα τινά μικρά χρυσά 
ή έκ φυσικό Ο κρυστάλλου κοσμήματα, λείψανα τοιχογρα
φιών— κατεστραμμένων δυστυχώς τών πλείστων—καί 
πλήθος θραυσμάτων πήλινων άγγείων άγράφων ώς έπί τό 
πολύ. Επίσης άνεκαλύφθη έν τή αυλή κάμινος πηλο
πλάστου μαρτυροΟσα, οτι τά άγγεϊα κατεσκευάζοντο έπί 
τόπου. Έκ τών εύρημάτων τούτων ένισχύεται ή γνώμη, 
ότι τά έν θήβαις έρείπια άνήκουσιν εις βασιλικήν κατοι
κίαν, δικαιούμεθα δέ νά έλπίζωμεν, ότι σώζονται ύπό τήν
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γην καί άλλα τμήματα αυτής, προ πάντων τ'ο μέγαρον 
τών άνδρών.

Ό κ. Goekoop κατέθηκεν εις τ'ο Ταμειον τής Εται
ρείας διά την άνασκαφήν ταύτην πέρυσι καί προπέρυσι 
3000 δρ., τ'ο Συμβούλιου δε άπεφάσισε νά έγγράψη το 
δνομα αύτοΟ μεταξύ τών ευεργετών τής Εταιρείας.

Έν θεσπιαΐς εϊχεν άποκαλύψει δαπάναις τής Εται
ρείας ήδη τ'ο 1882 ό τότε έφορος Σταματάκης μέγα 
πολυάνδοιον, έν τφ όποίω εϊχον ταφή οί κατά την μά
χην τοΟ Δηλίου τ'ο 424 προ Χρ. πεσόντες Θεσπιεΐς. 
Την άνασκαφήν δ’ εκείνην έπανέλαβε πέρυσιν ό κ. Κε- 
ραμόπουλλος καί δι’ άλλους μεν λόγους, άλλα κυρίως 
προς εΰρεσιν άγγείων διότι γνωστής οό'σης τής ηλικίας 
τοΟ πολυανδρίου δύνανται τά εν αύτψ άγγεΐα νά δια- 
φωτίσωσι σπουδαίως την ιστορίαν τής αγγειογραφίας. 
Τψ δντι δε άνεκαλύφθη κατά την άνασκαφήν μέγα πλή
θος τεμαχίων άγγείων, ών τά πλεϊστα είναι μέλανα, 
ύπάρχουσι ό'μως μεταξύ αύτών καί γραπτά, έκ τούτων 
δε συνεκολλήθη ήδη ερυθρόμορφος κρατήρ φέρων παρά- 
στασιν άξιόλογον καί διά την τέχνην καί διά το θέμα.

’Απέναντι τής Βοιωτίας έν Εύβοίφ είργάσθησαν οί 
κύριοι σύμβουλοι Παπαβασιλείου καί Κουρουνιώτ ης. Ό 
πρώτος έξηρεύνησε παρά την Χαλκίδα εννέα θαλαμοει
δείς μυκηναϊκούς τάφους, έν οίς εύρεν άγγεΐα πήλινα, 
i/ήφους ορμών, ειδώλιά τινα πήλινα, μαχαίρια χαλκά 
κ. τ. τ.» καί οκτώ τάφους ιστορικών χρόνων, έκ τών 
οποίων εις μικρός περιείχε περίεργον χαλκοΰν σκεΟος άδή- 
λου χρήσεως' προσέτι άνεκάλυψε ρωμαϊκών χρόνων κά
μινον προς όπτησιν πήλινων άγγείων καί εδρε πλησίον 
αύτής χαλκουν έπηργυρωμένον κωδωνίσκον μετ’ επιγρα
φής : εύτύχει. νίκα.

