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ΕΤΕΡΓΕΤΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΛΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑΝ

Έν Άθήναις έν τφ Έθνικφ Πανεπιστημίψ τη 20 Φε
βρουάριου 1894, ή μέρα Κυριακή ώρα 10 ’/4 π. μ. συνελ- 
θόντων εταίρων είκοσι καί των συμβουλών, πλήν τοΟ 
Προέδρου Α. Κοντοσταύλου καί των Στ. Δραγουμη καί 
Δ. Τσιβανοπούλου, προήδρευσεν δ αντιπρόεδρος Σπ. Φιν- 
τικλης, καί άνελθών έπί τό βήμα ειπεν

Αξιότιμοι κ. 'Εταίροι,

Ό σεβαστός πρόεδρος Άλ. Κοντόσταυλος άπό της 1 ’Ιου
λίου 1893 έπέστειλε προς το συμβούλων της Εταιρίας την 
έζης έγγραφον παραίτησίν του άπό της προεδρείας- «Ένδίδων 
εις την λυπηράν ανάγκην, εις ην περιέστην ένεκα της δημοσίας 
υπηρεσίας, την οποίαν άνέλαβον, όπως παραιτηθώ της θε'σεως 
τοϋ Προόδου της ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, άνήνεγκον τά περί 
αΰτης εις τό Συμβούλων τούτο διά τοϋ άξωτίμου ταμίου της 
Εταιρίας κ. Γ. Νικολαίδου. ’Επειδή όμως είναι ένδεχόμενον 
να τεθη πως έν άμφιβολί£>ε, ή περί ης πρόκειται παραίτησίς μου, 
ώς προφορικώς μόνον ΰποβληθεϊσα, επαναλαμβάνω αΰτην καί 
διά της παρούσης έκφράζων ένταυτώ την βαθυτάτην λύπην μου 
έπί τη ούτως έπερχομε'νη ληζει της μετά των άξωτίμων μελών
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του Συμβουλίου της Εταιρίας, των καί άτομικώς πολυτίμων 
φίλων μου, άπό μακροΰ ηδη χρόνου έξακολουθούσης συνεργασίας. 
Παρακαλώ δέ όπως έν καιρώ άνακοινωθώσι τνί σεβαστή Συνε- 
λεύσει των εταίρων αί εγκάρδιοι εύχαριστίαι καί ή άίδιος ευγνω
μοσύνη μου έπί τνί ύπ’ αυτών έπανειλημμένως άπονεμηθείσν) μοι 
τιμή της εκλογής μου ώς προέδρου. Έπί τούτοις διατελώ ό μέ
χρι τοΰδε πρόεδρος.

A. Α. ΚΟΝΤΟΣΤΑΤΛΟΣ

Τό συμβούλιον, Κύριοι, πάραυτα έξέφρασεν άμοθύμως την 
γνώμην του, ότι δεν δύναται ν’ άποδεχθίί την παραίτησιν καί 
άπεφάσισε να γράψγι πρός τον κ. Κοντόσταυλον το έξης έγγρα
φον, ο άπεστάλη αύτφ τί) 21 Ιουλίου 1893 :

«Άνεγνώσθη έν τγί χθεσινή συνεδριάσει του Συμβουλίου της 
Εταιρίας ή άπό 1 ’Ιουλίου επιστολή υμών δι’ ης έδηλώσατε 
την άπό του άξιώματος της προεδρίας παραίτησιν Σας. Σπεύ- 
δομεν ν’ άνακοινώσωμεν 'Υμϊν, ότι τό συμβούλιον όμόθυμον καί 
μετά βαθυτάτης λύπης ηκουσε την άπόφασιν ύμών ταύτην έν 
νώ έ'χον πάντοτε τάς υπέρ της ήμετέρας Εταιρίας ένδελεχεΐς 
μέριμνας καί την κατά πάντα άγάπης καί τιμής άξίαν μακρο
χρόνιον ύμετέραν προεδρίαν. ’Αλλά ώς καί 'Υμείς άναγνωρίζετε, 
μη όν τό Συμ-βούλιον αρμόδιον ν’ άποδεχθίί την παραίτησιν 
Σας, θέλει την ύποβάλγ) έν καιρφ εις την Συνέλευσιν τών εταί
ρων, καί πέποιθεν ότι καί ή Συνέλευσις τών εταίρων ΰπό τών 
αυτών κατεχομένη αισθημάτων δέν θέλει άποδεχθί) ταύτην». 
Διά ταΰτα άναπληρών τόν πρόεδρον σήμερον έγώ άναγγέλλω 
τοΐς έταίροις, ότι σκοπός της σημερινής συνελεύσεως είναι ή 
άκρόασις της λογοδοσίας του Συμβουλίου, ην θ’ άναγνώση ό 
γραμματευς καί ή εκλογή της έξελεγκτικης τών λογαριασμών 
επιτροπής ».

Πριν άνέλθϊ) εις τό βήμα δ γραμματευς, Γν’ άναγνώστ) 
τήν λογοδοσίαν δ εταίρος 11. Παπαναστασίου ζητήσας τον 
λόγον ειπεν δ'τι κακώς το Συμβούλιον επραξε μή καλέσαν 
αμέσως τότε τήν συνέλευσιν τών εταίρων, Γνα ύποβάλν)
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εις αυτήν τήν παραίτησιν τοΰ Προέδρου καί εμεινεν οΰτως 
ή Εταιρία ακέφαλος Γενομένων τινών αντιρρήσεων καί 
προσΟέσαντος τοΟ Παπαναστασίου, δτι προτείνει νά κληθή 
ειδική συνέλευσις προ των αρχαιρεσιών, ί'να άποφανθή περί 
τής παραιτήσεως το0 Προέδρου, δ Προεδρεύουν ήρώτησε 
τήν Συνέλευσιν, ήτις άπεφάνΟη δ'τι έργον τής δευτέρας συ- 
νελεύσεως είναι ή άπόφασις περί τής παραιτήσεως τοΟ 
προέδρου καί δ'τι νΰν πρέπει νά άναγνωσθή ή λογοδοσία 
τοΟ Συμβουλίου.

Έπί τούτοις δ γραμματεύς Στέφανος Α. Κουμανούδης 
άνέγνω τήν λογοδοσίαν εχουσαν ώς έξής :

Κύριοι,

Το παρελθόν έτος εταίροι νέοι ένεγράφησαν εις τό μητρώον 
ημών δεκαοκτώ, έξ ών οί δύο Γάλλοι τό γένος, εις Ούγγρος.

Έξέλιπον δε διά του θανάτου δύο έκ των παλαιών εταίρων, 
οί ιατροί καί καθηγηταί τοΰ Έθνικοϋ ημών πανεπιστημίου Θεό
δωρος Άρεταΐος καί Θεόδωρος Άφεντούλης.

Συνδρομήν τακτικήν διά τό έτος μέχρι τής 20 Δεκεμβρίου 
1893, ότε έκλεισαν οι λογαριασμοί, κατέβαλον εταίροι 97, έξ 
ών ή του Ν. I. Κοντογιαννάκη ήτο δραχμών εκατόν, ή συνήθης 
αΰτώ άπό πενταετίας

Μετ’ ευχαριστίας δέ άναφέρομεν και μίαν έκτακτον έκ δραχ
μών δύο χιλιάδων προσφοράν τοΰ έν Μασσαλία ομογενούς Στε
φάνου Ζαφειροπούλου, τοΰ καί προ έτών εύεργετήσαντος τήν 
Εταιρίαν καί άναγεγραμμένου έκτοτε έν τή στήλγι τών αυτής 
ευεργετών.

Τά τής έν γένει χρηματικής καί κτηματικής καταστάσεως 
τής ’Εταιρίας διαλαμβάνει ό ύπ’ οψιν σας έντυπος ισολογισμός 
καί ό ταμίας περί αυτών μετ’ ολίγον τάς δεούσας θά δώσγι πλη
ροφορίας.

’Έργα αρχαιολογικά χρήμασι τής Εταιρίας διεξήγαγε τό 
Συμβούλων, πρώτον άνασχαφάς εις 7 διάφορα μέρη του βασι-
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λείου, 2 μεν εν Πελοποννήσφ, 4 δέ έν ’Αττική, 1 Ιν Θήβαις. 
Πλήν των έν ’Αττική αί άλλαι έγένοντο κατ’ έξακολούθησιν έκ 
προτέρων ετών, καί έδαπανήθη εις αΰτάς έν τφ έ'τει τό ολικόν 
ποσάν δραχμών 44,908,15. Προστιθεμένου δέ καί ενός κονδυ
λίου 2400 δραχμών, όπερ Ιν τφ έντύπφ τοΰ έτους ίσολογισμφ 
είναι σημειωμένον ύπά την ονομασίαν «γενικαί άνασκαφαί» καί 
είναι ό ετήσιος μισθός τοΰ άπό πολλών ετών Ιργεπιστάτου Έλ. 
Καμπάνη, του πότ’ έδώ καί πότ’ έκεϊ μεταβαίνοντος κατά, τάς 
εκάστοτε χρείας,άναβαίνει τό όλον ποσόν εις δραχ. 47,308,15.

Πρώτη τών έν Πελοποννήσφ άνασκαφών ήτο ή τών Μυκηνών. 
Ό έπιστατήσας αυτής έφορος Χρ. Τσούντας ύπέβαλεν εις τό 
Συμβούλιον την έξης έκθεσιν-

Έπί πέντε σχεδόν μήνας, ήτοι άπό τής 22 ’Ιουλίου μέχρι 
τών μέσων Δεκεμβρίου, έσκάψαμεν έν Μυκήναις εν τε τή άκρο- 
πόλει καί έξω αυτής. Έν τή άκροπόλει έκαθαρίσθησαν ιδίως 
τα περί την βορείαν πύλην μέρη εις ικανήν έκτασιν, άνεκαλύφθη 
δε αυτόθι οδός άνηφορική άγουσα άπό τής πύλης προς τά ενδό
τερα μεταξύ τοΰ τείχους τής άκροπόλεως καί ενός άναλήμματος 
έξ ογκολίθων επίσης άνεκαλύφθησαν καί έρείπια πολλών οικη
μάτων μυκηναίας εποχής. Ευρήματα εις τά μέρη ταΰτα δεν 
εί'χομεν πολλά- πλήν τών συνήθων πήλινων άγγείων εύρέθησαν 
δύο τεμάχια μαρμάρων μετά ποικίλων γεγλυμμένων κοσμημά
των, κεφαλή μικρά βοός έκ κυάνου καί μικρόν πήλινον είδώλιον 
πιθήκου.

Έξω τής άκροπόλεως έσκαψα διαφόρους τάφους, ών εις, θο
λωτός, ήτο ήδη γνωστός, οι δ’ άλλοι άνεκαλύφθησαν ύφ’ ήμών 
διά δοκιμών. Ό θολωτός είχε συληθή ήδη ΰπό τών άρχαίων, 
ώστε δεν εΰρομεν ήμεϊς έν αύτφ ή τεμάχια άγγείων καί ειδωλίων 
ύστερωτέρων χρόνων- ώς μνημεΐον όμως άρχιτεκτονικόν είναι ό 
τάφος άξιόλογος, άν καί δεν διατηρείται καλώς- διότι ή κορυφή 
τής θόλου έχει προ πολλοΰ καταπέσει. Οΐ νΰν δέ πρώτον άνα- 
καλυφθέντες τάφοι, δεκαέξ έν όλφ, είναι πάντες Ισκαμμένοι έν 
τφ βράχφ, μεγεθών δέ διαφόρων- τοΰ μεγίστου ό θάλαμος έ'χει 
έμβαδόν τεσσαράκοντα περίπου τετραγωνικών μέτρων. Ευρήματα
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Ιν αΰτοϊς έγένοντο ποικίλα, ήτοι αγγεία πήλινα, κοσμήματα 
χρυσά καί έξ ΰελώδους μάζαις, φύλλα χρυσά καί τά τοιαΰτα- 
πλήν τούτο>ν όμως άνεκαλύφθησαν καί πέντε λίθοι έγγεγλυμμέ- 
νοι, έφ’ ών παριστώνται άνθρωποι καί ζώα, έπειτα δύο δακτύ
λιοι χρυσοί, ών ό μέν φέρει γεγλυμμένους δύο γρΰπας, ό δε γυ
ναίκα καθημένην επί θρόνου καί προ αυτής άνδρα κρατούντα 
δόρυ" προς τούτοις σφενδόνη άλλου δακτυλίου έπιχρύσου, έφ’ ής 
είκονίζονται τρεις γυναίκες προσερχόμεναι πρός ναόν."Αλλα άξια 
μνείας είναι μικρόν χρυσοΰν είδώλιον λέοντος, όμοιον εΐδώλιον 
βοός, άπό των κεράτων του όποιου έκρέμαντο (καί κρέμανται 
άκόμη τινά) χρυσά δισκάρια, καί τρίτον επίσης χρυσοΰν εΐδώ
λιον γυναικός φορούσης χιτώνα, ού αΐ συνήθεις έν τή Ισθήτι τής 
μυκηναίας εποχής στολίδες δηλοΰνται διά κοκκιδωτών γραμμών. 
Τέλος αναφέρω πλάκα πωρίνην, ύψους 0,90 μ., έφ’ ής σώζον
ται λείψανα γραφών πολυχρώμων διατεθειμένων εις δύο, ώς φαί
νεται, ζώνας, δεν διακρίνεται όμως σήμερον είμή ζώον, ίσως ίπ
πος, εις την κάτω ζώνην' άλλ’ έάν καθαρισθή Ιπιμελώς ή πλάξ, 
υπάρχει ελπίς ότι θ’ άναφανώσι καί άλλαι μορφαί. Ή πλάξ 
αΰτη είναι άναμφιβόλως έπιτυμβία, ένεκα τούτου μοναδική, 
διότι αί άλλαι μέχρι τοΰδε εκ Μυκηνών γνωσταί έχουσι πάσαι 
τάς παραστάσεις γλυπτάς.

Χρ. Τςογντας

Έδαπανήθησαν εις ταύτην την άνασκαφήν δρ. 5,548,80.

Έν τφ Ίερώ τον ΆσχΛηπιον τφ έν τή Έπιδαυρία τή Άρ- 
γολική, έχοντος μέν κυρίως την έπιστασίαν του Π. Καββαδία, 
γενικού έφορου τών αρχαιοτήτων καί μεταβαίνοντος έκ διαλειμ
μάτων έκεϊσε, έπιτηροΰντος δέ διαρκώς έπί τόπου τάς έργασίας 
του Έπαμ. Κορομάντζου. Ή έκθεσις τοΰ Π. Καββαδία έχει ώδε*

Περί τών έν Έποδαυρόαρ άναιακαφών.

Αί Ιν Έπιδαυρί<γ, έν τφ Ίερφ του ’Ασκληπιού, άνασκαφαί 
έξηκολούθησαν ολόκληρον το λήξαν έτος 1893. Άπεκαλύφθη
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δέ δια. των εργασιών τούτων ολόκληρον τό δάπεδον καί ό πέριξ 
χώρος του πέρυσιν άνακαλυφθέντος Προπν.Ιου, δι’ ου είσήρ/οντο 
εις τό 'Ιερόν οί άπό της πόλεως ’Επίδαυρου ανιόντες. Τών εΰ- 
ρεθε'ντων δέ τοΰ οικοδομήματος τούτου αρχιτεκτονικών μελών 
ενδιαφέροντα εΐνε κορινθιακά κιονόκρανα έκ πώρινου λίθου καί 
μαρμάριναι λεοντοκεφαλαί έκ τής υδρορροής. Τα κιονόκρανα καί 
αί λεοντοκεφαλαί αύται όμοιάζουσι ταϊς τής θόλου τοΰ Πολυκλεί
του, ώστε φαίνεται ότι κατ’ άπομίμ.ησιν τούτων έποιήθησαν.

Δευτέρα σκάφη έγένετο εν τφ χώρω τώ άπέναντι του θεάτρου. 
’Ενταύθα άπεκαλύφθη μέγα τετράγωνον οικοδόμημα περικλεϊον 
στοάς καί δωμάτια και όμοιάζον έν γένει ώς προς τό μέγεθος 
καί την εσωτερικήν διαίρεσιν τφ κατά τα παρελθόντα ετη άπο- 
καλυφθέντι παρά τό Στάδιον μεγάλφ Γυμνασίφ.

Έγένετο δέ καί τρίτη σκάφη βορειοανατολικώς του ναοΰ του 
’Ασκληπιού δι’ ής αποκαλύπτεται μέγα καί περίεργον υδραυλι
κόν οΐκοδόμημ.α, ό δυνατόν νά έξακριβωθή διά τής περαιτέρω 
κατά τό άρξάμ,ενον έ'τος γινομένης άνασκαφής. Καί βάθρα δέ 
αγαλμάτων πολλά άπεκαλύφθησαν έκεϊ κατά χώραν κείμενα.

Έν ταϊς άνασκαφαϊς ταύταις εύρέθη μεγάλη πλάξ έν ή είνε 
άναγεγραμμένα δεκαπέντε περίπου τιμητικά ψηφίσμ.ατα τών 
τής Δ'. π.Χ. έκατονταετηρίδος χρόνων- θά ήδύνατό τις νά είπη 
ότι επί τής πλακός ταύτης είνε άναγεγραμμένη ττερέληψις τών 
Πρακτικών τής Βουλής τών Έπιδαυρίων όνομαζούσης πολίτας 
διαφόρων πόλεων προξένους έαυτής καί θεαροδόκους του ’Ασκλη
πιού. Εύρέθησαν προς τούτες καί πολλαί άναθηματικαί έπιγρα- 
φαί, δι’ ών μανθάνομεν ότι πρός τοϊς έν τοϊς Πρακτικοΐς τοΰ 
έ'τους 1892 μνημονευομένοις θεοϊς έλατρεύοντο έν τώ Ίερφ καί 
ό Μαχάων, ό Σέραπις, ή *Ισις, ό “Αμμων, ό Ηρακλής καί ό 
"Ηφαιστος.

Τή 9 Φεβρουάριου 1894

Π. Καββαδιας

Έδαπανήθησαν δραχ. 8,465,50.
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’Ey ’EAeocfin, έπιστατοΰντος τού συμβούλου Δ. Φιλιού άνευ 
αμοιβής χρηματικής ώς καί άπό επτά ήδη ετών. Ή έ'κθεσίς του 
έ'χει ώδε.

Άναακαφαο Έλευσΐνος.

Καί έν Έλευσΐνι εΐργάσθημεν καθ’ δλον τδ λήξαν έτος καί αν 
δεν έκωλυόμεθα έκ των μήπω άγορασθέντων οίκων το εργον θα 
είχεν ήδη προχωρήσει έπί πολύ καί θα έπλησίαζεν εις το τέρμα 
του. Έσκάψαμεν ούδέν ήττον ού μόνον τα έπικληθέντα παρ’ ε
μού Bvfarura χαΛάϋματα εις τό προσήκον βάθος, άλλα καί 
τα. οικήματα εκείνα τά πρός δυσμάς των μεγάλων Προπυλαίων, 
ένθα αί Ρωμαϊκαί τοιχογραφίαι, έκαθαρίσαμεν δέ τέλεον ήδη τό 
Καλλίχορον φρέαρ άναδείξαντες πανταχοΰ, όπου σφζεται, καί 
τον άρχαϊον τοίχον του έξωτερικοΰ Περιβόλου, περί ού καί πέ- 
ρυσιν έγένετο λόγος. ’Επίσης τά κατά τον Φραγκικόν Πύργον 
ερείπια άνεσκάψαμεν ώς έδει καί περί των έκεϊ σιρζομένων κτι- 
σμάτων θά γίνη μακρότερος λόγος όταν έκπονηθή καί τούτων τό 
άναγκαΐον διάγραμμα' άνεζητήσαμεν δέ καί αύθις τό θέατρον, 
όπου ένομίζομεν ότι ήδύναντο νά σωζωνται αυτού λείψανα, άλλ’ 
εις μάτην καί ’ίσως ήτο καί τούτο έζ υλικού ευθραύστου καί ού- 
δέν ύπελείφθη αυτού ίχνος' ήρευνήσαμεν δέ καί τά τού τείχους 
τού Περιβόλου άναδείζαντες έτι μάλλον τον κατά την μεσημβρι- 
νοανατολικήν γωνίαν στρογγύλον Πύργον καί έν γένει άνεσκάψα
μεν σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν τόν τόπον, ον ήδυνάμεθα άκωλύτως 
νά έρευνήσωμεν,καί νέα τινά άνεύρομεν άρχαΐα λείψανα έκεϊ, ένθα 
δεν ήλπίζομεν, περί ών όμως ό προσήκων θά γίνγ) λόγος όταν 
έκπονηθή καί τό διάγραμμα αυτών. ’Αλλά, περιττόν καί νά τό 
εϊπω, τό εργον όπως άποπερατωθή άνάγκη νά έζαγορασθώσι καί 
όσοι πρό πολλοΰ έκρίθησαν έξαγοραστέοι οίκίσκοι καί οικόπεδα.

Πλήν δέ τών κυρίως άνασκαφικών έργων, πολλούς άπησχόλη- 
σεν έργάτας καί κατά τό λήζαν έτος ή τακτοποίησις καί διευθέ- 
τησις τών πολλών καί ογκωδών άρχιτεκτονικών λίθων, άλλ’ έπί 
τέλους έτέθησαν καί ούτοι εις τόν προσήκοντα τόπον, ώστε νά 
ώσι νΰν εύληπτα καί εις τούς άπλουστέρους τά σφζόμενα λεί-
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ψανα του έν Έλευσΐνι ίεροΰ άπό των άρχαιοτάτων ρέχρι των 
εσχάτων Ρωμαϊκών χρόνων.

Ευρήματα δεν έσχορεν η ολίγα, άλλ’ δχι καί ευκαταφρόνητα- 
άξιον ιδίως λόγου είναι άνάγλυφον εικονίζον τάς δύο θεάς, εύρε- 
θεν δε κατά τα Βυζαντινά χαλάσματα ώς σκέπασρα υδραγωγού- 
περί αυτού έκδοθησορένου καί. ριετ’ εΐκόνος θά γίνν) αλλαχού ό 
προσήκων λόγος. ’Επίσης καί των εΰρεθέντων ενεπιγράφων λί
θων είναι τινες λόγου άξιοι, οί ρέν συρπληροΰντες άλλους πρό- 
τερον ήδη εΰρεθέντας, άλλοι δέ νέα τινα διδάσκοντες περί των 
κτισράτων τού ίεροΰ η άλλας προσπορίζοντες ήριν καθόλου γνώ
σεις περί των χρόνων εις οΰς ανάγονται.

Έν Άθήναις τϊ) 19 Φεβρουάριον 1894

Δ. ΦίΛΙΟΣ

’Εδαπανηθησαν δραχ. 17,234,95.

Έν Θορικω Βραυρώη καί Πρασιαϊς έπιστατοΰντος τού εφόρου 
αρχαιοτήτων Βαλ. Στάη, ού ή έκθεσις έχει ώδε-

Άναβκαφαί έν Οοροκώ.

Ή άνακάλυψις πρό τινων έτών προϊστορικού τίνος τάφου θο
λωτού έν Θορικω, καί δη πλησίον τής κορυφής τού κωνοειδούς 
όρωνύρου ορούς (νΰν Βελλετοΰρι καλουρένου) έγένετο ή άφορρή 
ϊνα ροί χορηγηθή ή αίτηθεϊσα άδεια τής άναλώρασι τής Ε
ταιρίας ένεργηθείσης έκεϊ κατά το παρελθόν θέρος έπί τριρη- 
νίαν καί πλέον άνασκαφής. Πρώτη φυσικώς των εργασιών ήτο ή 
έρευνα τού γνωστού τάφου, ον τυρβωρύχοι εΐχον άνασκαλεύσει, 
ή γενική έφορεία δέ άλλοτε (κατά τό 1888) δι’ έροΰ προχείρως 
ρόνον εξετάσει. Άνεσκάφη δ’ ούτος τά νΰν καί πάλιν ούχί καθ’ 
ολοκληρίαν, διότι οί πλάγιοι κτιστοί αυτού τοίχοι έπεκρέραντο 
ούτως, ώστε πάσα άπόπειρα προς άφαίρεσιν τού κατά τό ρέσον 
αυτού ύπάρχοντος χώρατος θά συνεπέφερε πάντως την κατάπτω- 
σιν των τοίχων, εϊ ρή προηγείτο ή διά σιδηρών δοκών ύποστή-
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ριξις αυτών πρός τούτο όμως έδεόμεθα μηχανικών μέσων, ών 
δυσχερής ήτο ή προμήθεια. Άνεσκάψαμεν δρεως τα δυο τρίτα 
του τάφου, μείναντος κατά τό μέσον τοΰ ενός τρίτου ανεξερεύ
νητου, κατεδείχθη δέ και έκ τούτου δτι ό τάφο; ήτο σεσυλημέ- 
νο; κατ’ άρχαιοτέρους χρόνους, οΰδέν δέ άλλο εύρέθη η τεμάχια 
αγγείων της νεωτέρας μυκηναίας περιόδου. Το άξιομνημόνευτον 
τοΰ τάφου τούτου εΐνε τό σχήμά του. Διότι παραδόξως δεν είνε 
κυκλικόν, όπως πάντες οί μέχρι τοΰδε γνωστοί θολωτοί τάφοι, 
άλλ’ έλλειψοειδές μήκους 9 μέτρων καί πλάτους 3 ι/2· Τοιουτο
τρόπως ή κορυφή αΰτοϋ άπετέλει σάγμα έπίμηκες, κατεσκευα- 
σμένον διά συσφηνώσεως, ούτως είπεϊν, μεγάλων λίθων. Κατά 
τά λοιπά ομοιάζει τούς λοιπούς γνωστούς τάφους τοΰ είδους 
τούτου.

Ή ύπαρξις τοΰ τάφου τούτου ήγαγέ με εις άναζήτησιν ετέ
ρων τάφων τής αύτής περιόδου, άνεΰρον δέ όντως καί έτερον 
τοιοΰτον κατά την άνατολικήν κλιτύν τοΰ όρους, άγνωστον τέως. 
Ό τάφος ούτος (Πιν. Β) εινε σχήματος κυκλοτεροΰς όμοιος τοϊς 
έν Μενιδίιρ καί Δημινίφ άνασκαφεϊσι κατά την κατασκευήν, κτι
στός ήτοι κατά κυψελοειδή τρόπον St’ άργών λίθων σχετικώς 
μικρών.

Ή κορυφή τοΰ τάφου είχε καταπέσει, ή τοΰ δρόμου δέ εις 
αυτόν είσοδος (α) καί ή θύρα (α') εύρέθησαν έμπεφραγμέναι διά 
τοίχου έξ άργών λίθων, ώς εϊθιστο κατά τήν χρονικήν εκείνην 
περίοδον. Ό τάφο; όμως ανασκαφείς εύρέθη σεσυλημένος κατά 
παλαιοτέρους χρόνους, πιθανώς ρωμαϊκούς. Ή σύλησις δέ τού
του έγένετο, ώς φαίνεται, δι’ οπής έκ τής κορυφής, πρό τής 
καταπτώσεως ταύτης, διότι, ώς είπομεν, ή είσοδος καί ή θύρα 
(α, α') τοΰ τάφου ήσαν πεφραγμέναι διά τοίχου. Τό παράδοξον 
τοΰ θολωτοΰ τούτου μνημείου εΐνε ότι έπί τοΰ κυκλικοΰ αύτοΰ 
βραχώδους δαπέδου ύπάρχουσιν έκτισμένοι δύο τετράγωνοι μι
κροί τάφοι, ύπερκείμενοι τοΰ εδάφους, άνά είς εκατέρωθεν τής 
θύρας (β καί β'). Τοΰτο έν ούδενί τών γνωστών μέχρι τοΰδε 
παρεμφερών μνημείων παρετηρήθη. Πλήν τών τάφων τούτων 
ύπήρχον έπί τοΰ δαπέδου τρεις λάκκοι (γ. δ. ε.) λελαξευμένοι 
έν τώ βράχω, κεκαλυμμένοι δέ διά μεγάλων πλακών. Έν τφ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:16 EEST - 54.226.8.97



14

θολωτώ λοιπόν κτίσματι τούτω, τώ προωρισμένφ εις ταφήν προ
νομιούχου τινός οικογένειας της μυκηναίας χρονικής περιόδου, 
ύπηρχον πέντε τάφοι, δύο κτιστοί καί τρεις έν τφ βράχφ λελα- 
ξευμένοι.

Των πέντε τούτων τάφων οί τέσσαρες είχον συληθη επομένως 
οΰδέν εΰρέθη έν αΰτοϊς. *Ησαν δέ οί μ.έν κτιστοί κατηρειπωμέ- 
νοι, οί έν τφ βράχω δέ λάκκοι άφηρημένοι έν μέρει τάς στεγα- 
ζούσας πλάκας αυτών. 'Ο εις μόνον των τριών λάκκων (ε') διέ
φυγε την σύλησιν, άτε κείμενος κατά τό ημισυ υπό τον έτερον 
τών κτιστών. Αί πλάκες του τάφου τούτου ήσαν έν τη θέσει των, 
εΰρέθη δέ καί ό έν αύτφ σκελετός, διατετηρημένος άριστα, εις 
ην θέσιν ακριβώς ό νεκρός είχε τεθη. Παραδόξως όμως οΰδέν 
κτέρισμα περιεΐχεν ό τάφος οΰτος. ’Επειδή δέ καί αί διαστάσεις 
τούτου είνε πολύ μικρότεραι τών λοιπών τάφων του θολωτού 
μνημείου, είκάζομεν ότι έν αύτώ έτάφη δοΰλός τις της οικογέ
νειας, προσφιλής αύτη.Ή θέσις του τάφου τούτου κειμένου κατά 
τό ημισυ υπό τον κτιστόν, μαρτυρεί ότι οί κτιστοί τάφοι κατε- 
σκευάσθτσαν μετά τούς έν τώ βράχιρ λελαξευμένους λάκκους, έν 
φ φυσικόν ητο νά ύποθέση τις ότι τό θολωτόν κτίριον προώριστο 
κυρίως διά τούς έν τοις κτιστοΐς ταφέντας. At διαστάσεις τών 
τάφων τούτων έ'χουσιν οΰτω : Τάφος 6 2 '/2 μ. μήκος, 1,30 
πλ. ΰψ. 1 ; Τάφος 6' 2,70 μ. μήκος πλ. 1,10 ύψ. 1 μετρ. ; 
Τάφος γ. δ. 2,10 μηκ. πλ. 1, ΰψ. 1. Τάφος ε, μήκος 1,40, 
πλ. 0,60 ύψ. 0,40.

Πλησίον τών κτιστών τάφων έπί του κυκλικοΰ δαπέδου έσπαρ- 
μένα εύρομεν τά έξης αντικείμενα, ών τινά μέν διέφυγον πάντως 
την ερευνάν τών συλητών, τινά δέ άπερρίφθησαν, άτε άχρηστα 
αΰτοϊς1 ήτοι τέσσαρα αγγεία (συγκολληθέντα έκ τεμαχίων) ών 
τό έν, τά μέγιστον τών εύρεθέντων μέχρι τοΰδε αγγείων της μυ- 
κηναίας χρονικής περιόδου, είνε πολλοΰ ά,ξιον. Χρυσοΰν πώμα 
πυξίδος διπέταλον. Χρυσουν δακτύλιον άπλοΰν. "Ορμους τινάς 
περιδέραιου οστέινους καί λίθινους. Χαλκοΰν κάτοπτρον. Δίσκον 
μολύβδινον περιηλειμμένον γάνωμα λευκόν μετ’ έρυθρών κύκλων 
καί στιγμών. Τό ημισυ κυκλοτερούς πυξίδος έξ έλεφαντόδοντος 
μετ’ έγγεγλυμμένων κοσμημάτων σπειροειδών. Ρόδακας έξ ύα-
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λινής μάζης, λίθινα βέλη καί έτερα ήττονος λόγου άξια αντικεί
μενα. Αΐ διαστάσεις του θολωτού τούτου μνημείου έ'χουσιν ούτω- 
Διάμετρος του κύκλου 9 μ, 15, ύψος 6. Πλάτος θύρας 1,55. 
Μήκος δρόμου 8,20 πλάτος 2,80. Παράδοξον είνε έν τφ μνη- 
μείιρ τούτιρ ότι ό δρόμος δεν κατεσκευάσθη καθέτως επί της 
κλιτύος, ώς συνήθως, άλλ’ όρίζοντίως, ούτως ώστε ή είσοδος του 
τάφου είνε προσιτή μόνον Ικ του αύτοΰ ύψους τοΰ δαπέδου τής 
θόλου καί δη έξ άρκτου μάλλον ή έξ ανατολών, ώς έχει ή θέσις 
τοΰ τάφου επί τής κλιτύος του όρους.

