
ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1914

Tjj 11ϊ) Ιανουάριου 1915, ώρα 10Τ) π. μ. έγένετο έν τφ 
καταστήματι τής Εταιρείας ή ετήσια γενική συνέλευσις των 
Εταίρων παρουσία τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου, 
τής Α.Β.Υ. τοΰ Διαδόχου Γεωργίου καί τής Α.Β.Υ. ήγεμονίδου 
Νικολάου.

Παρελίΐών ό Αντιπρόεδρος τοΰ Συμβουλίου κ. Γ. Μιστριώ- 
της προσηγόρευσε τήν Α. Μεγαλειότητα διά τής εξής προσφω- 
νήσεως·

Μεγαλειότατε, Υψηλότατοι, ήγεμονίδαι, ήγέται τον 
*Έϋ'νονς καί φιλάρχαιοι 'Εταίροι.

Ό Τιτάν Προμηθεΰς έπί χιλιετηρίδας άπό τωνύψηλο- 
κρήμνων τοΟ Καύκασού κορυφών κρεμάμενος έκαρτέρει. 
Άλλα πόΟεν άρά γε ήντλει τήν καρτερίαν αύτου ; Πόθεν 
ο εύεργέτης τοΟ ανθρωπίνου γένους ένεπνέετο το ηρωικόν 
τής καρτερίας θάρρος ;

Έγίνωσκεν, ότι ήτο πεπρωμένον, ίνα ό υιός τοΟ Οπερ-
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58 Πρακτικά τοϋ 1914.

τάτου κυβερνήτου τοΟ κόσμου λύση αυτόν. Καί όντως ή 
πρόγνωσις τοΟ Τιτάνος δεν διεψεύσθη, άλλ’ ό Ηρακλής 
ελυσεν αύτόν. Είναι δέ πολλής προσοχής άξιον, ότι οί Λαοί, 
οσάκις πιέζονται καί θλίβονται ύπο τοΟ παρόντος, άναμέ- 
νουσιν έν τώ μέλλοντι τον σωτήρα αύτών. Ο Σωκράτης 
βλέπων την διαφθοράν, ήτις έπί τοΟ ΙΙελοποννησιακοΟ πο
λέμου έλυμαίνετο την πόλιν του Θησέως, προλέγει τον 
μέλλοντα διδάσκαλον (έν Άπολογ. 31 Α) «ραδι'ως άν 
άπεκτείναιτε, εΐτα τον λοιπόν βίον καθεύδοντες διατελοΐ τ’ άν, 
εΐμή τινα άλλον ό θεός ύμϊν έπιπέμψειε κηδάμενος υμών ο. 
Καί έν Άλκιβιαδ. β’. 10 « Άναμείνωμεν έως άν έξ ούρα- 
νοΟ τις άπεσταλμένος ελθη καί διδάςη ημάς πώς δει 
διακεϊσθαι προς θεούς καί ανθρώπους καί έλπίσωμεν, ότι 
ή ημέρα τής άποστολής εκείνης ήξει ου διά μακροΟ». 
Ώς οί Έλληνες άνέμενον τον μέλλοντα διδάσκαλον, ούτως 
οί ’Ιουδαίοι τον Εύλογητόν. Ου μόνον δ’οί Έλληνες καί οί 
Ιουδαίοι, άλλά καί οί Ρωμαίοι καί οί Αιγύπτιοι, οί Σΐναι 

καί οί ’Ινδοί καί οί ’’Αραβες καί οί άνθρωποι του νέου κό
σμου άνέμενον τον μέλλοντα Σωτήρα (όρα εισαγωγήν μου 
εις τον Προμηθ. τοΟ Αισχύλου έν σελ. 38). Άλλ’ό δημιουρ
γός τοΟ παντός δεν ένέπνευσε τώ άνθρώπω έπιθυμίαν, ής 
δεν εδωκε τά μέσα τής πληρώσεως.

Δεν γινώσκω,άν αί ελπίδες τών άλλων λαών έπληρώ- 
θησαν ή πρόκειται νά πληρωθώσιν, άλλ’ήμεΐς οί Χριστιανοί 
εΰρομεν τον Λυτρωτήν τοΟ Κόσμου, καί οί'Έλληνες γεγη- 
θότες έορτάζομεν, ότι ό δαφνοστεφής ημών Βασιλεύς έζετέ- 
λεσε τοΟ παρελθόντοντος τάς ύποσχέσεις. Χαίρει δ’ή ήμε- 
τέρα Εταιρεία, ότι ό τελέσας τήν εντολήν τοΟ Θεοΰ είναι ό 
Πρόεδρος αυτής.

Ήγηραιά όμως αύτη Εταιρεία, ή τιμήσασα τήν Ελ
λάδα καί τον Ελληνικόν πολιτισμόν, κατά τήν τελευταίαν 
περίοδον εχει πολλήν στενοχώριαν, άφ’ ότου έδημεύθησαν
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οί πόροι αυτής. Καί όμως δι’ αύστηράς οικονομίας έζετέ- 
λεσεν έργα σπουδαιότατα, ώς είναι ή άνασκαφή των ΓΙαγα- 
σαίων στηλών, ή άνακάλυψις τοΟ ’Ωδείου τοΟ Περικλεούς, 
ή έκκαθάρισις του ΤουρκικοΟ Ιεροδιδασκαλείου, δπερ επί 
μακρόν χρόνον έχρησιμευσεν ώς ειρκτή, καί ό έξελληνισμός 
τών ονομάτων τής Μακεδονίας. Τπέρ τών έργων τούτων 
έδαπανήσαμεν πολλάς μυριάδας δραχμών, ών χορηγός 
ύπήρΕεν ή πολλούς εχθρούς δημιουργούσα οικονομία.

Η Ελλάς λοιπόν ομοιάζει προς την Αΐσχύλειον ΙΙρο- 
μηΟηίδα. Καί ή Ελλάς είναι ΙΙυρφόρος, Δεσμώτις, καί 
Λυόμενη, διότι εκ τής ουρανίας Άκροπόλεως κατήγαγεν 
εις το ανθρώπινον γένος τό πΰρ. Διά τούτο προσεδέθη επί 
τοΰ Καυκάσου τής δουλοσύνης, έγένετο δεσμώτις, καί έν 
τελεί άπηλλάγη τών δεσμών ύπότοΰ ίστορικοΟ Ήρακλέους. 
Δύναταί τις είπεϊν, οτι ό Μαραθωνομάχος τραγικός διά τής 
Προμηθηίδος την ολην Ελληνικήν ιστορίαν έσχεδιογρά- 
φησεν. Ό δε ζωγράφος Εύάνθης συνέθετο καλλίστην εικόνα, 
έν ή τον λυόμενον Προμηθέα είκονίζει μεστόν ελπίδων 
καί φόβων, καί ότέ μέν βλέπει προς τό έλκος, ότέ δέ προς 
τον Ήρακλέα καί θέλει μέν νά ίδη δι’δλων τών δφθαλμών, 
άλλ’ ό πόνος έλκει το ήμισυ τοΟ βλέμματος, ώς λέγει ο 
Άχιλλεύς Τάτιος (Όρα εισαγωγήν μου εις τόν Προμηθέα 
τοΟ Αισχύλου έν σελ. 49.)