Ό δέ κ. Κουρουνιώτης έν Ερέτρια έργασθεις συνε-
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πλήρωσε πρώτον τήν άνασκαφήν τοΟ ναού τού Δαφνηφά- 
ρου Απόλλωνος, εκ τού οποίου προέρχονται τά έν τφ 
Μουσείω τής Χαλκίοος σπουδαιότατα άρχαι'κά αγάλματα, 
ήρεύνησεν έπειτα άρχαΐον υδραγωγείου, το όποιον έκ τού 
κέντρου τής πόλεως έφερεν (ίδωρ εις οικοδόμημά τι άπέ- 
χον έκατ'ον μέτρα άπ'ο τού ναού, έσκαψεν έπί τής άκρο- 
πόλεως τής Ερέτριας καί άπεκάλυψε διάφορα ιδιωτικά 
οικήματα, τελευταίου δέ ήρεύνησε σπήλαιόν τι κείμενον 
1 ι/2 ώραν μακράν τής πόλεως, έν τω όποίω εϊχον εύρεθή 
ύπ'ο χωρικών λίθινά τινα εργαλεία καί προϊστορικά αγγεία’ 
όμοιων αγγείων τεμάχια εόρε καί δ ίδιος, πιθανόν δέ είναι, 
οτι τό σπήλαιόν έχρησίμευσεν εις τους προϊστορικούς χρό
νους ώς τόπος λατρείας.

Βορειότερου τής Βοιωτίας, Ιν Φωκίδι, ό έφορος κ. 
Σωτηριάδης έξηκολουθησε τάς δοκιμαστικάς σκαφάς έν 
τω προϊστορικά) συνοικισμώ τής 'Αγ. Μαρίνης, περί οδ 
έγινε λόγος καί έν τή περυσινή λογοδοσία. Ώς δέ προε- 
βλέπομεν τότε, τά πορίσματα τής νέας έρεύνης ύπήρξαν 
πολλου λόγου άξια. Έκ δυο βόθρων, οίτινες έσκάφησαν 
έπί τής ύψίστης επιφάνειας το0 συνοικισμού, έβεβαιώθη, 
δτι τά γνωστά γραπτά νεολιθικά ή, κατά τον κ. Σωτηριά- 
δην, χαλκολιθικά άγγεΐα άπαντώσιν εις τό κατώτατον 
στρώμα τής επιχώσεως, τό όποιον εχει πάχος 31/2 μέ
τρων' κατόπιν έρχεται άλλο στρώμα τοΟ αύτού πάχους 
περιέχον άγγεΐα του πρωίμου χαλκού αιώνος, καί τρίτον 
άκολουθεΐ τό μυκηναϊκόν στρώμα. Παρεντίθεται άρα μεταξύ 
τών νεολιθικών ή χαλκολιθικών άγγείων καί τών μυκη
ναϊκών μακρά χρονική περίοδος, ή του πρωίμου χαλκού 
αιώνος, καθ’ ήν έσχηματίσθη έπίχωσις πάχους 3Υ2 μέ
τρων. Έκ τουτου δέ καί έκ παραβολής προς τήν κεραμεικήν 
τής Κρήτης συμπεραίνει δ κ. Σωτηριάδης, ότι τό τέλος 
τού νεολιθικού ή χαλκολιθικοΰ αιώνος έν Φωκίδι πρέπει
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νά τεθή περί τά μέσα της τρίτης προ Χρ. χιλιετηρίδος. 
Το συμπέρασμα τοΟτο συμφωνεί τελείως προς τά πορί
σματα των εν Θεσσαλία γενομένων πρό τινων ετών υπό της 
Εταιρείας άνασκαφών, πόσον δε μεγάλη είναι ή σημασία 
αύτοΟ διά τήν γνώσιν της άρχαιοτάτης ιστορίας τοΰ πο
λιτισμοί) εν τη δορειοτέρα Έλλάδι, είναι περιττόν νά 
έξάρωμεν ένταΟθα.