Μετά την άποπεράτωσιν τής εκσκαφής του τάφου τούτου έπε- 
χειρήσαμεν Ιπί τής κορυφής του όρους, έ'νθα ορατά ήσαν ίχνη 
παναρχαίου φρουρίου, έρεύνας προς εύρεσιν τυχόν λειψάνων οικη
μάτων ή καί μεγάρου συγχρόνου τινός τοϊς τάφοις εποχής. Άλλ’ 
ή κορυφή τοΰ όρους Πιν. Β'. Κ άπολήγουσα εις απότομον κω
νοειδή βράχον, μικρόν σχετικώς παρείχε χώρον πρός οικοδομήν 
μεγάρων ή πολυτελών οικημάτων. Ευθύς έξ αρχής όμως άπεκα- 
λύφθησαν τοίχοι οικοδομημάτων άρχαιοτάτων, έν οις πλεϊστα 
εΰρίσκοντο λείψανα τής μυκηναίας χρονικής περιόδου, τεμάχια 
αγγείων ιδίως τοΰ μυκηναίου ρυθμοΰ. Έξηκολουθήσαμεν τότε 
την άποκάλυψιν τών οικημάτων τούτων έπί έκτάσεως μήκους 20 
μέτρων καί πλάτους 25 ένιαχοΰ, βάθους δέ 2-4 μέτρων. Τά 
έξαγόμενα τής σκαφής ταύτης, άτινα άλλαχοΰ θά έκθέσωμεν λε- 
πτομερέστερον, έ'χουσιν έν όλίγοις ώς εξής. Έν τοϊς έρειπίοις 
τούτοις έβεβαιώθησαν ίχνη δύο οικήσεων, μιας παναρχαίας, καί 
έτέρας σχετικώς νεωτέρας, τής συγχρόνου τή μυκηναίφ, εις ήν 
πάντως άνήκον οί έπί τής κλιτύος άνασκαφέντες θολωτοί τάφοι. 
Οΰ μόνον δέ έκ τών γενομένων ευρημάτων πιστοΰται ή διπλή 
αύτη οίκησις τής κορυφής τοΰ Θορικοΰ, αλλά καί έκ τών λειψά
νων τών οικοδομημάτων, άτινα εύχερώς, ώς έκ τοΰ τρόπου τής 
τοιχοδομίας, διακρίνονται εις δύο κατηγορίας (ϊδ. σχ. Π. Β. ) 
την άρχαιοτέραν, δηλουμένην έν τφ σχ. διά ταινίας απλής, καθ’ 
ήν έχρησιμοποιήθησαν καί ογκώδεις λίθοι, ών τινες μάλιστα καί 
προσφύονται τφ βράχφ μη άποσπασθέντες, καί την σχετικώς 
νεωτέραν, δηλουμένην έν τφ σχεδ. διά σταυροειδούς ταινίας, καθ’ 
ήν διά μικροτέρων λίθων εκτιζον, ομοίως ώς έν τή τοιχοδομίιγ
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των θολωτών τάφων. Τά αρχαιότερα οικήματα ερειδόμενα επί 
κυκλοτερούς τείχους η κρηπιδώματος (Τ. Τ. Τ.) κατά τρεις 
περιόδους κτισθέντος η έπιδιορθωθέντος, κατεστράφησαν οΰτως, 
ώστε αδύνατος εϊνε ή καί κατά φαντασίαν έστω άναπαράστασις 
αυτών. ’Ενιαχού μόνον έσώθη ή διά μεγάλων πλακών έπίστρω- 
σις αυτών (τό δάπεδον) ΰπό την όποιαν άπεκαλύφθησαν λάκκοι 
(Λ) κυκλοτερείς η καί τετράγωνοι, χρησιμεύσαντες ώς τάφοι 
τών οίκούντων έν αΰτοΐς. Έν τοΐς κύκλο τερέσι εΰρομεν πολλαχοΰ 
μεγάλα πιθοειδή αγγεία (τεθραυσμένα) φέροντα κύκλιρ ζώνας 
άναγλύπτου ζητοειδοΰς κοσμήματος, όμοια τοΐς όποίοις εύρέθη- 
σαν έν Κρήτη καί Τίρυνθι καί τά όποια πάντως έχρησίμευσαν 
εις ταφήν έν αΰτοΐς τών νεκρών, διότι έντός αυτών εΰρομεν βέ
βαια ίχνη άνθρωπίνων οστών, πΛησίον de αυτών, καί συνήθως 
έντός οπών υπό τον βράχον, μικρά χειροποίητα αγγεία, άτινα 
δι’ ούδένα άλλον λόγον ήδύναντο νά ώσι κεκρυμμένα ΰπό τους 
βράχους ή όπως άνήκωσιν ώς δώρα εις τόν νεκρόν, πλησίον τοΰ 
όποιου ήσαν τεθειμένα. Έκτος τών μεγάλων τούτων πιθοειδών 
αγγείων εύρέθησαν τεμάχια πλεϊστα αγγείων μονοχρόων μελάνων 
στιλπνών, οίς όμοια εύρέθησαν έν Όρχομενψ τής Βοιωτίας, έν 
Κρήτη καί άλλαις νήσοις τοΰ αρχιπελάγους.

Τής νεωτέρας οίκήσεως τά οικήματα σώζονται σχετικώς καλ- 
λίτερον, αλλά καί ταΰτα δυστυχώς οΰτως, ώστε αδύνατος εινε ή 
άναπαράστασις όλου τινός, καθόσον τά σωζόμενα μέρη τών οικο
δομών αποτελούνται κυρίως έξ υπογείων, κρημνισθέντος εντελώς 
του άνω ορόφου, όστις δυνατόν είνε νά είχε καί τό σχήμα τών 
γνωστών ήμΐν παναρχαίων μεγάρων. Τά ευρήματα έν τή νεω- 
τέργ ταύτη οίκήσει, άποτελούμενα κυρίως έκ τεμαχίων αγγείων, 
άνήκουσιν εις τάς μυκηναίας περιόδους, βεβαιοΰντα την σχέσιν 
τής οίκήσεως ταύτης χρονικώς προς τους άποκαλυφθέντας θολω
τούς τάφους τής κλιτύος.

Μετά την άνασκαφήν ταύτην έπεχειρήσαμεν την άποκάλυψιν 
τοΰ καί άλλοτε άνασκαφέντος έν μέρει μεγάλου οικοδομήματος 
τοΰ κειμένου έν τή πεδιάδι τοΰ Θορικοΰ κάτωθεν τοΰ θεάτρου, τό 
όποιον τινές μέν όνομάζουσι στοάν έτεροι δέ αγοράν, ναόν κττ. 
Τό οικοδόμημα όπερ πρό τής άνασκαφής ήμών ουδόλως έφαίνετο
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ενεκεν εντελούς αυτού νέας έπιχώσεως, έδημοσιεύθη άλλοτε έν τφ 
συγγράμματι των Dilettanti (Antiqu. of Athens cap. 9) μεθ’ 
ικανής άκριβείας. Εϊνε έπίμηκες κτίριον έ'χον περιστασιν έκ 38 
κιόνων δωρικού ρυθμού (14χ7)άνευ ραβδώσεων (εξαιρέσει των 
άκρων αυτών προς την βάσιν καί το κιονόκρανον) έχει δέ δύο εισ
όδους κατά το μέσον των μειζόνων αύτου πλευρών ! Τό εσωτε
ρικόν του οικοδομήματος δεν ήτο έστρωμένον διά πλακών, άγνω
στον δέ εϊνε έάν είχε σηκόν, διότι, του χώρου άνήκοντος εις πολ
λούς ΐδιοκτήτας, δεν μοί επετράπη ή έν τφ μέσφ άνασκαφή του 
κτιρίου. Τά οικοδόμημα τούτο δεν έχει βεβαίως τό σχήμα ναού 
τών χρόνων εις ούς ανήκει (τών αρχών τού ε'. π. X. αίώνος) 
πάντως όμως ήτο ιερόν τι, διά τούς έξης λόγους. Πρώτον άπε- 
καλύφθη εκατέρωθεν τής ανατολικής αυτού εισόδου κατά χώραν 
άνά εν βάθρον αγάλματος (Β Β) ών τά έτερον φέρει Ιφθαρμένην 
μέν άλλ’ όμως βεβαίαν την επιγραφήν : «άνέθηκεν ». Δεύτερον 
εΰρέθη πλησίον τού ετέρου τών βάθρων τούτων τεμάχιον γυναι
κείου άρχαϊκοΰ άγάλματος (όμοιου τοϊς έν Άκροπόλει τών κο
ρών) τό όποιον βεβαίως ίδρυτο ποτέ έπί τού βάθρου τούτου. 
Τρίτον εΰρέθη πρό τινων χρόνων ύπά τού ιδιοκτήτου Άντ. Γ. 
Λούτση έκ Κερατέας πλησίον έκεΐ έπιγραφή έ'χουσα οΰτω : 
Η ΟΡΟ* TE/AENOV* ΤΟΙΝ ΘΕΟΙΝ. Ή έπιγραφή 
δέ αΰτη σχετίζεται βεβαίως προς τό οικοδόμημα τούτο, έπειδή 
δέ άναφέρεε αΰτη τέμενος θεών καί ούχί θεού, είκάζομεν, έν συν
δυασμοί τών άνωτέρω έκτεθειμένων λόγων, ότι τό κτίρεον τούτο 
θά ήτο ιερόν τι τής Δήμητρος καί Κόρης, αίτινες γνωστόν εϊνε 
καί έκ παραδόσεως ότι έλατρεύοντο έν Θορικφ. Τό οικοδόμημα 
έχει μήκος 31,96 καί πλάτος 14,70.

Τελευταΐον άνεσκάψαμεν κατά την άρχαίαν Βραυρώνα πλη
σίον τού ναού τής βραυρωνίας Άρτέμιδος (νΰν "Αγ. Γεώργιος) 
καί έν Πρασιαΐς (πλησίον τού λιμένος Ράφτη) περί τούς δώδεκα 
προϊστορικούς σπηλαεοειδεΐς τάφους, όμοιους τοϊς έν Ναυπλίφ καί 
άλλαχοΰ άνασκαφεισι, έν οίς εύρομεν περί τά τριάκοντα άγγεϊα 
ένα χρυσοΰν δακτύλιον μικρόν, έν χαλκοΰν ξυράν και διάφορα 
μικρά άντικείμενα, άτινα κατεθέσαμεν εις τό ’Εθνικόν Μουσεϊον 
μετά τών έκ Θορικοΰ ευρημάτων. Β. ΣΤΑΗΣ

2
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Έδαπανήθησαν έν Θορικφ μεν 3,922,30, έν Βραυρώνι δέ 
καί Πρασιαϊς δραχ. 326,35, Έν τοϊς τρισί τόποις όμοΰ δραχ. 
4,248,65.

Έν Θήβαις, έπιστατοΰντος του φιλάρχαιου δικηγόρου Εΰστρ. 
Καλόπαιδος, άνευ αμοιβής χρηματικής, ώς καί πρότερον. Ή έ'κ- 
θεσις αύτοΰ ή έπιδοθεϊσα εις τό Προεδρεΐον, έχει ώδε'

Κύριε Πρόεδρε,

Κατά τό ύπ’ άριθ. 378 της 30 Νοεμβρίου 1892 ύμέτερον 
έγγραφον, μεθ’ ού μοί άπεστείλατε τάς κατά τό 1892 δαπανη- 
θείσας εις σκαφάς δραχ. 323 καί 50/00, έξηκολούθησα τάς σκα- 
φικάς έρευνας. Καί πρώτον εις τό παρά τον οίκοδομηθησόμενον 
σιδηροδρομικόν σταθμόν μέρος, ή άνασκαφη του όποιου άπεκά- 
λυψε θεμέλια τοίχου έξ άπλης σειράς κανονικών καί ισοϋψών ογ
κολίθων, πλάτους 80 εκατοστών του μέτρου, τεθειμένων κατά 
μήκος επί μικρόν λελαξευμένου βραχώδους εδάφους, χωροΰντος 
έκ δυσμών πρός άνατολάς ευθέως έπί 32 μέτρα' καί πρός άνα- 
τολάς μέν άδηλον επί πόσον έ'τι έχώρει, διότι έλλείπουσιν οί λί
θοι, πρός δυσμάς δέ σχηματίζων γωνίαν μικρόν άμβλεΐαν στρέ
φει προς νότον καί χωρεϊ κατά τό αυτά πάχος καί ύψος σχεδόν 
ευθέως καί πως τοξοειδώς, έπί δέκα μέτρα, μεθ’ ά άνευρέθη 
φρέαρ έσκαμμένον έν τφ βράχφ καί πλήρες χώματος, όμοια τφ 
όποίω τρία άλλα, βάθους 8—10 μέτρων, κενά, είχεν άποκαλύ- 
ψει ολίγον άπωτέρω πρός νότον ή παρά της Εταιρίας τοΰ Σι
δηροδρόμου προ πολλοΰ γενομένη έκχωμάτωσις. Τό κτίριον αυτά 
έμμένω νομίζων, ώς περιέγραφον Ύμΐν, ότι άπετέλει μέρος της 
βάσεως στοάς τίνος τών έν τη άρχαίιγ άγορ^, πιθανώτατα ημι
κυκλίου. Μετά δέ την σκαφην ταύτην, ην άτυχώς ένεκα της 
παρεμπιπτούσης όδου δεν ήδυνάμην νά έπεκτείνω πρός νότον, 
άνέσκαψα ικανόν μέρος έκ της βόρειας πλευράς τών τειχών τοΰ 
άρχαίου περιβόλου μικρόν πρός δυσμάς της νυν κοίτης του Ίσμη- 
νοΰ. Ή πλευρά αύτη διέρχεται είς τό μέρος αυτό 115 μέτρα 
άκριβώς πρός βορράν της σιδηροδρομικής γραμμής, τά δέ τείχη
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αυτής άνευρέθησαν εις βάθος μέτρου έ'χοντα πάχος τριών καί 
ήμίσεος μ,έτρων καί άποτελούμενα έξ όγκωδεστάτων, κανονικών 
καί σκληρών λίθων, οί'τινες εις το μέρος αυτό είναι αυτοί οι θε
μέλιοι τεθειμένοι επί λελαξευμένου βραχώδους εδάφους· το μέρος 
δ’ αυτό, 15 περίπου μέτρων μήκους, εκατέρωθεν μέχρι του 
βραχώδους εδάφους σκαφέν ήναγκάσθην να έπιχώσω μετ’ ού 
πολύ, άτε κείμενον έν κήπω ιδιοκτήτη, ού Ιπέκειτο ή καλλιέρ
γεια. ’Ανέσκαψα δέ καί τό έν τη κοίτη του Ίσμηνοΰ διερχόμε- 
νον τμήμα της αυτής πλευράς, όπερ φαίνεται βαθύτερον καί 
πολλω πλατύτερον του πρώτου, διότι ί'σως ΐστατο έκεϊ πύργος ή 
έσχηματίζετο στροφή του τείχους- καί τό μέρος δ’ αύτο έκαλύ- 
φθη κατόπιν ΰπό άμμου μετά πολυομβρίαν. Άνασκάψας εϊτα 
περί τά δέκα μέτρα πλησίον καί προς βορράν τής σιδηροδρομι
κής γραμμής την ανατολικήν όχθην του Ίσμηνοΰ άνεΰρον τό διά 
τεμαχίων κεράμων έστρωμένον κα< κονιατόν έδαφος δωματίου 
χωροΰντος έκ βορρά προς νότον περί τά τρία μέτρα, έν φ είναι 
κεχωσμένος παχύς έκ σκληρού λίθου κύλινδρος, ώς σπόνδυλος 
στύλου, διαμέτρου μέν 80 εκατοστών, έξέχων δέ του εδάφους 
50 εκατοστά του μέτρου, ούτινος ή άνω επιφάνεια φέρει έν τφ 
κέντρφ τετράγωνον κοιλότητα πλάτους καί βάθους 15 εκατο
στών του μέτρου" πιθανώς ήτο έκεϊ μυλών ή έλαιοτριβεϊον. Δεν 
ήρεύνησα δέ είσέτι καί τά ανατολικόν μέρος του δωματίου, ΐνα 
μή καταστρέψω τήν έπ’ αϋτοΰ διερχομένην κοινοτάτην αγροτι
κήν καί αμαξιτόν οδόν. Είτα χωρών προς άνατολάς του Ίσμη
νοΰ ήρεύνησα διάφορα σποράδην σημεία, όπου μοί έπετρέπετο ή 
σκαφή άνευ βλάβης κτημάτων καλλιεργημένων, πρός άνεύρεσιν 
τής συνεχείας τής γραμμής του περιβόλου καί τής πρός νότον 
στροφής αύτής· ένεκα δέ του πρανούς του εδάφους υπάρχει βαθύ 
έπίχωμα καί τά τείχη ένιαχοΰ ανευρίσκονται τρία ύπό τό έδα
φος μέτρα.

Μετά δέ τά ανωτέρω μέρη καί μετά μείζονος επιμονής άνέ- 
σκαψα εύρύτατον χώρον (περί τά 25 μέτρα κατά μήκος καί 
περί τά 15 κατά πλάτος) μέχρις αύτοΰ του βραχώδους έδάφους 
καί εις βάθος πολλαχοΰ υπέρ τά τρία μέτρα, έκ του νοτιοανα
τολικού άκρου του περιβόλου, ένθα, ώς έγραφον Ύμϊν κατά τό
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παρελθόν έτος, προ πολλοΰ πέπεισμαι δτι ΐσταντο αί Όμολωί- 
δες πύλαι. Ευτυχώς δέ ή σκαφή, καίπερ άτελης είσέτι καί μέ~ 
χρι τοΰδε σχεδόν τα πάντα κατεστραμμένα δεικνύουσα, ούχ ητ- 
τον κυροΐ την περί της θέσεως των πυλών αυτών πεποίθη
σήν μου.

Της σκαφης ταύτης ήρξάμην άπό τοΰ πρός έ'ω χθαμαλωτέρου 
καί όμαλοΰ εδάφους χωρών βορειοδυτικώς καί άποκομίζων διά 
χειραμαξίων τα άνασκαπτόμενα χώματα καί πολλά συντρίμ
ματα λίθων εις τάς πρός άνατολάς καί νότον κλιτύας. Καί πρώ
τον άπεκαλύφθη συνεχές στρώμα βραχώδες, πλάτους 5 μέτρων, 
καθέτως καί εις βάθος εκατέρωθεν λελαξευμένον, όμαλώς δέ καί 
επιεικώς ανιόν βορειοδυτικώς, οία άνάντης καί ευθεία προς τόν 
περίβολον οδός, έπί 15 μέτρα διηκον, προς δέ τό τέρμα ήμιό- 
λιον μέτρου έξέχον τοΰ λοιπού έδάφους. ’Εκεί δέ τό μέν πεντά- 
μετρον πλάτος τελευτή, τό δέ βραχώδες στρώμ.α εξακολουθεί 
συνεχές, καθέτως καί ίσοβαθώς λελαξευμένον καίύπό όρθάς γω
νίας εκατέρωθεν της όδοΰ ταύτης έκτεινόμενον ευθέως, επιεικώς 
δέ καί όμαλώς άνερχόμενον μέν πρός νότον, κατερχόμενον δέ 
πρός βορράν, καί οίονεί αποτελούν τάς βάσεις η ανάλημμα του 
περιβόλου. Είτα δε βαθμηδόν πρός τά ένδον χωρούσης της σκα- 
φής άπεκαλύφθησαν πρός νότον μέν οΰδέν άλλο η συντρίμματα 
κανονικών ογκολίθων άτάκτως έρριμμ.ένων έπί τοΰ βραχώδους, 
όμαλώς λελαξευμένου καί ή ρέμα νοτιοδυτικώς ανιόντος εδάφους· 
ένδοτέρω δέ καί απέναντι της όδοΰ έδαφος βραχώδες, κανονικώς 
λελαξευμένον κατά διαφόρους διευθύνσεις, καί οίονεί πρός θεμε- 
λίωσιν, ογκόλιθοι κανονικοί Ικ τών τειχών άτάκτως έριμμένοι, 
οί πλεΐστοι δέ καί τεθραυσμένοι καί τεμάχια μεγάλων κεράμων. 
Πρός βορράν δέ εκτός μέν του λελαξευμένου βράχου άτάκτως 
έκεϊσε έρριμμένοι τρεις μεγάλοι, ισοπαχείς, εύθρυπτοι καί κυρτώς 
λελαξευμένοι λίθοι, άνήκοντες βεβαίως εις τάς αψίδας τών πυ
λών εντός δέ πρός μέν τά άκρον καί περί τά δέκα μ-έτρα βο- 
ρειότερον της όδοΰ, φρέαρ κανονικώς έν τω βράχω έσκαμμένον, 
περί τά 7 μέτρα βαθύ, κενοΰ υπογείου υδραγωγείου χωροΰντος 
βορειοδυτικώς. Έσωτέρω δέ καί πρός δυσμάς περί τά επτά μέ
τρα, ύπό σωρούς άτάκτως έρριμμένων κανονικών όγκολίθων, τών
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πλείστων τεθραυσμένων καί εις βάθος περί τά τρία μέτρα επί 
βραχώδους εδάφους έξωμαλισμένου μέγα κυκλοειδές λάξευμα, 
μήπω δλον άνασκαφέν, βάθους μέχρις ήμίσεος καί πλάτους ενός 
καί ήμίσεος μέτρου , έν φ πιθανώτατα έθεμελιοϋτο κυκλικώς ό 
έτερος των πυλών πύργος, τεμάχια παχειών κεράμων κίτρινη 
κεχρωματισμένων βαφή, προς δέ τρεις ήλοι καί δύο τεμάχια 
σκληρών λίθων έκ παραστάδων βεβαίως τών πυλών καί ταΰτα 
διότι φέρουσιν έντομάς καί κοιλότητας τών έλλειπόντων στρο- 
φέων.

Έκ τής άχρι τοΰδε γενομένης έκεΐσε σκαφής καί τών εύρεθέν- 
των λίθων ούδεμία μέν απομένει αμφιβολία περί τής έκεΐ στά
σεως τών πυλών έκ δέ τής άταξίας καί τών θέσεων εν αίς ανευ
ρίσκονται οι λίθοι καί τά περιβάλλοντα αυτούς στρώμ,ατα χω
μάτων τε καί συντριμμ-άτων άναμίξ, φαίνεται πρώτον μέν ότι 
ούτοι έρρίφθησαν έκεϊ άποκιλυνδηθέντες έκ του μ.ικρόν (δύο ή 
τοία το πολύ μέτρα) έσωτέρω πρός δυσμάς καί άσκάφου έ'τι μέ
ρους, ΰφ’ ο καλύπτονται ετι αί βάσεις τών τε πυλών καί τών 
τειχών, είτα δέ ότι μετά τάς πρώτας καταστροφάς καί τό μέ
ρος αυτό άνεσκάφη καί οί πλεϊστοι τών έκεϊ έρριμένων λίθων καί 
μάλιστα οί στερεώτεροι καί εϋχρηστότεροι άφηρέθησαν κατά και
ρούς, πολλοί δέ δυσμετακόμιστοι, έν οίς καί τινες εις τόξα άνή- 
κοντες, έθραύσθησαν.

Έν άρχή τής εις τά μέρος αυτό σκαφής καί μ,άλιστα μετά 
τήν άποκάλυψιν τής έδοΰ καί του μετ’ αυτήν εκατέρωθεν έξα- 
κολουθοΰντος λελαξευμ,ένου βραχώδους εδάφους, ήλπιζον ότι τάς 
βάσεις τών πυλών ήθελον άνεύρει ένδοτέρω μέν πάντοτε, πλήν 
κατ’ ευθείαν άπά τής όδοΰ χωρών’ διό καί πρώτον τοιαύτην 
είχε φοράν ή σκαφή μέχρι, τής βραχώδους βάσεως- είτα δέ 
έτράπη άριστερρί πρός νότον καί τελευταϊον δεξιρί πρός βορράν 
καί πολύ βαθύτερον καί εύρύτερον, όπου άνεΰρον καί τό μηπω 
όλον άνασκαφέν ευρύ κυκλοειδές λάξευμα’ διό καί άνεσκάφη ευ
ρύτερος του άρχήθεν ΰπολογισθέντος χώρος μέχρι του βραχώδους 
έδάφους, ή δέ εργασία έξηκολούθησε μέχρι τής πέμπτης ύπερ- 
μεσοΰντος, διότι καί ό καιρός έ'τυχεν έως τότε ευνοϊκός καί ευ
καιρία μοί εδόθη’ τούτων δ ’ ένεκα καί τοΰ ζήλου τής άνευρέ-
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σεως των πυλών αΰξομ.ένου καί αί δαπάναι ΰπερέβησαν τό δι- 
πλάσιον της παρ’ έμοί προκαταβολής.

Έν τελεί παρακαλώ θερμώς το Συμβούλων της Εταιρίας ϊνα 
εύαρεστούμενον έγκρίνη μέν την επί πλέον της προκαταβολής 
γενομένην δαπάνην, έξακολουθήση δέ τάς ένταΰθα σκαφικάς 
έρευνας, καί κυρίως συμ,πληρώση τάς του τελευταίου μέρους 
προς άποκάλυψιν τών βάσεων τών πυλών.

Έν Θήδαις, τη 16 Δεκερ.6ρίου 1893.

Ευςτ. Καλοπαις

Έδαπανήθησαν δραχ. 633,35.

Τέλη Μαίου του 1893 έλήφθη άδεια του 'Υπουργείου, ην 
ήτησεν ή Εταιρία ΐνα δι’ άνασκαφής έξετάσ?? την κοίτην του 
Ήισσοϋ κατά την θέσιν την καλουμένην κοινώς Καλλιρρόην, 
δηλ. υπό τον εκεί άποτόμως καταπίπτοντα βράχον καί κάτωθεν 
του έκκλησιδίου της άγιας Φωτεινής. Του έργου τούτου,έφορευού- 
σης καί επιτροπής έκ συμβούλων,έπεστάτησεν ιδίως ό έν τη υπη
ρεσία: της Εταιρίας διατελών Ά. Σκιάς, όστις συνέταξεν έκ- 
θεσιν (1).

Έδαπανήθησαν εις την άνασκαφήν ταύτην δρ. 8,576,90.

’Επισκευή αρχαίου μνημείου, κριθεΐσα προ πολλοΰ άναγκαία, 
έξετελέσθη το έτος τούτο- έστερεώθη του έν Μυχήναις λεγομένου 
τάφου τής Κλυταιμήστρας τό θύρωμα ασφαλώς, κατά σχέδιον 
έκπονηθέν ύπό του νομομηχανικοΰ Άργολίδος Α. Πετσάλη, δα- 
πανηθεισών εις τό έργον δρ. 2,507,15, έν φ ποσφ συμ.περιλαμ- 
βάνονται καί τά έ'ξοδα τά γενόμ,ενα διά μεταβάσεις έκεϊσε του 
αρχιτέκτονας κ. Μούση καί έπιτροπών έκ τού Συμ.βουλίου πρός 
έπιθεώρησιν. Έν τούτψ τώ έ'τει έπληρώθη καί ή τελευταία δό-

(1) ’Αντί της Ιν τη συνελεύσει τών εταίρων άναγνωσθείσης συντο'μοιι έκθέσεως 
δημοσιεύεται ετέρα διεξοδικωτέρα έν τελεί του παρο'ντος τεύχους.
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σις εις τον εργολάβον της επισκευής τοΰ επιστυλίου του Όλυμ- 
πιείου, δρ. 2,599,54.

Καί άλλο δέ ομοιον έ'ργον άνέλαβε το Συμβούλιον το έτος 
τοΰτο, την επισκευήν εικόνων τινών ψηφιδωτών τοΰ ναού της 
μονής Δαψνίου, άφοΰ ό πέρυσιν ύπό της Κυβερνήσεως μετακλη- 
Οεΐς έξ ’Ιταλίας ευδόκιμος ψηφοθέτης Νονο έκτελέσας τινάς έν 
τφ τρούλλφ έπισκευάς, έ'μελλε, λήξαντος του χρόνου της μετ’ 
αύτοΰ συμφωνίας, ν’ άπέλθη εις την πατρίδα του, ένφ έμεναν 
ανεπισκεύαστοι καί απειλούμενοι ύπό φθοράς ανεπανόρθωτου άλ- 
λαι τινές έ'τι εικόνες του ναού, πολύ πλέον, κατά την κρίσιν ει
δημόνων, διασώσεως άξιαι διά την εύτεχνίαν των. “Οθεν τό 
Συμβούλιον δι’ επιτροπής του ήλθεν εις συμφωνίαν νέαν μετά τοΰ 
Νονο καί έπανελήφθησαν αί διακοπεϊσαι έργασίαι. Ώρίσθη δι’ 
αϋτάς τό πρώτον ή δαπάνη εις τέσσαρας περίπου χιλιάδας δραχ
μών, ύστερον ηύξηθη δε καί μέχρι επτά χιλιάδων. Προχωρήσαν- 
τος ούτω τοΰ έργου έδαπανήθησαν εις αυτά μέχρι της 20 Δεκεμ
βρίου 1893 δραχμαί 4,716,40.

Άγοραι άρχαίων έργων τέχνης καί επιγραφών εγένοντο κατά 
τό έτος μέτριαι, δαπανηθεισών εις αύτάς δραχμών 4,241,30. 
Έκ τούτων αί 1,503,50 έδόθησαν διά νομίσματα.

Τών άγορασθέντων πάντων ώς καί τών ολίγων δωρηθέντων 
τη Έταιρίγ αρχαίων μετά τών ονομάτων τών δωρητών θά 
προστεθη κατάλογος έν τφ τυπωθησομένφ τεύχει της λογοδοσίας 
ταύτης.

Πάντα δετά άπό της έν έτει 1858 άναβιώσεως της ’Εται
ρίας κτηθέντα αρχαία, πλήν τινών κοινότατων καί άσημάντων, 
είναι καταγεγραμμένα έν χειρογράφοις καταλόγοις, τηρουμένονς 
έν τώ Μετσοβίιρ καί προσιτοΐς εις τον βουλόμενον νά λάβγι αυ
τών γνώσιν. Ό γενικός αριθμός τών καταγεγραμμένων συμπο- 
σοΰται νΰν εις 21,361 (1). Ή καταγραφή αύτη γίνεται άπό 1

(1) Σύγκειται ό άριθμός ουτος εκ τών έξης καθ’ ΰλην ειδικών άριθμών: Λίθι
νων 5026, χαλκών 1507 (έξ ών 119 σταθμά ), σιδηρών 97, μολυβδίνων 3225 (έξ 
ών 1412 σύμβολα, 445 σταθμά, 803 μολυβδο'βουλλα), άργυρών 90, ‘χρυσών 293, 
οστέινων ΙβΟ,υαλίνων 429,διάφορων υλών 349, πήλινων άγγείων 5938, πήλινων 
μορφών 2140, πήλινων λύχνων 1409, πήλινων μητρών 242, πήλινων σκευών
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ετών υπό τοϋ έπιμελητοΰ τοΰ Μουσείου της Εταιρίας ’Αθανα
σίου Σ. Κουμανούδη, βοηθουμένου καί υπό τοΰ πρό τετραετίας 
έπί τούτω προσληφθέντος Ίω. Γιαννικάκη διδάκτορος της φιλο-

Ή εις τό ’Εθνικόν κεντρικόν Μουσεϊον παράδοσις των έν μι^: 
των αιθουσών τοΰ Μετσοβίου άποκειμένων αρχαίων των Μυκη
νών, Σπάτα, Μενιδίου, Ναυπλίου, Βαφειοΰ, περί ης έγένετο 
λόγος έν τή περυσινη λογοδοσίγ ώς άρξαμένης, λέγομεν σήμερον 
ότι συνετελέσθη τή 4 Σεπτεμβρίου 1893.

Τέλη δε Ιουλίου μας ήλθεν έγγραφον τοΰ 'Υπουργείου παι
δείας περί παραόόσεως πάντων των αρχαίων τής Εταιρίας εις 
τον έφορον αρχαιοτήτων Β. I. Λεονάρδον, ΐνα συμφώνως τω ιγ' 
άρθρφ τοΰ τής Εταιρίας όργανισμοΰ κατατεθώσιν εις τό ’Εθνι
κόν κεντρικόν Μουσεϊον, ού ή οικοδομή συνετελέσθη. Άπεφασί- 
σθη λοιπόν να γίνγι ή παράδοσις και έγράψαμεν εις τό 'Υπουρ- 
γεϊον, ότι καί τάς θήκας μετά τών εξαρτημάτων αυτών καί άλ-

305, πήλινων πυραμιδοειδών 119, πήλινων άρτοειδών 28, πήλινων λαβών αμ
φορέων ενεπίγραφων 4. — Ίστέον δε οτι αί λαβαί άμφορε'ων αί ενεπίγραφοι 
(εκ 'Ρο'δου, Θάσου, Πάρου, Κνίδου, Κολοφώνος καί άλλων το'πων) συμποσοΰν- 
ται νυν δπέρ τάς 10 χιλιάδας, άποκείμεναι έν τοΐς όπογείοις τοΰ Βαρβακείου, 
έξ ών με'γα μέρος έξεδόθη υπό Alb. Dumont έν τφ βιβλίου Inscriptions cdra- 
miques de Grbce. Paris, 1871.

Νομίσματα δέ όπάρχουσιν (Ελληνικά, 'Ρωμαϊκά, Βυζαντινά, Μεσαιωνικά 
καί Νεώτερα):

Χρυσά................................................................................................................. 4
’Αργυρά............................................................................................................... 73
Χαλκα (έν οΐς καί τά έκ κράματος) ............................................................. 2660
Τουρκικοί παράδες ....................   508

Τό όλον...................................................................... 3245

καί εινε πάντα ακριβώς καταγεγραμμε'να έν ίδίω καταλόγω.’Έτι σημειοΰμεν, οτι 
τών πήλινων αγγείων της Εταιρίας υπάρχει Γαλλιστί έκδεδομένος κατάλογος 
όπό Μ. Collignon, τυπωθείς έν Παρισίοις τω 1878, τών δέ πήλινων μορφών 
ώσαύτως Γαλλιστί δπό J. Martha, έν Παρισίοις 1880. Έν δέ τω βιβλίου τοΰ 
L. von Sybel τώ έπιγραφομε'νω Katalog der Sculpturen zu Athen. Mar
burg, 1881, καί τά της Εταιρίας όσα έως τότε είχε λίθινα γλυπτά, περιεγρά- 
φησαν σχεδόν πάντα. Άναφέρομεν καί τόν έξης έπίτομον κατάλογον τών Άθί}- 
νησι Μουσείων Die Museen Athens, von Arthur Milchhofer. Athen, K 
Wilberg, 1881.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:16 EEST - 54.226.8.97



— 25 —

λων μικροτέρων σκευών, χρησίμων προς έκθεσιν των άρχαίων δω- 
ρεΐται τή Κυβερνήσει ή Εταιρία. Αΐ θήκαι αύται πολυτελείς 
ουσαι (άρμάρια, τράπεζαι καί βάθρα) εκτείνονται εις μήκος 148 
μέτρων, καί έδαπανήθησαν εις αύτάς πλέον των 55 χιλ. δραχ
μών. Άφοΰ δέ ύπο επιτροπής του Συμβουλίου έκανονίσθη καί 6 
τρόπος της παραδόσεως, ήρχισεν τη 24 Σεπτεμβρίου 1893, γε- 
νομ,ένης άρχής άπό τών αγγείων, εξ ών παρεδόθησαν μέχρι σή
μερον 6452. Συντάσσονται δέ, ώς εΐκός, έκάστοτε πρωτόκολλα 
υπό τοΰ παραδίδοντος Άθ. Σ. Κουμανοΰδη καί του παραλαμ- 
βάνοντος Β. I. Λεονάρδου.

Εις τα διάφορα κυρίως είπεϊν Μουσειακά έργα έδαπανήθησαν 
δραχ. 3,675,80.

Ή βιβίιοθήκη τής Εταιρίας ηΰξήθη κατά τό έτος διά δα
πάνης δραχ. 3009,80, έν αις καί τά δετικά τών άγορασθέντων 
βιβλίων. Πίναξ έμφαίνων τά τε άγορασθέντα καί τά δωρηθέντα 
ή κατ’ ανταλλαγήν τών δημοσιευμάτων τής Εταιρίας είσελ- 
θόντα βιβλία θά προστεθή, ταύτη τή εκθέσει. Πάντων δέ τών 
άπ’ άρχής τής Εταιρίας κτηθέντων βιβλίων υπάρχει κατάλογος 
ακριβής Ιν δελτίοις. ‘Ήδη δέ καί έν ΐδίφ βιβλίιρ άντιγράφεται 
κατ’ άλφαβητικήν τάξιν τών ονομάτων τών συγγραφέων.