Κατά τάς ύποδείζεις τοΟ Εύάνθους δυνάμεθα νά ποιή- 
σωμεν εικόνα, ήν προσήκον είναι νά άποτυπώσωμεν έπί του 
βάθρου του άνεγερθησομένου άνδριάντος. Η ’Αρχαιολο
γική Εταιρεία συνέλαβε τήν έπίνοιαν, ίνα άνεγείρη αν
δριάντα τοΟ έλευθερωτοΟ Βασιλέως καί συνέστησεν Επι
τροπείαν συλλέξασαν ύπέρ τάς 170,000 περίπου χιλιάδας 
δραχμών. Διά τούτων καί διά μετάλλου τηλεβόλων δυνά
μεθα νά άνεγείρωμεν μνημεΐον ομοιον προς τό έν Βερολίνω 
του μεγάλου Φρειδερίκου. Έπί μιας πλευράς τοΟ βάθρου
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αρμόζει νά τεθή ή είκών τοΟ Προμηθέως. "Αν S’ ο δαφνο
στεφής ημών Βασιλεύς έπιτρέφη τούτο, ο άνδρtΑς έγερθή- 
σεταί κατά τήν έμήν γνώμην επί έπιφανεστάτου χώρου. 
Είναι γνωστόν, ό'τι ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία περί τον 
καλούμενου ναόν του Αιόλου έποίησε καί άλλας άνασκαφάς 
καί οή τελευταίου άνέσκαψε τον καλοΰμενον Μενδρεσέν. 
Γήν πλατείαν ταύτην ένομίσαμεν, ό'τι δυνάμεΟα νά πλα- 
τύνωμεν διά τής άγορας τής οικίας τού μακαρίτου Λαζάνη, 
τής συνεχόμενης μετά τοΟ ιεροδιδασκαλείου. Καί αν ή οικία 
του μακαρίτου, ήτις νυν είνε ερείπιου, κατεδαφισθή, δυνά- 
μεθα νά περιλάβωμεν καί τήν παρακειμένην πλατείαν. 
Ούτως ή πλατεία τοΟ ναού Αιόλου γίνεται μεγίστη, διευ- 
κολύνουσα τάς άρχαιολογικάς άνασκαφάς, συμβαλλόμενη 
ποος ύγιείαν τής πόλεως καί παρέχουσα χώρον προς ΐδρυσιν 
τοΟ άνδριάντος.

Ή πλατεία αύτη είναι περίοπτος καί ο άνεγερθησά- 
μενος άνδριάς εσται πάντοΟεν όρατος καί κειται εν θέσει, ήν 
σέβεται ολόκληρος ο πεπολιτισμένος κόσμος. ’Ενταύθα νο- 
μίζομεν ότι πρέπεινά ίδρυθή ό άνδριάς τού ήμετέρου Βασι- 
λέως. Το άληθές όμως μνημείου είνε το Σαραντάπορον καί 
το φοβερόν Κιλκίς, ώς ή Χίος είνε το μνημείου τοΟ Κανάρη 
καί τά Δερβενάκια του Κολοκοτρώνη. Το ιστορικόν μνη
μείου εσται αιώνιον, μήτε υπό σεισμών καταρριπτόμενον, 
μήτε 6πό τής διπλωματίας μειούμενον.

Το προσφερόμενον όμως μνημείου εχει άξίαν ώς φιλο- 
τίμημα διά τήν πολεμικήν τού Έθνους άνατροφήν. Ή 
Ελληνική νεολαία μέλει νά προσβλέπη μετ’εύλαβείας το 
μνημείου ώς ιδεώδες πολεμικού ήγεμόνος.

Καί το μνημείου άνεγερθήσεται 6πό τον Παρθενώνα, 
ον έδημιούργησεν ή μεγαλοφυία τοΟ Περικλεούς, ή επι
στασία του Φειδίου καί τοΟ ’Ικτίνου καί ή καρδία τής Πεν
τέλης έν τή νεανική αυτής ηλικία.
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Καί ημείς εχομεν ιερόν καθήκον, δπως τιμήσωμεν τον 
Βασιλέα ήμών, διότι ή προς τους αγαθούς άνδρας τιμή 
είναι Ιλληνικόν, ή δε δλιγωρία προς αυτούς είνε βάρβαρον, 
ώς λέγει ο φιλοσοφήσας άπο σκηνής Ευριπίδης'

. . . ημείς ό\ εΐ κακώς νομίζομεν 
τιμάν τον έσϋλδν, άμα&ίαν όφλήσομεν 
οι βάρβαροι δε μήτε τους φίλους φίλους 
ήγεΐσίλε, μήτε τους καλώς τεϋνηκότας 
ΰαυμάζεοί) ’ ώς αν ή μεν Ελλάς ευτυχή 
ύμεϊς δ’ εχνμ) ’ δμοια τοΐς βουλεύμαοιν.

(Ενριπ. εν ' Εκάβγ) 326)

Αί τιμαί αί άποδιδόμεναι τοϊς άγωνισαμένοις ύπέρ τής 
ελευθερίας και των ιδεωδών του 'Εθνους έγείρουσι το φρό
νημα τής ελληνικής νεολαίας. Αί τιμαί αδται άνήψαν δί
κην Εστιάδων το άνήφαιστον πΟρ έν ταϊς καρδίαις των 
Ελλήνων, δπερ έξήστραψεν έν Κιλκίς. ΈνταΟθα άπε- 
δείχθη, δτι το Ελληνικόν μένος είναι δπλον, δπερ ύπερέ/ει 
πασών τών πολεμικών ανακαλύψεων.

’Επί τή ευκαιρία ταύτη προτείνω, ίνα τον Ηγεμο- 
νίδην Νικόλαον, εις οδ την σύνεσιν καί την ευστροφίαν τοΟ 
πνεύματος πολλά όφείλει ή νεωτέρα Ελλάς, καί τον 
Ηγεμονίδην Διάδοχον, Όστις πρώτος ήκουε το κέλευσμα 

του Στρατηγού [Ιατρός, ίνα προελάση εις τά εμπρός, 
έκλέξωμεν Επιτίμους ’Αντιπροέδρους. Έλπίζομεν δτι ο 
νΟν νεαρός Ήγεμονίδης είναι προωρισμένος, ίνα συμπλη- 
ρώση τούς άθλους του ενδόξου Αύτοΰ Πατρός, ώς 6 Κί- 
μων συνεπλήρωσεν παρά τώ Εϋρυμέδοντι τά έργα τοΟ 
Μιλτιάδου.
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Ειτα παρελθών ό Γραμματεύς τής Εταιρείας άνέγνω την 
ΰπ’ αυτοί) αυνταχθείσαν και υπό τοΰ Συμβουλίου έγκριθεΐσαν 
έκθεσιν περί των πεπραγμένων τοΰ 1914 εχουσαν ούτως:

Παρερχόμενον το Συμβούλων, ίνα λογοδοτήσω περί 
των πεπραγμένων τοΟ λήξαντος έτους, λόγον ποιείται έν 
πρώτοις, κατά τα είωθότα, περί έταίρων. Νέοι τακτικοί 
εταίροι έξελέγησαν κατά το λήξαν έτος 18, ό όλος δ’ αρι
θμός των τακτικών εταίρων άνήλθεν εί<:188. Μετά λύπης 
ο’ αναφέρει τό Συμβούλων ότι των εταίρων άπεβίωσαν 
μέχρι λήξεως τοΟ έτους, οί 'Ιωάννης Βαλοωρίτης, Δη μη
τριός Βουλπιώτης, Σπυρίδων Περρής, ’Αθανάσιος Κατρι- 
βάνος, παλαιός εταίρος καί κατά τά τελευταία έτη μέλος 
τοΟ Συμβουλίου τής Εταιρείας, καί ό Κυριάκος Μυλωνάς, 
όστις επί πολλά έτη διετέλεσε μέλος τοΟ Συμβουλίου τής 
Εταιρείας καί επιμελητής τής έκδόσεως τής ’Αρχαιολο
γικής Έφημερίδος, μετά ζήλου δε καί άφοσιώσεως εξετέ- 
λεσε καί άνασκαφίκας εργασίας δαπάναις τής Εταιρείας, 
τάς έν τή Στοά τοΟ Άττάλου από τοΟ 1898 μέχρι τοΟ 
1902 καί τάς έν τή νεκροπόλει τοΟ ΚεραμεικοΟ κατά
τό 1890.

Ό θάνατος δ’έπληξε καί έπιτιμίους εταίρους καί δή 
δύο στυλοβάτας τής έπιστήμης καί τής αρχαιολογικής 
δράσεως έν Γερμανία καί έν Γαλλία, τούς ’Αλέξανδρον 
Conze καί Γεώργιον Perrot, άμφοτέρους συνομήλικας, 
συναδέλφους καί διά παντός τοΟ βίου αύτών, μέχρι τής 
ώρας τής καθόδου εις τον τάφον, άγαπητούς φίλους.