Έν Θεσσαλία εργάζεται άπό έτών, ώς είναι γνωστόν, 
ο έφορος κ. Άρβανιτόπουλλος, όστις κατά το παρελθόν 
έτος ένήργησε δαπάναις της Εταιρείας τρεις άνασκαφάς. 
Έν Γόννοις έςηκολούθησε τήν ερευνάν τοΟ ναοΟ τής ’Αθή
νας καί εδρε περί τάς 2ο νέας έπιγραφάς, αρχιτεκτονικά 
μέλη καί άγαλμάτια πήλινα, χαλκάς τινας πόρπας κ. τ.τ. 
Έν Σέσκλω άνέσκαψε πέντε τάφους γεωμετρικής εποχής 
περιέχοντας πήλινα άγγεΐα, λίθινα σφονδυλια, χαλκά μα
χαίρια, δακτυλίους καί ψέλια ομοίως χαλκά καί [ψήφους 
περιδέραιων ές ΰαλομάζης. Έν Δολοπία δέ, έπί τοΟ όρους 
Ίτάμου καί παρά τό χωρίον Δρανίστα, έκαθάρισε θολω
τόν τάφον, έν ω ειχον ταφή τριάκοντα καί είς νεκροί’ τά 
κτερίσματα αυτών είναι μεγάλα τινά πήλινο γεωμετρικά 
αγγεία, εν μικρόν όστέϊνον άγγεϊον φέρον χρυσοΟν περί
βλημα, θήκαι μαχαιρών όστέϊναι μετ ’ έγγεγλυμμένων 
παραστάσεων, τετράγωνα μικρά όστέϊνα κοσμήματα φέ- 
ροντα έγγλυφον σφίγγα, λίθοι μετ’ έγγλυφων ζώων, χρυ- 
σαϊ σφραγίδες μετ’ έγγλυφων παραστάσεων καί άλλα τινά 
μικροτέρας άξίας πράγματα. Καθόλου δυνάμεθα έκ τής 
έκθέσεως τοΟ κ. Άρβανιτοπουλλου νά είκάσωμεν, ότι τά 
κτερίσματα τοΟ πλουσίου τούτου τάφου εχουσιν μεγίστην 
σπουδαιότητα διά τήν γνώσιν τής τόσον σκοτεινής ακόμη 
έποχής, εις τήν οποίαν άνήκουσιν.

Έν Πελοποννήσω έγιναν άνασκαφαί ύπό τών έφορων 
κυρίων Ρωμαίου, Οίκονόμον καί Κυπαρίσση.
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0 κύριος 'Ρωμαίος ήρεύνησε μικρόν ιερόν τοΟ ’Απόλ
λωνος Τυρίτα άνακαλυφθέν έν Κυνουρία παρά το χωρίον 
Μέλανα, εδρε δέ λείψανα δωρικού ναού του 6ου αίώνος, 
εις τήν θέσιν το Ο όποιου κατά τον 40ν αιώνα έκτίσθη βω
μός τετράγωνος. Έκ των εδρημάτων τά σημαντικώτατα 
είναι χαλκή φιάλη φέρουσα άναθηματικήν επιγραφήν, 
ίππάρίον χαλκοΟν χρησιμεΟον ώς άγγεΐον, καλλίστης αύ- 
στηράς τέχνης τοΟ 5ου αιώνος, καί τό άνώτερον μέρος 
χαλκής Σειρήνος τής αυτής τέχνης καί έποχής.

Ό κ. Οικονόμος έργασθείς έν θέσει Παλαιοκάτουνα 
παρά τό πεδίον τής Δημητσάνης άπεκάλυψεν εντός καί 
εκτός τής εκεί σωζομένης αρχαίας άκροπόλεως πολλά 
κτίσματα έλληνικών καί ρωμαϊκών χρόνων. ’Εντός ενός 
έξ αύτών ιδιορρύθμου από άρχιτεκτονικής άπόψεως καί 
άξιου πολλής προσοχής, εύρέθησαν δύο ψηφίσματα έγ- 
κεχαραγμένα έπί χαλκών έλασμάτων, έξ ών έγνώσθη, 
δτι τό μέν οικοδόμημα ήτο τό «ιερόν τοΟ Μεγάλου θεοΟ» 
— ήτοι τοΟ Διός κατά πάσαν πιθανότητα—ή δέ πόλις 
ήτο ή Θισόα. Προ τοΟ ίεροΰ άνεκαλύφθη ώραΐον άρτιον 
χαλκοΟν άγαλμάτιον μακεδονικών χρόνων είκονίζον άν- 
δρα φοροΟντα κράνος, γυμνόν δέ κατά τά άλλα.