Έτροποποίησε τό Συμβούλιον τόν τοΰ 1885 κανονισμόν έκδό- 
σεως τής’Αρχαιολογικής Έφημερίδος.’Αντί τής πρώην -ίριμ,ελοΰς 
έξελέχθη πενταμελής επιτροπή έπιμελουμένη τά τής έκδόσεως,έκ 
συμβούλων συγκειμένη τών κ.κ. Σ. Φιντικλέους, Π. Καββαδία, 
Γ. Νικολαΐδου, Δ. Μακκά καί Κ. Μυλωνά, τελούντων τό έργον 
των άνευ χρηματικής άμοιβής, εκδότης δέ τής Έφημερίδος Ικ 
τών πέντε ώνομάσθη ό κ. Μυλωνάς. Ό κανονισμός ό νέος άνε- 
γράφη ολόκληρος έν τοΐς χειρογράφοις πρακτικοϊς τής συνεδριά- 
σεως τής 30 ’Ιουλίου 1893. Έτι έδέχθη τό Συμβούλιον νά κα- 
ταρτισθή γραφεϊον τής Έφημερίδος εν τινι τών ισογείων δωμα
τίων τής ’Ακαδημίας, ο καί κατηρτίσθη μετά θηκών, επίπλων 
καί σκευών.

Κατά τόν ειρημένον κανονισμόν έξεδόθησαν τά τοΰ έτους 1893 
τέσσαρα τεύχη.

■Ηηκ
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Της Έφημερίδος ΰπάρχουσιν έν μέν τή άποθήκη σώματα 
1681 των ετών 1883—1893, παρά δέ τφ βιβλιοπώλη προς 
πώλησιν 220 (28 των ετών 1883—1892, καί 192 του έτους 
1893), ήτοι έν όλιρ σώματα άπώλητα κατά την σημείωσιν του 
κ. Μυλωνά, ητις έμελλε μέν να διανεμηθή έντυπος μετά του νυν 
ΰπ’ δψιν σας ίσολογισμ,οΰ, άλλ’ ένεκα βραδύτητος, προελθούσης 
έξ ασθένειας του βιβλιοπώλου, δεν έτυπώθη εγκαίρως. Θά κα- 
ταχωρισθή όμως έν τοΐς Πρακτικοΐς και νυν Iν χειρογράφω θά 
ύποβληθη μετά τών άλλων λογαριασμών εις την έξελεγκτικήν 
επιτροπήν.

Έγ ταΐς έπαρχίαις τον βασιλείου έπληρώνοντο ύπο τής 
Εταιρίας καθ’ δλον μέν τδ έ'τος ψύΛακες άρχοηοτήτωγ έν 
Έλευσϊνι, 'Ραμνοΰντι, Άμφιαρείω τφ Ώρωπίιρ, Θεσπιαΐς, Τα
νάγρα, Έπιδαύριρ τή Άργολική, Μυκήναις, Τύρινθι καί Άμ.υ- 
κλαιιρ τής Λακωνικής, έν δέ τφ ένταΰθα Διπύλφ άπδ τής 25 
Νοεμβρίου 1893 ή Εταιρία έ'παυσε τοΰ νά πληρώνη άρχαιο- 
φύλακα καί έγνωστοποίησε τοΰτο εις τδ 'Υπουργεΐον τής παι
δείας. Επιδόματα δέ μισθού και οδοιπορικά τά συνήθη έδόθη- 
σαν κατά τδ έτος είς δύο έφορους αρχαιοτήτων τής Κυβερνή- 
σεως έπιστατήσαντας εις τάς τής Εταιρίας άνασκαφάς, έτι δέ 
καί είς τδν έπιτηρητήν τής έν Έπιδαύριρ άνασκαφής Έπ. Κο- 
ρομάντζον

Ήγοράΰθησαγ χρήμασι τής Εταιρίας άγροϊ δύο όλιγότιμοι 
έπί τής άκροπόλεως Έλευσΐνος, 6 εις τοΰ Άναστ. Παπανικο- 
λάου, ό άλλος τής Σωτήρας Στάθη, ώς κριθέντος αναγκαίου νά 
συμπεριληφθώσιν εις τδν έ'κεϊ άνασκαπτόμενον χώρον. Τίμημα 
καί έξοδα τών δύο όμοΰ δρ. 119.

Έγράψαμεν δε εις τδ Υπουργεΐον παιδείας δι’ εν άλλο κτήμα 
τοΰ έν Έλευσϊνι Ίω. Σ. Βασίλη, παρακαλοΰντες νά ένεργη— 
θώσι τά κατά τδν περί αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως νόμον.

'Ωσαύτως διεβιβάσαμεν εις τδ αυτό 'Υπουργεΐον αναφοράς 
δύο τών εδώ κατοίκων, τοΰ Σταμ. Άθ. Βασιλείου καί τοΰ Ν. 
Γενήσαρλη, αίτούντων νά έξαγορασθώσι κτήματά των, τοΰ μέν 
Σ. Α. Βασιλείου άγρδς 4 στρεμμ.άτων κατά την θέσιν Πνύκα, 
ένθα έσκαψεν ό καθηγητής κ. Δοέρπφελδ, τοΰ δέ Γενήσαρλη έρ-
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γαστήριον έπ! του χώρου του άσκάπτου Ιτι της μεγάλης 'Ρω
μαϊκής οικοδομής, ήτοι της παλαιάς πυρποληθείσης άγοράς καί 
συνεστήσαμεν τάς αιτήσεις των δύο τούτων πολιτών.

Έγράψαμεν Ιτι εις τό αυτό Ύπουργεϊον έν μηνί Μαία), πα- 
ρακαλοΰντες να έλευθερώση τον εντός τοΰ περιβόλου του ένταΰθα 
Όλυμπιείου τόπον άπό των έκεϊ υπαρχόντων τριών καφείων, ίνα 
έξακολουθήσωμεν καί φέρωμεν εις τέλος την άπό έτών έκεϊ άρ- 
ξαμένην καί διακοπεϊσαν άνασκαφήν.

Τό 'Ύπουργεϊον της παιδείας δι’ εγγράφου του τής 11 ’Ιου
νίου 93 έγνωστοποίησε τή Έταιρiff, ότι, «έπειδή τό κράτος 
δεν δύναται τώρα ένεκα τών οικονομικών δυσχερειών, νά δια— 
θέτγι τά αναγκαία ποσά διά τάς εργασίας τής άρχαιολογικής 
υπηρεσίας έξ ιδίων πόρων, δέον νά ληφθώσιν ούτοι οί πόροι έκ 
τών τοΰ άρχαιολογ. Λαχείου, ούτως ώστε περιορίζουσα ή Εται
ρία κατά τι τάς εργασίας της νά δύναται νά θέτη εις διάΟεσιν 
τοΰ 'Υπουργείου τό ήμισυ τών έκ τοΰ Λαχείου καθαρών εσόδων, 
καί τό μέτρον τοΰτο θά είναι προσωρινόν». Διά πέντε ψήφων 
κατά τριών δεν έδέχθη τά Συμβούλιον την υπουργικήν ταύτην 
πρότασιν καί εστάλη άπάντησις τοιάδε- ότι «ή Εταιρία πάν
τοτε μέν ήλθεν επίκουρος εις τάς άνάγκας τής αρχαιολογικής 
υπηρεσίας τοΰ Κράτους καί άπόδεεξις, ότι καί νΰν Ιτι έχει νά 
λαμβάνγι παρά τής Κυβερνήσεως δρ. 83 χιλ. προκαταβληθείσας 
άπό έτών άτόκως, έξακολουθεΐ δε καταβάλλουσα εις μισθούς 
διαφόρων ύπό τής Κυβερνήσεως διοριζομένων φυλάκων τών έπαρ- 
χιακών μουσείων καί άρχαιολογικών τινών τόπων καί έν αυτή 
ετι τή πρωτευούσιρ ποσόν ούκ εΰκαταφρόνητον έτησίως, καί 
ήναγκασμένη είναι ένεκα αυτών τούτων τών οικονομικών δυσχε
ρειών τοΰ Κράτους ού μόνον Μουσεία νά κτίζ-ρ έν ταΐς έπαρ- 
χίαις, ώς έν Τανάγρα, Έλευσίνι καί Έπιδαύρω, άλλά καί έζ 
ιδίων νά έξαγοράζγι αυτή καί τόπους τινάς ένθα άπό έτών ένερ— 
γοΰνται άνασκαφαί, αΐτινες άνάγκη είναι νά άποπερατωθώσιν· 
ΙΊρός τούτοις οί άλλοι πόροι τής Εταιρίας οί έκ συνδρομών καί 
τόκων ούσιωδώς ήλαττώθησαν ένεκα τής έπικρατησάσης οικονο
μικής κρίσεως. "Οθεν τό Συμβούλιον άναγκάζεται νά μή άντα- 
ποκριθή εις τήν επιθυμίαν τής Κυβερνήσεως. “Αλλως δέ, καί άν
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δεν ύπήρχον οϊ άνωτέρω λόγοι, πάλιν τό Συμβούλιον Θεωρεί 
εαυτό αναρμόδιον ν’ άποφασίσγι περί έκχωρήσεως μέρους των 
πόρων τής Εταιρίας».

Έν μηνί Άπρίλίω το'Υπουργεΐοτ τηζ παιδείας έ'πεμψεν εις τον 
Πρόεδρον τής Εταιρίας (επειδή ούτως ήτο έπιγεγραμ.μένον) εν 
δέμα ενσφράγιστον, σταλέν έξ Αίγυπτου, όπερ άφοΰ ήνοίχθη, 
εϊδομεν ότι περιείχε νομίσματα τής συλλογής του μακαρίτου 
Ίω. Δημητρίου του έκ Λήμνου, καί ήσαν ταΰτα έν άργυροΰν 
καί τρία χρυσά. Έπέμψαμεν δέ αυτά πάλιν εις τό αυτό ύπουρ 
γεϊον διά του ύπ’ άριθ. 81 τής Εταιρίας εγγράφου μετά περι
γραφής καί δηλώσεως του βάρους των χρυσών.

Έχει έτι τό Συμ.βούλιον νά άναφέργ καί περί των εζής" Έν 
ταΐς συνεδριάσεσι τής α' καί τής ιγ' Μαρτίου 1893 έξήτασε τό 
Συμβούλιον τάς παρατηρήσεις καί προτάσεις τής εξελεγκτικής 
επιτροπής των του έτους 1892 λογαριασμών καί τινάς μέν τού
των παρεδέχθη καί άπεφάσισε νά βληΘώσιν εις ενέργειαν, ώς τό 
νά συντάσσεται τοΰ λοιπού άναλυτικώτερον ό ισολογισμός καί 
τινα άλλα, εις τινας δέ παρατηρήσεις έκρινεν ορθόν καί δίκαιον 
νά κάμ.Υ) άντιπαρατηρήσεις, καί συγχρόνως άπεφάσισε τά έν ταΐς 
ειρημέναις δυσί συνεδριάσεσι διεξετασθέντα νά τυπωθώσιν έν τφ 
τεύχει τών Πρακτικών τοΰ 1892, όπως καί έγένετο ήδη έν τώ 
πρό ολίγων ημερών δημοσιευθέντι τεύχει σελ. 81—84. Περί 
δύο δέ τών τότε παραδεκτών γενομένων ,ήτοι περί κατασκευής 
κτηματολογίου τής Εταιρίας καί περί δαπανηθέντος όλικώς ποσού 
εις αγοράν βιβλίων άπ’ άρχής τής συστάσεως τής Εταιρίας, τά 
Συμ.βούλιον ύστερον έν τή συνεδριάσει τής 2 Φεβρουάριου του 
έτους τούτου διασκεφθέν έκ νέου, άπεφάσισε νά ρηΘή έν τή ση
μερινή λογοδοσία, ότι «ή τοΰ κτηματολογίου κατασκευή απαι
τεί χρόνον καί έγένετο μέν προκαταρκτική έργασία δι’ αυτό, Θά 
συνεχισθή δέ από τό προσεχές Συμβούλιον», έτι δέ, ότι «ή ση- 
μείωσις τοΰ διά βιβλία ποσοΰ τών προτέρων έτών άναβάλλεται» , 
ό δή καί λέγομεν σήμερον ένώπιόν σας.

Τό Συμβούλιον έδωκε συνδρομήν εις τον Π. Καββαδίαν διά 
40 σώματα τοΰ Γαλλιστί έκδοθέντος συγγράμματος του «Fouil- 
les d’Epidaure» δραχμάς 4677.
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'Ωσαύτως εις τον Χρ. Τσούνταν διά 50 σώματα του Ελλη
νιστί έκδοθέντος συγγράμματος του «Μυκηναΐος πολιτισμός» δρ. 
2000.

'Ωσαύτως εις τον Γερ. Μαυρογιάννην διά 30 σώματα του 
περί Βυζαντινής τέχνης Ελληνιστί έκδοθέντος συγγράμματος 
του, δραχ. 300.

Τα βιβλία ταΰτα, ώς καί τά ΰπολειπόμενα έτι εν τη βιβλιο
θήκη της Εταιρίας αντίτυπα του περί των της Κρήτης νομι
σμάτων βιβλίου του Ίω Σβορώνου έκρινε το Συμβούλιου καλόν 
να τά διανείμη δωρεάν εις τινα των εν τω βασιλείω καί έκτος 
αυτού Ελληνικά καΟιδρύματα καί σωματεία ώς καί τινας λό
γιους άρχαιολογούντας καί διενεμήθησαν ούτως όπως άνεγράφη- 
σαν λεπτομερώς καί όνομαστί έν τοϊς τηρουμένοις χειρογράφοις 
Πρακτικοΐς τού Συμβουλίου καί δη έν τη συνεδριάσει αυτού της 
16 Σεπτεμβρίου 1893.

Έδό6η ύπό τού Συμβουλίου εις τόν άπολυθέντα συγκολλητήν 
τού τής Εταιρίας Μουσείου Ίω. Χαρωνΐάκην έφάπαξ ώς 
αμοιβή διά την πολυετή υπηρεσίαν του τό ποσόν δραχμών δια- 
κοσίων.

Εις δέ τόν υπάλληλον τού Υπουργείου παιδείας διδάκτορα 
Δ. Σταυρόπου.Ιον ένέκρινε το Συμβούλιου τή 13 ’Απριλίου 1893 
νά δίδεται έκ τού ταμείου τής Εταιρίας χρηματική βοήθεια δραχ
μών 90 κατά μήνα, ίνα μή άναγκασθή, ένεκα τού άνεπαρκοΰς 
του μισθού, νά καταλίπη τάς άρχαιολογικάς του μελετάς' καί 
δίδεται έκτοτε.

Παραλείποντες νΰν δσα συνήθως έπαναλαμβάνει τό Συμβού
λιου έν τελεί τών λογοδοσιών του, εΰχάς καί ικεσίας προς τήν 
Κυβέρνησιν, όποΐαι πέρυσιν έξηνεχθησαν πολλαί, άναφέρομεν 
μετά δυσφορίας ιδίως τό ότι εις τάς δύο αυτού εγγράφους δια
μαρτυρίας κατά τής έν μηνί Μαίφ τού 1892 κακώς άνοιχθείσης 
οδού διά έπιχώσεως ανεσκαμμένου ύπό τής Εταιρίας χώρου έν 
τφ καλουμένφ ύπό τών αρχαιολόγων τετραγώνω τού Άδριανού 
οΰδεμία έδόθη προσοχή, καί ή τών τόπων εκείνων κατάστασις 
διατελεϊ μένουσα, όπως τότε, ελεεινή. Τόσον. Νομίζομεν, ότι 
εϊπομεν τά κυριώτερα τών έν τφ έτει πεπραγμένων ύπό τού Συμ-
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βουλίου, έξ ών ή ολομέλεια των εταίρων καί σήμερον άκούσασα 
τα ρηθέντα και μεθ’ ημέρας δεκαπέντε πάλιν την ύποβληθησο- 
μένην αυτή έ'κθεσιν τής εξελεγκτικής επιτροπής, Θά δυνηθή νά 
κρίνη περί τ οΰ πώς διεχειρίσθη τα τής Εταιρίας το τοΰδιανυ- 
θέντος έτους Συμβούλων.

’Αναγνωσθείσης τής λογοδοσίας Οπό τοΟ γραμματέως 
καί ύποβληθέντων των ισολογισμών ύπο τοΟ ταμίου, οί 
εταίροι προέβησαν εις έκλογήν τής τριμελοΟς έξελεγκτι- 
κής έπιτροπής. Έξελέγησαν δέ οί Π. Παπαναστασίου, I. 
Μαρκόπουλος καί Γ. Κεφάλας.

Ή συνεδρίασις διελύθη περί μεσημβρίαν.
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εσόδων και εξόδων της

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΚΥΡΙΑ ΕΣΟΔΑ

Α. Σγνδρομαι. Τακτικαί......................................................................... Δρ. 4,024 __
» ’Έκτακτοι......................................................................... )) 2,021 90
» Ε’ιδιχαί............................................................................... )) 960 — 7,005 90

Β. Τοκοι εκ Χρεογράφων.’Εξ 64 ομολογιών του Παγίου δανείου καί
40 λαγειοφο'ρων της ’Εθνικής Τραπέζης....................................... (α) )) 800 —

Γ. Μερίσματα. ’Εκ μετοχών ’Εθνικής Τραπέζης 56........................... » 9,240 —
Δ. ΛαΧΕΙΟΝ. Τής Β' εξαμηνίας του 4891............................................... )) 60

» » Β' » 1892............................................... )) 4,485 —
» » Α' » 1893............................................... )) 101,463 62
» » Β' » 1893.............................................. )) 97,542 28 203,350 90

Ε. ΑρχαιοΛ. Εφημερις. Έκ πωλήσεως τευχών τηςάργ. εφημερίδος. )) 2,922 50
Έκ πωλήσεως τευχών των ετήσιων πρακτι-

κών τής αρχαιολογικής Ιταιρίας . )> 251 60 3,174 10
<7. Ενοίκια................................................................................................... » 200 —
Ζ. Διάφορά. Έκ νομισματικής διαφοράς..................................................... » 334 40

Έκ προστίμων.................................................................. . » 45 —
Έκ πωλήσεως δλικοΰ έξ Έλευσΐνος................................. » 34 —

413 4oJ

224,384 30
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Η. Εθνική Τραπεεα. Άπόληψις άτοκων καταθέσεων.......................... )) 28,500 —
Θ. Βιομηχανική Τραπεζα. Έξ άλληλοχρέου λογαριασμού . )) 30,500 — :
I. Απόληψις. Προκαταβολών Δημοσίου.............................................. )) 3,040 —

» » Εταιρίας.............................................. )) 4,600 — !
ΙΑ. » Χρέους Γιαννοποιίλου..................................................... » 280

Τό δλον τών εισπράξεων. )> 291,304 30
Τπολοιπον Ταμειογ. Τήν 31 Δεκεμβρίου 1892 ........................... )) 2,506 78

'

j

(α) Δέν είσεπράχΟη δ τόκος της Β ' εξαμηνίας τών 64 ομολογιών του

1

Παγίου Δανείου.

Δρ. 293,811 08

J
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1893.

ΠΛΗΡ ΩΜ ΑΙ

ΚΧΡΙΑ ΕΞΟΔΑ

Α. ΓΡΑΦΕΙΟΝ. Προσωπικόν......................................................................... Δρ. 6,300 _
» Γραφική δλη, χάρτη?, τυπωτικά, ταχυδρομικά, κλπ. » 2,?33 40
» Βιβλιοθήκη, αγορά βιβλίων καί δετικά............................ » 3,009 80 11,543 20

Β. Μοϊςεια. Προσωπικόν......................................................................... » 5,245 __
» Άρχαιοθήκαι, συγκολλήσει? καί απεικονίσει? αρχαίων . » 3,675 80
» ’Αγορά αρχαίων................................................................... 4,241 30 13,162 10

Γ. Αναςκαφαι. Γενικαί. ( μισθό? γενικού επιστάτου ).......................... » 2,4' 0 ---’
» Έλευσινος......................................................................... » 17,033 10
)) Έπιδαύρου......................................................................... » 8,667 25
)) Μυκηνών......................................................................... » 5,548 80
» Έν τή κοίτη του Ίλισσοΰ.............................................. » 8,776 90
» Θορικου................................................................................ » 3,922 30
» Θηβών................................................................................ » 633 35
» Βαυρώνος και Πρασιών.............................................. » 326 35 47,308 05

Δ. Ακίνητα. Δαπάναι διά τό ΜουσεΤον Έλευσινος και αγορά αγρών
εν Έλευσινι............................................................................... ...... . » 1,674 —

Ε. Επαρχ. Αρχαιότητες. Προσωπικόν εφόρων και φυλάκων . » 10,036 —
Επιμίσθια εφόρων........................................ » 1,231 90
’Αντιμισθία επιστάτου έν Έπιδαόργ. » 1,759 80 13,027 70

<7. ΕπίΣΚΕΓΑΙ καί «αναστηλώσεις άρχαίων οικοδομημάτων .... » 6,220 39
» των ψηφοθετημάτων τή? έν Δαφνίω Μονή? .... » 4,716 30 10,936 09

Ζ. ΔΙΑΦΟΡΑ Συνδρομή συγγραμμάτων..................................................... 6,977 —

» Βοτ]θειαι...................................................................................... )> 200 —

» Ποσοστά καί ετήσιον δώρον είσπράκτορος........................... » 201 20
» Φόροι οικοδομών.................................................................. 45 65 7,423 85

Η. Εφημέριέ Αρχαιολογική............................................................................ 14,007 50
(5). ΤΟΚΟΙ. Εί? Βιομηχανικήν Τράπεζ. απέναντι ανοικτού λογαριασμού. » 208 60
1. Λαχειον. τή? Β' εξαμηνία? του 1892 (έξόφλησι? κερδισάντων λα-

χείων καί δικαίωμα καί έξοδα των πωλησ. τά λαχεία). » 1,789 16
» τή? Α' εξαμηνία? 1893 (όρα λεπτομέρειαν ει? λογ/σμόν

τοΰ λαχείου ).................................................................. » 48,402 63
» τή? Β' έξαμηνία? 1893 (ομοίως)................................. » 48,113 67 98,305 46

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 217,597 15
ΙΑ. Βιομηχανική Τραπεζα. Εί? άλληλόγρεων λογαριασμόν . » 11,000 —

1Β. Εθνική Τραλεεα. Εί? άτοκον κατάθεσιν........................................ »
ΙΓ. ΠρΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ. Λογαριασμοί Δημοσίου........................................ » 3,040

» » Εταιρίας.............................................. 4,700 — 7,740 —

Τό όλον τών εξόδων . » Ζ 291,837 15
Υποαοιπον του ταμείου κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1893 μεταφερόμε-

νον εις τά βιβλία τοΰ 1894. ............................................................ » 1,973 93

293,811 08

3
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ της περιουσίας της αρχ.

Ύπόίοιπα 31 Δεκεμ. 1892 Πράξεις χαζά τό 1893
ΜΕΡΙΔΕΣ

Χρε'ωσις Πίστωσις Χρε'ωσις Πίστωσις

Α. Ακίνητα. Οίκόπ. οίκίαι κλπ. έν Άθήναις, 
Κηφισία, Έλευσϊνι, κλπ. καί μουσεία εν 
Έλευσΐνι, Τανάγρα, Έπιδαύρω .

Β. Εθνική Τραπεζα. Μετοχαί αυτής 56'(α) . 
Γ. » » Λαχειοφ. όμολ.αύτής 10(6).
Δ. Δημ. Χρεώγραφα. ’Ομόλογα Παγίου δο - 

νείου 125 Ικαταμμυρίων 64 (6) .

65,603 34 1,674 —

194,593 10 γ) 63,273 10
5,120

24,960

— (ζ) 660 —

— δ) 11,200 —
» Όμδλογα του Πατριωτικού δανείου 42

420(μένουν είς γεΐρας τοΰ Ταμ. τής έταιρ.). — ή 315 —
Ε. Εθνική Τραπεζα. Καταθέσει; άτοκοι. 55,500 — 28,500 —
Τ'. ΒίΟΜΗΧ. Τραπ. Άλληλόχρ. λο/σμός. 
Ζ. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΑΑΙ. Λογαριασμω Δημοσίου 

» » Εταιρίας

19,750 — 11,000 — 30,500 —

82,390 57 3,040 — 3,040 —
1,300 — 4,700 — 4,600 —

Η. Χρέος Γιαννοποΰλου................................. 32,590 75 280 —

426,727 76 76,574 — 141,708 10
Ταμειον τοΰ 1892................................. 2,506 78 291,304 30 291,837 15

429,234 54 367,878 30 433,545 25
429,234 54 - ~ "■
797,112 84
433,545 25

363,567 59 ισοζύγίον

α) At 56 μετοχα! τής Εθνικής Τραπέξης έξ ών αί 10 προέρχονται Ιχ της κληρονομιάς Ρώμα εί
ναι κατατεθειμένα!, αί μέν 46 εις την ’Εθνικήν Τράπεζαν αί δέ 10 είς τήν Βιομηχανικήν χάριν τοΰ 
αλληλόχρεου μετ’ αυτής λογαριασμού

β) Αί 10 λαχειοφόροι δμολογίαι τής ’Εθνικής Τραπέζης καί
αί 46 όμολογίαι τοΰ Παγίου δανείου είναι επίσης κατατεθειμένοι εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν, 

γ) Τό ποσόν τών κονδυλίων δπό τά στοιχεία γ) δ) καί ε) άνερχόμενον έν δλω εις δραχ. 74,788.10 
Ιξεπέσθη έκ τοΰ δπολοίπου τής περιουσίας τής εταιρίας τής 31 Δεκεμβρίου 1892 διο'τι κατά τοσουτον 
ήλαττιόθη ή αξία των άπαρτιζόντων αυτήν χρεωγράφων, σημειωθεϊσα έν τω ΰπολοίπω τής 31 Δεκεμ
βρίου 1893 μέ τήν τιμήν εις ήν έσημειοϋντο είς τό επίσημον δελτίον τοΰ Χρηματιστηρίου τής 31 Δε
κεμβρίου 1893 τ’ άπαρτίζοντα αυτήν χρεώγραφα.

δ) Τό ποσόν τοΰ Οπό τό στοιχεΐον ζ) κονδυλίου προσετέθη αύξηθέντος τοΰ 0πολοίπου τής περιου
σίας τοΰ 1892 κατά δραχ. 660" διότι ηϋξήθη ή τιμή των άποτελούντων αυτό χρεωγράφων· συμφώ- 
νως μέ τό ώς άνωτέρω δελτίον τοΰ Χρηματιστηρίου.
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ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1893.

‘ΤπόΛοιπα 31 Δεκεμ. 1893

Χοέωσις ΙΙίστωσις

67,277 34 (α)
131,320 — (6)

5,780 — (γ)

13,760 — (3)
(ε)

105 —

27,000 — (Τ)
250 — (?)

82,390 57
1,400 — (η)

32,310 75 (0)
361,593 66

1,973 93 W
363,567 59

363,567 59

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΔιαφοραΙ

Έπί πλέον ’Επί έλαττον

(■) Λογαριασμός τοΰ 1892 Δο. 65,603.34

(6)

)) 1893 » 67,277.34 1,674 _
» 1892 )) 194,593.10
)> 1893 )> 131,320.—

63,273 10
(γ) » 1892 » 5,120.—

)) 1893 » 5,780 — 660
(δ) )) 1892 » 24,960—

» 1893 )) 13,760—
11,200

(ε) )) 1892 )) 420—
)) 1893 )) 105—

315
(7) » 1832 »

)) 1893 )) 27,000— 27,000
(ΪΙ )) 1892 » 19,750—

)) 1893 » 250— 19.500
(Τ )) 1892 » 1,300—

)) 1873 » 1,400— 100
(0) )) 1892 » 32,590.75

» 1893 » 32,310.75
280

(') )) 1892 )) 2,506.78
» 1893 )) 1,973.93 532 85

29,434 — 95.100 95
Έλάτχωσις της περιουσίας της εταιρίας 29,434 —

κατά οραχμάς. . 65,666 93

ΠΑΡΑΘΕΣΙΣ

Λογαριασμός τοΰ έτους 1892 Δρ. 429,234.54
)) )) 1893 » 363,567.59

Διαφορά Ιπι πλέον, ώς ανωτέρω. Δρ. 65,666.95
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ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Α'. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1858- 1892 1893 "02 ον

ΚΓΡΙΑ ΈΣΟΔΑ

Σγνδρομλι ’Ετήσιοι .... Δρ. 200,915 10 4,024 _ 204,939 10
» Έ/.ταχτοι. ...» 76,739 11 2,021 90 78,761 01
» Είδικαι 61,905 53 960 — 62,865 53

Τοκοι χαι Μερίσματα. Έν γίνει. » 504,133 71 10,040 — 514,173 71
ΔημοςιαΧρεωγραφα...................... 432,961 52 432,961 52
Μογςεια. Έξ εισιτηρίων ...» 22,690 25 22,690 25
Ακίνητα. ΓΙώλησις ακινήτων . . » 10,258 93 10,258 93

» ’Ενοίκια...........................» 8,130 08 200 — 8,330 08
Κληροδοτήματα.......................... » 19,920 72 19,920 72
Διάφορά........................................» 24,444 84 413 40 24,858 24
ΑρχΑΐΟλ.ΕφΗΜΕΡΐΣ(παλαιά)κα1χα-

τάλογοι των εν τοΐς
Μουσείοις αρχαίων. » 4,845 58 4,845 58

» » Νέα της Γόο Περιοδ. » 21,779 20 3,174 10 24,953 30
Επιστροφή Χρημάτων ...» 1,720 09 1,720 09
Λάχε ion........................................» 1,686,686 55 203,550 90 1,890,237 451

3,077,131 21 224,384 30 3,301,515 51

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Δάνειά καί άπόληψις καταθέσεων . » 211,827 24 28,500 240,327 24
ΠρΟΚΑΤΑΒΟΑΑΙ. ’Αποληφθεΐσαι . » 713,730 93 7 ,640 _ 721,370 93
Βιομηχ. Τράπεζα. ’Αλληλόχρεος

λογαριασμός . . » 951,116 92 30,500 — 981,616 92
ΕθΝ. ΤΡΑΠΕΖΑ. Πώλησ.μετοχ. της » 22,220 — 22,220 —
Αποαηψις Χρεογς Γιαννοπούλου. » 36,801 43 280 _ 37,081 43
Παρακαταθηκαι...............................» 12,722 59 12,722 59

5,025,550 32 291,304 30 5,316,854 62
ΤαμειΟΝ. 'Υπόλοιπον! της 31 Δε-

χερ-βριου 1892 . » 2,506 78 2,506 78

5,025,550 32 293,811 08 5,319,361 40
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ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1858-1893.

Β'. ΠΛΙΙΡΩΜΑΙ 1858 -1892 1893 "OJ.or

ΚΥΡΙΑ ΕΞΟΔΑ

ΓραφειΟΝ. Προσωπικόν, τυπωτικά, ε- .
ξοδα διάφορα και Βιβλιοθήκη. Δρ. 143,100 19 11,543 20 154,643 39

Μοϊςεια. Προσωπιχο'ν, άρχαιοθη-
και, φυλακεΐα, έπισκευαι καί
συγκολλήσεις αρχαίων . . » 208,666 59 8,920 80 217,587 39

Αγοραι Αρχαιοτήτων. ...» 278,763 14 4,244 30 283,004 44
Αρχαία. Άνασκαφαί έν γε'νει . . » 797,258 16 47,308 05 844,566 21

» Έπισκευαι και άναστηλώ-
σεις μνημείων . . . . » 28,150 71 10,936 69 39,087 40

Επαρχ. Αρχαιοτ. ΙΙροσωπ.εφόρων
και φυλάκων επαρχ. Μου-
σείων καί μνημείων ...» 127,139 23 13,027 70 140,166 93

» Περισυναγωγή καί μεταφορά
αρχαίων................................. » 3,305 83 3,305 83

Τοκοι. Έν γε'νει...........................» 31,841 22 208 60 32,049 82
Ακίνητα........................................» 61,300 76 1,674 — 63,034 76
Διάφορά. Ποσοστά είσπράκτορ., εκ-

μαγεία αρχαίων κτλ. . . » 23,850 34 7,423 85 31,274 19
» Προτομαίπροε'δρ. Έταιρ. » 1,696 43 1,696 43
» Συνδρομαί εις ξένους προς

συντε'λεσιν άνασκαφών . . » 446 43 446 43
Απρόβλεπτα..................................» 1,886 18 1,886 18
Δημοσία Χρεωγραφα . ... » 276,132 30 276,132 30
Μετοχαι Εθν.Τράπεζες καί λα-

νειοφο'ροι όμολογίαι αυτής . » 185,002 43 185,002 43
Λαχειον........................................ » 717,497 46 98,305 46 815,802 92
Ακίνητα. Έπισκευαι . . . . » 671 15 671 15
Αρχαιολ.Εφιιμ. (Νε'α Γή Περιόδ.) » 80,816 45 14,007 50 94,853 95

2,967,615 217,597 15 3,185,212 15
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Δάνειά...............................................» 65,625 — 65,625 —

ΙΙρΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ. Άποληπτέαι. . » 848,287 14 7,740 — 856,027 14
Βιομηχ. Τραπεζα........................... » 970,866 92 11,000 — 981,866 92
Πλρακαταθηκαι........................... » 10,928 57 10,928 57
Λάθη Λογιστικά...........................» 267 87 267 87
Εθν. Τραπεζα. Καταθέσεις . . » 147,095 10 55,500 — 202,595 10

ΤΑΜΕΙΟΝ.'Υπόλ.τοϋΤαμ.τοΰ 1893 » 1,973 93 1,973 93
5,010,685 60 293,811 08 5,304,496 68
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ TOT ΛΑΧΕΙΟΥ ΥΠΕΡ

ΤΗΣ Α'. ΕΞΑ

50,000
δρ.

X Ρ Ε Ω Σ I Σ
Δυνάμει του άπό 24 ’Ιουνίου 1889 Β. Διατάγματος έξεδόθησαν γραμ

μάτια του Λαχείου.........................................> ... .
άνά δραχ. 2 έκαστον φέροντα...........................................................

Έκ των άνωτε'ρω γραμματίων τ’ άποσταλέντα εις τόν Σχολάρχην 
Καλαβρύτων 100 γραμμάτια έκάησαν κατά τήν πυρπολησιν τοϋ
Γυμνασίου Καλαβρύτων....................................... Γραμ. 100

Έπεστράφησαν μετά την κλήρωσιν...........................» 79 179 »

ΔιετέΟησαν γραμμάτια.............................................. 49,821 »

’Εκ διαφοράς νομισμάτων είσεπράχΟησαν.......................................................»
Αίτινες είσήχθησαν εις τό ταμεΐον ώς έξης :

διά διπλοτύπου υπ’ άριΟ. 12 δρ. 2,000
)) » 17 )) 6,456.61
» )) 19 » 2,550.25
1) » 20 )) 18,894.46
)) )) 21 )) 9,097.55
)) » 22 )) 12,532.50
» » 24 » 45,386.63
» » 30 » 1,100.—
» » 32 » 1,967.47
» )) 39 )) 760.—
)) » 55 )) 98.15
» » 58 » 620.—

Ώφείλοντο ύπά άνταποκριτων τήν 31 Δεκεμβρίου 1893

100,000 —

358

99,642 — 99,642

101,463 62

2,065

101,707

244 - 101,707

62

62

62
διαφορά μηδέν

ΤΗΣ Β'. ΕΞΑ

Έξεδο’θησαν Ιπίσης ώς ανωτέρω Γραμμάτια................................. 50,000
φέροντα............................................................................................ δρ.