Η έν τή αρχαιολογία οράσις του Conze διήρκεσεν 
ολόκληρον έξηκονταετίαν. Άρξαμένη άπό περιηγήσεως 
άνά τάς βορείους Σποράδας νήσους έξετάθη εις την Ελλάδα 
καί εις Ρώμην, εις Γοτίγγην καί Χάλλην, εις Βιέννην 
άπο τοΟ 1869, καί τέλος εις Βερολΐνον άπό το0 1877. 
Πρώτος ό Conze έδίδαξεν αρχαιολογικά μαθήματα έν τώ
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ΙΙανεπιστημίω της Βιέννης, αύτ'ος δε διήγειρε το ένδια- 
φέρον τών έν Αυστρία ύπέρ έκτελέσεως αρχαιολογικών 
έργασιών όχι μόνον έν ταϊς χώραις τής Αυστριακής Μοναρ
χίας, αλλά και έν ταΤς χώραις τής κλασσικής άρχαιότητος 
Δαπάναις τής Αυστριακής κυβερνήσεως ένήργησε τφ 1872 
άνασκαφάς έν Σαμοθράκη, τάς πρώτας έπιστημονικώς 
διεξαχθείσας και πε©ωτισμένως δημοσιευθείσας άνασκα
φάς, αίτινες προανήγγειλαν την έν Έλλάδι νέαν έπο- 
χήν τών μεγάλων άνασκαφών και άνακαλύψεων άρξα- 
μένην εύθύς διά τών ύπό του Γερμανικού Κράτους 
γενομένων άνασκαφών τής ’Ολυμπίας, δι’ ών έπραγμα- 
τοποιήθη το δνειρον και συνεπληρώθη το εργον τοΟ 
Βίγκελμαν. 'Ως γενικός γραμματεύς τοΟ έν Βερολίνω 
’Αρχαιολογικοί) ’Ινστιτούτού αύτός έδωκε την προσή- 
κουσαν κατεύθυνσιν εις τό ίδρυμα τοΟτο (άπό τοΟ 1878) 
μεταβληθέν άπό ΠρωσσικοΟ ιδρύματος εις ίδρυμα τοΟ 
Γερμανικοί) Κράτους, καί έγένετο 6 διευθύνων νοΟς, ό 
δραστήριος καί άκάματος συνεργάτης, ό ΰποστηρικτής καί 
έγκάρδιος φίλος πάντων τών γερμανών άρχαιολόγων, εις 
οΰς άνετίθετο ή έν Έλλάδι καί Μικρά 'Ασία διεξαγωγή 
των επιστημονικών και ανασκαφικων έργων του Ινστι
τούτου, άτινα μεγάλως έλάμπρυναν την αρχαιολογικήν 
έπιστήμην τών ήμετέρων χρόνων. Άποθανών ό Oonze 
καταλείπει δύο μνημεία, τήν υπό τήν διεύθυνσιν αυτοί) 
γενομένην πολύτομον δημοσίευσιν τών ’Αττικών έπιτυμ- 
βίων άναγλύφων (Die Attischen Grabreliefs, 1893-1906 
1911, 1913) καί τάς άνασκαφάς τής Περγάμου, διότι τοΟ 
Conze κυρίως εργον εϊνε αί περιλάλητοι αδται άνασκαφαί. 
Όπισθεν του Humann ίστατο εύθύς έξ άρχής ό Conze 
συνεργός, ΰποστηρικτής, σύμβουλος, μέχρις ού άνέλαβε 
καί προσωπικώς άπό κοινού μετά τοΟ Δαϊρφελδ τήν διεύ- 
θυσιν τών άνασκαφών άπό τοΟ 1900 μέχρι τών τελευταίων
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ήμερων τοΟ βίου του. ’Ολίγους μήνας προ τού θανάτου 

του, έπιστρέφων έκ Περγάμου, διήλθε, κατά το είωΟός, έκ 
τής προσφιλούς αύτώ πόλεως των ’Αθηνών, ίνα έργασθή 
προς συμπλήρωσήν τού τελευταίου τεύχους των επιτύμβιων 
άναγλνφων, δπερ έπέπρωτο νά είνε το κύκνειον άσμα τοΟ 
μεγάλου έργάτου τής επιστήμης.

Εκ παραλλήλου προς τον Conze δλην ωσαύτως εξη

κονταετίαν εδρασεν εν τή άρχαιολογία b Γεώργιος Perrot. 
Παλαιός εταίρος δ Perrot τής Γαλλικής Σχολής των 
’Αθηνών άνήκεν εις την ηρωικήν εποχήν τής Σχολής ταύτης 
ίορυθείσης τώ 1847, ί'να συνέχιση τάς ενδόξους έν Έλλάδι 
παραδόσεις τής Γαλλικής ’Αποστολής τής Πελοποννήσου 
(Expedition scientifique de Moree), ίνα άνατρέφη διά 
τού γάλακτος τής Ελληνικής άρχαιότητος τούς άριστεϊς 
τής Γαλλικής νεολαίας καί οΰτω μεταβάλλη αυτούς είς 

Atheniens. Άφ’ής ημέρας, τώ 1855, κατήλθεν b Perrot 
είς Ελλάδα, έπεδόθη άκράτητος εις τήν έξερεύνησιν καί 
μελέτην τοΰ αρχαίου ΈλληνικοΟ κόσμου, περιηγηθη καί 

έξηρεύνησε τήν Θάσον, τήν Κρήτην, τήν Βυθυνίαν, Μυ- 
σίαν, Γαλατίαν καί Καππαδοκίαν, έν δε τοΐς σχετικοϊς 
δημοσιεύμασιν έπέδειξεν, ευθύς έξ άρχής, τά διακρίνοντα 
αύτόν πνευματικά χαρίσματα, όξεΐαν άντίληψινκαί βαθεΐαν 
κρίσιν, εύ'στοχον μέθοδον, εύ'ροιαν λόγου καί χάριν απαρά
μιλλου. ’Αρχής ούτω γενομένης, τόν δλον του βίον άφιέ- 
ρωσεν ό Perrot είς τήν έρευναν τοΟ άρχαίου κόσμου, τοιαύτα 
δ’ εφόδια έχων μεγάλως εδρασεν υπέρ τής αρχαιολογικής 
έπιστήμης έν τφ μακρώ έν Παρισίοις σταδίω του, ώς κα
θηγητής τής άρχαιολογίας έν τή Σορβόννη, ώς διευθυντής 
τής Ecole normale καί τελευταίου ώς ισόβιος γραμμα- 
τεύςτής Ακαδημίας τών Επιγραφών καί των Γραμμάτων. 
Τυγχάνων άναγνωρίσεως ύπό τών συναδέλφων του, άρχαιο^· 
τέρων καί νεωτέρων, καί περιβαλλόμενος ύπό τούτων
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δι αγάπης καί σεβασμού, μέγα έκτήσατο κΟρος καϊ ϊσχυ- 

ράν προσωπικήν έπιβολήν, ής έποιεϊτο έκάστοτε πρόθυμον 

χρήσιν προς ένι'σχυσιν καί έπέκτασιν των επιστημονικών 

καί άνασκαφικών εργασιών τής προσφιλοΟς αύτώ έν Άθή- 

ναις Γαλλικής Σχολής, ής μεθ’ (υπερηφάνειας έβλεπε τα έν 
Δήλω καί έν Δελφοϊς τελεσθέντα έργα, καί των Γάλλων έν 
γένει αρχαιολόγων καί λογιών, ού μην άλλα καί ξένων 

αρχαιολόγων, οΰς εργαζομένους ύπέρ τής έπιστήμης ουδέ
ποτε επαυσε τιμών διά τής φιλίας του, θαυμάζων καί 