Ό δέ κ. Κυπαρίσσης ένήργησεν δύο έρεύνας, τήν 
μέν έν Κυπαρισσία, τήν δέ άλλην έν Πάτραις. ’Εν Κυ
παρισσία έσκαψεν εις διαφόρους θέσεις μεταξύ τοΟ φρου
ρίου τής πόλεως καί τής θαλάσσης καί έβεβαίωσε τήν 
ύπαρξιν πολλών πωρίνων τοίχων, ών ένα παρηκολούθη- 
σεν έπί έκτάσεως 40 μέτρων, εδρε δέ καί εξ ραβδωτούς 
μονολίθους κίονας ύψους 2 μέτρων. ’Επειδή ό'μως τά 
κτήματα, έν οίς σώζονται τά λείψανα ταΟτα, είναι ιδιω
τικά καί προς άπαλλοτρίωσιν αύτών ή άποζημίωσιν τών 
φυτειών θά άπητοΟντο δαπάναι ύπερβαίνουσαι τάς δυνά
μεις τής Εταιρείας, δεν ήδυνήθη ν’ άνασκάψη σύστημα-
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Ήκώς ούδέν μέρος. Ή δέ εν Πάτραις ερευνά προεκλήθη 
έκ της τυχαίας εύρέσεως έν τη πλατεία των 'Υψηλών 
'Αλωνίων μαρμάρινου άγαλματίου τής ’Αφροδίτης. Κατ’ 
αύτήν άπεκαλύφθησαν λείψανα βαλανείου, ώς φαίνεται, 
καί άλλα κτίσματα ρωμαϊκών χρόνων, τα όποια ήσαν 
πολύ κατεστραμμένα καί ένεκα τούτου έπεχώσΟησαν πάλιν.

Τελευταϊον άναφέρομεν άνασκαφήν γενομένην έν Κέρ
κυρα διά τοΟ εφόρου Βερσάκη. Γεωργός καλλιεργών τον 
άγρόν του, κείμενον ούχί πολύ μακράν τής σημερινής 
πόλεως, άπεκάλυψεν άρχαϊον άνάγλυφον, λαβούσα δέ 
γνώσιν τούτου ή Κυβέρνησις άπέστειλεν εις Κέρκυραν 
τον κ. Βερσάκην, όστις έξαγαγών τό άνάγλυφον άνεγνώ- 
ρισεν, ό'τι ήτο τμήμα μεγαλυτέρας παραστάσεως κοσμού- 
σης ποτέ το άέτωμα ναοΟ. Ένεκα τούτου άπεφασίσθη 
Οπό τής Εταιρείας ή διά τοΟ κ. Βερσάκη ενέργεια άνα- 
σκαφής έν τή θέσει εκείνη, εντός όλίγων δ’ ημερών εύρέ- 
Οησαν άλλα τμήματα τής αύτής παραστάσεως καί ούτω 
συνεπληρώθη κατά τό πλεΐστον έν μνημεΐον, τό όποιον 
άναμφιβόλως πρέπει νά καταλεχθή μεταξύ τών σπου- 
δαιοτάτων τής αρχαϊκής πλαστικής. Τήν περαιτέρω έξα- 
κολούΟησιν τής άνασκαφής παρεχώρησεν ή Κυβέρνησις 
είς τόν Γερμανόν αύτοκράτορα, κατ’ αύτήν δέ ώρίσθησαν 
αί διαστάσεις τού ναού καί άνεκαλύφθη προ τής άνατο- 
λικής αύτοΟ προσόψεως βωμός μέγας.