Έκ τούτων έπεστράφησαν 6πό διαφο'ρων ανταποκριτών
μετά τήν κλήρωσιν.....................................................γραμ. 125

Καθυστέρησαν οί κληρονο'μοι τοϋ άποβιιύσαντος έλλει-
ματίου Ταμίου Φθιώτιδος........................................ » 21

Άπωλέσθησαν κατά τήν επιστροφήν των .... » 60 206 .»

ΔιετέΟησαν γραμμάτια....................................... ... 49,794 »

Εισεπράχθησαν έκ διαφοράς νομίσματος . . . . ...........................»
Αίτινες είσήχθησαν εις το ταμεΐον ώς έξης:

διά διπλοτύπου ΰπ1 άριΟ. 42 δρ. 7,628.95 
» » 43 » 7,271.93
.» β 46 β 9,707.10
β β 46 β 10,384.80
β β 49 β 13,696.60
β β 57 β 48,852.90__ '__

Ώφείλοντο ύπό ανταποκριτών τήν 31 Δεκεμβρίου 1891.......................... »
Ύπήρχον εις τό Ταμεΐον του Λαχείου πρός πληριυμήν κερδών β

100,000 —

412

99,588 —

97,542 28

2.050 _
1,405 27

99,588

1,409

100,997

100,997

55

55

55

διαφορά μηδέν
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ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1893 

ΜΗΝΙΑΣ 1893..

ΠΙΣΤΩΣΙΣ

α) Μισθός του προσωπικού ώς τά εντάλματα δπ’ άριθ. 28,· 52, 85, 
123, 159, 190 καί 229 ......................................................................... 1,910 —

6) ’Αμοιβή του προσωπικού ώς τό ένταλμα 237 ....................................... )) 200 —

γ) Προμήθεια καί έξοδα των πωλησάντων τά Γραμμάτια καί ποσοστά 
διαχειριστοϋ ώς τά εντάλματα 192, 233, 236, 316 καί 426 . » 10,646 08

δ) ’Έξοδα διάφορα, εις λιθογράφησιν, τύπωσιν, χάρτην καί δετικά των 
γραμματίων, αποστολήν γραμματίων εις τό εξωτερικο'ν, Ολικόν τοϋ 
Τραφείου κλ. ώς τά εντάλματα 34, 35, 38 καί 193.......................... » 1,716 55

ε) Έξαργύρωσις 58 έκ των κερδησάντων γραμ ματίων ώς τάεντάλματα 
δπ’ άριθ. 191, 232 καί 354 .................................................................. )) 23,900 _ 48,402 63

ς*) Προμήθεια κρατηθησομένη άπό τούς πωλητάς των γραμματίων ών 
ζαθυστερεΐται τό τίμημα . ........................................................... )) 24 40

ζ) Κέρδη τής Εταιρίας έκ του λαχείου τής Α' εξαμηνίας του 1893' ή'τοι 
Ικ των μή παρουσιασθε'ντων έμπροθέσμως πρός πληρωμήν 5 γραμματ. 
Έκ των διατεθε'ντων 49,821 γραμματίων.................................

))
»

1,100
52,180 59

48,427

53,280

03

59
Ίσοζύγιον. » 101,707 62

ΜΗΝΙΑΣ 1893
α) Μισθός τοΰπροσωπικού ώς τά εντάλματα δπ’ άρ. 228, 267, 302, 346, 

382 καί 418...................................................................................................
β) Προμήθεια καί έξοδα των πωλησάντων τά γραμμάτια καί ποσοστά δια-

χειριστου ώς τά έντάλμααα 431, 439....................................................
γ) Διάφορα έξοδα Εις λιθογράφησιν, τόπωσιν, χάρτην καί δετικά τών 

γραμματίων, εις αποστολήν γραμματίων εις τό εξωτερικο'ν, εις κατα
σκευήν νέας κληρωτίδος καί νέων κλήρων, εις γραφικήν ύλην κλπ. ώς 
τά εντάλματα δπ’ άριθ. 197, 198, 235, 248, 329 καί 427 . 

δ) Έξαργύρωσις 52 κερδησάντων γραμματίων ώς τό ένταλμα δπ’ άρ. 432. 
ε) Τά μή παρουσιασθέντα μέ·^ρι τής 31 Δεκεμβρίου 1893 έκ τών κερδη

σάντων γραμματίων πρός εξαργύρωσιν ή'τοι'
1 τών δραχ. 500 δρ. 500
2 » 300 » 600
9 » 100 » 900

Δρ.

»

»
»

2,340

10,528

2,245
33,000

32

35
48,113 67

» 2,000

ζ·) Προμήθεια κρατηθησομένη άπό τούς πωλητάς τών καθυστερουμένων. » 205 — 2,205 —

50,318 67
Κέρδη τής Εταιρίας έκ τής πωλήσεως 49,794 γραμματίων . » 50,678 88

Ίσοζύγιον................................. » 100,997 55
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Μετά τρεις έβδομάδας (έπειδή οί έλεγκταί έβράδυναν 
νά τελέσωσιν τό άνατεθέν αύτοΐς εργον) τι] 13 Μαρτίου 
1894 ήρ.έρα Κυριακή, ώρα 10 */4 π. μ. έν τώ Πανεπι- 
στημίψ συνελθόντων εταίρων περί τούς έκατόν προήδρευσε 
τής συνελεύσεως δ αντιπρόεδρος Σπ. Φιντικλής και προσε- 
κάλεσε τον εισηγητήν τής έξελεγκτικής έπιτροπής Παναγ. 
Παπαναστασίου ν’ άναγνώση την εκθεσιν, ήν άναγνούς οδ- 
τος δέν κατέθεσεν, ώς είθισται, ύπογεγραμμένην άμέσως 
εις τό προεδρεϊον, άλλ’ ύπεσχέθη δ'τι Θά την παραδώση 
μεθαύριον.

Ή εκθεσις περιείχε πολλάς έπικρίσεις καί ρ,ορ,φάς τής 
δ'λης διοικήσεως τοΟ Συρ,βουλίου και τοΟ τρόπου τής τη- 
ρήσεως των λογιστικών βιβλίων τοΟ ταρ,είου καί του λα
χείου. Έν έπιλόγω δε δ εισηγητής έκ μέρους μέν των δύο 
μελών τής έπιτροπής προέτεινε την έγκρισιν τών λογαρια
σμών καί δρισμόν ήμέρας άλλης προς συζήτησιν τών έν 
τή έκθέσει παρατηρήσεων καί αποδοχήν ή άπόρριψιν αύ- 
τών, έκ μέρους δέ έαυτοΟ τήν αναβολήν τής έγκρίσεως καί 
τών αρχαιρεσιών, παράτασιν τής έντολής τοΟ νΟν συμβου
λίου καί σύγκλησιν έτέρας συνελεύσεως, μετά προηγουμέ- 
νην τύπωσιν καί διανομήν τής έκθέσεως εις τούς εταίρους, 
δ'πως έν αύτή συζητηθή ή έκΘεσις καί άναΘεωρηΘή δ δργα- 
νισμός τής Εταιρίας, ειτα δέ γείνωσιν αί άρχαιρεσίαι.

Έπί τούτοις άλλοι μέν τών έταίρων (πολλοί δέ έλαβον 
τον λόγον) έζήτουν τήν αναβολήν τής συζητήσεως καί τών 
αρχαιρεσιών (έν οΐς δ Δ. Φίλιος, Π. Καββαδίας καί Δ. 
Μακκάς) μετά τήν τύπωσιν τής μακράς καί πολλά περιε- 
χούσης έκθέσεως, άλλοι δέ (ώς δ κ. Δραγούμης) έγνωμά- 
τευσαν στηριζόμενοι εις το 10ον άρθρον τοΟ ’Οργανισμοί), 
νά έγκριθώσι μέν νΟν οί λογαριασμοί, καθ’ ά καί οι δύο 
τών έλεγκτών έπρότειναν, καί νά προβή ή συνέλευσις εις
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τήν έκλογήν τοΟ νέου Συμβουλίου, να δρισθτ) δέ από τοΰδε 
ημέρα προς συζήτησιν της Έκθέσεως καί μεταρρύθμισιν 
τοΟ της Εταιρίας όργανισμοΟ. Πρότερον δέ δ κ. Στ. Δρα- 
γούμης έδήλωσεν δ'τι προ πολλοΟ άπέσχε των συνεδριά
σεων τοΟ Συμβουλίου παραιτηθείς διά τήν μη γενομένην 
τροποποίησιν τοΟ όργανισμοΟ, δεν έννοεϊ δέ να συμμετάσχη 
καί τοΟ λοιπού καί παρακαλεΐ τούς έταίρους να μη τον 
έκλέξουν.

Ή συζήτησις διήρκεσε πολύ άνευ αποτελέσματος, δ δέ 
Προεδρεύων καίπερ πλεονάκις κηρύξας τήν λήξιν αύτής 
καί καλέσας τήν συνέλευσιν κατά τό 10ον άρθρον του Όρ- 
γανισμοΟ νά άποφανθή έάν άποδέχηται ή μή τήν γνώμην 
τής πλειονοψηφίας τής έξελεγκτικής έπιτροπής καινά προβή 
ή μή είς τάς αρχαιρεσίας καί μή άκουόμενος διέλυσε τήν 
συνεδρίασιν περί ώραν δωδεκάτην τής μεσημβρίας.

ΕΚΘΕΣΙΣ

τϊίς ελεγκτικής έπιτροπείας έπι των πεπραγμένοιν 
έν τη έν Άθήναις ’Αρχαιολογική Εταιρία 

κατά τό 1893, άναγνωσθεΐοα τη 13 Μαρτίου 1894.

’Αξιότιμοι εταίροι,

Ψηφφ ύμετέρ££ κληθέντες προς έλεγχον των κατά τό λήξαν 
(1893) έτος πεπραγμ-ένων έν τή έταιρίι^ ημών κατενοήσαμεν 
ότι άναλαμβάνομεν έργον οχληρόν. Ή έρευνα καί γνώσις τέως 
άγνώστων πραγμάτων γεννφ αληθώς χαράν παρά τφ ερευνητή, 
λαμβάνοντι άφορμήν νά μάθη πολλά καί χρήσιμ,α. Ό έλεγχος 
όμως πεπραγμ-ένων ΰπ’ άνδρών έπί μακράν ασχολούμενων έν τινι

4
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έ'ργφ καί αί πιθαναί ελλείψεις ή καί κατάδηλοι παραβάσεις ού 
μόνον τον ερευνητήν λυποΰσιν άλλα καί τούς εταίρους, τούς 
δ’ ελεγχόμενους καθιστώσι δυσμενείς. ’Αληθή ταΰτα, εϊχομεν 
όμως καθήκον να άναδεχθώμεν το του ελέγχου εργον έφ’ οίωδή- 
ποτε κινδύνφ, διότι, άν πας εταίρος διά τον αυτόν λόγον άπεϊχε 
του έργου, ήδύναντο να μένωσιν άνεξέλεγκτα τα της εταιρίας 
ημών.

Τον έλεγχον ήδυνάμεθα καί ημείς να περιστείλωμεν, ώς συ
νήθως έγίνετο κατά τό παρελθόν, έν τοϊς έτησίοις λογαριασμοϊς 
τής εταιρίας, όπερ καί άκοπώτερον καί μάλλον άκίνδυνον, άλλ’ 
ό άπλοΰς καί ξηρός των λογαριασμών έ'λεγχος δεν άγει ασφαλώς 
εις την αλήθειαν. Οί λογαριασμοί τής εταιρίας, ώς προτίθενταί 
ήμϊν, δεν έχουσι θεμελιώδη τινά βάσιν καί άφετηρίαν, δέν στη
ρίζονται επί καθορισμού τίνος εσόδων καί επί προϋπολογισμού 
εξόδων, είνε άπλή αντιγραφή άπό τών λογιστικών βιβλίων, ή δε 
παραβολή τών λογαριασμών πρός τά βιβλία δέν άποδεικνύει 
πραγματικήν αλήθειαν, είνε άπλή σύγκρισις πρός εαυτό ενός καί 
του αύτοϋ πράγματος. ’Άν τά έ'σοδα καί έξοδα ήσαν καθωρι- 
σμένα, τότε βεβαίως ήδύνατο νά έξευρεθή ή άλήθεια διά τής 
άντιπαραθέσεως τών λογαριασμών καί τών βιβλίων πρός εκείνα. 
Διά τοΰτο ή άπλή τών λογαριασμών έρευνα δέν οδηγεί είς τήν 
αλήθειαν καί επομένως ήμεΐς τήν άλήθειαν ζητοΰντες άνεσκάψα- 
μεν εις τό δυνατόν βάθος τά γενόμενα δι’ όλου του έτους καί 
μετά προσοχής έρευνήσαντες συνελέξαμεν τά άνευρεθέντα καί δή 
τα μάλλον σπουδαία, ά προσάγομεν ύμίν σήμερον, ίνα τήν δυ
νατήν άλήθειαν μαθόντες άποφασίσητε δ,τι άν κρίνητε λυσιτελές 
τή εταιρίες.

Ο ισολογισμός, ώς υπεβλήθη ήμΐν, δέν είνε πιστόν καί otapt— 
βές άπεικόνισμα τής άληθοΰς τής εταιρίας καταστάσεως. Τοιοΰ- 
τοι ισολογισμοί είχον σπουδαιότητα έν παλαιοΐς χρόνοις, ότε ή 
ήμετέρα εταιρία έν νηπιώδει καταστάσει διατελοΰσα ύλικώς ήν 
λίαν εύέλεγκτος, σήμερον όμως, ότε καί ή εταιρία ήνδρώθη ύλι
κώς διά τοϋ λαχείου, επιβάλλεται έν τοϊς ίσολογισμοις πλήρης, 
ακριβής καί επιστημονική έκθεσις. Πάσα εταιρία σχετιζομένη 
μετά χρηματικής διαχειρίσεως διακρίνει άφ’ ενός μέν ένεργητι-
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κόν καί παθητικόν καί άφ’ ετέρου άναλελυμένας τάς μερίδας των 
εσόδων καί εξόδων, ούτω δέ διά της έξισώσεως εκάστης δεόντως 
καταφαίνεται ή άλήθεια. Εις τον στοιχειώδη τούτον κανόνα 
οφείλει να ύποβληθή καί ή ήμετέρα εταιρία ώς πρός την χρη
ματικήν διαχείρισιν, ασχέτως πρός τό επιστημονικόν μέρος, άφοΰ 
εκατοντάδας χιλιάδων δραχμών έτησίως εισπράττει καί δαπανγ 
κατα τόν ισολογισμόν. Διά τοιούτου ισολογισμού οΰ μόνον ή 
άληθης της εταιρίας περιουσία δηλοΰται καί έν τφ όλφ καί έν 
τφ μέρει, άλλά καί αί δαπάναι καταφαίνονται πρός αληθή λο
γοδοσίαν των υπολόγων, άλλως ή αλήθεια μένει κεκρυμμένη καί 
δυσεύρετος. Τοιοΰτο ελάττωμα περιβάλλει τόν προσαχθέντα ισο
λογισμόν καί δεν δύναται δι’ αϋτοΰ καί μόνον νά έξευρεθή εύχε— 
ρώς ή αλήθεια. Τά άμέσως λεχθησόμενα θά δικαιώσωσι τόν ισχυ
ρισμόν ημών.

Κάτωθι του ισολογισμού τών εσόδων καί έξόδων ευρίσκετε 
άναγεγραμμένην την κατάστασιν τής περιουσίας τής εταιρίας 
την 31 Δεκεμ.βρίου 1893. Έν τή αναγραφή ταύτγι άπασα ή 
ακίνητος τής εταιρίας περιουσία φέρεται έν σωρφ άτάκτως έρ- 
ριμμένων πραγμάτων, ώστε οΰδέν διακρίνεταΓ διότι τί νά δια- 
κρίνν) τις, όταν βλέπη «οικόπεδα, οικίαι χ,.Ι.π. ir Άθήχαις, 
Κηφισία χ.Ι.π.',Ί) οΰδέν έν τοΐς λογιστικοΐς άπαγορεύονται τά 
κ.λ.π. κ.λ.π., πρέπει τά πάντα νά είνε σαφή, 'πλήρη καί συγ
κεκριμένα. Τά ακίνητα άνάγκη νά άναγράφωνται καί έν τφ κα- 
θολικφ καί έν τφ ισολογισμφ έν έκαστον ίδί^ε μετά τής αξίας, 
ΐνα συγχρόνως δίδν) λόγον τής διά τό ακίνητον δαπάνης ό υπό
λογος καί ίνα γνωρίζωνται τοΐς έταίροις συγκεκριμένως τά ακί
νητα, φυλαττομένων έν ΐδίφ φακέλλφ τών τίτλων. Ταΰτα είνε 
τά κανονικά ή εταιρία όμως ημών εξαιρείται τοΰ χανότος, φαί
νεται αγνοούσα την έαυτής ακίνητον περιουσίαν καί την δαπά
νην τής προσκτήσεως ταύτης, δι’ ό ούδαμοΰ έν βιβλίφ τινί κατα
γράφει τά κτηθέντα καί κτώμενα καί έχει προ αυτής τοιαύτην 
πλημμελή άναγραφήν τών ακινήτων, έξ ής οΰδέν δύναται νά 
νοήσνι τις ούδέ νά Ιξελέγξη. Την σπουδαίαν ταύτην ελλειψιν 
διέγνω καί ή τοΰ παρελθόντος έτους 1892 έξελεγκτική επιτρο
πεία καί συνέστησε την σύνταξιν ακριβούς κτηματολογίου, τό
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δε συμβούλιον έν τή συνεδρίες τής α.' Μαρτίου 1893 (Πρακτι
κών 1892 σελ. 81) άποδεξάμενον την σύστασιν άπεφάσισεν επί 
λέξει τάδε «α' να συντάσσηται του λοιπού αναλυτικότερος ό 
ισολογισμός, σημειονμίνων διαχεκριμίνως των χτημάτων, να γινη 
δε καί κτηματολδγιον εν γίνει, συμπεριλαμβανομένων καί των 
οικοδομών των μουσείων )). Αύτη ή ληφθεϊσα καί δημοσιευθεϊσα 
άπόφασις- άλλ’ εμεινε χάρτης, διότι αυτό τό ούτως άποφασίσαν 
συμβούλιον μετέβαλε γνώμην καί άλλα μετά μ,ηνας ενδεκα απε- 
φάσισεν ακούσατε' τή β’ Φεβρουάριου 1894 το αυτό συμ,βου- 
λιον παρασκευαζόμενον προς λογοδοσίαν άπεφάσισεν επί λέξει τα 
έξης' «Μετά ταΰτα ό κ. Νικολαίδης είπε' τό προσεχές Σάββα- 
τον Θά είνε έτοιμος ό ισολογισμός, ΐνα ύποβληθή εις τό συμ
βούλιον καί ύστερον τυπωθή. Καί ώς πρός μέν τά ακίνητα κτή
ματα τής εταιρίας θα σημειωθούν έν αύτω περιληπτικών, όπως 
μέχρι τοΰδε έγίνετο, άλλα κατάλογος κτημάτων υπό τοϋ ταμίου 
δεν είνε δυνατόν να γίνη, διότι δεν γνωρίζει τά χτήματα ό τα
μίας. Έρρέθησαν έπί τούτων πολλά. Ό γραμματεύς είπεν, ότι 
ούτε νά άναιρέσν) την γνώμην του ταμίου δύναται εντελώς, ούτε 
την παραδέχεται, ότι δηλ. είνε του γραφείου τής εταιρίας τούτο 
εργον. Μετά πολλά άπεφασίσθη ύπά τού συμβουλίου νά ρηθή έν 
τη υπό τοϋ γραμματέως σνντασσομένη νυν έπετείω λογοδοσία ότι 
ή τον κτηματολογίου κατασκευή απαιτεί χρόνον καί έγίνετο μέν 
προκαταρκτική εργασία δι αυτό θά συνεχιαθή δέ από τό προσε
χές συμβούλιον». Έκ τούτου φαίνεται ότι τό συμ,βούλιον άνέ- 
θηκεν, ώς προσήκε, τφ ταμία την σύνταξιν τού κτηματολογίου, 
ούτος δέ μετά πάροδον ενός έτους είπεν ότι αγνοεί τά κτήματα 
καί αρμόδιος πρός σύνταξιν του κτηματολογίου είνε ό γραμμα
τεύς, ος ούτε άνήρεσεν ούτε έδέχθη τά λεχθέντα υπό τού τα
μίου, συνεφώνησεν όμως καί άνέγραψεν έν τή εκθέσει τής λογο
δοσίας τάς ανωτέρω δικαιολογίας καί τό αποτέλεσμα είνε ότι 
ούτε κτημ.ατολόγιον έχομεν καί άγνοούμεν τά κτήματα τής 
εταιρίας, ούτε ισολογισμόν άναλελυμ.ένον.

"Αλλη τής εταιρίας σπουδαία περιουσία, ή βιβλιοθήκη, δΓ ήν 
δεκάδες όλαι χιλιάδες δραχμών έδαπανήθησαν, παραλείπεται 
όλως απο τού ισολογισμού. Την σπουδαιότητα τής περιουσίας
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ταύτης διέγνω καί ή του 1892 ελεγκτική επιτροπεία καί ήτή- 
σατο την αναγραφήν ταύτης έν τω ίσολογισμφ, άπεδέξατο τοϋτο 
το συμβούλιον καί δια των αποφάσεων τής α' καί ιγ' Μαρτίου 
1892 ώρισεν έπί λέξει « νά άναγράφηται έν τω ίσολογισμω το 
διά την βιβλιοθήκην άπό τής ϋυστάϋεως τής εταιρίας δαπανηθέν 
ποσόν εις άγοράν βιβλίων καί δετικά, διακρινομένων των άπό 
δωρεάς προερχόμενων » Ή άπόφασις αΰτη, χαρακτηρισθεϊσα άξια 
πολλοΰ λόγου, έδημοσιεύθη έν τφ τεύχει των πρακτικών του 
1892 πρός χαράν των εταίρων καί ήσυχίαν των μεταρρυθμίσεις 
ζητούντων μεμψίμοιρων. Συν τώ χρόνφ όμως μεταβάλλονται 
πάντα, δι' δ καί έν τφ πρακτικφ του συμβουλίου τής β\ Φε
βρουάριου 1894 εύρίσκομεν επί λέξει τάδε, «προτάσει του κ. 
Νικολαίδου, Ε', επειδή ή έζζύρεσις τον ποσού του δαπανηθέντος 
δι άγοράν βιβλίων, άψ ής εποχής είτε δυνατόν νά γίνη άπαι- 
τεΐ χρονον, νά ρηθή έν τή λογοδοσία, δτι αναβάλλεται ή ση
μείωσες του ποσοΰ των προτέρων ετών έν τω ίσολογισμω ». Άρ- 
κούμεθα εις τήν άνακοίνωσιν ταύτην, ής αποτέλεσμα είνε ότι 
άπλή σημείωσις τής δαπάνης δεν κατωρθώθη νά συνταχθή έντός 
ενός έτους καί ούδεν γιγνώσκομεν περί βιβλιοθήκης.

Ή του 1892 έλεγκτική έπιτροπεία εΰλόγως παρετήρησε τότε 
ότι καί τα άπομένοντα τής αρχαιολογικής έφημερίδος τεύχη ά- 
ποτελοΰσι μέρος τής περιουσίας τής εταιρίας και πρέπει νά άνα- 
γράφωνται έν τφ έτησίφ ίσολογισμφ. Ή παρατήρησις καί σύ- 
στασις αΰτη τής έπιτροπείας έκείνης εμεινεν ανεκτέλεστος, ένφ 
καί τά άπομένοντα τεύχη 1'πρεπε νά άναγραφώσιν έν τή περιου
σίά καί αί άποκείμεναι έκεϊ δεσμίδες χάρτου πρός τύπωσιν τής 
έφημερίδος έν τφ άρξαμένφ έ'τει καί πολλαί εικόνες ού μικράς 
αξίας προπαρασκευασθεΐσαι διά τά δημοσιευθησόμενα τής έφη
μερίδος τεύχη. Δέν είνε δέ μικρά ή διά τήν έφημερίδα δαπάνη, 
ώστε νά παροράται καί νά μή άναγράφηται τό έκ ταύτης μένον 
άπώλητον, άρκεϊ νά μάθωμεν ότι διά τήν τής Γ'. περιόδου μό
νον έδαπανήθησαν δρ. 94,853,95. εκατόν περίπου χιλιάδες 
δραχμών, άνθ’ ών ούδεν σημειοΰται έν τή περιου.σίιγ τής εταιρίας. 
Πλήν τούτων τά πρό πολλοΰ δαπάνη τής εταιρίας άγορασθέντα 
άντί χιλίων δραχμών τυπογραφικά στοιχεία άρχαϊκοΰ τύπου διά
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τάς δημοσιευομ-ένας έπιγοαφάς πκρεδόθησαν τφ τυπογράφψ καί 
δεν φαίνονται οΰδαμοΰ, καί ταΰτα είνε περιουσία της εταιρίας 
καί πρέπει νά άναγράφωνται.

Καί τα έπιπλα καί σκεύη, καί αί προσκτώμεναι αρχαιότητες 
δι’ άνευρέσεως ή αγοράς η δωρεάς, τα νομίσματα καί πάντα τά 
σκεύη εινε περιουσία η μάλλον τό σπουδαιότερον της περιουσίας 
της εταιρίας ριέρος. Πάντα ταΰτα επρεπεν άπ’ αρχής νά άνα- 
γράφωνται έν τη περιουσίορ, ϊνα φαίνηται ή πρόοδος καί ή σπου- 
δαιότης της εργασίας, διά δέ της παραδόσεως καί δωρεάς τού
των προς το εθνικόν μουσεϊον νά καταφανή όποια καί όπόσα 
προσηνεγκεν ή εταιρία ήμών, άνθ1 ών έλαβεν άπό του Κράτους 
συνδρομ-ώ^ ηθικών η υλικών.

Ταΰτα κεφαλαιώδη περί της περιουσίας της εταιρίας, ή όποια 
ελλιπέστατα καί άορίστως αναγράφεται έν τφ ίσολογισμφ καί 
ούδαριοΰ έν ίδίω της περιουσίας βιβλίφ ή τφ καθολικφ, ώστε 
άπομένει ολως άγνωστος αύτη, όπερ ούχί ορθόν. Προβαίνομεν 
νΰν εις την έζέτασιν τών έσόδων καί έζόδων.

Έν τη έρεύνη ταύτη παρετηρήσαριεν ότι τά λογιστικά της 
εταιρίας βιβλία, άτινα είνε δύο, διακρινόμενα κατ’ είδος έκ της 
επιγραφής, είνε γεγραμμένα κατά μέθοδον ιδίαν μη διπλογραφι
κήν, δι’ ής καί ροόνης οΰδέν λανθάνει καί τά πάντα εύχερώς 
ανευρίσκονται. Τό καθολικόν τής εταιρίας βιβλίον ροόνον τό όνορια 
φέρει καθολικού, διότι ούτε κατ’ επιστημονικήν τινα τάξιν καί 
άκρίβειαν είνε κατανενεριηριέναι αί μερίδες, ούτε κατέχει Ικάστη 
μερίς ίδιον φύλλον δι’ έκαστον έτος, άλλά καί άτάκτως είνε άνα- 
γεγραμμέναι αί μερίδες καί έλλιπώς καί τά σπουδαιότατον πάν
των αναγοαφονται έν τή αυτή σελίδι ριερίδες τριών έτών, όπερ 
πρωτότυπον καί πρωτοφανές. Τό ήριερολόγιον, τά καί καθημε
ρινόν λεγόμενον, αναπληροΐ καί τό βιβλίον ταμείου, δεν γράφε
ται κατά την ορθήν διπλογραφικήν μέθοδον καί άλλας πλημμε- 
λειας παρουσιάζει. Τριών βιβλίων έχομεν ανάγκην, διπλογραφι- 
κώς και εν παση ακριβειγ τηρουμένων, α.) τοΰ ταμείου, έν ω 
τό πρώτον άναγράφονται πάσα είσπραξις καί πάσα πληρωμή, 
β ) τοΰ ήμ.ερολογιου, εν ω διπλογραφικώς αναγράφονται έκ τών 
στοιχείων πάσαι αί δοσοληψιαι άντιπαραβαλλόμεναι πρός τά έν
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τώ βιβλίω ταμείου καί γ'.) του καθολικού, έν φ St’ επιστημονι
κής διαιρέσεως καί κατανομής των μερίδων πασών γίνεται καθ’ 
ώρισμένον χρόνον ή αναγραφή. Δια. των τριών τούτων βιβλίωύ, 
κλεμμένων κατ’ έτος, γίνεται ό ισολογισμός, έξακριβοϋται πάσα 
εϊσπραξις καί πάσα πληρωμή, γίνεται ή έπαλήθευσις καί συν- 
τάσσεται έ ετήσιος ισολογισμός. "Ανευ τοιούτων βιβλίων, διπλο- 
γραφικώς τηρουμε'νων, αδύνατον να έξακριβωθή εΰχερώς καί 
άσφαλώς ή διαχείρισις.

Πρό δέ τής έπί μέρους έρεύνης τών εσόδων και εξόδων τάσ- 
σομεν τάς Ιπομένας γενικας παρατηρήσεις. Γνωστόν τοϊς πασιν 
ότι πρό τής αρχής έτους τίνος οΐ διευθύνοντες εταιρίαν τινά ή 
διαχείρισιν καθόλου έχουσι καθήκον νά βεβαιώσωσι τά έσοδα του 
επομένου έτους καί επί τή βάσει τούτων νά προϋπολογίσωσι τά 
έξοδα' ό ακριβής υπολογισμός τών έσόδων φέρει εις δαπάνας όρ- 
θάς καί λελογισμένας, άνευ του άκριβοΰς συσχετισμού καί τής 
βεβαιώσεως έσόδων καί έξόδων είσπράττεται ό,τι άν δοθή καί 
πληρόνεται 'ό,τι άν ζητηθή. Ό πίναξ τών έσόδων καί ό προϋ
πολογισμός τών έξόδων εΐνε ή βάσις, έφ’ ής δύναται νά γίνγι ΰπό 
τής εξελεγκτικής επιτροπείας ή πραγματική έξέλεγξις τών έσό
δων καί έξόδων του έτους, άνευ τών δύο τούτων δεν υπάρχει 
βάσις, δεν υπάρχει αφετηρία, δεν υπάρχει όρος συγκρίσεως, ώς 
ειπομεν, καί ό έλεγχος εΐνε τυπικός. ’Εάν έχωμεν προϋπολογι
σμόν έσόδων καί έξόδων, δυνάμεθα νά έξακριβώσωμεν τί είσε- 
πράχθη καί τί καθυστερεΐται, διά τί ή καθυστέρησις καί άν θά 
είσπραχθή ή διαγραφή άπό τών εισπρακτέων του επομένου έτους' 
επίσης θά άνεύρωμεν τί όρθώς έδαπανήθη καί εΐνε έγκριτέον καί 
τί κατά παράβασιν καί ύπέρβασιν καί τις ό καταλογιστέος. Ό 
προϋπολογισμός ό αληθής ρυθμίζει πάσαν δαπάνην, διακωλύει 
πάσαν ύπέρβασιν καί τηρεί οικονομικήν εΰρωστίαν, άλλως επέρ
χεται νόσος καί........  θάνατος, άν μή καταβληθή ή προσήκουσα
θεραπεία.

Έν πάσν) διαχειρίσει, δημοσίγ ή ιδιωτική, κατά τήν λήξιν 
έκάστου έτους γίνεται έλεγχος τοΰ ταμείου καί βεβαιοΰται ύπό 
τών προς τούτο τεταγμένων τό υπόλοιπον, κλειομένων τών βι-
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βλίων του έτους, οΰτω καί έπαλήθευσις των εσόδων καί εξόδων 
γίνεται καί αί διαχειρίσεις διακρίνονται κατά τα έτη.

’Εναντίον των καθολικών τούτων κανόνων, των παντ! δια
χειριστή επιβεβλημένων, δεν έχομεν έν τή ήμετέρα εταιρία ούτε 
προϋπολογισμόν τινα ούτε επίσημόν τινα τοΰ υπολοίπου της 31 
Δεκεμ-βρίου βεβαίωσιν. Αί εισπράξεις γίνονται άνευ βάσεως καί 
αί δαπάναι άνευ υπολογισμού, τοΰτο είνε αληθώς άκατανόητον 
καί κατ’ είδος πρωτότυπον. Ούτε ύπό της συνελεύσεως ούτε υπό 
του συμβουλίου έγένετο υπολογισμός καί προϋπολογισμός, τά 
έσοδα λαμβάνονται όταν δοθώσι καί αί δαπάναι έγκρίνονται όταν 
συν-τελεσθώσι. Διά τοΰτο καί υπεύθυνος οΰδείς φαίνεται. Πλάνη 
καί μεγίστη πλάνη είνε τό λεγόμενον ότι έν τή εταιρία ημών 
δέν χωρεϊ προϋπολογισμός, τοΰτο δύνανται να τό λέγωσιν οί δια— 
τελοΰντες έν τελείς άγνοίιγ τών διαχειρίσεων. Ό προϋπολογισμός 
είνε δυνατός καί έν τή ήμετέριγ Ιταιρίιγ καί απαραίτητος, ΐνα 
τεθή φραγμός καί κώλυμ.α πάσης υπερβασίας. Πολλάκις καί ύπό 
πολλών ύπεδηλώθη ή άνάγκη προϋπολογισμοΰ άλλ’ άπεκρούσθη 
ύπό τών αρμοδίων, τά δε αποτελέσματα της άνευ προϋπολογι
σμού διαχειρίσεως θά ’ίδωμεν έν τοϊς έπομένοις.