ένΟαρρύνων. Επισκοπών τις τον άνδρα άπό τής έν τή 

’Ακαδημία έδρας μέχρι τής έν τή κοινωνία ιδιωτικής καί 
οικιακής αναστροφής, έθαύμαζε τον σοφόν, εύ'γλωττον καί 
καλλιεπή ρήτορα, τον εύγενή το ήθος Γαλάτην, τον θερμόν 
φίλον, τον άείποτε αγαθοποιόν ευστόχως δ’ έγράφη περί 

αύτου, έπ’ εύκαιρία τοΟ θανάτου του, δτι «δεν παρήρχετο 
ημέρα έν τώ βίψ του, χωρίς νά πράξη τι αγαθόν.» Χαλ
κέντερος δ’ έν τή έργασία έπελάβετο τής συγγραφής γιγαν- 

τιαίου έργου περί τής ιστορίας τής άρχαίας τέχνης (Ηί- 

stoire de ΓArt dans l’Antiquite), οδτινος έδημοσίευσεν 
άπό του 1882 μέχρι του 1914, έτους τοΟ θανάτου του, 

δέκα όγκωδεστάτους τόμους. Τον ένα μετά τον άλλον έξέ- 
διδε τους τόμους τούτους, θαΟμα σωματικής καί πνευμα

τικής άντοχής. Άρξάμενος άπό τής Αίγυπτου (1882) 
προχωρεί εις Βαβυλωνίαν καί ’Ασσυρίαν (1884), εις Φοι- 
νίκην καί Κύπρον (1885), εις Ίουδαίαν (1887), εις Περ

σίαν, εξακολουθεί δ’έκδιδων πέντε έτι τόμους (1884-1914) 
περί τής παναρχαίας καί τής Μυκηναϊκής Ελλάδος, περί 

τής Ελλάδος τών Ομηρικών έπών καί περί τής αρχαϊκής 
Ελλάδος. Συνήγαγεν άπέραντον Ολικόν, έπεξειργάσθη, 

έταξινόμησε, καί έσυστηματοποίησεν αύτό καί μετέβαλεν 
εις καλούς Ορθογωνίους λίθους, δι’ ών ώκοδόμησε στερεόν, 

εύ'γραμμον καί αρμονικόν το οικοδόμημα τής ιστορίας τής
5

Λογοδοσία τον Συμβουλίου.
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τέχνης καί τοΰ πολιτισμού των ’Ανατολικών λαών καί 
τών Ελλήνων. ΤοιοΟτον μέγα μνημεϊον καταλείπει ήμϊν 
6 Γεώργιος Perrot.

Εις το μοιραϊον τέλος ύπέκυψε καί άλλος έπιτίμιος 
εταίρος, ό Λουδοβίκος Milani, διευθυντής τοϊ» Αρχαιο
λογικού Μουσείου τής Φλωρεντίας, καθηγητήςέντώ Ινστι
τούτο) τών άνωτέρων σπονδών καί έφορος τών άνά τήν 

Έτρουρίαν αρχαιοτήτων. Παλυμαθέστατος καί ευφυέστα
τος άνήρ ό Milani, ένεργητικώτατος δέ καί ενθουσιώδης 
εργάτης παρέλαβε ταπεινόν έν Φλωρεντία Μουσεϊον, το 
Museo etrusco, έμεγέθυνεν αυτό, έπλούτισε δι’ ών περι- 
συνήγαγε πανταχόθεν τής Έτρουρίας αρχαίων, έταξινό- 
μησε καί διωργάνωσε, έπεξέτεινε δε τον προορισμόν του 
Μουσείου καί μετέβαλεν αυτό εις Museo archeologico, 
εις Μουσεϊον χρησιμεΟον προς σπουδήν δχι μόνον τής 
αρχαίας τέχνης, άλλα καί τού πολιτισμού καί τοΟ ’ιδιω
τικοί» βίου τών άρχαίων λαών. Προς τον σκοπόν τούτον συ- 
νήγεν αρχαία πανταχόθεν καί συνεπλήρου τά κενά δι’ έκ- 
μαγείων, διά ζωγραφιών καί διά φωτογραφιών. Έν ώ δέ 
κατήρτιζεν ούτω το Μουσεϊον,έγίνετο συγχρόνως καί σωτήρ 
τών αρχαιοτήτων. Λείψανα αρχιτεκτονικών μνημείων 
άποκαλυπτόμενα έν τή πόλει τής Φλωρεντίας, προωρι- 
σμένα δέ νά καταστραφώσιν ή καλυφθώσίν ύπό τών έπ’αύ- 
τών κτιζομένων κτιρίοιν, μετεκόμιζεν έν ταϊς αύλαις τοΟ 
Μουσείου καί άνωκοδόμει, ώς πράτερον ειχον. Κατά τον 
αυτόν δέ τρόπον έσωζε καί ολόκληρα μνημεία, λ.χ. κτι
στούς θολωτούς τάφους, κείμενα έν μεμακρυσμέναις χώραις 
τής Έτρουρίας καί ύποκείμενα εις καταστροφήν, άτινα 
μετά θαυμασμοί» καί μεγάλης χαράς βλέπει τις σήμερον 
έν ταϊς αύλαις τού Μουσείου. Ούτως δ Milani άνεδειχθη 
ύπέροχος νοΟς διοικητικός καί όργανωτικός, είσήγαγε νέον 
σύστημα μουσειακής κατατάξεως καί διοργανώσεως άξιο-
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μιμητόν Οπό πάντων, μάλιστα δέ ύφ’ήμών των Ελλήνων, 
και έπλούτισε τήν Φλώρε ντίαν δι Αρχαιολογικού Μου
σείου, έφ ώ ή πόλις αυτή των Μεδικων δυναται νά σεμνυ- 
νηται.

Μετά λύπης δ’ άναφέρει το Συμβουλίον καί τον έπι- 
συμβάντα θάνατον εγχωρίου επιτιμίου εταίρου, τοΟ Κων
σταντίνον Καραπάνον, άνδρός διακριθέντος έν τη πολιτεία, 
έν τοϊς γράμμασι και έν τή άρχαιολογία, δωρητ^Ο δέ εις 

το Εθνικόν ημών Μουσεϊον τής πολυτίμου Συλλογής των 
Δωδωναίων άρχαιοτήτων. Καί άλλος δέ έπιτίμιος εταίρος 
έξεμέτρησε το ζήν ο Ολλανδός A. Goekoop, φιλέλλην, 
λόγιος καί φιλάρχαιος άνήρ, ζηλωτής δέ καί θερμός ΰπο- 
στηρικτήςτών έν Ελλάδι αρχαιολογικών άνατκαφών, έφ’ώ 
ή ήμετέρα εταιρεία έχει άναγράψει το όνομα αΰτοΟ έν τή 
στήλη των έαυτής ευεργετών.

Τρέπομεν νυν τον λόγον εις τα άνασκαφικά καί επιστη
μονικά έργα τής Εταιρείας.

3Αναβχαφάς έξετέλεσεν ή Εταιρεία κατά το λήςαν 

έτος έν Άθήναις, έν Πέλλη τής Μακεδονίας καί έν Νικο- 
πόλει Ηπείρου *).