ΤαΟτα περί τών άνασκαφών τής Εταιρείας. Έκ τών 
δημοσιευμάτων δέ αύτής τά μέν Πρακτικά τού 1910 
έξεδόθησαν τό λήξαν έτος όσον ήτο δυνατόν έγκαίρως, τής 
δέ Αρχαιολογικής Έφημερίδος έδημοσιεύθησαν τέσσαρα 
τεύχη, ήτοι δύο διά τό έτος 1910 καί δύο διά τό επό
μενον" τά άλλα δύο τεύχη τού 1911 τυπούνται ήδη καί 
θέλουσιν έκδοθή εντός ολίγου χρόνου. Έξεδόθη προσέτι 
ύπό τής Εταιρείας κατάλογος επιστημονικός τοΟ Μου-
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σειου της Λυκοσούρας συνταχθείς ύπό τού κ. Κουρουνιώ- 
του, ύπ'ο τά πιεστήρια δ’ εύρισκεται άλλο έπιστημονικον 
βιβλίον έκδιδόμενον όπ'ο τής Εταιρείας, ή Τοπογραφία 
των Δελφών ύπ'ο Κεραμοπούλλου" επίσης παρασκευάζονται 
ήδη οι πίνακες διά τ'ο πρώτον τεύχος τού έργου, έν ω θά 
δημοσιευθώσιν ύπ'ο τού κ. Άρβανιτοπούλλου αί ύπ’ αύ- 
τού άνακαλυφθεΐσαι γραπτα'ι στήλαι τών Παγασών.

Αί άνασκαφαί και τά δημοσιεύματα είναι νύν τά κύ
ρια έργα τής Εταιρείας ήμών" διότι, ώς γνωρίζετε, από 
τών μέσων τού 1910 άπηλλάγημεν τών Φροντίδων τής 
έξασφαλίσεως καί συντηρήσεως τών άρχαίων. Μίαν δέ μό
νην τοιαύτην έργασίαν έξετέλεσεν ή Εταιρεία κατά τ'ο 
παρελθόν έτος έν Νάξω, άλλά καί αύτη έσχετίζετο προς 
τάς έν τή νήσφ έκείνη ύπό τού κ. Κλώνος Στεφάνου κατά 
τά προηγούμενα έτη εκτελεσθείσας άνασκαφάς' έτοποθε- 
τήθησαν δηλαδή εντός έρμαρίων κατασκευασθέντων προς 
τούτο καί έξησφαλίσθησαν διά σιδηρών κιγκλίδων τά έν 
τώ δημοτικώ σχολεία» τών θηλέων καταλειφθέντα εύρή- 
ματα τών άνασκαφών εκείνων καί έπεχώσθη εν νεκροτα- 
φεϊον συγκείμενον έξ εκατόν περίπου τάφων, διότι οΰτω 
μόνον ήτο δυνατή ή περίσωσις αύτού. Προσέτι έσχεδιάσθη 
ή άκρόπολις τού ΓΙολυχνίου.

Διαλέξεις δέ έγένοντο έν τφ καταστήματι τής Εται
ρείας τέσσαρες, καθ’ άς άνέγνωσαν άνακοινώσεις οί έφοροι 
κύριοι Άρβανιτόπουλλος, Οικονόμος, Κεραμόπουλλος, 
Κουρουνιώτης καί οί κύριοι Σβορώνος καί Δραγάτσης.