Κεφάλαχον έΰόδων. Τά έν τώ ίσολογισμφ άναφερόμενα 
ποσά έσόδων δέν ήδύναντο νά διαφέρωσιν άπό τών έν τοϊς βι- 
βλίοις άναγεγραμμένων, δέν δηλοΰται όμως καί άν ταΰτα ήσαν 
τά εισπρακτέα η καί άλλα καί διά τί δέν είσεπράχθησαν. Πρώ- 
ται άναγράφονται αί τακτικαί τών εταίρων συνδρομαί τοΰ 1893, 
άνερχόμεναι εις δρ. 4024, τούτων αί χίλιαι δραχμαί είνε συν
δρομή τοΰ Έθνικοΰ μας Πανεπιστημίου καί έπρεπε νά γράφων- 
ται διακεκριμένως άπό τών άλλων, προερχομένων άπό συνδρο- 
μάς τών εταίρων, αλλά καί τούτων δρ. 45.90 (άποδ. 14, 89, 
92 καί 95) προέρχονται έκ πωλήσεως τευχών της έφημερίδος 
της Β' περιόδου καί έξ έπιστροφης δικαιωμάτων εταίρου γρά— 
ψαντος διατριβήν τινα έν τή έφημερίδι, αί δραχμαί αύται πρέ
πει νά άφαιρεθώσιν άπό τών τακτικών συνδρομ-ών καί νά προσ- 
τεθώσιν εις τά άπό τής έφημερίδος, ούτω δέ άπομένουσιν έκ τα
κτικών συνδρομών τών εταίρων δρ. 2978.10. Εις ταύτας πρέ
πει νά προστεθώσι δραχμαί δεκαπέντε, έτησία συνδρομή τοΰ
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εταίρου καί νυν έλεγκτοΰ κ. Ί. Μαρκοπούλου, ος δια της ύπ’ 
άριΟ. 176 της 16 Δεκεμβρίου 1893 άποδείξεως κατέβαλε την 
έτησίαν συνδρομήν, άλλα δεν εΐσήχθη εις το ταμεΐον οΰδ’ ένεγράφη 
έν τώ ήμερολογίω αΰτη. At σύνδρομα! αύται νυν 2993.10 έν 
όλφ κακώς άναγράφονται ώς σύνδρομα! του 1893, διότι τοιαΰ- 
ται είνε μόνον δρ. 1704.15, at άλλαι δέ είνε τοϋ 1892, μία 
συνδρομή του 90, μία του 91, μία τεσσάρων έτών καί μία του 
1899, εν άλλαις άποδείξεσι δεν σημειοΰται έτος καί άλλαε είνε 
δλως άχρονολόγητοι. Ιίλήν των αταξιών τούτων παρατηροΰμεν 
ότι γίνεται παράβασις ασύγγνωστος τών θεμελιωδών λογιστικών 
διατάξεων. Πας υπόλογος οφείλει να εισάγη αμέσως εις τό τα- 
μεϊον παν έσοδον ληφθέν, ό κανών ούτος ό θεμελιώδης, ή παρά- 
βασις του όποιου συνεπάγεται άμεσον έκπτωσιν άπό τής άρχής 
καί καταδίωξιν ποινικήν, δεν τηρείται. Ή ύπ’ άριθ. 1 άπόδειξις, 
δηλοΰσα την άρχήν τής είσπράξεως, φέρει χρονολογίαν 28 Δε
κεμβρίου 1892, αί έκ συνδρομών εισπράξεις τή 21 ’Οκτωβρίου 
1893, ότε τό πρώτον παρεδόθησαν χρήματα τώ ταμίγ, άνήλθον 
εις δραχμ.άς 1635, τούτων παρεδόθησαν τότε διά μιάς δρ. 1000 
(άπόδ. 40), έκρατήθησαν επομένως ύπό τοΰ εισπράκτορος δρ. 
635, ενώ ώφειλεν ό ταμίας τον.ΙάχΜτογ τότε νά θεωρήση το βι- 
βλίον του εισπράκτορος καί νά λάβν) άπαν τό είσπραχθέν. Τό 
υπόλοιπον μετά τών μετά ταΰτα εΐσπραχθέντων παρεδόθη τή 
τελευταίγ τοΰ έτους ήμ.έργ. Τούτο καί έκτροπον καί επικίνδυνον 
είνε.

"Αλλο άτοπον είνε ότι αί άποδείξεις του 1892 διακόπτονται 
τή 27 Δεκεμβρίου, τή 28 Δεκεμβρίου άρχονται εισπράξεις άπό 
άριθμοΰ πρώτου καί άναγόμεναι εις την διαχείρισήν του 1893, 
ένψ τό όρθόν είνε τή τελευταίγ ήμέργ τοΰ έτους νά παραδίδηται 
τό στέλεχος τών άποδείξεων, όπερ θεωρούμενον νά φυλάττηται 
ώς λογιστικόν στοιχεΐον έν τώ άρχείφ, καί έν νέφ βιβλίω καί δια 
νέου άριθμοΰ νά γίνηται άρχή εισπράξεων άπό τοΰ επομένου 
έτους, αί δέ εισπράξεις τούΐάχιστον καθ’ εβδομάδα νά παραδί- 
δωνται τώ ταμίγ. Πάσα άλλη ενέργεια είνε άσύγγνωστος καί 
επικίνδυνος πλήν τής έκ τοΰ τόκου ζημίας.

Ή έκτακτος συνδρομή εινε ενός μόνου τοΰ Ζαφ. Ζαφειροπού-
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λου έκ δρ. 2000 καί έπρεπε να άναγράφηται διακεκριμένως καί 
προς τιμήν καί προς εύγνωμ,οσύνην, αί δέ 21.90 είνε επιστροφή 
δικαιωμάτων συγγραφέως διά διατριβήν έν τη έφημερίδι, επομέ
νως κακώς χαρακτηρίζονται ώς έκτακτος συνδρομή καί αναγρά
φονται .έν τώ κεφαλαίω τούτφ, κανονικόν είνε να είσαχθώσιν εις 
τό κεφάλαιον της έφημερίδος, ΐνα άφαιρεθώσιν άπό των εξόδων 
ταύτης ώς μη πληρωθεϊσαι.

Ή ειδική συνδρομή των 960 δραχμών, ούσα του δημ,οσίου 
άπέναντι προκαταβαλλόμενων ύπο τής εταιρίας διά τήν έπιτήρη- 
σιν τών έν ΆΘήναις καί έν Πειραιεΐ αρχαιοτήτων, έπρεπε νά 
άναγράφηται έπίσης διακεκριμένως καί άντιστοίχως προς τά 
τοιαΰτα έξοδα. Άγνοοΰμεν δέ διά τί βραδέως τόσον (τον Νοέμ
βριον λήγοντα) εΐσεπράχθη ή συνδρομή αυτή.

Ή αναγραφή τών άπό τών χρεωγράφων τόκων καί τών άπό 
τής Τραπέζης μερισμάτων πρέπει νά γίνηται μετά διακρίσεως 
τής έξαμ.ηνίας, τό όποιον δεν γίνεται ούδ’ έν τφ ήμ.ερολογίφ πλήν 
τών διά τάς λαχειοφόρους. Οΰτω καί διάκρισις έσόδων κατά τά 
έτη γίνεται καί έξακρίβωσις του χρόνου τής είσπράξεως. Πλήν 
τούτου ό ταμίας έχει παρ’ έαυτφ πεφυλαγμ.ένην ομολογίαν (σκρίπ) 
είκοσι λιρών, έκ τόκου του παγίου δανείου, άλλ’ αύτη δεν ση- 
μειοΰται έν τή περιουσίά τής εταιρίας ουδέ έν τοΐς έσόδοις, διά 
τής ύποσημειώσεως ότι δεν εΐσεπράχθη ό τόκος τής Β' εξαμη
νίας τοΰ 1893 δεν αίρεται ή έλλειψις αΰτη. Καί οϊ τών λαχειο- 
φόρων ομολογιών άριθμοί πρέπει νά άναγραφώσιν έν τοΐς βιβλίοις 
καί έν τώ δημοσιευομένω ΐσολογισμφ, δεν άρκεϊ ή σημείωσις μό
νον έν τή παρά τφ ταμίο: άποδείξει τής Τραπέζης.

Τών 56 μετοχών τής ’Εθνικής Τραπέζης πρέπει νά άναγρα- 
φώσι διακεκριμένως αί έκ δωρεάς τοΰ Ρώμα δέκα άναπαλλο- 
τρίωτοι μένουσαι.

Τά χρεώγραφα είνε κατατεθειμένα παράτή Εθνική Τραπέζη, 
ώς βεβαιοΰται έκ τών έπιδειχθεισών ήμϊν άποδείξεων.

Τό λαχεϊον διαχειρίζεται ό βοηθάς του ταμίου λαμ-βάνων διά 
τήν πρόσθετον ταύτην εργασίαν ίδιον μισθόν καί ποσοστά έν τοΐς 
εκατόν έπί τών άκαθαρίστων εισπράξεων άπό τών πωλουμένων 
γραμματίων. Τό λαχεϊον είνε ό σπουδαιότατος τής εταιρίας πό-
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ρος, άν μή ό μόνος, διότι δι’ αύτοΰ είσάγονται εις τό ταμεϊον 
καθαραί εκατόν περίπου χιλιάδες δραχμών έτησίως, δίκαιον επο
μένως καί ορθόν ή διαχείρισής του λαχείου να έπισπάται σύντο
νον την προσοχήν καί του συμβουλίου καθόλου καί του ταμίου 
ΐδίε>ο καί τής ελεγκτικής επιτροπείας. Καί όμως ό ταμίας ισχυ
ρίζεται ότι οΰδεμίαν υπέχει ευθύνην διά την διαχείρισιν ταύτην 
άλλ’ εύθύνεται ό διαχειριστής μόνος. Τόν τοιοΰτον ισχυρισμόν 
δεν εύρίσκομεν ορθόν καί έ'χομεν γνώμην ότι ό ταμίας εύθύνεται 
διά πάσαν τής εταιρίας χρηματικήν διαχείρισιν καί δή τήν του 
λαχείου, ό διαχειριστής είνε υπάλληλος τής εκλογής τοΰ συμ
βουλίου, εάν ούτος φέργι μόνος τήν ευθύνην, τότε πρέπει νά κα- 
νονισθώσι τά καθήκοντα τούτου καί νά ζητηθή ανάλογος έγγύη- 
σις. Έκτος των γενικών τούτων παρατηροΰμεν καί τά εξής. 
Διά τήν διαχείρισιν του λαχείου υπάρχει εν καί μόνον βιβλίον, 
έν φ αναγράφονται άνω μέν εκάστου φύλλου ή διαχείρισις τών δύο 
εξαμηνιών τοΰ 1892, καί κάτω ή τών του 1893, ή δέ άναγραφή 
περιορίζεται εις τό ποσόντών σταλέντων γραμματίων καί εις τήν 
βεβαίωσιν τής παραλαβής, πότε καί διά τίνος τρόπου έστάλη- 
σαν τά χρήματα, πότε είσεπράχθησαν καί είσήχθησαν εις τό τα- 
μεϊον τής εταιρίας, ταΰτα δεν άναγράφονται, συνάγονται Ικ τών 
φακέλλων τής αλληλογραφίας καί έκ τών αποδείξεων τής παρα- 
δόσεως πρός τόν ταμίαν. Έκ τής έξετάσεως τούτων φαίνεται 
δτι ή αποστολή χρημάτων έκ πωλήσεως γραμματίων τής Α' 
εξαμηνίας ήρξατο άπό ’Ιανουάριου 1893, καί ότι τό πλεϊστον 
άπεστάλη πρός τόν διαχειριστήν τόν Μάρτιον καί ’Απρίλιον, μέ
ρος δέ καί τόν Μάϊον, τήν τελευταίαν Κυριακήν του όποιου γί
νεται ή Α' κλήρωσις, τό δέ μεγαλείτερον ποσόν τών εισπράξεων 
τούτων έκ δρ. 45,386.63 είσάγεται εις τό ταμεϊον τής εταιρίας 
τή 1 ’Ιουλίου" ομοίως καί αΐ άπό τών γραμματίων τής Β'εξαμη
νίας εισπράξεις άρχονται άπό ’Ιουλίου μηνός καί περατοΰνται 
τόν Νοέμβριον, τήν τελευταίαν Κυριακήν τοΰ όποιου γίνεται 
ή Β' κλήρωσις, εις δέ τό ταμεϊον τής εταιρίας είσάγεται τό ήμισυ 
σχεδόν τών όλων εισπράξεων, δρ. 48,852.90τή 30 Δεκεμβρίου. 
Έκ τούτων άποδεικνύεται ότι τά χρήματα τοΰ λαχείου δέν 
είσάγονται άμα τή λήψει εις τό ταμεϊον άλλά πολύ βραδύτερον,
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όπερ έκτροπον, έπιζήμιον και κινδυνώδες. Ήριεΐς φρονοΰμεν ότι 
πρέπει να άρθώσι τα έκρυθμα ταΰτα, όπερ εύχερέστατον. Δι’ 
έκάστην εξαμηνίαν ή τό πολύ δι’ έκαστον έτος να κρατήται ίδιον 
βιβλίον μετά μερίδων ισαρίθμων πρός τούς καταναλωτές των 
γραμματίων' έν έκάσττ] ριερίδι να σημειώνηται 1) πόσα γραμ
μάτια στέλλονται, 2) πόσα διετέθησαν, 3) πότε καί εις τί νό
μισμα άπεστάλη τό άντίτιμον (ΐνα διευκρινίζηται ή νομισματική 
διάφορά των άπό του έξωτερικοΰ), 4) πότε έγένετο ή εϊσπραξις 
καί πότε ή εισαγωγή εις τό ταμεϊον καί 5) πόσα ποσοστά έκρα- 
τήθησαν ύφ’ έκαστου πωλητοΰ, έπιστρέφοντος τφ διαχειριστή 
άπόδειξιν άποκεκομμένην άπό στελέχους ίδιου καί άπεσταλμένην 
μετά των γραμματίων. Διά του άπλουστάτου τούτου τρόπου 
επέρχεται πλήρης τάξις καί άκρίβεια, τό χρήμα δέν μένει αργόν 
καί έν χερσί τρίτου και ό έλεγχος αληθής.

Τά λοιπά έσοδα εΰρομεν σύμφωνα πρός τάς αποδείξεις, πρός 
άς έγένετο ή παραβολή.

Κεφάλαίον εξόδων. Καί έν τφ κεφαλαίιρ τούτφ εύρίσκο- 
μεν τάς αΰτάς και μεγαλειτέρας άταξίας. Αί δαπάναι συνήθως 
δεν βασίζονται εις προϋπολογισμόν τινα ΰπό τής συνελεύσεως ή 
ΰπό του συμβουλίου έψηφισμένον, αλλά γίνονται άνευ διακανο
νισμού τίνος καί γενόμεναι καί τετελεσμέναι πλέον διά των προ
καταβολών προσάγονται καί έγκρίνονται ύπά του συμβουλίου.

Καί άλλοτε προύτάθη καί έγένετο άποδεκτόν νά άναγράφων- 
ται άναλελυμένως τά έξοδα, ώστε νά καθοράται πασα δαπάνη. 
Τοΰτο καί άλλαχοΰ εΐνε έπιβεβλημένον έν δέ τή ήμετέρμ έται- 
ρίμ, τή έστερημένν) παντός προϋπολογισμού, εΐνε απαραίτητον, 
αλλά δεν γίνεται δυστυχώς. 'Οδοιπορικά π.χ. καί άλλαι δαπάναι 
τίθενται έν ταϊς τών ήμερομισθίων καταστάσεσι τών σκαφέων, τά 
επιμίσθια τών έπιτηρούντων έφορων καί οί μισθοί τών έφορων καί 
επιστατών αποχωρίζονται, τής ειδικής δαπάνης, αί διά μουσεία 
δαπάναι συγχωνεύονται μετ’ άγοράς αγρών, συνεπτυγμένως γρά
φεται δαπάνη τής έφημερίδος δρ. 14,007.50 καί πας υπολαμ
βάνει ότι άφορμ εις δαπάνην χάρτου καί τυπωτικών, τοΰτο όμως 
δεν εΐνε ακριβές, διότι περιέχεται τριακοντάδραχμον έπιμίσθιον 
μηνιαϊον ενός υπαλλήλου, χιλιόδραχμος περίπου δαπάνη δι’ έπι
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πλα καί σκεύη τού ιδιαιτέρου γραφείου της έφημερίδος. ’Ιδού τα 
άτοπα έκ της άναλύσεως των εξόδων καί της μή καταλλήλου το- 
ποθετήσεως. Έν τούτω άνακοινοΰμ,εν ότι ή αρχαιολογική έφη- 
μερίς έξεδόθη τακτικώς το 1893 καί ή διαχείρισις ταύτης ήν έν 
τάξει,κρίνομεν όμως ορθόν νά συντάσσηται ύπό του έκδοτου έτη- 
σία έ'κθεσις περί τής έφημερίδος καί νά δημοσιεύηταε έν τοΐς πρα- 
κτικοϊς τής εταιρίας. Έν τελεί προσαρτάται πίναξ τής διαχειρί- 
τής έφηριερίδος τής Γ' περιόδου.

Τά του μισθολογίου ώς προς τούς έν άδείιρ απουσιάζοντας, 
τούς άνευ άδειας, τά οδοιπορικά καί αποζημιώσεις των έκτος 
του τόπου τής υπηρεσιακής διαμονής των άποστελλομένων μάλ
λον συμφέρει νά κανονίζωνται συμφώνως προς τά περί δημοσίων 
υπαλλήλων κεκανονισμένα. Τηρουμ,ένων τοιούτων διατάξεων δεν 
θά έλάμβανον πλήρη μισθόν υπάλληλοι έν άδείρι διατελοΰντες 
έπί μακρόν, δεν θά έδίδοντο επιμίσθια δυσανάλογα πράς τούς 
ρ,ισθούς καί οδοιπορικά υπερβολικά, δεν θά έδίδετο εις έν καί τό 
αυτό πρόσωπον μισθός, έπιμίσθιον καί ποσοστά, εις άλλο μισθός, 
ποσοστά καί άμοιβή, εις άλλο μισθός καί ενδύματα κ.τ.τ. Διά 
τούτο κρίνομεν άναγκαιότατον νά έφαρμοσθώσιν έν τή Ιταιρύγ 
ήμών αΐ διατάξεις αί έπιβεβλημέναι ώς προς τούς δημοσίους 
υπαλλήλους.

Αί άνασκαφαί, ώς έπί τό πολύ, γίνονται άνευ προτέρας άπο- 
φάσεως τού συμβουλίου καί ώς προς το είδος καί την Ικτασιν 
τού Ι'ργου καί τόν καθορισμόν τού άνωτάτου όρου τού ήμερομι— 
σθίου. ’Αντί τούτων οί έπί των άνασκαφών λαμβάνοντες χιλιό- 
δραχμον προκαταβολήν άπά τού ταμ,ίου άνευ ούδεμιάς άποφά- 
σεως άπέρχονται εις τήν ώρισμένην χώραν, άνασκάπτουσι δι’ 
όσων θέλουσιν εργατών καί μέ οίονδήποτε ήμερομίσθεον καί μεθ’ 
ήμέρας συντάσσουσι καταστάσεις, λαμβάνουσιν άποδείξεις, προσ- 
ερχόμ.ενοι ζητοΰσι τήν πληρωμήν έν ίδίφ όνόματι καί λαμβά
νοντες άπέρχονται. Τούτο έπαναλαμβάνεται. Ένεκα τού μή 
καθορισμ.οΰ των άνασκαφών συνέβη ώστε διά τάς άνασκαφάς τής 
Έλευσΐνος έδαπανήθησαν τό έτος τούτο μετά τού έπιστάτου 
κ.λ.π. έξόδων είκοσι χιλιάδες δραχμών καί πλέον, ήτοι τό ήμισυ 
τού όλου τών δι’ άνασκαφάς δαπανών τού έ'τους' ένεκα τούτου
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προς τφ ύπάρχοντι έκεΐ άγραμ(/,άτω έπιστάτγ μ.έ μισθόν δραχ- 
μ.ών διακοσίων μεταβαίνει καί εις σύμβουλος, συντάσσει έν ΐδίω 
όνόματι τάς καταστάσεις καί επανερχόμενος μετέχει της έγκρί- 
σεως λαμβάνων καί οδοιπορικά πεντήκοντα σχεδόν δραχμάς τον 
μήνα- διά τούτο πάντα σχεδόν τά έντάλματα έκδίδονται επ’ 
όνόμ-ατι ούχί των δικαιούχων καί εξοφλούνται ύπό τρίτων άνευ 
πληρεξουσίου- διά τούτο οΰδ’εξετάζεται διά τίνα λόγον τά ημε
ρομίσθια έν μεν Έλευσΐνι άνέρχονται εις δραχμάς τέσσαρας, εις 
Ίλισσόν 3,50, εις δέ την ’Επίδαυρον καί τάς Μυκήνας εις πο- 
σάν κατώτερον των τριών δραχμών, πρόκειται δέ περί χιλιάδων 
ημερομισθίων. “Οτι προσήκων έλεγχος δεν γίνεται τών καταστά
σεων άποδεικνύεται έκ δύο γεγονότων τών έξης- πρώτον αί απο
δείξεις εινε γεγραμμέναι επί χαρτοσήμου ακαταλλήλου, αί υπό
γραφα! τών αγραμμάτων εργατών ΰπ’ οΰδενός κυρούνται, μόνον 
τής έν Έπιδαύριρ πάσαι αί άποδείξεις εινε κεκυρωμέναι υπό τής 
αρμόδιας δημοτικής άρχής- δεύτερον έν δυσίν άνασκαφαϊς, τή έν 
Έλευσΐνι καί τή έν Ίλισσφ, καί έν τρισί καταστάσεσιν έκάστης 
φέρεται έργάτης ύπό τό αυτό όνομα καί έπώνυμ.ον έργασθείς τάς 
αύτάς ημέρας έν άμφοτέραις ταϊς άνασκαφαϊς (όρα έντάλματα 
250, 251, 270, 274, 280, 283 καί τάς συνημμένας καταστά
σεις) μόνη διαφορά μεταξύ τών δύο άνασκαφών εινε ότι άγράμμα- 
τος ών ό έργάτης ούτος υπογράφεται δι’άλλου έν τή αποδείξει τού 
ενός καί δι’ άλλου έν τή άποδείξει τού ετέρου τόπου. Έάν έγί— 
νέτο έλεγχος τών καταστάσεων, βεβαίως θά άνεκαλύπτετο πώς 
συνέβη ή ταύτότης ονόματος καί επιθέτου.

Πλήν τούτων Ιύρίσκομεν οΰχί ορθόν καί τό ότι μισθοί φυλά
κων τού 1892 πληρόνονται δι’ έντάλματος εις υπάλληλον τής 
εταιρίας καί οΰχί τον δικαιούχον- δι’ ενός έντάλματος πληρό- 
νονται εις φύλακά τινα μισθοί τριών τού 1892 μηνών καί ενός 
τού 1893, έν δέ τφ ήμερολογίφ άναγράφονται μ.ισθοί τριών μη
νών τού 1892. Τοιαΰται τυπικαί άταξίαι εινε καί άλλαι, ας 
παραλείπομεν, ίνα μη καταπονήσωμ,εν υμάς.

’Επιζήμιους λίαν διά την εταιρίαν εΰρίσκομεν καί τάς διά λο
γαριασμόν τού δημοσίου προκαταβολάς, αί όποΐαι κατά μικρόν 
αΰξηθεΐσαι άνήλθον εις τό σεβαστόν ποσόν τών 82,390,57, άνα-
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γραφόμενο» ράλιστα έν τώ ίσολογισρώ ώς περιουσία της εται
ρίας, ένφ είνε γνωστόν ότι ούδεν θέλορεν λάβη, ρή ύπάρχοντος 
νόρου περί τούτων. Διά των προκαταβολών τούτων, των άνευ 
λόγου γενορένων, κατά τό πλεϊστον ήγοράσθησαν οίκίαι ών ρία 
ή του Τυπάλδου άντί τεσσαράκοντα χιλιάδων δραχρών, καί οι
κόπεδα, επί τούτων ούδεν δικαίωρα έχει ή εταιρία ούδε ένήρ- 
γησέ τι χρήσιρον τφ έαυτής σκοπφ. Μόνος ό προϋπολογισρός 
των δαπανών, ύπό της συνελεύσεως ψηφιζόρενος, θά κλείσγι διά 
παντός καί έρρητικώς τάς πύλας της εξόδου άνεπιστρεπτεί χρη- 
ρ.άτων της εταιρίας, τά όποια κατά δραχρήν εισέρχονται καί 
κατά χιλιάδας εξέρχονται.

Καί αΐ έπισκευαί καί αναστηλώσεις Ιγένοντο κατά την γνώ- 
ρ.ην ήρ.ών οΰχί ρετά της προσηκούσης προσοχής καί φειδοΰς.

Ήγοράσθησαν βιβλία χιλιάδων τινών δραχρών άνευ ούδεριάς 
του συρβουλίου άποφάσεως ούτε προ της άγοράς ούτε ρετ’ αυ
τήν' ή βεβαίωσις τοΰ έπιρελητοΰ ότι παρεληφθησαν καί ή θεώ
ρησες ύπό τοΰ γραρρατέως ούδεν κΰρος λογιστικόν έχουσιν. ούδε 
δικαιολογοΰσι την δαπάνην. Κακώς δέ τά έντάλρατα έξεδόθη— 
σαν έπ’ όνόρατι υπαλλήλων τής εταιρίας, άιροΰ οι βιβλιοπώλαι 
εύρίσκονται έν Άθήναις. Δηλοΰρεν δ’ ότι την βιβλιοθήκην εύρο- 
ρ.εν έν τάξει ώς καί τά άγορασθέντα τό λήξαν έ'τος βιβλία' εις 
ούδεν όρως χρησιρεύει ή σπουδαία αυτή βιβλιοθήκη εύρισκορένη 
έκεϊ ρακράν έν τφ πολυτεχνείφ άπρόσιτος καί τοϊς εταίροι; καί 
παντί άλλφ.

Ή αγορά άρχαίων ύφ’ ενός άνευ προηγουρένης έγκρίσεως ύπό 
τοΰ συρβουλίου στηρίζεται έφ’ ενός πρακτικού τοΰ 1887. ’Αλλά 
τό πρακτικόν τοΰτο ισχύει κατά την γνώρην ήρών ρόνον τό έτος 
έκεΐνο, πλήν δέ τούτου ρετά τάς γενορένας έν τφ συρβουλίφ συ
ζητήσεις καί παρατηρήσεις δίκαιον καί ορθόν πάσα άρχαίου α
γορά νά γίνηται ρόνον ρετ’ άπόφασιν τοΰ συρβουλίου. Άνακοι- 
νοΰρεν δ’ότι ή πρός τό έθνικάν ρουσεΐον παράδοσις τοΰ ρουσείου 
τής εταιρίας περατοΰται έντός ολίγου καί ούτως έλλείπει τά ρου
σεΐον τής εταιρίας.

'Ως πρός τά έξοδα τοΰ λαχείου παρατηροΰρεν α’) τά ποσά 
τών κερδησάντων άριθρ-ών πρέπει νά πληρόνωνται πρός αύτούς
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τους κερδήσαντας καί οΰχί St’ εντάλματος επ’ όνόματι του διαχει- 
ριστοϋ- β') ανάγκη κατά τα ρηθέντα να κρατώνται βιβλία 
κανονικώς καί νά λαμβάνωνται αποδείξεις διά την προμήθειαν 
γ') αί εισπράξεις νά εισάγωνται άνευ αναβολής- δ') αί άπώλειαι 
νά βεβαιώνται έπισήμως καί νά έπιβαρύνωσι τον υπαίτιον- τοΰτο 
λέγομεν διότι εϊδομεν εν πρακτική τινι άναφέροντα τον ταμίαν 
προς τό συμβούλιον ότι άπωλέσθησαν γραμμάτια εν Γυθείφ καί 
έν Λαμίορ χωρίς νά άναφέργ) καί τό ποσάν καί τους αριθμούς των 
άπολεσθέντων, επίσης ότι άπωλέσθη μεταξύ ’Αθηνών καί Κό
ρινθου φάκελλος καί δεν άναφέρει ούτε τό ποσόν τών έν τφ φα- 
κέλλω γραμματίων, ούτε τούς άριθμούς, ουδέ ποια ενέργεια έγέ- 
νετο ώστε νά εΰρεθή ό υπαίτιος τής άπωλείας καί ύποχρεωθή 
εις την πληρωμήν, άλλ’ απλώς άνακοινοΰται τοΰτο πολύ μ,ετά 
την κλήρωσιν καί άπαντα τά ούτως άπολεσθέντα πίπτουσιν επί 
τής εταιρίας (όρα πρ. Ζ', 14 Δεκεμβρίου 1893).

Ίδιας μνείας κρίνομεν άξίαν καί την δαπάνην εις συνδρομάς 
συγγραμμάτων, άνελθουσαν τό έτος τοΰτο εις δραχμάς 6977 
καί εις τρεις έν προτέρω έτει. ’Ασχέτως προς τά δικαίωμα τοι- 
αύτης συνδρομής έπϊ τοΰ καταστατικοΰ στηριζόμενον δυνάμεθα 
πρός στιγμήν νά δεχθώμεν ότι δύναται νά παρασχεθή συνδρομή 
άνάλογος πρός έ'κδοσιν συγγραμμάτων ωφελίμων τή άρχαιολογίιρ, 
άλλ’ έπεθυμοΰμεν ή τοιαύτη συνδρομή νά δοθή όχι ώς άντάλ- 
λαγμα ισαξίων άντιτυπων, τό συμβούλιον όμως είχεν άλλοίαν 
γνώμην, ήτοι αντί τών δεκακισχιλίων δραχμών έ'λαβεν ισάξια 
άντίτυπα, ών τινα έτιμώντο εκατόν καί πλέον δραχμών έκα
στον. Μετά τήν πληρωμήν καί τήν παραλαβήν τών άντιτυπων 
τά βιβλία ήσαν πλέον άναφαίρετος τής εταιρίας περιουσία καί 
έπρεπε νά φυλάσσηται άσφαλώς, δυναμένη νά άπαλλοτριωθή 
μόνον άποφάσει τής συνελεύσεως δι’ ανταλλαγής βιβλίων ή δι’ 
άλλου τρόπου. Τοΰτο τό κατά πάντα ορθόν καί νόμιμον δεν έγέ- 
νετο άλλά τό συμβούλιον διένειμε St’ ιδίας άποφάσεως άπαντα 
τά άνήκοντα πλήν δύο έξ έκάστου.

’Αντί τών έν Τραπέζγ, άτοκων καταθέσεων φρονοΰμεν ότι συμ
φέρει μάλλον τή εταιρία ή δι’ εντόκων τοΰ δημοσίου γραμματίων
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διάθεσις, τα όποια καί προεξοφλοΰνται έν άνάγκιρ, οΰτω δέ μέ- 
νουσι κεφάλαια άγονα.

Τό υπόλοιπον της 31 Δεκεμβρίου βεβαιοΰται μόνον ύπό του 
διαχειριζομενου τα της εταιρίας, ήμεϊς δεν εί'χομεν τόν άπαι- 
τούμενον χρόνον προς έξακρίβωσιν. Έκ τούτου λαμβάνοντες 
άφορμ-ήν συνιστώμεν την ΰπαρξιν έλεγκτικής έπιτροπείας μονίμου 
δ^ όλου τοΰ έτους, άσκούσης διαρκή έ'λεγχον, βεβαιούσης τό 
υπόλοιπον τής 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους καί κλειούσης τά 
βιβλία καί τά στελε'χη των αποδείξεων καί ένταλμάτων.

Πλήν των έν τή'διαχειρίσει άταξιών δεν δυνάμεθα να άπο- 
σιωπήσωμεν καί τινα εις την διοίκησιν άποβλέποντα. Ουδέποτε 
έν ούδεμιρί συνεδρίγ, των δεκαεννέα γενομένων δι’ όλου του έτους, 
παρίστανται πάντες οί τό συμβούλιον άποτελοΰντες, άλλα τό 
πολύ οκτώ καί συνηθέστατα έξ άποτελοΰσι την απαρτίαν έπ 
ένδεκα, τινά δέ πρακτικά φέρουσι τάς ύπογραφάς πε'ντε μόνον 
μελών. Σπουδαιότατον εινε ότι ό πρόεδρος άπό τής 26 Νοεμ
βρίου 1892, ότε προέτεινεν οικονομίας καί δεν έγένοντο δεκταί, 
άπέσχε τής έκπληρώσεως των καθηκόντων καθ’ όλον τό 1893, 
εις δέ σύμβουλος έν άγνοίγ τής συνελεύσεως παρτρτήθη καί δεν 
μετείχε τοΰ συμβουλίου άπό τριετίας, ούτω τό συμβούλιον άπό 
ένδεκαμελοΰς έγένετο πράγματι έννεαμελές. Τό άτοπον τούτο 
προέρχεται καί έκ τής άτελείας του καταστατικού, διότι δεν 
προβλέπεται τοιαύτη περίπτωσις ουδέ ορίζεται τό πρακτέον ουδέ 
έκλέγονται άναπληρωματικά μέλη, όπως έν παντί τοιούτιρ σω- 
ματείφ. Εΰχόμεθα να άρθώσι τά κωλύματα ταϋτα καί αί συνε
δρία! νά γίνωνται συχναί καί πλήρεις καί νά έρευνώνται μετά 
τής προσηκούσης σοβαρότητος τά εις την προκοπήν τής εται
ρίας καί τής επιστήμης συντελοΰντα.

— 57 —

Αύτη ή τής εταιρίας ήμών κατάστασις, έξεθήκαμεν ταύτην 
έν πιστή άκριβείιγ κατά τό δυνατόν. Καταλήγοντες δέ άπό κοι
νής μέν ψήφου προτείνομεν νά τεθή έπί τέλους τελεία εις τάς
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παρατηρηθείσας ανωμαλίας καί δη α') να συνταχθή άνευ ανα
βολής πλήρες καί ακριβές κτηματολόγιον" β') να καταρτισθώσι 
τα τρία ύποδειχθέντα λογιστικά βιβλία καί να τηρώνται διπλο
γραφικής καί έν πάση ακριβείς καί κανονικότητι" γ') να άνευ- 
ρεθή καί αναγραφή τό όλον των δαπανηθέντων διά την βιβλιο
θήκην εις αγοράν βιβλίων καί δετικά1 δ') νά μη συγχέωνται αί 
δαπάναι κατά την αναγραφήν ώστε νά συμφύρωνται τά ανό
μοια καί νά άποχωρίζωνται τά συμφυή" ε') νά καταρτισθώσι τά 
τής διαχειρίσεως του λαχείου βιβλία ώς διετυπώσαμεν σαφώς έν 
τοΐς έμπροσθεν" ς·') έπί των μισθών, επιμισθίων καί οδοιπορικών 
νά έφαρμόζωνται αΐ περί δημοσίων υπαλλήλων διατάξεις" ζ') νά 
μή παρέχηται ούδεμία δωρεά ή διανομή οΐασδήποτε περιουσίας 
τής εταιρίας άνευ άποφάσεως τής συνελεύσεως" η') νά όρίζηται 
πρότερον ή έκτέλεσις πάσης άνασκαφής ή εργασίας καί πάσης 
δαπάνης" θ') πάσα πληρωμή νά γίνηταε πρός αυτούς τούς δι
καιούχους καί ουδέποτε πρός υπαλλήλους τής εταιρίας" ι') πάν 
έσοδον νά είσάγηται άμέσως εις τό ταμεϊον καί νά διατίθηται 
ώς τάχιστα άπό ώρισμένου ποσού" ια') αί άποδείξεις νά είνε κα
νονικά! καί νά συνάπτωνται καί τά άπαιτούμενα δικαιολογη- 
τικά" ιβ') νά μισθωθή ιδία οικία, έν ή νά τεθώσι καί τά γραφεία 
και η βιβλιοθήκη καί τό άρχεϊον, τούτο νύν εύκολον, ότε θά 
παύση ή διά το μουσεϊον δαπάνη" ιγ') νά συντάσσηται προϋπο
λογισμός πλήρης, ανευ τού όποιου νά μή έπιτρέπηται μηδέ νά 
έκτελήται πληρωμή" καί ιδ') νά έκτελεσθώσιν οίκονομίαι προσή- 
κουσαι έν πάσιν.