’Από του έτους 1913 ειχεν άποφασίσει το Συμβουλίον 
προτάσει τοΟ ’Αντιπροέδρου νά ένεργήση άνασκαφάς κατά 
την νοτιοανατολικήν κλιτίν τής Άκροπόλεως πλησίον του 

Διονυσιακοί! θεάτρου, προς τον σκοπόν έςερευνήσεως τοΟ 
χώρου ένθα ύπετίθετο, δ'τι έκειτο τό ΏδεΤον τοΟ Περικλεούς. 
Τήν άνασκαφήν δέ ταύτην έξετέλεσεν ή Εταιρεία κατά τό 
λήξαν έτος διά του έφορου τοΟ ’Εθνικοί! Μουσείου καί μέ
λους τοΟ Συμβουλίου Π. Καστριώτου. ’Απόσπασμα τής 
προς το Συμβουλίον έκθέσεως αύτοΟ περί των άποτελεσμά- 
των τής άνασκαφής έχει ώς εξής:

*) Εκθέσεις ιών διευθυνάντων τάς άνασκαφάς ταύτας δημοσιεύονται έν τελεί 
τού τεύνους τούτου των Πρακτικών.
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y> Έν πρώτοις ή άνασκαφή ήνεγκεν εις φως λείψανα τοΟ 
Βάλε ρίανείου τείχους, έργου των φραγκικών γρόνων, έκτι
σμένου εξ άρχαίων λίθων, ειλημμένων έξ αυτού τού ’Ωδείου 
καί τοΟ παρακειμένου θεάτρου τού Διονύσου. Βαθύτερου 
σκάψαντες εύρομεν ύδραγωγεϊον ρωμ. χρόνων, όπερ είναι 
συνέχεια τού της Έννεακρούνου, καί πλεϊστατεμάχια σπον
δύλων τοΟ Παρθενώνος, έκσφενδονισθέντα έκεϊ κατά την 
φοβέραν αυτού καταστροφήν ύπό του Μοροζίνη, διεκρίναμεν 
δε ότι το άρχαϊον έδαφος ήν τεχνητώς ισοπεδωμένου καί 
κανονικώς έξωμαλισμένον, εις δέ την ΒΔ πλευράν αυτού 

άπέληγεν εις βράχον, όστις εξακολουθεί ούχί κατ’ ευθείαν 
γραμμήν, αλλά κυκλικώς, σχηματίζων οΰτω κανονικόν 
κύκλον, ώς ήτο τό σχήμα τού Ωδείου περιφερές. Έπί δέ 
τοΟ εδάφους εύρομεν παχύ στρώμα τέφρας έκ ξύλων άπην- 
θρακωμένων, τεμάχια μαρμάρου κεκαυμένα καί σγεδον 
άσβεστοποιηθέντα έκ μεγάλης πυράς.

» Ούδεμία άμφιβολία ύπάρχει, ότι ταΟτα προέρχονται 
έκ τού Ωδείου τού Περικλέους τού ύπό του Άριστίωνος 
έμπρησθέντος κατά τήν ύπό τού Σύλλα πολιορκίαν τών 
’Αθηνών έν έτει 80 π. X.

» Ώς γνωστόν τό Ώδεΐον τού Περικλέους ήν ξύλινου, 
κατασκευασθέν έκ τών λαφύρων τού Περσικού στόλου, 
μόνον δέ οί εσωτερικοί κίονες καί τά εδώλια ήσαν λίθινα, 
καί ών πλεϊστα εύρομεν ημείς φέροντα έπί τής πρόσθιας 
όψεως άναγλύπτους γλαύκας. Έν δέ τφ περιβόλω τού 
θεάτρου τού Διονύσου εύρομεν πολλά τεμάχια κιόνων, 
έφ’ ένος δέ σπονδύλου τούτων σώζεται έπιγραφή τιμητική 
ΐδρυθεΐσα έκ μέρους τής πόλεως τών ’Αθηνών εις τον 
Βασιλέα τής Καππαδοκίας Άριοβαρζάνην άποκαλοΰσα αυ
τόν μέγαν εύεργέτην αυτής. Ώς γνωρίζομεν ο Άριοβαρζά- 
νης ούτος ήτο ό άνιδρυτής τού ύπό τού Άριστίωνος έμ
πρησθέντος Ωδείου.
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» Καϊτοί τά της άνασκαφής ημών εύρήματα δεν ήσαν 

τοιαύτα, οια άνεμένομεν και συν ήμϊν άπας ό επιστημονι

κός κόσμος, ώστε νά πείσωμεν ημάς, ότι ευρομεν αυτό τούτο 
το Ώδεΐον, οΰχ ήττον ΘεωροΟμεν ώς πληρωθεΐσαν διακαή 
έπιθυμίαν ημών καί την εύρεσιν τών όλίγων τούτων, δι ών 
εςηνεγκομεν θετικόν συμπέρασμα εις ορισμόν τής θέσεως 
αύτοΟ. Άπεδείχθη, ότι το ’ΩδεΤον διά τών αιώνων ύπέστη 
πλείστας μεταβολάς και καί οηώσεις. Καέν ύπό τοΟ 
Άοιστίωνος καί άνοικοδομηθέν ύπό του Άριοβαρζάνου, 
κατεστράφη πάλιν έκ βάθρων καί τό ύλικόν αΰτοΟ έχρη- 
σίμευσεν εις οικοδομήν άλλων κτιρίων. Έν αύτώ εύρέθη 
νεκροταφείου, δι’ αύτοΟ διήλθεν ύόραγωγειον καί εΐτα τό 
Βαλεριάνειον τείχος. Τό ύλικόν δέ τό έκ πασών τούτων τών 
έπιγενομένων εν τώ ’Ωδείω μεταβολών διά μέσου τών 
αιώνων έλεηλατήθη καί διεσπάρη. “Ωστε μεθ’ όλα αυτά 
τι έδυνάμεθα νά προσδοκώμεν; Έν τούτοις πολλαί, ώς ει- 
πομεν, ενδείξεις ύπάρχουσιν, ώς π. χ. τό τής πυράς παχύ 
έκ τέφρας καί κεκαυμένων ξύλων καθ’ όλην την έκτασιν 

εύρεθέν στρώμα, αί ήμίκαυστοι κεραμίδες έκ τής στέγης, 
καί τό έξωμαλισμένον έδαφος, άτινα πείθουσιν ότι ο χώ
ρος ούτος ήν έν χρήσει έν τή άρχαιότητι καί άνήκε βεβαίως 
ούχί εϊς ιδιωτικήν οικίαν, άλλ’ εις δημόσιον οικοδόμημα... » 

Δευτέρα άνασκαφή έν Ά’&ψ’αίς έξετελέσθη παρά το 
Ώρολόγιον ’Ανδρονίκου τού Κυ ρρήστου, έν τώ χώρω ένθα 
ίστατο ό «Μενδρεσές». Έγκρίσει καί άδεια τού Υπουργείου 
προέβη ή Εταιρεία εις τήν κατεδάφισιν του τουρκικού τού
του κτιρίου, συνεργούντος εις τούτο μάλιστα τού μέλους 
του Συμβουλίου καί άλλοτε νομομηχανικοΰ έπί τού σχε

δίου τής πόλεως ’Αθανασίου Γεωργιάδου, καί εις τήν άνα- 
σκαφήν τού ύπ’ αυτόν χώρου γενομένην ύπό τήν διεύθυνσιν 
έπιτροπής άποτελουμένης έκ τών Β. Αεονάρδου, εφόρου 

διευθυντού τού ’Επιγραφικού Μουσείου, Κ· Κουρουνκότου,
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τμηματάρχου τού ’Αρχαιολογικού τμήματος, καί Α. Κε- 
ραμοπούλου, έφορου των αρχαιοτήτων ’Αττικής, δστις 
οι έ'κθέσεώς του άνακοινοί περί των άνασκαφών τα εξής:

« Γό παλαιόν Τουρκικόν κτίριοντοΟ Μενδρεσέ, οπερ μέ- 
χρις εσχάτων έχρησιμοποιεΐτο ώς φυλακή, κατηοαφίσθη, το 
δ’ έδαφος αυτού άνεσκάφη το πλεΐστον μέχρι τής στάθμης 
τής όδου Αιόλου. Εντός τωνκατεδαφισθέντων τοίχων και έν 
τοίς χώμασιν εύρέθησαν άτάκτως έρριμμένα ή ένεκτισμένα 
διάφορα άρχιτεκτονικά γλυπτά καί ενεπίγραφα μνημεία, 
περί ών γενήσεται λόγος άλλαχοΰ. Έν τώ παρόντι δύνα- 
ται νά ρηθή συντόμως, οτι πλήν τοίχων τινών νεωτέοων 
αρχιτεκτονικά λείψανα εύρέθησαν ποικίλα, οίον σπόνδυλοι 
κιόνων, πολλαί σιμαι μετά λεοντοκεφαλών μαρμάριναι έκ 
μικρού νεωτέρου κτιρίου, δύο έδώλια θεάτρου, βάθρων ενε
πίγραφα μέλη κ.τ.λ. Γλυπτά μνημεία εύρέθησαν θραύ- 
σματά τινα επιτύμβιων αναγλύφων, καί δύο ή τρία τεμά
χια κορμών άνήκοντα εις άξιόλογον άνάγλυπτον μνημεΐον, 
ίσως γνωστόν έκ τής βιβλιογραφικής παραδόσεως. Ενεπί
γραφα μνημεία εύρέθησαν πλήν λίθου τινός των καλών 
χρόνων, τεμάχιον αύτοκρατορικής ρωμαϊκής έπιστολής 
προς την πόλιν τών ’Αθηναίων, άλλα τινά λείψανα έπι- 
γραφών ρωμαϊκών καί πολλά τεμάχια δύο ή ίσως μιας καί 
τής αυτής μακράς αγωνιστικής έπιγραφής διατηρούσης 
πολλαχοΟ ζωηρά λείψανα ερυθρού χρώματος έντός τών 
γραμμάτων. »

Τρίτην άνασκαφήν, συνέχειαν εργασιών άπό το0 1913, 
έςετέλεσεν ή Εταιρεία έν Νικοπόλει τής Ηπείρου διά τού 
έφορου τονν αρχαιοτήτων καί μέλους τού Συμβουλίου τής 
Εταιρείας ’Αλεξάνδρου Φιλαδελφέως, δ'στις καθ’ ήν ύπέ- 
βαλεν έκθεσιν άνεκάλυψε τά έξής:

α’) Μέγα κτίριον ορθογωνίου τετραπλεύρου σχήμα
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τος μετά ήμικυκλικής άψΐδος καί εσωτερικής στοάς. Πρό
κειται περί άρχαιοτάτης χριστιανικής Βασιλικής.

β') Κτίριον τετράγωνον, έσωθεν δέ κυκλικόν, μετά τεσ
σάρων αψίδων έν ταΐς γωνίαις καί τριών εισόδων, άνωθεν 

δε θολωτόν. Έν μια των εισόδων εύρέθη ώραιάτατον μέγα 
κιονόκρανον κορινθιακοί) ρυθμοΟ. Τό κτίριον τοΰτο κείμενον 
παρά τήν Βασιλικήν πιθανόν νά ήτο « Βαπτιστήριον » ώς 

είθιστο κατά τους πρώτους Χριστιανικούς χρόνους.
γ’) Μέγαν Βυζαντινόν ναόν γνωστόν ύπό το όνομα 

«Άνάληψις» άνωθεν τού ιχθυοτροφείου «Μαζώματος» 
Ό Ναός ούτος είχε πέντε τρουλλους καί εσωτερικήν στοάν, 
διετηρήθη δε έπί πολλούς αιώνας, κατεστράφη δέ πιθανόν 
προς αίώνος έμπρησθείς. ’Εντός του ναού ό άνασκαφεύς 
άνεΟρε τό "Αγιον Βήμα, τήν αγίαν Τράπεζαν, γλυπτά κο
σμήματα βυζαντινής τέχνης καί επιτύμβιους έπιγραφάς.

ο) Πολλούς τάφους καί πολλάς λάρνακας σεσυλημένας 
μεν παλαιόθεν καί τεθραυσμένας, αλλά τερούσας θαυμα
στόν γλυπτικόν διάκοσμον, οίον έξοχου εργασίας πελωρίαν 
άκανθαν, άγαλμάτιον Σατύρου όλόσωμον, πολλάς δέ κε- 
φαλάς, χεΐρας, πόδας καί λοιπά μέλη άναγλύπτων μορ

φών καλλίστης τέχνης.
Τετάρτην τέλος άνασκαφήν, κατ’ άπόφασιν ληφθεισαν 

ύπό τού Συμβουλίου άπο τοΟ i 9Ί3, έπεχείρησεν ή Εται
ρία κατά τον λήξαν έτος έν Πέλλτ] τής Μακεδονίας, τή 
πατρίδι τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Ή έκτέλεσις τής άνα- 
σκατής άνετέθη εις τον έφορον τών άρχαιοτήτων Μακεδο
νία Γεώργιον Οΐκονόμον, ό'στις έπιθυμών νά έξακριβώση που 
ακριβώς έκειτο ή Πέλλα ή'ρξατο άνασκαφών έν τώ χώρω 
τψ παρά τούς 'Αγίους ’Αποστόλους, υπέβαλε δέ περί αυ

τών έκθεσιν έχουσαν ώς εξής:
«Πρώτον έθεώρησα σκόπιμον νά έξερευνήσω υπόγειον 

κατασκεύασμα έν τινι άγρώ δεξιά τής εις Γιανιτσά φερού-
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σης όδοΟ. Ή εργασία προέβη ήδη ικανόν, άπεκάλυψε δε 
ύπόγειον λαξευτόν σπήλαιον, εις ό κατέρχεται τις δι’ ώσαύ- 
τως έν τώ μαλακώ βράχω λαλαξευμένης κλίμακας, έχού- 
σης περί τούς είκοσι πέντε αναβαθμούς καί φερούσης κάτω 
είς πλείονα τοΟ ενός διαμερίσματα. Είναι πίθανώτατον, 
οτι πρόκειται περί τάφου επιφανούς οικογένειας τής Πέλλης. 
Έκτος οστράκων αγγείων τινών άγανώτων και άλλων με- 
λαμβαφών, ούδέν άλλο κινητόν εύρημα έχομεν έκεϊ μέχρι 

τοοδε.
»Ιίαραλλήλως προς τήν εργασίαν ταύτην άνέψξα εις 

μικράν προς Β. του τόπου τούτου άπόστασίν δοκιμαστικήν 
τάφρον προς βολιδοσκόπησιν του έδάφους. Μετ’ έλαχίστην 
σκαφήν άνεκαλύψαμεν λείψανα τοίχου, όν παρακολουθή- 
σαντες άπεκαλύψαμεν μέχρι τοΰδε εύμέγεθες οικοδόμημα 
μετά τριών αιθουσών, έχον τούς πώρινους δόμους κανονι- 
κώς επιτεθειμένους κατ’ ισοδομικον σύστημα, μή δεικνύον 
όέ άνάμιξιν μετ’ άλλου προτέρας χρήσεως ύλικοΟ, ούτως 
ώστε είναι προφανές, ό'τι δεν πρόκειται περί προχείρου 
κατασκευάσματος μεταγενεστέρων χρόνων, άλλα περί κτί- 
σματος καλής εποχής, παθόντος ύπό μεγάλης πυρκαϊάς, 
τής όποιας είναι πάμπολλα καί αδρότατα τα ίχνη σχεδόν 
καθ’ όλην τήν εκτασιν τού κτίσματος καλυπτομένου ύπό 
στρώματος τέφρας καί γής κεκαυμένης περιεχούσης πυρί
καυστα τά τε κεράμεια καί τά άλλα γενόυ,ενα έκεϊ εύοή- 
ματα. Ως δεικνύουσι τεμάχια άγγείων μελαμβαφών μετά 
καλοΟ μέλανος καί στιλπνού γανώματος, ωσαύτως δέ καί 
τεμάχια έρυθροβαφών άγγείων, είνε άναμφισβήτητον, ότι 
τό κτίσμα είναι καλών μακεδονικών χρόνων. Είναι δ’ άξιον 
προσοχής, ότι μεταξύ τών κινητών εύρημάτων ούδεμία 
παρατηρεΐται άνάμιξις μετά πραγμάτων νεωτέρων οίων- 
δήποτε.

»Έκ τών κινητών τούτων εύρημάτων μνημονεύω σφό-
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Spa κατιωμένον σιδηρουν κλίβανον (;) καί συμπεπιεσμένον, 
άλλ’ άκέραων χαλκοΟν πύραυνον.