Ή βιβλιοθήκη έξηκολούθησε νά πλουτίζηται διατε- 
θέντος προς τούτο καί προς συντήρησιν αύτής όλου τού 
ύπό τού νόμου όριζομένου ποσού τών 10 χιλιάδων δρ., 
χρήσις δ’ αύτής έγίνετο ούχί μόνον ύπό τών βουλομένων 
έκ τών εταίρων, άλλά καί ύπό φοιτητών τού Πανεπιστη
μίου καί άλλων φιλομαθών.
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Ως προς την οικονομικήν διαχείρισιν θά ίδητε εκ τής 
έκθέσεως τής έξελεγκτικής έπιτροπείας δτι ή χρήσις τοΟ 
λήξαντος έτους άφήκε περίσσευμα 3,374 δρ. άλλα το 
περίσσευμα τοΟτο είναι μάλλον φαινομενικόν, καί δεν 
πρέπει να συναγάγητε έκ τούτου, δτι είχομεν οικονομικήν 
άνεσιν. Τ'ο περίσσευμα θά έξηφανίζετο, έάν ύπεβάλλοντο 
έγκαίρως εκκρεμείς τινες λογαριασμοί, ώς είναι οί σχετι- 
ζόμενοι προς τήν έκδοσιν των παγασιτικών στηλών. Έάν 
μάλιστα δεν εμενον αδιάθετα το πλεϊστον τοΟ κονδυλίου 
των άπαλλοτρκύσεων καί μέρος τοΟ των άνασκαφών, θά 
είχομεν άντί περισσεύματος σημαντικόν έλλειμμα. Έκ 
του κονδυλίου δε των άνασκαφών έμεινεν ύπόλοιπόν τι 
μόνον ένεκα τής μεγίστης φειδωλίας, μεθ’ ής τό Συμβού- 
λιον έψήφιζε τάς έκάστοτε άναγκαίας πιστώσεις διά τήν 
έπιχείρησιν νέων άνασκαφών ή τήν έξακολούθησιν παλαιο- 
τέρων. Ή περιστολή αυτή τών άνασκαφών καί ή ματαίω- 
σις τής άπαλλοτριώσεως έφερον τό ίσοζύγιον μεταξύ εσό
δων καί έξόδων τοΟ 1911. Άμφότερα όμως ταΟτα είναι 
ενδείξεις τής θλιβεράς ημών οικονομικής καταστάσεως. 
Διότι ώς προς τό πρώτον τό Συμβούλιον φρονεί, δτι ή 
άπελευθέρωσις δσον οίόν τε πλείστων άρχαιολογικών τό
πων έν Άθήναις έπρεπε νά είναι έκ τών κυριωτάτων 
μελημάτων τής Εταιρείας, τίνα δέ γνώμην εχει περί τών 
άνασκαφών, έξέφρασεν ήδη πέρυσιν άπό τοΟ βήματος 
τούτου, καί ή πείρα τοΟ λήξαντος έτους δεν έπεισεν αύτό 
νά μεταβάλη τήν γνώμην εκείνην, άλλ εξακολουθεί νά 
πιστεύη, δτι ό ύπέρμετρος περιορισμός τών άνασκαφών 
θ’ άποβή έπιβλαβής εις τάς άρχαιότητας. Πόσον δέ περιω- 
ρισμέναι ήσαν αί περυσιναί άνασκαφαί ημών, είναι εύ'κο- 
λον νά -κρίνητε έκ τούτου, δτι έδαπανήσαμεν δι’ αύτάς 
έν δλω δρ. 29,750, ένώ μέχρι τοΟ 1909 ή Εταιρεία 
ημών διέθεσε πολλάκις ίσον ή καί μεγαλύτερον ποσόν διά
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μίαν μόνην άνασκαφήν. Καί πρέπει νά είμεΟα λίαν εΰ- 
γνώμονες προς την ελληνικήν γην, ήτις τάς σχετικώς 
μικράς ημών δαπάνας άντήμειψε διά τόσων άξιολόγων 
εύρημάτων καί επιστημονικών πορισμάτων. Άλλ’ ούχ 
ήττον εύγνώμονες πρέπει νά ειμεθα προς τους άνδρας 
έκείνους, τών όποιων αί δωρεαί συνετέλεσαν εις τον σχη
ματισμόν τής χρηματικής περιουσίας, την οποίαν κέκτη- 
ται ή Εταιρεία ημών. Διότι έάν δυνάμεθα σήμερον νά 
έξοδεύωμεν καί 20 χιλιάδας δρ. προς άνασκαφάς, όφείλε- 
ται κατά μέγα μέρος εϊς τά εκ τής περιουσίας εκείνης 
έσοδα. ΤοΟτο δ’ εχον ύπ’ δψιν το Συμβούλιον καί Οέλον 
νά δείξη καταφανέστερον την εύγνωμοσύνην τής Εται
ρείας προς τούς οπωσδήποτε εύεργετήσαντας αύτήν, Ανέ
γραψε τά όνόματα αύτών έπί μαρμάρινης στήλης ίδρυ- 
Οείσης εν τφ προδόμψ τοΟ καταστήματος.
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