Μετά την ομόφωνον ταύτην γνώμην οΐ δύο μέν τών ελεγκτών, 
οί κκ. I. Μαρκόπουλος καί Γ. Κεφάλας προτείνουσι α') τήν 
ε'γκρισιν τών υποβληθέντων έτησίων λογαριασμών καί β') τήν 
σύστασιν έπιτροπείας μετά τής εντολής νά συντάξη έν τακτφ 
χρόνω νέον καταστατικόν τής εταιρίας, άνευ τού όποιου άποβαί- 
vouotv, ώς άπεδείχθη, μάταιαι αί καθ’ έκαστον έτος παρατηρή
σεις και συστάσεις τών επιτροπών. Ό τρίτος δέ τών έλεγκτών, 
ό καί εισηγητής, φρονεί ότι δέν επιτρέπεται αύτω μετά τά λε- 
χθέντα νά προτείνη έγκρισιν λογαριασμών ουδέ έχει δικαίωμα νά 
πράξη άλλο τι, άφινει νά πράξη ή συνέλευσις 3,τι αν κρίνη όρ-
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θόν καί συμφέρον μετά τα έκτεθέντα. 'Ο αυτός Ιλεγκτής καί 
εισηγητής, τό παρελθόν έχων οδηγόν, καθ’ ό μετά τας αρχαιρε
σίας αναβαλλόμενων των προτεινομένων τροποποιήσεων δεν κα- 
τωρθώθη να έπιτευχθή αγαθόν τι ουδέ να γείντρ τροποποίησές 
τις, πιστεύων δ’ άδιστάκτως ότι καί τώρα, έάν προταχθώσιν αΐ 
άρχαιρεσίαι, δεν θά γείνγι τι, προτείνει νά μη προβώμεν εις αρ
χαιρεσίας σήμερον άλλ’ έπιτρέποντες εις τό συμβούλιον νά διοική 
μέχρι νέων άρχαιρεσιών νά έκλέξωμεν αμέσως σήμερον τριμελή 
ή πενταμελή έπιτροπείαν προς σύνταξιν νέου οργανισμού τής 
εταιρίας, ορίζοντες χρόνον τής συντάξεως καί έπιψηφίσεως τού
των ΰπό τής συνελεύσεως, οπότε μετά την κύρωσιν τοϋ νέου 
οργανισμού νά προβώμεν εις άοχαιρεσίας. Έάν σήμερον προβή ή 
συνέλευσις εις αρχαιρεσίας, δεν πρέπει νά προσδοκώμέν τι πλέον, 
ή εταιρία θά βαδίζγι ώς έδείχθη έν τή έκθέσει, τά πάντα θά είνε 
κυκεών ανεξερεύνητος καί μάταιος πας έν τφ μέλλοντι έλεγχος, 
διότι πάντα γενήσονται ώς καί κατά τό παρελθόν.

Έν ΆΟήναις t5j 12 Μαρτίου 1894.

'Η ελεγκτική επιτροπεία

Π. I. Παπαναστασίου

I. Μαρκοπουλος

Γ. ΚΕΦΑΛΑΣ.
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Έν Άθήναχς Xlj, 12 Μ
αρτίου 1894. 

Ή ελεγκτική επιτροπή
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Ή έκθεσις της Εξελεγκτικής έπιτροπής παρεδόθη εϊς 
το Συμβουλίου τη 15 Μαρτίου, τοΟτο δέ αυθημερόν συνελ- 
θόν εις συνεδρίαν άπεφάσισε νά άποταθή προς τό Υπουρ
γείου τής Παιδείας έξαιτουμενον παρ’ αύτ’οΟ νά διορίση 
έπιτροπήν, ήτις νά έξελέγξη τά τής Εταιρίας, νά σύνταξη 
δέ καί αύτό τό Συμβουλίου άπάντησιν εις την έκθεσιν τής 
Εξελεγκτικής έπιτροπής καί ύποβάλη αύτήν είς την προ
σεχή συνέλευσιν των εταίρων, άφοϋ πρώτον διανεμηθή είς 
αύτούς έντυπος ή έκθεσις έκείνη. Τό προς τό Ύπουργεΐον 
τής Παιδείας έγγραφον συνετάχθη καί ένεκρίθη έν τη αύτή 
συνεδριάσει τής 15 Μαρτίου, άπεστάλη δέ τη επομένη 
ή μέρα, ή δέ άπάντησις είς την έκθεσιν τής ’Εξελεγκτικής 
έπιτροπής κατηρτίσθη καί ένεκρίθη έν τη κζ·’ συνεδριάσει 
τη 30 Μαρτίου.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ

τοΰ Συμβουλίου της έν Άθήναις Άρχαιολ. Εταιρίας 
είς την έκθεαιν της έξελεγκτικης ’Επιτροπείας.

’Αξιότιμοι αυνάδελφοι,

Μετά την άνάγνωσιν της Ικθέσεως της εξελεγκτικής έπιτρο- 
πείας κατά την δευτέραν ημών γενικήν συνέλευσιν την γενομένη^ 
την 13ην λήξαντος μ.ηνός έγεννήθη, ώς γινώσκετε, αμφιβολία 
άν ήδύνατο πλέον ή συνέλευσις των εταίρων νά προβή είς τάς 
νέας αρχαιρεσίας, ώς κελεύει ό οργανισμός, ή έπρεπε νά άνα- 
βληθώσιν αύται, μέχρις ού τό συμβούλων άποκρούση τάς κατ’ 
αΰτοΰ υπό τής εξελεγκτικής επιτροπείας έπιρριφθείσας μομφάς 
καί παράσχη εϊς την συνέλευσιν εξηγήσεις, εί'που τοιαΰται ήσαν 
άναγκαϊαι, ΐνα οΰτω καί ή συνέλευσις έν πλήρει γνώσει των
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πραγμάτων έξενέγκνι την κρίσιν της. Έφάνη δέ έκνικήσασα ή 
δεύτερα γνώμη καί ή συνέλευσις εκείνη διελύθη άπρακτος.

Τό συμβούλιον έμφανιζόμενον καί αυθις ενώπιον σας ήδύνατο, 
άφοΰ απλώς σάς ύπεμίμνησκεν, δτι ανέκαθεν καί πάντοτε εις τα 
της Εταιρίας μας πράγματα έπεχύθη άπλετον φως διά τε των 
λογοδοσιών τοΰ συμβουλίου καί τών έπακολουθησασών έξελέγ- 
ξεων, σάς παρέπεμπε δέ ώς προς την διοίκησιν καί την διαχεί- 
ρισιν τών της Εταιρίας μας κατά τό ληξαν έτος εις την λεπτο
μερή περί τών πεπραγμένων ΰπ’ αΰτοΰ λογοδοσίαν, την άναγνω- 
σθεΐσαν υπό τοΰ γραμματέως κατά την πρώτην συνέλευσιν, καί 
την έξέλεγξιν τών λογαριασμών, τών εΰρεθέντων συμ-φώνων πρός 
τά βιβλία κατά την ομόφωνον μαρτυρίαν αύτης της εξελεγκτι
κής επιτροπείας, σάς ΰπεμίμνησκε δέ προσέτι καί τον διέποντα 
ημάς οργανισμόν τον άπό πολλών ετών έν ίσχύϊ, άπορριφθείσης 
της περί μεταβολής αΰτοΰ προτάσεως υπό της συνελεύσεως, ήδύ- 
νατο, λέγομεν, τό συμβούλιον σας ταΰτα καί μόνον απλώς ποίη
σαν νά άφίση εις υμάς την κρίσιν καί την άνασκευην αιτιάσεων 
καί μομφών, Ιφ’ αις οΰδεμίαν υπέχει τό συμβούλιον ευθύνην.

Καί τώ δντι περί τίνος έπί τέλους πρόκειται, αξιότιμοι συνά
δελφοι, ώστε τόσος νά έγερθη πάταγος; “Εχετε ηδη τετυπωμέ- 
νην ύπ’ οψιν σας την έκθεσιν της εξελεγκτικής επιτροπείας καί 
θά συνομολογήσητε ήμΐν πάντες, οτι μεθ’ όλον τό φλογερόν αυ
τής προοίμιον δι’ οΰ, πάσης κατά τοΰ συμβουλίου σας διεγειρο- 
μένης ευθύς έξ άρχης ύπονοίας, προαγγέλλεται ή άποκάλυψις 
ούχί μόνον νέων καί πρωτοφανών, άλλά καί εις αύτήν την χρη
στότητα της διαχειρίσεως άναφερομένων ελλείψεων, έν τοΐς με- 
τέπειτα πάσαι αί κακιζόμεναι ελλείψεις εις ούδέν άλλο άφο- 
ρώσιν η εις καθαρα ζητήματα τάξεως καί τύπων, περί ών ούχί 
νΰν τό πρώτον έγένετο λόγος, άλλά καί πρότερον πολλάκις έν 
ταΐς γενικαις συνελεύσεσιν, ώστε περιττή πάντως άπέβαινεν ή 
εις ην επεδόθη ή εξελεγκτική επιτροπεία, εις βάθος άνασκαφην 
τώτ γενομίνωγ κατά το Ληςαν έτος πρός άνεύρεσιν τών έν λόγω 
έλλείψεων.

Καί άληθώς ουδεμ-ία εις βάθος άνασκαφη ήτο αναγκαία, ίνα 
ή εξελεγκτική έπιτροπεία άνακαλύψγι ότι ή Εταιρία μας,σύμφωνα
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άλλως προς τον εν ΐσχύϊ οργανισμόν αυτής, δεν εχει προϋπο
λογισμόν δαπανών καί εσόδων καί όμως ή κυριωτάτη των ελ
λείψεων καί ή βάσις πασών τών άλλων, έφ’ αίς κατακρινόμεθα, 
είναι ή έ'λλειψις τοΰ προϋπολογισμού.

Άλλα τό τοΰ προϋπολογισμού ζήτημα άπό έτών πολλών κα^ 
πολλάκις προταθέν έν ταϊς γενικαΐς συνελεύσεσι τών εταίρων καί 
συζητηθέν δεν έ'τυχε μέχρι τοΰδε λύσεως καταφατικής παρ’ αυ
τών, ώστε οίανδήποτε καί άν είχεν ή έχει περί αύτοΰ τό συμ- 
βούλιον γνώμην, αδίκως καταλογίζεται εις βάρος αύτοΰ ή έ'λλει- 
ψις αύτη, αποτελούσα δέ, ώςέρρήθη,τήν βάσιν καί όλων σχεδόν 
τών άλλων ελλείψεων άποδεικνύει καί την ώς πράς ταύτας μομφήν 
δλως αδικαιολόγητον.’Αδύνατον νά άναζητηθή καί εύρεθή ή αλή
θεια εις τήν παραβολήν τών λογαριασμών πρός τά βιβλία, λέ
γει ή έξελεγκτική έπιτροπεία" προϋπολογισμού μή ΰπάρχοντος τά 
τής διαχειρίσεως διατελοΰσιν έν τώ σκότει, καί πάσα πρός έξέ- 
λεγξιν προσπάθεια τής εξελεγκτικής επιτροπείας ματαιοΰται. 
Όμολογοΰμεν ότι δεν είναι ήμΐν πάνυ σαφής ή έννοια, ήν ή έξε- 
λεγκτική έπιτροπεία άποδίδετ εις τήν άπαύστως ύπ' αυτής έττι- 
ζητουρότηκ άΐήθειαγ. Λέγομεν δέ ταΰτα, διότι ήμεις πιστεύο- 
μεν,δτι ένω άφ’ενός μόνον ή αυστηρά καί άκριβής έξέλεγξις τών 
λογαριασμ,ών είναι ικανή νά άποδείξιρ τών δαπανών τήν αλή
θειαν, διά τοΰ προϋπολογισμοΰ άφ’ ετέρου μόνον αί ύπερβασίαι 
τών πιστώσεων ούχί δέ καί ή πιστή αυτών χρήσις θά ήδύνατο 
νά βεβαιωθή. Περί τούτου όε κυρίως πρόκειται.

Ταΰτα ήδύνατο, έπαναλαμβάνομεν, νά εί'πν) πρό υμάς τό 
συμβούλιον καί αύθις ένώπιόν σας έμφανιζόμενον καί νά σκοπήσηι, 
νά άφίση δέ, ώς έρρήθη, εις ύμάς τήν κρίση)- αλλά λόγοι γένι— 
κωτέρου συμ.φέροντος έπιβάλλουσι τώ συμβουλίφ νά άποκρούσ-ρ 
έν πάσγι λεπτομερείς τάς κατ’ αύτοΰ, έξ άταλαιπώρου τής άλη- 
θείας ζητήσεως,έπιρριφθείσας άδικους δλως μομφάς καί αιτιάσεις. 
Επειδή δέ αύται άναφέρονται αί μέν εις τήν χρηματικήν διαχεί
ρισην καίτά τοΰ ταμείου ένγένει, αί δέ εις τήν διαχείρισην τοΰ λα
χείου, άλλαι δε εις τήν δλην διοίκησην τοΰ συμβουλίου, θά έξετά- 
σωμεν καί ήμεις τά πράγματα τήν αυτήν άκολουθοΰντες τάξιν.

Ώς πρός τήν όιαχείριαιτ. Περί τοΰ προϋπολογισμοΰ έρρήθη-

ι
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σαν τα δέοντα ανωτέρω- μέμφεται 6(αως ήμϊν ή έξελεγκτική 
επιτροπεία, δτι καί τα βιβλία του ταμείου δέν κρατοϋριεν δι- 
πλογραφικώς" άλλ’ έκτος του δτι δέν απαιτεί τοΰτο ό ύπαρχων 
έν ίσχύϊ άπδ πολλών ετών (άπδ του 1862,ώς προς τήν διαχείρισιν 
μη μεταβληθεΐς) οργανισμός, τα διπλογραφικώς κρατούμενα βι
βλία είναι δυσεξέλεγκτα καί μόνον τώ είδότι διπλογραφίαν'προσιτά, 
ένφ τα άπλογραφικώς κρατούμενα είναι καί τφ μή περί τα λο
γιστικά έμπείρφ ευνόητα" διπλογράφοι δέ καί λογιστικοί άνθρω
ποι δεν ύπάρχουσιν έν τη Εταιρία μας πολλοί. Ταΰτα δέ άν είχε 
ύπ’ όψιν ή έξελεγκτικη επιτροπεία καί πρός τούτοις καί τδ άρθρ. 
143 τοϋ περί δημοσίου λογιστικού νόμου δέν ήθελε ζητεί καί βι- 
βλίον ταμείου, διότι τδ καθημερινόν είναι καί βιβλίον ταμείου. 
Κατά τδ ανωτέρω άρθρον οΐ δημόσιοι ταμίαι πρέπει νά κρατώσΐ 
τα έξης βιβλία*

α') Βιβλίον πρωτοσημεκοσεων, όπερ χρησιμεύει εις τδν τα
μίαν, ϊνα μη τού διαφύγη ε’ίσπραξίς τις η πληρωμή κατά την έγ- 
γραφην αυτής εις τδ καθημερινόν.

β') Καθημερινόν, δπερ είναι καί βιβλίον ταμείου.
γ') Καθολικόν καί
δ') Βοηθητικά βιβλία δσα ή υπηρεσία τού διαχειριζομένου 

θεώρηση άναγκαϊα.
Τά άνωτέρω δύο κύρια βιβλία, τδ καθημερινόν καί τδ καθο

λικόν κρατούνται ύπδ τών δημοσίων ταμιών καθ’ δν τρόπον καί 
τά έξελεγχθέντα ύπδ της έξελεγκτικής έπιτροπείας βιβλία τής 
Εταιρίας μας καί εύρεθέντα πλημμελή. Κρατούνται δέτά βιβλία 
τού ταμείου τής Εταιρίας μας παρ’ άνδρδς ούκ άγνώστου τη 
κοινωνίιγ καί περί τά λογιστικά εμπειρότατου, ον τδ συμβούλιον 
ταϊς εύχαϊς τών εξελεγκτικών έπιτροπειών επόμενον παρέλαβεν 
έμμισθον τού ταμίου βοηθόν άπδ έτών, άφοΰ ό παντελής τής 
ταμιακής διαχειρίσεως χωρισμός προταθείς καί ούτος άλλοτε δέν 
έγένετο δεκτός ύπδ τών συνελεύσεων.

Πλημμελές όμως εύρεν ή έξελεγκτική έπιτροπεία καί τδ ότι 
£ίς την αυτήν σελίδα τού καθολικού σημειοΰνται δύο καί τριών 
έτών έγγραφαί τού αυτού κεφαλαίου. Έρωτάται όμως ποιον 
πρόσκομμα έπήνεγκε τοΰτο εις τήν έξέλεγξιν, αφού έκαστου
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έτους αί εγγραφαί φέρουν ιδίαν άθροισιν καί έγγράφονται εις ικα
νήν απόστασιν από των του προηγουμένου έτους' τοΰτο δε έγέ- 
νετο πρός οικονομίαν βιβλίων καθ’ όσον εις πολλάς σελίδας αί 
έγγραφαί είσίν ασήμαντοι.

Τό δε υπόλοιπον του ταμείου κατά την 31 Δεκεμβρίου λή- 
ξαντος έτους πολύ εΰχερώς ήδύνατο ή εξελεγκτική επιτροπεία 
νά έξακριβώσγ), αν -ήθελε, λαμβάνουσα ΰπ’ δψιν τάς εισπράξεις 
καί πληρωμάς του άρξαμένου έτους μέχρι της ήμέρας της έξε— 
λέγξεως, ώς τοΰτο καί παρ’ ήμϊν άλλοτε έγένετο, εϊθισται δέ νά 
γίνηται εις πάσας τάς εταιρίας.

’Αλλά καί εις τά της είσπράξεως εύρεν ανωμαλίας ή επιτρο
πεία' καί ότι μέν ό είσπράκτωρ είσήγαγεν εις τό ταμεϊον ώς 
τακτικήν συνδρομήν μικρά τινα κονδύλια (δρ. 24 τό δλον) προ
ερχόμενα έκ πωλήσεως τευχών τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος 
Β' περιόδου είναι όντως ανωμαλία έξ απλής παραδρομής προελ- 
θοΰσα, οΰχί όμως καί τό λεχθέν ότι κακώς ένεγράφη εις τάς εκ
τάκτους συνδρομάς ώς δωρεά ή έκ δραχμών 21. 90 άμοιβή εταί
ρου γράψαντος διατριβήν εις τήν ’Εφημερίδα' ή άμοιβή έπλη- 
ρώθη καί έλήφθη παρά του δικαιούχου, έπεστράφη δέ κατόπιν 
ώς δωρεά πρός τήν Εταιρίαν καί όρθώς έσημειώθη εις τάς εκ
τάκτους συνδρομάς. 'Ως δέ πρός τήν μή τακτικήν εισαγωγήν 
ολοκλήρου του ποσού τών εισπράξεων υπό του εΐσπράκτορος εις 
τό ταμεϊον παρατηροΰμεν, ότι τοΰτο προέρχεται έκ τοΰ ότι ούτος 
έκδίδει, άτόπως τό όμολογοΰμεν, αλλά καί έπί ίδίιγ αύτοΰ ζη- 
μίιρ πολλάκις, ικανά διπλότυπα διά συνδρομήν εταίρων, παρ’ 
ών δέν εισπράττει ευθύς αμέσως καί τό τίμημα, άλλά πολύ βρα- 
δύτερον καί παράδειγμα αυτή ή συνδρομή τοΰ ενός τών κυρίων 
ελεγκτών, τοΰ κ. Μαρκοπούλου, ήτις έπληρώθη ύπ’ αύτοΰ εις 
τον είσπράκτορα τόν ’Ιανουάριον τρέχοντος έτους (1894) ένφ 
τό διπλότυπον έξεδόΟη τή 16ϊ) Δεκεμβρίου 1893 ΰπό τοΰ εί- 
σπράκτορος και καλή τή πίστει έδόθη εις τόν κύριον έταϊρον. 
Τό αυτό συνέβη καί κατά τό έτος 1892 οπότε ό κ. Μαρκόπου- 
λος ίπλήρωσε τήν συνδρομήν του τήν 29γ)ν Δ/βρίου ό δέ εΐσπρά- 
κτωρ τήν προτεραίαν, ήτοι τήν 28r3v, είχε κλείσει τούς λογαρια
σμούς του μέ τόν ταμίαν, τότε δέ έλεγκτής καί πάλιν ών ό κ.
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Μαρκόπουλος οΰδεμίαν έκαμε παρατήρησήν· άναφέρομεν τούτο 
εκ των πολλών παραδειγμάτων, άπερ όμολογοΰμεν δτι δεν δι
καιολογούν, εξηγούν όμως τά γινόμενα. Έπειτα δέ συμβαίνει 
να κράτη εις χεϊράς του ό είσπράκτωρ μέρος του ποσού των εισ
πράξεων, διότι είναι ήναγκασμένος να προκαταβάλλη μικρά τινα 
έξοδα του γραφείου τής Εταιρίας καί του μουσείου. Κλείει δέ 
τους λογαριασμούς του ό είσπράκτωρ μέ τόν ταμίαν δύο έως 
τρεις ημέρας πρό τής λήξεως του έτους, ήτοι προ τής δΙ’Κ τοΰ 
Δεκεμβρίου, διότι έν μι^ ήμέριρ δεν είναι δυνατόν να γίνη όλων 
των λογαριασμών του ταμείου τό κλείσιμον, πρέπει δέ ό ταμίας 
κατά τήν 31r)v Δεκεμβρίου νά έχη αυτούς κεκλεισμένους.

Πλανάται ή έξελεγκτική έπιτροπεία φρονούσα ότι αί 960 δρ. 
του Δημοσίου δοθεΐσαι απέναντι προκαταβολής τής Εταιρίας 
υπέρ τής Ιπιτηρήσεως τών έν Πειραιεϊ καί Άθήναις αρχαιοτή
των καί τών συλλογών αυτής, έκεϊ έπρεπε καί νά σημειωθώσι. 
Τό Ύπουργεΐον λόγω μέν συνδρομής εις τήν Εταιρίαν ΰπεσχέθη 
διά τού ΰπ’ άριθ. 10960 τής 31ΤΚ Αύγούστου 1890 εγγράφου 
του νά άποδίδη εις τήν Εταιρίαν τά όσα αυτή δαπαν^ εις μι
σθούς άρχαιοφυλάκων έν ταϊς έπαρχίαις, λόγοι δέ τής έν Άθή- 
ναις καί Πειραιεϊ έπιτηρήσεως τών άρχαιοτήτων καί τών συλ
λογών αυτής έξέδοτο τό ΰπ’ άριθ. 4969 ένταλμα έκ 4000 δρ. 
Ήμεις όρθώς, ώς νομίζομεν, κατελογίσαμεν εις τό κεφάλαιον 
«άπόΑη^ης προχαταβοΛών» τάς δαπανηθείσας 3040 δρ. προς 
έπιτήρησιν τών έν Άθήναις καί έν Πειραιεϊ αρχαιοτήτων καί 
τών συλλογών αυτής,εις τάς έκτάκτους δέ συνδρομάς τάς έναπο- 
λειφθείσας δρ. 960. Βεβαίως τό ποσόν δέν είναι αρκετόν νά κα- 
λύψη τάς δαπάνας τής Εταιρίας, τάς εις μισθοδοσίας φυλάκων 
έν ταϊς έπαρχίαις, αλλά τόσον είναι καί τόσον έσημειώθη. Είσε- 
πράχθη δέ τήν 247)ν Νοεμβρίου λήξαντος έτους τό ποσόν τών 
4000 δραχ.- διότι τότε έξεδόθη παρά τοΰ 'Υπουργείου τό έν
ταλμα. Νά άφίση δέ τό συμβούλιον άνευ ούδεμιάς έπιτηρήσεως 
τάς έν ταϊς έπαρχίαις άρχαιότητας δέν έθεώρησε φρόνιμον. ’Ελ
πίζει δ’ άλλως τά συμβούλιον νά λάβη παρά τού κράτους ή 
Εταιρία καί ταύτα καί τά λοιπά όσα υπέρ άγοράς τόπων άρ- 
χαιολογικής σημασίας υπέρ τού Δημοσίου προκατέβαλε. Ούδέν
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Υίττον παρατηροΰμεν ότι κατά τό λήξαν έτος, περί ού ή έξέ- 
λεγξις, ουδεμία τοιαύτη έγένετο προκαταβολή υπέρ του Δημο
σίου ΰπό τη; Εταιρίας.

Η αναγραφή των απο των χρεωγράφων τόκων καί των άπό 
τής Τραπέζης [Αερισμάτων γίνεται έν τφ ήμερολογίφ καθ’ εξα
μηνίαν επίσης αί εκ δωρεάς του 'Ρώμα 10 μετοχαί τής Εθνι
κής Τραπέζης αναγράφονται διακεκριμένως καί έν τφ ίσολο- 
γισμφ. Ό δέ τόκος τής Β' εξαμηνίας των ομολογιών του πα
γίου δανείου δεν είσεπράχθη εντός του λήξαντος έτους (1893)· 
διότι εϊχεν άναβληθή ή πληρωμή, μετεβλήθη δέ τό τοκομερίδιον 
αΰτοΰ εις Σκρίπ' δεν έσημειώθη δέ έν τή περιουσίιγ τής Εται
ρίας, διότι ή άξια αΰτοΰ ήτο άγνωστος, μηδεμιάς Τραπέζης 
έξοφλούσης αυτό' έγένετο όμως περί αΰτοΰ λόγος έν τφ ίσολο- 
γισμφ καί έδόθη εις την συνέλευσιν καί προφορική υπό τοΰ τα- 
μίου έξήγησις καί πρότερον εις την ολομέλειαν τοΰ συμβουλίου, 
ώς έμφαίνεται έκ των πρακτικών. Φέρονται δέ καί αΐ λαχειοφό- 
ροι όμολογίαι τής Τραπέζης ώς καί πάντα τά λοιπά χρεώγραφα, 
καί τά πρό πολλοΰ ήδη έξαργυρωθέντα, μέ τους αριθμούς των 
καταγεγραμμένα εις βοηθητικόν βιβλίον, όπερ ήδύναντο οϊ κ. 
έλεγκταί νά λάβωσιν ΰπ’όψιν, άν ήθελον- αλλά καί αύτή ή άπό- 
δειξις τής ’Εθνικής Τραπέζης, εις ήν κατετέθησαν καί αΰται 
πρός ασφάλειαν εύθΰς μετά την αγοράν των, άπόδειξις, εις ήν 
είσί καταγεγραμμέναι κατ’ αριθμόν αϊ όμολογίαι καί ήτις έπε- 
δείχθη τοΐς κυρίοις έλεγκταΐς, είναι ικανή έγγύησις καί άσφαλί- 
ζει την Εταιρίαν άπό παντός κινδύνου, άφοΰ εις την ’Εθνικήν 
Τράπεζαν είναι κατατεθειμέναι καί αΰται ώς καί πάντα τά 
λοιπά χρεώγραφα, έπ’ όνόματι τής Εταιρίας, ά δέ ταμίας ού- 
δέν δύναται νά άποσύργ) έκεΐθεν άνευ ειδικής πρός τοΰτο έν- 
τολής τοΰ όλου συμβουλίου. Η δ’ άτοκος παρά τή Εθνική 
Τραπέζγι κατάθεσις χρημάτων (έφ’ ή έπίσης κακίζει ήμας ή έξε- 
λεγκτική επιτροπεία) φέρει μέν τινα απώλειαν τοκου, έστω καί 
μικροΰ, καί περί τούτου έγένετο λόγος καί άλλοτε πολλακις άλ
λων άλλα προτεινάντων, άλλ’ έν τοϊς νΰν καιροϊς τό συμβούλιόν 
σας τοΰτο τό μέτρον έκρινεν ασφαλέστατον η αγορά εντόκων 
γραμματίων τοΰ Δημοσίου, ήν συμβουλεύει η εξελεγκτική επι
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τροπεία, θα. ήτο δια την Εταιρίαν βάσανος, μη δυναμένην να 
ζητηση καί λάβη τα χρήματά της η κατά την τακτικήν αυτών 
προθεσμίαν και τοΰτο μετά δυσκολιών, ή δε προεξόφλησις τών 
γραμματίων (εν τφ χρηματιστηρίω καί διά μεσιτών βεβαίως) 
άνάγκης Ιπιστάσης, ηθελεν υποβάλλει ημάς εις πολλώ μείζονας 
ζημίας.

Καί ώς προς τά έξοδα εύρε τινας ανωμαλίας ή εξελεγκτική 
έπιτροπεία. "Ατοπον λέγει δι’ ενός καί του αύτοΰ εντάλματος 
νά πληρόνωνται μισθοί δύο διαφόρων ετών του παρελθόντος καί 
του τρέχοντος. Τούτο όμως ηθελεν είναι όντως άτοπον άν αί δα- 
πάναι έκάστης χρησεως έστηρίζοντο επί προϋπολογισμού' άλλ’ ή 
Εταιρία μας, ώς έρρηθη προϋπολογισμόν δέν έχει, διατηρεί δέ 
ώς πρός τά έξοδα καί τά έσοδα οΰχί χρησιν άλλά διαχείρεσιν.

’Αλλά λέγει ή εξελεγκτική έπιτροπεία (καί αυτή είναι μία 
τών κυριωτάτων κατά της διαχειρίσεως τοϋ συμβουλίου αιτιά
σεων) έν τφ ίσολογισμώ δέν σημειοΰται ή κτηματική περιουσία 
της Εταιρίας διακεκριμένως, άλλά δι’ ενός αορίστου κονδυλίου 
πάντα τά κτήματα αΰτης. Παραλείποντες νά άναφέρωμεν δτι 
έν τοϊς ίσολογισμοϊς πάντων σχεδόν τών καθιδρυμάτων οΰτω συ
νήθως γίνεται τό πράγμα, παρατηροΰμεν ότι ή κτηματική πε
ριουσία της Εταιρίας μας άποτελεΐται κατά μέγα μέρος έκ τών 
μουσείων Τανάγρας, Επίδαυρου καί Έλευσΐνος, έπειτα έκ μιας 
οικίας έν Κηφισία άποφερούσης έτησιον ένοίκιον δρ. 200 καί έτέ- 
ρας έν Έλαιοτριβείοις ’Αθηνών ένωκιασμένης άντί 60 δραχμών 
έτησίως καί διαφόρων οικοπέδων καί άγρών, έν οις έγένοντο η 
πρόκειται νά γίνωσιν άνασκαφαί. Κατ’ ουσίαν ούτε τά οικόπεδα 
καί οι άγροί, άγορασθέντες πρός άνασκαφικόν σκοπόν, ούτε τά 
μνημονευθέντα μουσεία, άπαξ πληρωθέντα άρχαιοτητων, δύναν- 
ται πλέον νά λογίζωνται κτήμα της Εταιρίας. Καί όμως τό 
συμβούλιον λαβόν ύπ’ οψιν την περί τούτου έκφρασθεΐσαν ευχήν 
καί της τοϋ παρελθόντος έτους έξελεγκτικης έπιτροπείας ειχεν 
άποφασίσει νά καταστρώση άκριβές κτηματολόγιον καί δέν τό 
έπραξε, διότι τό πράγμα παρείχε τινας δυσκολίας, συνέπεσε δέ 
νά άσθενησγι μέν έπί τινα χρόνον ό βοηθός τοϋ ταμίου, νά ήναι 
δέ άπησχολημένος σχεδόν καθ’ όλον τό έτος ό επιμελητής τοϋ
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μουσείου μας, ο καί επιμελητής τοϋ γραφείου συγχρόνως, είς 
την παράδοσιν καί μετακόμισιν των άρχαιοτήτων έκ του ήμετέ- 
ρου είς το Εθνικόν Μουσεϊον. Οΰδεν ήττον όμως εμφανίζεται 
σήμερον τό συμβούλιόν σας μέ πλήρες κτηματολόγιον έν χερσίν 
προς καθησύχασιν τής συνειδήσεως των τά τής έξελεγκτικής επι
τροπείας φρονούντων. "Αλλην δε περιουσίαν αξίαν λόγου (τα 
σκεύη της είναι ανάξια λόγου, άφοΰ τάς άρχαιοθήκας της παρε- 
χώρησεν μετά των έν αύταϊς αρχαιοτήτων είς τό δημόσιον) δέν 
έχει ή Εταιρία, ή τήν βιβλιοθήκην της καί τά έναπομένοντα 
άπώλητα τεύχη τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος.