«Άλλα καί έμμέσως ή ευρεσις κτίσματος Ελληνικών 
χρόνων είναι, νομίζω, μεγάλης σπουδαιότητος διά την 
ιστορίαν τής Πέλλης ώς προς το ζήτημα τής Ελληνικής 
καί τής Ρωμαϊκής πόλεως.

» Π ροχωρούσης τής έργασίας, εύρέθησαν άξιόλογα το- 
ρευτικά έργα εκ χαλκοΰ, έν οίς ώραία προτομή Διονύσου 
εστεμμένου κισσώ καί κρατοΟντος προ τοΟ στήθους κάν

θαρον, άναπαύοντος δέ την κεφαλήν επί τής άνειμένης 
δεξιάς »

'Ελληνικού τοπωννμίαι της Μακεδονίας 
και τής Ηπείρου

Έν σχέσει δέ προς ταύτας τάς κατά τήν νέαν Ελλάδα 
έργασίας, άνακοινοϊ ύμΐν το Συμβούλων τά έξης κατ’ έκ- 
θεσιν των συμβούλων Γ. Γαρδίκα καί Άθ. Γ εωργιάδου.

« Έκ των σπουδαίων μελημάτων τής Εταιρίας ημών 
ήτο καί ή άποκάθαρσις τής χώρας έκ τών βαρβαρωννμιών, 
δι’ ό ευθύς ώς ό στρατηλάτης ημών βασιλεύς άπηλευθέ- 
ρωσε τήν Μακεδονίαν καί τήν Ηπειρον, το Συμβούλων 
ένεπνεύσθη τήν ιδέαν, ΐνα εις τήν πανένόο'ξον τοΟ Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου καί του Πύρρου χώραν άποδοθώσιν αί εύ- 
κλεεΐς Έλληνικαί τοπωνυμίαι- το δέ Τπουργεΐον τών 
Εσωτερικών, εις ό ίεραρχικώς άνηνέχθη ή άπόφασις αύτη 

του Συμβουλίου, προεθυμήθη να δηλώση, ότι άσμένως 
τήν φιλότιμον ταύτην εργασίαν άπεκδέχεται.

« Δι ό καί εύθύς το Συμβούλων συνέστησε προς τοΟτο 
’Επιτροπείαν έκ τών μελών αύτοΟ καί έξ άλλων έπιστη- 
μόνων άνεγνωρισμένης άξίας καί ένθουσιώντων διά παν 
Ελληνικόν ουτω δέ τήν έπιτροπείαν άπήρτισαν έκ μεν
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των Συμβούλων της Εταιρείας 6 κ. Γ. ΓΙαπαβασιλείου, 
Α0- Γεωργιάδης, Κ. Ζησίου, Β. Λεονάρδος, Κλών Στέ

φανος καί Γ. Γαρδίκας" έκ δέ των άλλων επιστημόνων ό 
κ. Γεώργιος Φιλάρετος, πρώην Υπουργός, ό Θ. Βορέας, 
Καθηγητής τής Φιλοσοφίας έν τώ Πανεπιστημίω ό Μ. Βο- 
λονάκης, Γενικός Γραμματεύς τοΟ 'Υπουργείου τής Παι
δείας, Α. Παπαζαχαρίου, καθηγητής του Διδασκαλείου, 

καί Άντ. Κεραμόπουλος, έφορος των αρχαιοτήτων.
«Η Επιτροπεία έν τή εργασία αυτής έπεδίωξε τρία 

τινα:
α') να έξακριβώση τάς έκ τής άρχαιότητος άναμφισβη- 

τήτως παραδεδομένας Έλληνικάς τοπωνυμίας, αίτινες αυ
τοδικαίως πρέπει νά εϊσαχθώσιν αντί των βαρβάρων έπη- 

λύδων'
β') τίνες άλλαι Έλληνικαί όνομασίαι περισώζονται, καί- 

περ μή έξ άρχαίων πηγών μαρτυρούμεναι, αίτινες έπίσης 
δικαιούνται νά μένωσι.

γ*) αί ξενικαί τοπωνυμίαι, αί Τουρκικαί, Σλαυικαί καί 
Άλβανικαί, ένθα μή εχομεν έκ τής άρχαιότητος Ελληνι- 
κάς, πώς δύνανται νά έξελληνισθώσι.

« Ή έπιτροπεία εις τό α' μόνον είδος άσχοληθεΐσα έξεΟρε 
πλείστας αρχαίας τοπωνυμίας ώς προς τάς έπαρχίας, πό
λεις, ποταμούς καί όρη τής Μακεδονίας καί τής ’Ηπείρου.

α Καί περί μέν τών επαρχιών όπέδειζε 32 όνομασίας, 
ούτω λ.χ. προτείνει νά ονομασθή Άλμωπία (ή έπαρχ. Κα- 
ρατζόβας) Περραιβία (ή έπαρχ. Ελασσόνας), Ορεοτία (ή 
έπαρχ. Καστοριάς), Θεσπρωτία (ή έπαρχ. Μαργαριτίου), 
καί Κασσωπία (ή έπαρχ. Πρεβέζης) κ.τ.λ.

Β'

« Ώς προς δέ τάς πόλεις, αίτινες φέρουσι βαρβαρικά 
όνόματα ή Έπιτροπεία προέτεινε περί τά 30 όνόματα'
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ούτω λ. χ. ύποδεικνύει νά όνομασθη Φίλιπποι (το Φιλιπ- 
πιτσίκ), ’Αμψίπολις (το Γενίχιοϊ), Στάγιρα (ή Αειψάσδα), 
Αντιγόνεια το Λιόπεσι).

Γ'

« Καί ώς προς τά όρη δε και τους ποταμούς ή επιτρο
πεία συνέστησε αρχαία δνόματα αντί των βαρβαρικών πε

ρίπου τριάκοντα. Ούτω λ. χ. προτείνει νά όνομασθη Κερ
κίνη το Μπέλες, Κεραύνια τά δρη της Χειμάρας, Αύλαμα- 
νικά τά Τσουμέρκα, Ώρωπος ο ΑοΟρος ποταμός, και Πρα
σιάς ή λίμνη της Δοϊράνης.

Δ'

« Επειδή δε έπέκειτο καί ή ψήρισις τής Συμβάσεως 
των τής Πιερίας σιδηροδρόμων, ήτοι άπό Παπαπούλι μέ
χρι Γίδα, ή ’Επιτροπεία προύνόησε καί περί των όνομασιών 
των άποδοτέων εις τούς σιδηροδρομικούς σταθμούς' οΰτω 
λ. '/. προτείνει νά όνομασθη Ηράκλεια ο σταθμός Πούρ* 
λια, Δΐον ο σταθμός Μαλαθριάς, Πνδνα ο του Κίτρου καί 
Μεϋώνη άντί Ελεύθερο·/ώρι.

«Τριμελής δ’ ’Επιτροπεία εκ των κ. κ. Άθ. Γεωργιά- 
δου, Γ. Γαρδίκα καί Άγ. Παπαζα/αρίου εξεπάνησε καί επί 
τοΟ Μεγάλου χάρτου τής Μακεδονίας του ύπό τοΟ Επιτε
λείου έκδεδομένου διά ζωηρών έγχρωμων ορίων καθώρισε 
τάς έπαρ/ίας τής χώρας μετά τών άρχαίων αύτών ονομα
σιών. Ή δέ ’Αρχαιολογική Εταιρεία ούδεμιας φειδομένη 
δαπάνης σκοπεί, ίνα πολλαπλασιάση τά αντίτυπα τοΟ γεω

γραφικοί τούτου χάρτου χάριν τών ανώτερων εκπαιδευτη
ρίων και παντός φιλου,ούσου καί φιλαργαίου ιδιώτου».