Καί περί μέν τής βιβλιοθήκης, ήν καί ή εξελεγκτική επιτρο
πεία εύρεν έν τάξει ώς και ηάγτα τα άγορασθέηα κατά τό Ιήζαν 
έτος βιβίία καί τής όποιας υπάρχει ακριβής χειρόγραφος κατά
λογος, έσκέφθη τό συμβούλιον έπίσης καί ήθέλησεν άναδιφών τά 

διάφορα βιβλία καί έγγραφα άπό τής συστάσεως τής Εταιρίας νά 
καταστρώσν) ακριβή λογαριασμόν των μέχρι τοΰδε δαπανηθέντων 
εις αγοράν καί δέσιμον βιβλίων (αγοράζονται δέ βιβλία τινά μεν 
μετά άπόφασιν του συμβουλίου, τινά δέ, αναγκαία πάντως, 
ώς έθος έκράτησε,τή έγκρίσει τοΰ γραμματέως, είς όν είναι ιδίως 
κατά τόν οργανισμόν ανατεθειμένη ή έπιμελητεία αυτής καί τοι- 
αΰτα ήγοράσθησαν κατά τό λήξαν έ'τος ικανά' έξεδόθησαν δέ τά 
έντάλματα τής πληρωμής είς ονόματα υπαλλήλων τής Εται
ρίας, διότι, προκειμένου νά γίνορ ή πληρωμή είς χρυσόν, έγίνε- 
τό τις οικονομία άν ήγοράζετο ούτος έν τή άγορ^ ΰπό υπαλλή
λων τής Εταιρίας καί έδίδετο τώ βιβλιοπώλη, ή άν έπληρόνετο 
ούτος άπ’ ευθείας κατά τήν συναλλαγματικήν διαφοράν είς χαρ
τονόμισμα' ούδέν ήττον είς τό ένταλμα είναι προσηρτημένος έξω- 
φλημένος ό λογαριασμός των βιβλιοπωλών. Είσι δε καί τινα αυ
τών όμως,άπερ ώς συνέχεια συγγραμμάτων περιοδικώς απο ετών 
έκδιδομένων οϋδεμιάς δέονται νεωτέρας έγκρίσεως' δημοσιεύεται 
δέ έκάστοτε άκριβής κατάλογος έν τοΐς Πρακτικοϊς, πάντων τών 
κατ’ έτος είτε δι’ άγοράς είτε άλλως προσκτωμένων βιβλίων) περί 
τούτου λέγομεν τής άνευρέσεως δηλ. τοΰ ολου δαπανηθέντος πο
σού είς αγοράν καί δέσιμον βιβλίων από τής συστάσεως τής βι
βλιοθήκης, έσκέφθη το συμβουλιον αλλά το πράγμα δέν είναι ευ-
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κατορθωτόν ώς [/.άκρου χρόνου δεόμ.ενον' ουδέν ηττον, καιπερ μη 
φέροντες [/.όνοι της παραλείψεως ταύτης την ευθυνην, ομολογοΰ- 
ρκεν καί ημείς αυτοί ότι το πράγμα δέον να γινν) ως ταχιστα 
καί έλπίζομεν ότι τό μ.εθ’ νιμδες συμβούλιον θα φέρη τό έργον εις 

πέρας.
'Ως δέ προς τά μένοντα άπώλητα τεύχη της ’Αρχαιολογικής 

Έφημερίδος παρατηροΰμεν, ότι δεν σημειούνται έν τφ ισολογι
σμέ δια τόν άπλούστατον λόγον ότι ή άξια αυτών είναι άγνω- 
στος, άφοΰ εις άλλην μέν τιμήν πωλείται ή έφημερις εν τω έξω- 

τερικώ εις άλλην δέ έν τφ εσωτερικέ καί ταύτην πάλιν διάφο
ρον διά τούς εταίρους. Ό άριθμος όμως αυτών είναι άναγε- 
γραμμένος εις τό παράρτημα του ισολογισμού τό ύπό του εκδότου 
της έφημερίδος καταρτισθέν καί μάρτυς αυτός ό πίναξ,ον ή έξε— 
λεγκτικη έπιτροπεία κατέστρωσεν. Έκ λάθους δέ λογιστικού 
προηλθεν ή έν αύτέ παρατηρούμενη μεταξύ τυπωθέντων καί δια- 
τεθέντων σωμάτων διαφορά, της έξελεγκτικης έπιτροπείας ύπο- 
λογισάσης ώς δωρηθέντα σώματα καθ’ όλα τά έ'τη τόν αυτόν 
άριθμόν, όπερ όμως δεν είναι άκριβές, διότι κατά τά πρώτα έ'τη 
έδωροΰντο πλείονα άντίτυπα η έν τοϊς μετέπειτα. 'Ο δέ άγορα- 
ζόμενος έκάστοτε. χάρτης καί οί προπαρασκευαζόμενοι πίνακες 
δεν είναι περιουσία, άλλά δαπάνη γινόμενη πρός ώρισμένον σκο
πόν. ’Ορθή λοιπόν ίσως μόνον είναι ή παρατηρησις της έξελεγ- 
κτικης έπιτροπείας, ότι δεν σημειούνται έν τν) περιουσίφ της Εται
ρίας τά εις τόν τυπογράφον έπί άποδείξει παραδοθέντα άρχαϊα 
στοιχεία. Τούτο δυναται νά γίνηται εις τό μέλλον, αν καί η άξια 
αυτών διάφορος κατά τά διάφορα έτη πρέπει νά σημειώται, ώς 
φθειρομένων δια της χρήσεως καί τών στοιχείων τούτων.

Τι δε να εϊπωμεν περί της αίτιάσεως, ότι δέν σημειούνται εις 
τά βιβλία τού ταμείου της Εταιρίας ώς περιουσία αΰτης αί εις 

χεϊράς της περιελθοΰσαι είτε έξ άνασκαφών, είτε έξ άγοράς, είτε 
έκ δωρεάς αρχαιότητες ; Εκτός τού ότιαύται δέν είναι κτήμα της 
Εταιρίας αλλά τού Κράτους,εις ό καί παρεδόθησαν ηδη αί πλεΐ- 

σται κατά το αρθρον 10 τού οργανισμού, η άναγραφη τριάκοντα 
χιλιάδων αρχαιοτήτων εν τοις βιβλίοις τού ταμείου είναι τι όλως 
άνέφικτον, ή δέ έκτίμησις τών μη έξ άγοράς προελθουσών άδύ-
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νατό;. Υπάρχει όμω; καί τούτων λεπτομερή; περιγραφικέ; κατά
λογο; έν τω μουσείφ τη; Εταιρία; εΐ; τόμου; ογκώδεις ολο
κλήρου; πολλού; (16) καί εΐ; τούτον καί τά μουσεία μα; δύναται 
νά προσφύγγι πά; ό βουλόμενο; να μάθν) όποια; καί όπόσα; άνευρε 
ή άλλω; διέσωσε ή ήμετέρα Εταιρία άρχαιότητα;,άλλω; δέ εί
ναι καί πασίγνωστον, ότι αί πλεΐσται των έν τοϊ; εθνικοί; ημών 
μουσείοι; άρχαιοτήτων πηγάζουσιν έκ τη; έξηκονταετού; καρπο
φόρου δράσεω; τη; ήμετέρα; Εταιρία;.

Έν τελεί δ’ άναφέρομεν,ότι καί άλλοτε προΰτάθη καί έγένετο 
και παρά τού συμβουλίου δεκτόν,ώ; μη άντιβαΐνον εί; τον ίσχύ- 
οντα οργανισμόν, ή εκλεγόμενη έκάστοτε πρέ; έξέλεγξιν των ετη
σίων λογαριασμών επιτροπεία νά είναι διαρκή;, νά παραμένγι 
δηλ. καί καθ’ όλον το επόμενον έ'το; έ'χουσα τό δικαίωμα νά 
έξελέγχγ) όπόταν καί όσάκι; θέλει τά τού ταμείου. ’Αλλά τό 
πράγμα άπεδείχθη άνεφάρμοστον- τουλάχιστον τό συμβούλιον 
έγραψε πρό; την εξελεγκτικήν επιτροπείαν την κατά τά προπα- 
ρελθόν έ'το; έκλεχθεϊσαν νά συμμορφωθή πρό; την ευχήν ταύτην 
τη; συνελεύσεω;, αλλά δεν είσηκούσθη.

Καί ταύτα μέν είχε νά άπαντήσ-ρ τό συμβούλιον σα; εί; τά; 
αίτιάσει; καί μομφά; τη; έξελεγκτική; επιτροπεία; ώ; πρό; την 

ταμιακήν διαχείρισιν.
Ώς δε προς την διαχείρισιν τον Ιαχείου παρατηρεί τά έξη;. 

Τό λαχεϊον είναι ξεχωριστή άπό τη; ταμιακή; υπηρεσία; διαχεί— 
ρισι;, διαχειρίζεται δέ αυτό ειδικό; διαχειριστή;, καθ’ όν τρόπον 
διαλαμβάνει τό άπό 24 ’Ιουνίου 1889 κανονιστικόν βασιλικόν 
διάταγμα. Εί; τήν αρχήν έκάστη; έξαμ.ηνία; παραδίδονται τφ 
διαχειριστή πεντήκοντα χιλιάδε; γραμμάτια διά τά όποια οφείλει 
νά δώσγι έν καιρφ λόγον. Ό διαχειριστή; παραλαβών τά γραμμά
τια άποστέλλει έξ αυτών όσα νομίζει οτι δύνανται να πωληθώσιν 
εί; τού; έν ταϊ; έπαρχίαι; καί τφ έξωτερικφ δημοσίου; υπαλλή
λου; τού; κατωνομασμένου; έν τφ μνημονευθέντι βασιλικφ δια- 
τάγματι, κρατεί δέ βιβλίον διρρημένον εί; μερίδα; καθ’ υπάλλη
λον, εί; ά; σημειοΰνται τά άποσταλέντα γραμμάτια καί οΐ αριθ
μοί αυτών μετά τήν πώλησιν όλων ή μέρου; τών άποσταλέν- 
των γραμματίων μέχρι τη; I')1')? τού μηνό;, καθ’ όν θά γίνιρ ή
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έκκυβευσις (ήτοι τής 1 5ί? Μαίου καί τη? 1 5ί« Νοεμβρίου έκαστου 
έτους καθ’ όσον ή 1 5ί είναι ώρισριε'νη καί έν τή έντύπφ έγκυκλίφ 
τη συνοδευούσν) την αποστολήν των γραμματίων ώς έσχατον 
οριον επιστροφής των μη πωληθέντων έξ αυτών καί του τιμή- 
ριατος των πωληθέντων) ριέχρι της 151)? λέγοριεν του μηνός,καθ’ 
δν ή κλήρωσις, οί άνταποκριταί όφείλουσι νά άποστέλλωσι καί 
άποστέλλουσιν ώς έπί το πολύ (διότι επέρχονται ενίοτε καί καθυ
στερήσεις ένεκα διαφόρων προσκομμάτων) τά τε μη πωληθέντα 
γραμμάτια καί το τίμημα των πωληθέντων δι’ εγγράφου των έν 
ω έμφαίνονται τά πωληθέντα καί μη πωληθέντα καί έπιστρε- 
φόμενα γραμμάτια, το άποστελλόμενον ποσόν καί τά κρατηθέντα 
λόγφ δικαιώματος (10 τοϊς °/0) ή εξόδων επιταγών κτλ. πιστού- 
μένης τής μερίδος έκάστου αυτών άναλόγως, τά δέ έγγραφα 
ταΰτα διατηρούνται κατά σειράν όπως χρησιμεύσωσιν έν καιρώ 
ώς στοιχεία έξελέγξεως" τον μήνα δέ τής κληρώσεως ιδίως καί 
προ πάντων κατά τάς τελευταίας αυτού ημέρας ένεργεϊται καί 
έν τή πρωτευούση καί τφ Πειραιει ζωηρά πώλησις γραμμ,ατίων, 
καθ' ήν ώς έπί τό πολύ έξοδεύονται τά τυχόν έκ τών επαρχιών 
καί του εξωτερικού έπιστρεφόμενα γραμμάτια. Την ημέραν τής 
κληρώσεως συνέρχεται ή ΰπό τού είρημένου διατάγματος κατο- 
νομαζομένη επιτροπεία καί παραλαμβάνουσα τά μη τυχόν πω
ληθέντα γραμμάτια σφραγίζει έν ίδιαιτέρφ κιβωτίφ,συντασσομέ- 
νου και τού έπί τούτω άναγκαίου πρωτοκόλλου,έν ω σημειοΰνται 
καί οί αριθμοί τών μη τυχόν πωληθέντων γραμματίων.

Ευρίσκει ή έξελεγκτική έπιτροπεία άτοπον τό ότι εις μίαν καί 
την αυτήν σελίδα σημειοΰνται πράξεις τεσσάρων κληρώσεων, 
άλλά τούτο οΰδέν ένέχει τό άτοπον, άφοΰ έκάστη σελίς περιλαμ
βάνει ένα καί μόνον ανταποκριτήν, αί δέ κληρώσεις διακρίνονται 
διά τής μεσολαβήσεως άποστάσεως καί τής έπ’ αυτών επιγρα
φής· άπασαι δέ αί μερίδες έκάστης κληρώσεως συγκεντροΰνται 
εις τό τέλος τού βιβλίου εις ειδικόν πίνακα,έν ω έμφαίνεται άνα- 
λελυμένως καί κατ’ άτομον τό ποσόν τών πωληθέντων γραμμα
τίων, τό τίμημα αυτών, τά πληρωθέντα άπέναντι, τά κρατη
θέντα λόγφ δικαιώματος καί έξόδων καί τά είσπραχθέντα έκ νο
μισματικής διαφοράς, άποστελλόντων τινών τών έν τφ έξωτε-
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ρικφ υπάλληλων το τίμημα εις χρυσόν. ’Εάν ή εξελεγκτική 
επιτροπεία ένήργει πραγματικόν έ'λεγχον των βιβλίων καί των 
ΰπ’ όψιν της ύποβληθέντων εγγράφων ήθελε πληροφορηθή ότι έκ 
τής πωλήσεως του λαχείου τής Α\ και Β'. εξαμηνίας του λή- 
ξαντος έτους (1893), τό τίμημα τοΰ όποιου άνέρχεται μετά τής 
ύπερτιμήσεως των εις χρυσόν είσπραχθέντων εις 200 χιλιάδας 
δραχμών καί άνω,ούδέν καθυστερεϊται έκτος του τιμήματος 100 
γραμματίων τής Α'. εξαμηνίας όφειλομε'νων ΰπό τοΰ πρώην 
Σχολάρχου τοΰ Δ', έν Πάτραις έλλην. Σχολείου άπολυθέντος 
κατα Μάϊον π. έ. άλλά καί μετά τούτου διατελοΰμεν εις αλλη
λογραφίαν διανεκή καί έλπίζομεν επί τέλους νά λάβωμεν τά όφει- 
λόμενα'έάν, λέγομεν, ή εξελεγκτική έπιτροπεία ένήργει πραγμ.α- 
τικόν έλεγχον άντί μομφής έπαινον ήθελεν έξενέγκγ διά τά ευχά
ριστα όντως άποτελε'σματα. Έάν δέ έν μιγ καί τή αυτή σελίδι 
έσημειώθησαν τεσσάρων κληρώσεων πράξεις, τούτο έγένετο καί 
προς οικονομίαν βιβλίων καί προς εύχερέστερον έλεγχον.

Έπλανήθη δε ή εξελεγκτική έπιτροπεία γράψασα OTt αί εισ
πράξεις έκ πωλήσεως γραμμ,ατίων τής μέν Α'. εξαμηνίας ήρξαντο 
τόν ’Ιανουάριον τής δέ Β'. τον ’Ιούλιον, άφοΰ τά γραμμάτια 
τής μέν Α'. εξαμηνίας κατηρτίσθησαν καί άπεστάλησαν περί τά 
τέλη Φεβρουάριου, τά δέ τής Β'. περί τά τέλη ’Ιουλίου, πλήν 
των εις τους Γυμνασιάρχας,άτινα άπεστάλησαν έτι βραδύτερον 
περί τά τέλη Σεπτεμβρίου, ότε έβεβαιώθη oxt ούτοι έγκατεστά- 
θησαν εις τάς θέσεις των. 'Η δέ αποστολή τοΰ τιμήματος παρά 
των ανταποκριτών,έκτος έλαχίστων έξαιρέσεων, γίνεται τόν Μάϊον 
καί Νοέμβριον καθ’ όσον, ώς καί ανωτέρω έρρήθη ή 15ί τών 
μηνών τούτων ορίζεται ώς τελευταία προθεσμία πωλήσεως γραμ
ματίων έξω τών ’Αθηνών άλλ’ ή αποστολή χρημάτων έξακο- 
λουθεϊ καί καθ’ ολον ενίοτε τόν μήνα τής κληρώσεως καί τόν 
επόμενον κάποτε, έστιν ότε δέ καί βραδύτερον, όπερ ήδύνατο νά 
πληροφορηθή ή έξελεγκτική έπιτροπεία αν είχε τήν υπομονήν νά 
άναγνώσγ, τά έγγραφα- ή πλάνη δ’ αΰτη τήν παρήγαγεν εις τό 
όλως άτοπον συμ-πέρασμα ότι αί εισπράξεις δεν είσάγονται εις τά 
ταμεΐον τής Εταιρίας έμπροθέσμως καί εις άπόδειξιν φέρει ώς 
παράδειγμα τά διπλότυπα ΰπ’ άριθ. 24 τής 1ί$ ’Ιουλίου (έκ
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δραχμών 45, 386. 63) καί ύπ’ άριθ. 57 της 30*1? ’Οκτωβρίου 
(έκδραχ. 48,852.90) ένω αν ένήργει ακριβή έλεγχον ήθελε πλη- 
ροφορηθή,δτι ολόκληρον το ποσόν καί των δυο διπλοτύπων προ
έρχεται έκ τοΰ συμψηφισμού ενταλμάτων, άτινα έπλήρωσεν ο 

διαχειριστής κατ’ εντολήν καί ύπ’ ευθύνην τοΰ ταμίου εις τους 
κατόχους κερδησάντων λαχνών, εις τακτοποίησιν των κρατηθέν- 
των λόγφ δικαιώμ.ατος ύπό των πωλητών γραμματίων καί δια
φόρους άλλας άνάγκας της Εταιρίας καί τοΰτο οΰτω γινόμενον 
γίνεται, διότι τό εις τάς άνωτέρω άνάγκας πληρωθέν ποσόν, άν 
μη τό όλον,κατά τά 4/5 άναμφιβόλως, άποτελεϊται έκ μονοδράχ- 
μων καί διδράχμων χαρτονομισμάτων καί χαλκού προερχόμενων 
έκ της ενταύθα πωλήσεως γραμματίων, ύπό των γνωστών της 
πρωτευούσης άγυιοπαίδων' τά δέ νομίσματα ταΰτα ούτε εις κα- 
τάθεσιν παρά τή Τραπέζγ) είναι δεκτά, ούτε ευκόλως καί άνευ 
ι,ημίας δύνανται νά άνταλλαχθώσι προς άλλα κατ’ έκείνας μάλι
στα τάς ημέρας' άλλως δέ τό ύπ’ αυτών άντιπροσωπευόμενον ποσόν 
άνάγκη νά μέντ) παρά τφ διαχειριστή ύποχρεωμένω, ώς έρρήθη, 
νά έξοφλή άμα τή προσαγωγή τά κερδήσαντα γραμμάτια κατ’ 
εντολήν καί ύπ’ ευθύνην τοΰ ταμίου. ’Εννοείται δ’ οϊκοθεν ότ^ 
έκράτησεν ή άρχή ού μόνον νά ύποβάλλωνται οί προσάγοντες 
κερδησαντας λαχνούς εις τά νόμιμον τοΰ χαρτοσήμου τέλος,αλλά 
καί νά προσυπογράφωσι τό έξοφλούμενον γραμμάτων, κρατείται 
δέ πίναξ τών έξωφλημένων λαχνών, έμφαίνων τάν τόπον της 
πωλησεώς των, τόν αριθμόν των, τά πρόσωπον εις ό, ούτος έ- 

πληρώθη, τό επάγγελμα αύτοΰ καί τά πληρωθέν ετι ποσόν,από
σπασμα δέ τοΰ πίνακος τούτου μετά τών κερδησάντων λαχνών 
προσαρτάται εις τό έκδιδόμενον κατόπιν έ'νταλμα,όπερ είναι έν- 
ταλμα ούχι πληρωμής διά τους κερδησαντας Λαχνούς, άλλ’απλώς 
ένταλμα τακτοποιήσεως τών λογαριασμών μεταξύ ταμίου καί 
διαχειριστοΰ τοΰ λαχείου καί ταΰτα τά έντάλματα άνάγκη νά 
έκδίδωνται εις όνομα έκείνου,όστις έκαμε την πληρωμήν τών κερ
δησάντων λαχνών, άνάγκη δέ είναι κατόπιν νά συμ.ψηφίσγι τά 
ποσόν. Ό τρόπος ούτος ευκολίαν παρέχων εις τά τής διαχειρέ— 
σεως τοΰ λαχείου έπεκράτησεν άνέκαθεν άπό τής ίδρύσεως αύτοΰ.

’Αποδείξεις τής χορηγουμένης τοις πωληταϊς προμήθειας διά
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τους ανταποκριτές ύπάρχουσιν αυτά τα έγγραφά των1 άλλα τίνι 
τρόπω άξιοι ή εξελεγκτική επιτροπεία να λαμβάνωνται άποδεί- 
ξεις καί παρά των άγυιοπαίδων των πωλούντων έν τούτοις τα 
πλείονα γραμμάτια καί τούτο κατά τάς όλίγας προ της κληρώ- 
σεως ημέρας ; Άς έπισκεφθη ή εξελεγκτική επιτροπεία,παρακα- 
λοΰμεν,κατά τάς τελευταίας ημέρας τού Μαίου τό γραφεϊον του 
λαχείου καί έσμέν βέβαιοι ότι καί μόνη της θά άπορήσν) πώς 
τοιαύτην προύβαλλεν άξίωσιν. Χάριν δέ του κατ’ έκείνας τάς 
ημέρας θορύβου καί της ζάλης καί των ενδεχομένων ζημιών τό 
συμβούλιον ένέκρινε νά λαμβάνγι καί ποσοστά ό διαχειριστής, ώς 
τούτο άλλως εϊθισται πανταχοΰ έν όμοίαις περιστάσεσιν.

'Ως δέ προς τά άπολεσθέντα γραμάτια έάν ή εξελεγκτική επι
τροπεία έλάμβανε τόν κόπον νά έξετάσγι τάς έν τφ βιβλίω μερί
δας ήθελε πληροφορηθη, ότι τά του Γυθείου 21 γραμμάτια δεν 
άπωλέσθησαν κυρίως,άλλά πωληθέντα παρά του λαβόντος αύτά 
ταμίου, του καί άπολυθέντος κατόπιν, δεν έπληρώθησαν εις τόν 
διάδοχον αυτού, εις ον όμως παρεδόθησαν τά μη πωληθέντα ετερα 
79. Επίσης τά του ταμίου Φθιώτιδος 21 γραμμάτια δεν άπω
λέσθησαν, άλλ’ έπωλήθησαν καί ταϋτα καί μόνον τό τίμημα αυτών 
δεν έπληρώθη παρά τών κληρονόμων του έν τφ μεταξύ άποθανόν- 
τος τάμίου εις τόν διάδοχον του, εις όν όμως παρέδωκαν οι κλη
ρονόμοι τά λοιπά 179 γραμμάτια τά μη πωληθέντα’σημειωθητω 
δ’ έν παρόδω,ότι άμφότεροι οΐ ταμίαι ούτοι άπεδείχθησαν έλλει- 
ματίαι, άλλ’ επί τούτω έλπίζομεν νά μη κακίσν) ημάς ή εξελεγ
κτική επιτροπεία. Μόνον λοιπόν τά παρά του έν Κορίνθφ υποκα
ταστήματος της ’Εθνικής Τραπέζης έπιστραφέντα 60 γραμμά
τια άπωλέσθησαν'πιστοΰται δέ καί τοΰτο τό γεγονός, ώς καί τά 
άνωτέρω, ύπό επίσημων έγγράφων.

Ώς όέ προς την όωίχηϋιτ μέμφεται ή έξελεγκτικη επιτροπεία 
σας τφ συμβουλίφ πρώτιστα πάντων, ότι παρανόμως συνεδρίαζε 
καί άπεφάσιζε παρόντων πλειστάκις έξ μόνον μελών αύτοΰ. Άλλ’ 
ό έν ίσχύϊ οργανισμός δεν ορίζει ποσώς πόσων συμβούλων άπαι- 
τεϊται ή παρουσία, ινα εχν) κύρος ή άπόφασις του συμβουλίου. 
Τοΰ οργανισμού δέ σιωπώντος έπεκράτησεν άνέκαθεν, ήτοι άπό 

της ιδρύσεως της Εταιρίας,ή πλειοψηφία τού συμβουλίου νά θεω-
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ρητό» ικανή προς νόμιμον αΰτου άπαρτισμόν, διότι πας σύλλογος 
εκφράζεται διά της πλειοψηφίας,κατάδηλον δε ότι εξ (/.έλη έπι έν
δεκα άποτελοΰσι τήν πλειοψηφίαν του συμβουλίου. Οτι δε ουδέποτε 
έλήφθη άπόφασις μη παρόντων έξ τουλάχιστον μελών του συμβου
λίου, μάρτυρες τά πρακτικά άναγράφοντα έν άρχή έκάστης συν
εδρίας όνομαστί πάντα τά άπόντα (/.έλη- άν δέ πρακτικά τινα 
φέρωσι κάτωθεν πέντε ύπογραφάς τούτο προέρχεται κυρίως Ικ τού 
ότι ούχΐ τά αυτά πάντοτε πρόσωπα εις πάσας τάς συνεδρίας 

λαμβάνουσι μέρος, άλλ’ άλλοτε άλλα (εννοείται όμως οΐκοθεν 
κατ’ Ιλάχιστον όρον πάντοτε εξ),υπάρχει δέ γνώμη ότι δεν πρέ
πει νά ύπογράφωσι τά πρακτικά τά μέλη τοϋ συμ,βουλίου, όσα 
τυχόν δεν ήσαν παρόντα κατά την προηγουμένην συνεδρίαν, ει- 
σίν όμως παρόντα κατά την Ιπομένην, όπόταν άναγινώσκονται 
καί πρόκεινται εις υπογραφήν τά πρακτικά της προηγουμένης 
συνεδρίας'άλλ’αδύνατον δεν είναι νά προήλθέ ποτέ τά πράγμα καί 
έξ απλής παραδρομής.Τά δέ λεγόμενον ότι ό πρόεδρός μας άπέ- 
σχε τής έκπληρώσεως των καθηκόντων του καθ’ όλον τά 1893, 
διότι προέτεινεν οικονομίας καί αύται δεν έγένοντο δεκταί, είναι 
τή αληθείς ούχί μόνον ήμϊν αλλά καί ΰμΐν πιστεύομεν άκατάλη- 
πτον. Ενώπιον καί των μελών τής εξελεγκτικής επιτροπείας 
παρόντων άνεγνώσθη ή περί παραιτήσεως του προέδρου επιστολή, 
έν αυτή δέ ρητώς έλέγετο ότι ώς έκ τών πολιτειακών αΰτου κα
θηκόντων δέν ήδύνατο νά έξακολουθή ών πρόεδρος καί ούδέν 
πλέον.

’Αλλά μέμφεται έτι ή εξελεγκτική επιτροπεία τώ συμβουλίω 
ότι ένηργήθησαν άνασκαφαί καί προκατεβλήθησαν χρήμ,ατα τοΐς 
άνασκάψασιν άνευ τής άποφάσεως αΰτου καί ότι δέν καθορίζον
ται έκ τών προτέρων ούτε αί άνασκαφαί χατ εΐόος καί εκτασιν 
ούτε το ημερομίσθιον καί έκ τούτου μύρια όσα έπήλθον άτοπα, 
ά καί άπαριθμοΟνται- καί όμως τά χειρόγραφα πρακτικά τών 
συνεδριών του συμβουλίου, άτινα είχεν ύπ’ όψιν της ή έξελεγ- 
κτική έπιτροπεία, πιστοΰσι διαρρήδην τά έναντία ότι δηλ. ούτε 
άνασκαφή ούδεμία (ούτε καν έπανάληψις άνασκαφής άπά πολ
λών έτών κατ’ έξακολούθησιν γινομένης) έγένετο, ούτε προκατα
βολή εδόθη ανευ γνώσεως και κατ άκολουθίαν άποφάσεως του
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συμβουλίου. 'Υπολαμβάνει δέ το συμβούλιον άναγκαίαν τήν χι- 
λιόδραχμον προκαταβολήν εις του; εφορεύοντας έξω των ’Αθη
νών άνασκαφάς πρός ομαλήν καί εύστοχον διεξαγωγήν του άνα- 
σκαφικοΰ έργου τής Εταιρίας έν ταϊς έπαρχίαις. Οί έργάται 
πρέπει να πληρόνωνται κατά δεκαπενθημερίαν τουλάχιστον,πάσα 
δ’ άλλη αναγκαία εις το άνασκαφικόν εργον δαπάνη να έκτελή- 
ται άνευ αναβολής" τούτο δέ δεν εννοεί το συμβούλιον πώς θά 
ήδύνατο να γίνγι άνευ τής προκαταβολής, ούδε τίνι τρόπω θά 
έξεδίδοντο τά εντάλματα έν Άθήναις εις δνομα τών δικαιούχων, 
εργατών ή άλλων, άνευ πληρεξουσίων επισήμων καί μ,υρίων άλ
λων δυσυπερβλήτων τύπων, οιτινες, πλήν τών εις τό εργον δυσ- 
χερειών, ώς έκ περισσού απώλειαν χρόνου καί ζημίαν ήθελον έπι- 
φέρει,καί εις αυτούς τούς δικαιούχους.Τούτων δ’Ι’νεκακαί έκράτη- 
σεν έν τή ήμετέργΈταιρίγ άπό τής συστάσεως αυτής μέχρι σήμε
ρον τά σύστημα τών προκαταβολών. Νόμ-ος δέ, όσον ήμεϊς ήξεύ- 
ρομεν, άπαιτών τήν κύρωσιν τών υπογραφών τών εργατών ύπό 
τής δημοτικής αρχής (πράγματος άλλως έν πολλοϊς τών άνα- 
σκαπτομένων τόπων όλως άνεφίκτου) δεν υπάρχει, άλλα μόνον 
άπαιτεΐται ή πιστοποίησις τής ταυτότητος τών άγραμμάτων έρ- 
γατών διά τριπλής υπογραφής εγγραμμάτων, τοΰθ’ όπερ και 
άνελλιπώς γίνεται" αν δέ τυχόν εύρέθησαν καί τινες άποδείξεις 
έπί χαρτοσήμου, ού τό χρώμα δεν ήτο πρός τά ύπό τής έξελεγ- 
κτικής επιτροπείας ζητούμενον όμοιον, είναι τούτο άπόδειξις ότι 
αί καταστάσεις δεν εξελέγχονται προσηκόντως; Τί δέ νά είπω- 
μεν περί τής αίτιάσεως τής έξελεγκτικής επιτροπείας,ότι δέν κα
θορίζονται έκ τών προτέρων ούτε το ημερομίσθιον, ούτε αί άνα- 
σχαφαί κατ' εϊόοη καί Ηκτασιν; Τή άληθείγ άποροΰμεν πώς άν- 
δρες τών τού κόσμ,ου ούκ άπειρος άπό πολλών δ’ έτών εταίροι 
τής ήμετέρας Εταιρίας άγνοοΰσιν ότι πάσα άνασκαφή (πλήν ί'σως 
έλαχίστων έξαιρέσεων, οΐάι είναι λόγου χάριν αί έν Άκροπόλεσι 
γινόμεναι) άδύνατον νά όρισθή έκ τών προτέρων κατ’έ'κτασιν, 
ουδέ κατά προσέγγισιν πολλάκις, άλλά καθόσον τό έ'ργον προχω
ρεί αυτό τούτο καθορίζει εαυτό καί οδηγεί τον άνασκάπτοντα 
πώς πρέπει νά σκάψγι, μ-έχρι ποιου βάθους, όποιον καί όπόσον 
νά άποκομίσιρ χώμα καί όποιον καί όπόσον όχι καί ώς ,ποΰ πρέ-
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πει νά έκταθή. 'Ο δέ καθορισμός κατ' τϊόος άνασκαφής τίνος, 
άν μη ήναι κενή φράσις, είναι τι ήμϊν δλως άσαφές καί άκατά- 

ληπτον πώς δ’ άξιοι ή εξελεγκτική επιτροπεία να καθορίζηται 
έκ των προτέρων καί τό ημερομίσθιον μη αγνοούσα, ότι ούτε 
αί συνθηκαι του βίου είναι πανταχοΰ καί πάντοτε αί αύταί, 
ούτε πανταχοΰ οΐ ίργάται οί αυτοί, ούτε τα. έκτελούμενα έργα 
τά αύτά πάντοτε, άλλα ποικίλα, δεόμενα έμπειρων καί δε
ξιών σκαφέων, οΐτινες, ώς είκός, δεν εύρίσκονται πολλάκις έν τώ 
τόπιρ της άνασκαφης, άλλαχόθεν δέ μετακαλούμενοι δέον καί 
να πληρόνωνται μεϊζον ημερομίσθιον; Τούτο δέ καί έγένετο πολ
λάκις έν ταϊς άνασκαφαις της ήμετέρας Εταιρίας, έν Έπιδαύ- 
ρω, έν Κορίνθω, έν Γυθείιρ, έν Βαφειφ, καί άλλαχοΰ καί έν Έ- 
λευσϊνι. ’Εννοείται όμως ο’ίκοθεν έν γνώσει του Συμβουλίου, 6- 
περ ουδέποτε ήθελεν έπιτρέψει υπερβασίας άδικαιολογήτους. *Αν 
ή έξελεγκτικη έπιτροπεία έλάμβανεν ύπ’ δψιν πάντα ταΰτα καί 
πρός τούτοις ότι ή Εταιρία μας, άνασκάπτουσα εις άνεύρεσιν 
καί διάσωσιν τών κειμηλίων της προγονικής μας εύκλειας καί δό- 
ξης,δέον νά καταβάλλη πάσαν φροντίδα περί την εΰρεσιν δεξιών, 
έμπειρων καί τίμιων σκαφέων καί άν είχε την καλωσύνην νά έπι- 
σκεφθή καί τά γενόμενα έργα, τουλάχιστον τά έν μέσαις Άθή- 
ναις παρά τόν Ίλισσόν, δεν ήθελε βεβαίως κακίσει τό συμβού
λων, ότι διατηρεί έν τη υπηρεσία μέ μισθόν δραχμών 200 κατά 
μήνα έπιστάτην,δστις άγράμματος μέν είναι,σπανίας όμως φυσι
κής νοημοσύνης, άπό τριάκοντα δέ έτών μετ’ άπαραδειγματίστου 
τιμιότητος υπηρετών τη Εταιρία μας άπέκτησε πείραν πολύτι
μον. Τί δε έγένετο τό ψεκτόν, άν, υπαρχόντων ευτυχώς χρημά* 
των, έδαπανηθησαν κατά τό ληξαν έτος έν Έλευσϊνι περί τάς 
17,000 δραχ. άφοΰ τά γενόμενα έκεϊ καλώς, μετά σκέψεως καί 
μετά της δυνατής φειδοΰς καί οικονομίας έγένοντο, αί δέ της 
Έλευσΐνος άνασκαφαί, έ’ργον ούσαι καί αύται, ’ίσως οΰχί τών 
άσημοτάτων της ήμετέρας Εταιρίας, πρέπει έπί τέλους νά άπο- 
περατωθώσιν πρός τιμήν ούχί του έποπτεύοντος τάς άνασκα- 
φάς συμβούλου άλλά αυτής τής άνασκαπτούσης Εταιρίας ; Τις 
έσκέφθη ποτέ νά μεμφθή τό συμ,βούλιον ότι έν ενί καί τώ αύτφ 
έτει (κατά τό 1888) έδαπάνησεν υπέρ τάς 58,000 δραχμών,
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ί'να ώς τάχιστα άποπερατωθή το έν Άκροπόλει ’Αθηνών άνα- 
σκαφικόν της Εταιρίας ριας έ'ργον ; "Οτι δέ ασύγγνωστος είναι ή 
πλάνη, εις ην ΰπέπεσεν ή εξελεγκτική επιτροπεία, προκειριένου 
περί του έφορεύοντος τάς έν Έλευσϊνι άνασκαφάς συρβούλου, θά 
συνορ-ολογήσητε ήρϊν πάντες, άφοΰ είναι γνωστόν πάσιν ύρ,ϊν 
ότι δεν ρ,ετε'βαινεν έκεϊσε ό Ιποπτεύων τάς έν Έλευσϊνι άνασκα
φάς σύρ,βουλος έξ ’Αθηνών, άλλάπαραρένει έκεϊ καθ’δλον τόν χρό
νον της άνασκαφής έφορεύων τά έ'ργα και τάς εις τό έκεϊ Μουσεϊον 
ταξινορών και καταγράφων άρχαιότητας, δωρεάν δε τάς υπη
ρεσίας παρεχόρενος άπό εξ ήδη ετών καί έ'χων ανάγκην νά κα- 
τέρχηται εις την πόλιν 31? η 4κιε του ρηνός,καί τοΰτο χάριν υπη
ρεσίας, δεν έ'πρεπεν ουδέ τά οδοιπορικά του νά πληρόνηται έξοδα; 
Ή είναι ταΰτα υπέρογκα 50 δραχραί κατά ρήνα οσας δηλ.ύπε- 
λόγισε ή έξελεγκτικη επιτροπεία, εΐ καί ίσως ουδέ τόσα δέν είναι; 
'Ορολογοΰρεν όρως ότι δέν έ'πρεπε νά άναγράφωνται ταΰτα 
συγκεχυρ.ένως ρετά τών άλλων της άνασκαφης δαπανών' άλλ’ 
ώς βλέπετε ή παρατυπία αύτη ουδόλως ήρπόδισε την εξελεγκτι
κήν επιτροπείαν νά άνευρη την αλήθειαν. Τό δέ ρηθέν, εις άπό- 
δειξιν καί τούτο της ρη προσηκούσης έξελέγξεως τών καταστά
σεων, ότι έν δυσί τούτων δύο διαφόρων άνασκαφών, της έν Έ- 
λευσΐνι καί της έν Άθήναις παρά τόν Ίλισσόν, φέρεται άναγε- 
γραρρένος ώς τάς αΰτάς έργασθεϊς ήρέρας έργάτης τό αυτό φέ- 
ρων όνορα καί έπώνυρον, είναι τη αληθείς άνάξιον ανασκευής. 
’Ολίγη καλή θέλησις καί θά ήδύνατο κάλλιστα καί ή έξελεγκτικη 
έπιτροπεία νά έννοήση ότι πρόκειται περί απλής ταυτωνυρίας 
δύο Θηραίων έργατών, πρωτεξαδέλφων άλλως, του ρέν έν Έλευ- 
σϊνι του δέ έν Άθήναις έργασθέντος.