Μεταβαίνοντες νΟν εις τά επιστημονικά δημοσιεύματα
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τής Εταιρείας άνακοινούμεν δτι τής ’Αρχαιολογικής ’Εφη
μερίδας έξεδάθησαν κατά το λήξαν έΐος τέσσαρα τεύχη 
το Γ καί Δ του 1913 καί το Α καί Β'τού 1914. ΕΕε- 

δίδετο δε ή Έφημερίς μέχρις ’Ιουνίου ύπο τού κ. Αεο- 
νάρδου άπο δε τού ’Ιουλίου ύπο τοΟ κ. Καστριώτου. Τα 
Πρακτικά τής Εταιρείας θέλουσιν έκδοθή εντός όλίγων 
ήμερων. Ηρξατο δε άπο το Ο λήςαντος έτους καί εντός 
βραχέος, ώς έλπίζομεν, χρόνου θέλει περατωθή ή έκτύ- 
πωσις τοΟ ύπο τής Εταιρείας έκδιδομένου συγγράμματος 
του κ. Άρβανιτοπούλου περί των εγχρώμων στηλών των 
Παγασών.

Την άπο τού 1913 άρξαμένην επιστημονικήν έξερεύ- 
νησιν των άνά την Μακεδονίαν καί Ηπειρον Βυζαντιακών 
μνημείων δεν έδυνήθη ή Εταιρεία νά συνέχιση καί κατά 
το λήξαν έτος, διότι ό έκτελών την εργασίαν ταύτην κ. 
Ζησίου, μέλος τοΟ Συμβουλίου, ήσχολεϊτο δι’ όλου τού θέ
ρους περί την έκπόνησιν δημοσιευομένης όσον ούπω έν τοΐς 
II ρακτικοΐς πραγματείας περί των αποτελεσμάτων καί πο
ρισμάτων τής κατά το 1913 περιηγήσεως αότοΟ.

Ί έλος άνακοινούμεν Ύμϊν,ότι μετά την δημοσίευσιν του 
περί Σωματείων νόμου τής 23 ’Ιουνίου 1914, άνεκοινώθη 
ήμιεπισήμως τω Συμβουλίω, ότι ύπάγεται καί ή Εταιρεία 
εις τον νόμον τούτον καί κατ άκολουθίαν όΐείλει νά προβή 
αύτη εις ό,τι διατάσσει ό νόμος, ίνα ούτω ζητήση την άνα- 
γνώρισιν αυτής ύπο τού δικαστηρίου. Άλλ’ή όγδοηκον- 
ταετή 3ίον αριθμούσα Εταιρεία ίδρύθη ένεργεια τής Ελλη
νικής Κυβερνήσεως προς τον σκοπόν νά συντρέχη την Κυ- 
βέρνησιν εις την άνεύρεσιν συντήρησιν καί επιστημονικήν 

ερευνάν των αρχαιοτήτων. Τά εγκαίνια αυτής έτελέσθησαν 
μετά μεγάλης πομπής έν αύτω τω Παρθενώνι ύπο τήν 
τακτικήν προεδρείαν τού τότε Υπουργού τής Παιδείας 
’Ιακώβου Ρίζου Νερουλού. Το Διάταγμα τού 1837, τό
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έγκρίυον τήν σύστασιν της Εταιρείας καί παρέχον αύτή 
προνόμια, έπέχει ίσχύν νόμου. Έν δέ τοίς ύστερον χρόνοις 

άνεγνωρισθη ή Εταιρεία διά πολλών νόμων, δΓ ών έξελή- 
φθη ώς ίδρυμα δημόσιον. Ούτω λ. χ. ό ψηφιζόμενος ϋπό 
τής Εταιρείας Προϋπολογισμός αύτής κατά τον ΐσχύοντα 

νόμον έγκρινόμενος ύπό τής Κυβερνήσεως δημοσιεύεται έν 
τή Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως, τά δ’ έκδιδόμενα ύπό τής 
Εταιρείας χρηματικά εντάλματα εξελέγχονται καί θεωροϋν- 

ται υπό του ΈλεγκτικοΟ Συνεδρίου. Ούτως ύπήχθη ή Εται
ρεία εις τάς αύτάς διατάξεις, εις άς καί τό Πανεπιστήμιου.

Εναντίαν άρα γνώμην είχε τό Συμβούλιου, άλλ’ ίνα 

μή φανή δτι ή Εταιρεία δεν σπεύδει νά συμμορφωθή προς 
τον ρηθέντα νόμον, έάν τυχόν εχη τοιαύτην ύποχρέωσιν, 
έκάλεσε συνέλευσιν τών εταίρων, ήτις προέβη εις τάς κατά 
τον νόμον τροποποιήσεις τοϋ Όργανισμοϋ καί άπεφάσισε 
νά ζητηθή ή λύσις τοϋ ζητήματος ύπό τοϋ δικαστηρίου τοϋ 
έντεταλμένου νά έφαρμόση τον περί οδ λόγος νόμον. Τοιαύ
την δ’ αίτησιν ύπέβαλεν ήδη τό Συμβούλιου εις τό δικα
στή ριον.

I ό Συμβούλιου καί ή συνέλευσις τών εταίρων φρονοϋσι 
καί ισχυρίζονται, δτι ή Εταιρεία δεν είνε σωματείου, διότι 
δεν εργάζεται ού'τε ύπέρ τών συμφερόντων τών εταίρων, ού'τε 
ύπέρ τών σκοπών αύτών. ’Εργάζεται ύπέρ σκοπού εθνικού 
καί εϊνε ίδρυμα καί δη δημόσιον ίδρυμα ύπό μορφήν ιδιω

τικήν. Τό Υπουργείου τής Παιδείας εργάζεται ύπέρ τών άρ- 
χαιοτήτων αμέσως μέν διά τής παρ’ αύτφ αρχαιολογικής 
ύπηρεσίας, εμμέσως δέ διά τής Εταιρείας. Άποφάσει τοϋ 
έαυτής Συμβουλίου καί έγκρίσει τοϋ Υπουργού έκτελεί ή 
Εταιρεία άνασκαφάς. Ταύτας δ’ έκτελεί αντί τοϋ Κράτους 
καί εις όφελος τοϋ Κράτους, διότι τά άποκαλυπτόμενα μνη
μεία είνε κτήμα τοϋ Κράτους καί τά εύρισκόμενα άρχαία 
κατατίθενται άπαντα εις τά δημόσια Μουσεία. Ή Έται-
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ρεία αγοράζει άρχαΐα, άτινα κατατίθενται άπ* ευθείας εις 

τά δημόσια Μουσεία. Ή Εταιρεία οικοδομεϊ κα’ι ιδρύει 
ίδίαις δαπάναις Μουσεία καί πληροί αυτά αρχαίων, τά 

Μουσεία δμως ταΟτα είνε Μουσεία τοΟ Κράτους καί δια- 
τελοΟσιν ύπο την διοίκησιν, διεύθυνσιν, φύλαξιν καί δια

χείρισή των ύπαλλήλων τοΟ Κράτους. Διαφορά ώς προς 
τάς εργασίας τάς γινομένας ύπο της αρχαιολογικής ύπηρε- 

σίας τού Υπουργείου καί ύπο τής ήμετέρας Εταιρείας μία 
μόνον ύπάρχει, ή εξής: Δι’ έκείνας μεν τάς εργασίας κατα

βάλλει την δαπάνην το Κράτος, έκ τού Προϋπολογισμού, 
διά ταότας δέ ή Έτα ιρεία έκ τού έαυτής ταμείου. "Αν 
ποτέ περιέλθη ή Εταιρεία εις αδυναμίαν νά έργάζηται 
ένεκα έλλείψεως χρηματικών πόρων, ή άν ποτέ διαλυθή, 
οί άποτελούντες αυτήν εταίροι κατ’ ούδέν ζημιούνται, ζημι- 
ούται μόνον το Κράτος, δπερ άπόλλυσι το έτερον των δυο 
οργάνων, δι’ ών εργάζεται ύπέρ των αρχαιοτήτων.

Τοσαύτα είχε νά άνακοινά>ση 'Τμΐν το Συμβουλιον περί 

των πεπραγμένων τού λήξαντος έτους.
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