’Αλλά καί ή ρορ,φη τής έξελεγκτικής έπιτροπείας περί παρο
χής συνδρορής εις έ'κδοσιν αρχαιολογικών συγγραρράτων καί 
τής διανορής τών άντί τής παρασχεθείσης συνδρορής ληφθέντων 
άντιτύπων τών έν λόγω συγγραρράτων, τής γενορένης, ώς αύτη 
έγένετο, είναι όλως άβάσιρος. Κατά τό άρθρον 1ον του όργα- 
νισροΰ ή Εταιρία έχει σκοπόν νά συντελή εις την άνεύρεσιν καί 
έπιστηρονικήν έρευναν τών αρχαιοτήτων, κατά δέ τό άρθρον 8ον 
τό συρβούλιον χορηγεί χρηρατικόν ποσόν εις όντινα έγκρίνει
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χάριν άρχαιολογικών ερευνών. Έκ του συνδυασμού δέ των άρ
θρων τούτων έναργώς προκύπτει,ότι επιτρέπεται εις το συμβού
λιου νά κάμγι δωρεάς πρός τον έν τω όργανισριω άναγεγραμμέ- 
νον σκοπόν’ ήδύνατο λοιπόν νά παράσχν) συνδρομήν πρός έκδο- 
σιν συγγραμμάτων ωφελίμων τη αρχαιολογία (άπαλλάττον 

τούς συγγραφείς ζημιών ώς έκ τοΰ στενού κύκλου τών αγορα
στών τοιούτου είδους συγγραμμάτων)' διότι αί άρχαιολογικαί 
έρευναι, περί ών διαλαμβάνει ό οργανισμός, ήτοι ό νόμ.ος, δεν 
περιορίζονται μόνον εις τάς άνασκαφάς πρός εύρεσιν αρχαιοτή
των, άλλά περιλαμβάνουσιν άναντιρρητως καί την επιστημονι
κήν αυτών επεξεργασίαν διά καταλλήλων συγγραμμάτων καί 
τοιαΰτα έκρίθησαν παρά τοΰ συμβουλίου τά περί Μυκηνών, 
Έπιδαύρου καί αρχαίων νομισμάτων της Κρητης, τά βραβευ- 
θέντα καί ύπό ξένων επιστημονικών ιδρυμάτων. Ή εξελεγκτική 
επιτροπεία, είναι άληθές, ούτε απορρίπτει, άλλ’ ούτε καί απο
δέχεται ώρισμένως τά ανωτέρω, ισχυρίζεται δέ ιδίως ότι μετά 
την παραλαβήν τών αντιτύπων δεν ήδύναντο νά διατεθώσι ταΰτα 
ύπό τοΰ συμβουλίου, άλλά μόνον ύπό της Συνελεύσεως. Τό νό
μιμον όμως της διαθέσεως αυτών προκύπτει έξ αϋτοΰ τοΰ οργα
νισμού έπιτρέποντος την δωρεάν. "Οθεν μένει νά έξετασθη αν 
όρθώς διετέθησαν τά αντίτυπα ταΰτα (άτινα άνωφελώς θά έφυ- 
λάσσοντο εις τάς άποθηκας της βιβλιοθήκης της Εταιρίας) ύπό 
φοΰ συμβουλίου διανείμαντος τά πλεϊστα μέν αυτών εις κοινω
φελή καί γνωστά της τε έλευθέρας καί της δούλης Ελλάδος 
καθιδρύματα, οΰ μόνον πρός χαράν τών δούλων μάλιστα Ελ

λήνων, μανθανόντων ούτως ότι σώζονται καί έπαναβλέπουσι καί 
πάλιν τό φώς πολλά της προγονικής ήμ.ών δόξης κειμήλια, καί 
πρός άμιλλαν και ένθάρρυνσιν εις άρχαιολογικάς μελέτας καί 
σπουδάς, άλλά καί εις ενδειξιν της ευγνωμοσύνης μας καί μι
κρόν, ούτως εΐπεϊν, αντάλλαγμα τών όσων παρ’ εκείνων λαμ.- 
βάνομεν, άφοΰ ώς γνωστόν ό τε έσω καί ό έξω ελληνισμός απο
στέλλει εις την Εταιρίαν μας τό χρημά του καί αλλέως καί 
διά τοΰ λαχείου, τινά δέ καί εις άνδρας λογίους περί τά αρ
χαιολογικά καταγινομένους καί δυναμένους διά της μελέτης τών 
έν λόγφ έργων καί της έπ’ αυτών κρίσεως νά συντελέσωσιν εις
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διευκρίνησιν των γενομένων αρχαιολογικών έρευνών, ή εις πρό
σωπα ώφελήσαντα την αρχαιολογικήν Εταιρίαν καί εις την έν 
τω μ,έλλοντι συνδρομήν των όποιων δικαίως ελπίζει αύτη. Μη 
τάχα διά τούς αυτούς λόγους καί της ’Αρχαιολογικής Έφημε- 
ρίδος, της καθ’ ολοκληρίαν δαπάνη της Εταιρίας έκδιδομένης, 
δεν διανέμονται δωρεάν εις καθιδρύριατα καί πρόσωπα ικανά 
αντίτυπα καί ουδέποτε επί τούτω ύπό οΰδεραάς κατεκρίθη τό 
συμβούλιον εξελεγκτικής επιτροπείας; “Οπως δέ ταότης, της 
’Αρχαιολογικής δηλ. Έφημερίδος, λαμβάνουσιν οί σύμβουλοι 
άντίτυπον δωρεάν, ούτως έλαβον καί των έν λόγω συγγραμμά
των έκαστος άνά εν άντίτυπον, διότι αληθώς, εί'περ τις καί άλ
λος οί σύμβουλοι πρέπει νά γινώσκωσι τό περιεχόμενον τοιούτων 
βιβλίων, οία τό περί νομισμάτων της Κρήτης, τό περί Έπι- 
δαύρου, τό περί Μυκηνών κ.τ.λ. ίνα έν γνώσει άποφαίνωνται 
γνώμην περί τών προτεινομένων εις αγοράν νομισμάτων η ακρι

βώς γινώσκωσι τί έγένετο καί τί δέον έ'τι γενέσθαι έν τόποις ένθα 
άπό πολλών έτών άνασκάπτει ή Εταιρία μας, Ό ισχυρισμός 
της έξελεγκτικής έπιτροπείας, ότι ή Συνέλευσις έπρεπε νά άπο- 
φασίση περί του τρόπου της διαθέσεως τών έν λόγω αντιτύπων 
είναι άβάσιμος,άφοΰ τό συμβούλιον λαμβάνει ύπαρξιν διά της ψή
φου τών εταίρων' άπαξ δ’ ούτοι έκλέξαντες τό διοικητικόν συμ.- 
βούλιον τής Εταιρίας, τό αντιπροσωπειών αυτούς, έξήντλησαν 
τό δικαίωμα τής ένεργείας των ώς πρός την διοίκησιν καί δέν 
συνέρχονται εις γενικάς συνελεύσεις πρός σύσκεψιν καί άπόφασιν 
περί λεπτομερειών άναγομένων εις την διοίκησιν καί την διαχείρισιν 
τών τήςΈταιρίας συμφώνως πρός τό άρθρον 8οντού οργανισμού.

Καί ή μομφή ότι καί ή αγορά αρχαίων άνευ προηγουμένης 
έγκρίσεως του συμβουλίου, άλλά τη απλή του γραμματέως έγ- 
κρίσει, στηριζομένη έπί μιας άποφάσεως αύτοϋ τούτου του συμ
βουλίου γενομένης κατά τό 1887, δέν είναι νόμιμος, διότι ή 
άπόφασις έκείνη δέν ήδύνατο νά ίσχύη κατά την έξελεγκτικήν 
επιτροπείαν ή κατ’ αυτό έκεϊνο τό έτος μόνον, ούτε δίκαια, ούτε 
ορθή είναι' πάσα του συμ,βουλίου άπόφασις έχει ισχύν ένόσω δεν 
καταργηθή ύπό άλλης νεωτέρας' είχε δέ προβή τό συμβούλιον 
εις την άπόφασιν έκείνην, (μετά περιορισμού έννοεΐται έξουσιο-
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δοτήσαν τον γραμματέα νά άγοράζγ άρχαϊα άνευ προηγούμενης 
έγκρίσεως του συμβουλίου μέχρι χιλίων δραχμών) προς τό συμ
φέρον αυτής τής Εταιρίας,ΐνα μη δηλ. φυγαδεύωνται άξιαι λόγου 
πολλάκις αρχαιότητες ένεκα της βραδύτητος περί την έκτέλεσιν 
της άγοράς. Καί όμως τό ζήτημα τοΰτο είχεν άνακινηθήκαί αύθις 
έν τώ συμβουλίφ καί έλήφθη άπόφασις, νομίσματα τουλάχιστον 
νά μή άγοράζωνται άνευ προηγουμένης έγκρίσεως τοΰ συμβουλίου.

Επίσης όλως άδικος είναι ή μομφή τής εξελεγκτικής επι
τροπείας περί άναστηλώσεων καί επισκευών αρχαίων κτιρίων. 
Την τών επιστυλίων του ναοΰ τοΰ ’Ολυμπίου Διάς έξετέλεσε τή 
παρακλησει τής Εταιρίας μας ή Κυβέρνησις διά τοΰ Τμήμα
τος τών δημοσίων έ'ργων καί διά μειοδοσίας- ή Εταιρία μή 
δυναμένη ώς έκ τής σπουδαιότητος του έ'ργου νά άναλάβγ τή,ν 
ευθύνην άπετάθη προς τήν Κυβέρνησιν, έπλήρωσε δέ τήν δα
πάνην, ήν είχεν ύποσχεθή, μετά τήν έπιθεώρησιν καί έγκριση» 
αυτής ύπό τοΰ Διευθυντοΰ τών δημοσίων έ'ργων. Τήν δέ γενο- 
μένην Ιν Μυκήναις έν τή πύλν) τοΰ λεγομένου τάφου τής Κλυ- 
ταιμήστρας στερέωσιν δεν είδον οί κύριοι έλεγκταί" πώς λοιπόν 
άποφαίνονται γνώμην ότι δεν έ'γινεν ώς έ'δει καί μετά τής προ- 
σηκούσης φειδοΰς ; Τό έ'ργον, είναι αληθές, πολλά παρέσχε τφ 

συμβουλίιρ πράγματα, μή δυνατής ούσης τής κατασκευής σι
δηράς έσχάρας έν Ναυπλίω, δίς δέ μετέβη έκεισε επιτροπεία 
τοΰ συμβουλίου μετά τοΰ άρχιτέκτονος κ.Μούση,δωρεάν τάς υπη
ρεσίας του παρασχόντος, πρός έξέτασιν καί παραλαβήν τοΰ έ'ρ
γου καί δεν τό παρέλαβεν ή άφοΰ έβεβαιώθη ότι καλώς έξετε- 

λέσθη- ή δέ δαπάνη υπήρξε μικροτέρα τής ύπό τοΰ Νομομηχα- 
νικοΰ Άργολιδοκορινθίας ύπολογισθείσης.

Γλίσχρον δέ είναι κατά τήν κρίσιν τοΰ συμβουλίου καί τό 
νΰν διδόμενον παρά τής Εταιρίας έπιμίσθιον εις τούς ’Εφόρους 
άρχαιοτήτων, οσάκις έκτελώσιν έργα. αυτής, ανθρώπους υπέρ 
πάντας τούς άλλους δημοσίους υπαλλήλους κακοπαθοΰντας έν 
τόποις πολλάκις έρήμοις, γλίσχρως ύπό τοΰ Δημοσίου άμειβο- 
μένους, προάγοντας όμως, εϊπερ τις καί άλλος, τήν επιστήμην 
καί πλουτίζοντας τά Μουσεϊά μας καθ’ έκάστην δι’ έ'ργων τής 
προγονικής ήμών δόξης. Αΐ εις τό κατώτερον προσωπικόν άμοι-
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βαί έπί έκτάκτοις ύπηρεσίαις είναι κατά την κρίσιν τοΰ συμβου
λίου μικρολόγου μερίμνης άξιαι. Ούδένα δε γινώσκει το συμ- 
βούλιον υπάλληλον της Εταιρίας έπ’ άδείη μακράν χρόνον δια- 
τελε'σαντα καί πληρωθέντα τον μισθόν του παρά τά έν τη δη
μοσία ύπηρεσίιγ είθισμένα.

Τοσαΰτα και τοιαΰτα είχε νά εί'πη τά συμβουλών εις από
κρουσή των κατ’ αύτοΰ ύπά της εξελεγκτικής ’Επιτροπείας 
έπιρριφθεισών μομφών. Τά μετέπειτα είναι ίδικόν σας εργον. 
’Αλλά πριν η προβήτε εις τοΰτο επιτρέψατε μας, άξιότιμοι συν
άδελφοι, νά φέρωμεν εις γνώσίν σας καί τά έξης.

Τά γενόμενα έν τη συνελεύσει της 13^5 Μαρτίου εύρον, ώς 
μη ώφελε, καί έν τη κοινωνία ήχώ, ό δέ τύπος έπιλαβόμενος 
καί αυτός άταλαιπώρως πάνυ της έξετάσεως των πραγμάτων 
έξήνεγκεν ετι βαρυτέρας μομφάς καί άρθρα έγράφησαν ύπά την 
επιγραφήν, (.(.Σκάνδαλα και έν tfj ’Αρχαιολογική 'Εταιρία», 
ώστε ό πολύς κόσμος ήρχισε νά κλονίζηται εις την αγαθήν ΰπο- 
ληψιν, ήν μ-έχρι τοΰδε πρός αύτήν πάνυ δικαίως έτρεφεν, άφοΰ 
έπί εξηκονταετίαν έργαζομένη ή Εταιρία μας υπέρ της άνευ- 
ρέσεως δι’ άνασκαφών και της διασώσεως άπά καταστροφής ή 
άπεμπολήσεως δι’ αγοράς των κειμηλίων της προγενεστέρας 
ημών δόξης καί εύκλειας πολλά όντως καί καλά διέπραξεν υπέρ 
τοΰ σκοπού της καί τούτου ένεκα καί παρά τών ξένων ακόμη 
εύφημου έ'τυχε πάντοτε μνείας. Τούτων δέ ούτως κατά κακήν 
μοίραν γενομένων, τά συμβούλων όπως μη διασύρηται δωρεάν 
ή ύπόληψις της Εταιρίας πρά πάντων, μη τίθηται δ’ όλως άβα- 

σανίστως καί τών μελών αύτοΰ, ώς ατόμων, καί αύτη ή χροο— 
στότης περί την διαχείρισιν έν άμφιβολίικ, όπως έν ένί λόγιρ έκ
λειψη πάσα υπόνοια «.περί σκανδάλων», άποδειχθη δ’ άριδή- 
λως ότι τά πολύ πολύ περί ούδενάς άλλου πρόκειται η περί 
παραλείψεων τυπικών καί τούτων ούχί ούσιωδών καί αδικαιολο
γήτων, τά συμβούλων, λέγομεν, έκρινεν άναγκαίον νά ζητήση 
παρά τής Κυβερνήσεως ν’ άσκηση τά έκ τοΰ νόμου δικαίωμά 
της, νά δωρίση δηλ. δημοσίους έλεγκτάς εις έξέλεγξιν τής δια- 
χειρίσεώς μας-τοΰτο δέ καί έγένετο καί οΐ έλεγκταί διωρίσθησαν.
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Ή Γ' Γενική συνέλευσις των έταίρων έγένετο τή 10 
’Απριλίου 1894 ήμερα Κυριακή, ώρα 10 προ μεσημβρίας 
έν τφ Πανεπιστημίου παρόντων των συμβούλων πλήν τού 
κ. Στ. Δραγούμη καί 46 έταίρων. Ό προεδρεύων αντι
πρόεδρος κ. Σπ. Φιντικλής άνελθών είς τό βήμα εΐπεν 
«’Αξιότιμοι έταϊροΓ Συμφώνως τη δημοσία καί ιδία ύμών 
προσκλήσει, σήμερον θά άναγνωσθή ή άπάντησις το0 Συμ
βουλίου είς τα τής Εξελεγκτικής έπιτροπείας' θ’ άνα
γνωσθή δέ ή άπάντησις κατ’ άπόφασιν τοΟ Συμβουλίου 
ύπό τού συμβούλου κ. Φιλίου’ έπειτα δέ θέλει όρισθή ύφ’ 
ύμών ή ήμερα προς έκλογήν τοΟ νέου Συμβουλίου».

Ό Δ. Φίλιος λαβών τον λόγον άνέγνω την άπάντησιν.
Μετά ταύτα ό εισηγητής τής ’Εξελεγκτικής επιτροπής 

Π. Παπαναστασίου ζητήσας καί λαβών τον λόγον άντα- 
παντα είς τινα μέρη τής άπαντήσεως τού Συμβουλίου ίσχυ- 
ριζόμενος ότι ή έπιτροπή ήθέλησε νά δείξη άτοπίας μόνον 
περί τήν διοίκησιν των τής Εταιρίας προερχομένας έκ τής 
έλλείψεως προϋπολογισμού, νωρίς νά θελήση νά άποδώση 
είς τό Συμβούλων καταχρήσεις περί τήν διαχείρισιν των 
χρημάτων. ’Επιμένει είς τό ότι έκ τού ίσχύοντος οργανι
σμού δεν πηγάζει δικαίωμα τού Συμβουλίου νά διανείμη 
βιβλία είς ά παρεσχέθη χρηματική συνδρομή έκ χρημά
των τής Εταιρίας. Επαναλαμβάνει καί άλλας παρατηρή
σεις τής έπιτροπείας , είς ας θεωρεί τάς άπαντήσεις τού 
Συμβουλίου ώς ανεπαρκείς καί ιδίως ότι τήν άπαρτίαν έν 
ταϊς συνεδριάσεσι τού Συμβουλίου δεν έπρεπε νά άποτε- 
λούν έξ μέλη αύτοΰ, καθώς έγένετο έκτοτε, άλλά έπτά 
τούλάχιστον, καί καταλήγει άναγνώσας έγγραφον πρότα- 
σιν τήν έξής-

«Νά έκλεχθή σήμερον έπιτροπεία έκ τριών ή πέντε έ
ταίρων έκ τών παρισταμένων (έάν δηλώσωσιν αν άποδέ-
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χωνται την έκλογήν)· καί νά δοθή τη έπιτροπεία ταύτη 
ή έντολή νά συντάξη έντός τοΰ ’Απριλίου πλήρη νέον 
τής Εταιρείας όργανισμάν καί παραδώση τοΟτον προς 
το Συμβούλιον, διοικοΟν τήν Εταιρείαν μέχρι των νέων 
αρχαιρεσιών κατά τον νέον οργανισμόν.

Το Συμβούλιον νά τύπωση καί διανείμη κατά τό πρώ
τον δεκαήμερον τού Μα'ίου τοϊς έταίροις τό σχέδιο/ τοΟ 
νέου οργανισμοί» καλούν προς συζήτησιν καί έπιψήφισιν 
οκτώ ημέρας μετά τήν διανομήν τοΟ σχεδίου.

Μετά τήν ύπό τής Συνελεύσεων έπιψήφισιν τού σχεδίου 
νά ύποβάλη τάχιστα τό Συμβούλιον τό σχέδιον προς έγ- 
κρισιν διά Β. Δ. καί μετά τήν κύρωσιν νά καλέση τούς 
εταίρους πρός άρχαιρεσίας. ’Εάν ό'μως έπί ένα τό πολύ 
μήνα άπό τής ύποβολής δεν έκδοθή τό προσήκον Β. Δ., 
τότε καλούνται έντός οκτώ τό πολύ ημερών οί εταίροι 
πρός αρχαιρεσίας».

Μετά τούτο έρωτηΟεΐσα ή Συνέλευσις ύπό τού άντιπροέ- 
δρου ενέκρινε μέν τούς λογαριασμούς όμοΟύμως, άλλ’ 
άπέρριψε τήν πρότασιν περί όρισμοΟ ημέρας πρός έκλογήν 
νέου Συμβουλίου. Άπεφάσισε δε δι’ άναστάσεως νά άνα- 
βληΟώσι μέν τώρα αί άρχαιρεσίαι καί νά έξακολουθήση τό 
παρόν Συμβούλιον διοικούν κατά τον ΐσχύοντα οργανισμόν, 
νά κληθή δέ ύπό τού Συμβουλίου Συνέλευσις τών έταίρων 
τήν Κυριακήν τού Θωμά, ό'πως έκλεχθή έπιτροπή πεντα
μελής πρός σύνταξιν σχεδίου νέου οργανισμού. Ή συνέ- 
λευσις διελύθη περί ώραν 12 1/4.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΝ 

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1893 (1)

("Οσων εταίρων τά ονόματα φέρονστν αστερίσκον, αυτοί πρός Trj ετήσια 
συνδρομή καί καθυστερούσαν αΛΛην χατέβαΛον, η την του προσεχονο 
hovo).

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1

Αθηνογενης Γ. . . Δρ. 15.— Δαμβεργης Αν. . Δρ. 15—
Αναγνωςτοποταος X. » 15.— Δαμβεργης Νικ. . » 15—
Αναςταςιογ Νικ. . . » 15— Δαμιραλης Μ. . . » 15.—
Ανδροπογαος Στ. . . » 15— Δεμερτζης Αα. . » 25—
Αντωνιαδης Ant. I. . » 15— ΔηΛΙΓΙΑΝΝΗΣ 0ΕΟΔ. » 15—
Αντωνοπογαος Κ. » 15— Δημιτςας Μαργ. . » 15—
Αργγροπογλος Π. Π. » 15— Διγενης Mix. . . » 15—

Διοςκοριδης X. . » 15—
Βαλαωριτης Ιω. . . » 15— Dorpfeld W. » 15—
Βαρογχας Αλ. . . . » 15— Δογρογτης Αθ. . » 15 —
Βάσης Σπγρ. . . . » 15— Δραγομιη ΕαιζαΣ. » 15 —
Beck Karl. . . . » 15— Δραγογμης Εμ. . » 15—
Βεαεντζας Σπ. . . » 15— Δραγογμης Μαρκ. » 25—
Βααγκαλης Ν. . . » 15— Δραγογμης Στεφ. » 15—
Βααςτος Κωνςτ. . . » 15—
Βορτζεαας Ιω. . . . » 15.— Εαετθεριαδης Σ. . » 15—
Βογκρας Δημ. . . . 1 15.— Εγαγγεαιδιις Μ. . » 15—
Βοϊρος Αντ. . . . » 25.— Ετκαειδης Ιω. . . » 15—
Βοϊτζινας Εμ. . . » 15—

Ζαχαριογ Δ. Π. . » 15 —
Γαζεπης Γεωργ. . . 0 15— Ζεγκινης Ιω. . . » 15—
Γιαννογλης Βας. . . » 15— Ζηαιωτης Νικ. . » 15—
Γρηγοριανοπογαος Αχ. » 15— Ζητοϊνιατης Π. . » 15—

(1) Έν τώ καταλο'γψ τούτω περιέχονται καί τά όνο'ματα των μετά τήν κλεΐ- 
σιν των λογαριασμών τον έτους καταβαλο’ντων τήν συνδρομήν των εταίρων.
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Ζοαωτας Βμ. , . . Δρ. 15.— Λεοναρδος Δημ. . Δρ. 15—
ΖϊΤΟΜΑΛΑΣ ANT. . . )) 15.- Λιβας Αθαν. . . » 15—

ILolling Η. . . )> 15—
©ΑΛΗΣ ΜίΑΤ. . . . )) 15.— Λοντος Α. . . . » 15—
©εοδωρακακης Στ. . » 15.— Λγρης Ιω. . . . » 15—
Θεοφιλατος Ιω. . . )) 15.— Λτρης Νικ. . . . )) 15—

Καββαδιας Παν. . . )) 15— Μαγγιωρος Γ. . . )) 15—
Καζαζης Νεοκα. . . » 15.— Μακκας Δημ. . . )) 15—
Καλαποθακης Μ. . . )) 15— Μακκας Νικ. . . » 15—
Καααιγας Παγα. . . )) 15— Μαλικοπογλος Θ. . » 15—
Καααιςπερης Ν. . . )) 15— Μανιακής Κ. . . » 15—
Κααογεροποϊάος Θ. . )) 15— Μαντζακος Χρ. . )) 15—
Καμποτρογαοϊς Δ. , )) 15— Μαριολοπογαος Α. )) 15—
Καμποτρογλοτς Ιω. )) 15— Μαριολοπογλος Θ. )) 15—
Κανακης Πετρ. . . )) 15— Μαρκοπογλος Ιω. . » 15—
Κανεααης Αντ. . . )) 15— MaurOuard L. . » 15—
Καπετανακης Γ. . . )> 15— Μεαας Mix. . . » 25—
Καραπανος Κωνςτ. . )) 25— Μεαιςςογργος Γ. . )) 15—
Καρολιδης Π. . . . )) 15— Μηλιαρακης Σπ. . » 15—
Καρτερακης Νικ. ., » 15— Μιςτριωτης Γ. . . » 15—
Καςδονης Βεωργ. . . » 15 — Μιςγραης Νικ. . )) 15.—
Καςδονης Σωκρ. . . » 15— Μομφερρατος Αντ. )) 15—
Καςτριωτης ΙΙαν. . . » 15— fMoxxAKHE Νικ. . » 15—
Καςτρωμενος Αλ. )) 15— ΜοςχοβακηςΝ. . » 15—
Κατςαρας Mix. . . )) 15— Μογςης Ιω. . . . )) 15—
Κετςεας Θεμ. . . )) 15— Μογςτακας Εγαγγ. » 15—
Κεφααας Γεωρ. . . )) 15— Μπαλτης Θεοφ. . » 15—
ΚοΖΑΚΗΣ ΤϊΠΑΑΔΟΣ Γ. » 20— Μπογιατζογαογς Μ. » 15—
ΚΟΑΪΒΑΣ ΑαΕΞ. . . » 15— Μγλωνας Κγριακος. » 15.—
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ν. . )) 100—
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤ. . . )> 15— Νεγρης Φωκίων. . » 15—
ΚΟΝΤΟΣΤΑΓΑΟΣ Αλ. A. )> 15— Νικολαϊδηε Γ. . )) 15—
ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΣ Στ. . . )) 15— Νικοααϊδης Ιω. » 15—
ΚΟΡΟΙΙΑΝΤΖΟΣ ©ΕΜ. . » 15— Νικολαϊδης Λογδ. )) 20—
ΚΟΓΜΑΝΟΓΔΗΣ Στ. Α. )) 15— Νικολοποτλος Π. )) 15—
Κοφινιωτης Ιω. . . » 15— Νομικος Ανδρ. )) 15—

Κρητικός Γεωργ. )) 15—
Κγριακος Κωνςτ. . . » 15 —
Κωςτης Κ. Ν. . . » 15.— Ξανθακης Πετρ. . » 15—

Ξγθαλης Ιω. . . )) 15—
Λακών Βας. . . . )) 15.—
Λαμπροπογαος Αλ. . » 15— ΊΌικονομιδης Βας. . )) 15—
Λαμπρτνιδης Μ. . . )) 15— ΟίΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠρΟΚ. » 15—
Λεοναρδος Β. I. . . » 15— Οικονομος Αντ. . )) 15—
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Οικονομου Κωνςτ. . Δρ. 15— Σβορωνος Ιω. . . . Δρ. 15—
Οικονομογ Παν. . . 15— Σεμιτελος Δημ. . . » 15.—

Σιμοπουλος Ιω. . . )) 15—

Παγανεαλης Σπ. . . » 15— Σκιάς Ανδρ. . . . )) 15—
Παναγιωτιδης Αρ- . » 15— Σκούζε Αλεξ. Γ. » 15—
Παπαβαςιλειου Γ. » 15— Σκούζε Παυλ. Γ. . . )) 15 —
Παπαγεωργιου Δ. . . )) 15— Σκουλουδης Στ. . . )) 15—
Παπαγιαννοπουλος Ν. » 15— Σογτςος Αλεξ. . . » 50—
Π ΑΠ ΑΔΗΜΗΤΡ ΑΚΟΠΟ ΥΛ.Θ.» 15— Σταης Βαλερ. . . . )) 15—
Παπαδοπουλος Χρ. . » 15— Σταης Σπυρ. . . . » 15—
Παπαλουκας Κ. . . » 15— Στέφανος Κλων . . )) 15—
Παπαμαρκου Χαρ. » 15— Στέφανος Κυπ. . . » 15—
Παπαναστασίου Π. . » 15— Στέφανου Στεφ. . . )) 15—
Παπαχατζης Ευαγγ. . » 15— Στρεϊτ Στεφ. . . . )) 15—
Παπαχρήστου Γ. . . )) 15—

*Παππος Δημ. . . . » 60—

ΓΙαςχααης Λέων. . . » 15— ΤρίΑΝΤ ΑΦΥΛΑ ΑΚΟΣ Ν· » 15—
Πατυχας Γεωργ. . . )) 15— Troump Eug. . . . )) 15—

■^Παυλίδης Παν. . . » 15— Τςιβανοπουλος Δ. » 15—
Περρης Πετρ. . . . » 15— Τςουντας Χρ. . . . )) 15—
Περρης Σπυρ. . . » 15—

Πολίτης Ν. Γ. . . » 15— Φερμπος Παν. . . . )) 15—
ΠΟΣΤΟΛΑΚΑΣ Αχ. . . » 15— Φιλαδελφευς Θεμ. Ν. » 15 —

Πρωτόδικός Ιω. . . » 15— Φιλιος Δημ. . . . )) 15—
Φιλιππίδης Λ. . . )) 15—

Quellennec Ed. . » 30— Φιντικλης Σπ. . . )) 15—
Φωςτηροπουλος Κ. . )) 15—

Ραλλης Κωνςτ. . . » 15—

Ραλλης Παντ. . . » 15— Χατζημιχαλης Mix. . )) 15—

Ρενιερης Μαγκ. . . » 15— Χατζιδακις Γ. . . )) 15—

ΡΟΪΛΟΣ ΛαΜΠΡ. . . » 15— Χατζιδακις Ιω. . . » 15—

Ρωμαϊδης Κωνςτ. . . )) 15— Χωρεμης Ιωαν. . . » 25—

ΣακελλαροπουλοςΣπ. » 15 — Wolters Paul. . » 15—
Σαμιος Κ.......................... » 15—

Σβορωνος Αντ. . . » 15— Ziller Ernst. . . » 15—

ΕΝ Ι1ΕΙΡΑΙΕΙ

Αντωνιαδης Ανδρ....................................................

Γιαννοπουλος Χρ......................................
Δραγατςης Ιακ..........................................................

Καςτριωτης Χρ...........................................
Κολυμβας Γεωργ.....................................................

ΔΡ. 15. 
» 15.
» 15.
» 15.
» 15.
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ΚοΝΤΑΡΑΤΟΣ ΑΧ
Σεφερλης Nik.

Δρ. 15.— 
» 15.—

ΕΝ ΑΙΓΙΝΑ

Λαμπαδαριος Κγρ. ........................................................................................Δρ. 20

ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Βααςτος Στεφ. εν Μασσαλία............................................................ Δρ. 2δ.____

* Ludlow Τηομ. εν Νεα Υορκη . . . ..................................» 40.50
RicsEi Victor ην Ογγγαρια............................................................. „ 24.25
Robert Carl εν Γερμανία................................................................... ....... 15.__
‘Σκενδερανης Γ. εν Αλεξάνδρειά............................................... ....... 50.__

ΒΙΒΛΙΑ ΔΩΡΗΘΕΝΤΑ

(Έν τούτοχς περιλαμβάνονται καί τά κατ’ άνταλλαγήν ληφθέντα(.

American journal of archaelogy. Vol. VIII. 1893.
Annales de la Societe academique d’architecture de Lyon. 

Tom. X. Exercice 1889-90. Lyon, 1891.
Antike Denkmaler herausgegeben vom kaiserlich deut- 

schen archaelogischen Institut. Bd. II Heft I (1889- 
92). Berlin, 1893.

Arch.-Epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich-Un- 
garn. XVI. Wien, 1893.

Archaeological Institute of America. Fourteenth annual 
report, 1892-93. Boston, 1893.

— Eleventh annual report of the menaging commitee of 
the amer. School of class, studies at Athens, 1891- 
92. Cambridge, 1893.

Άρχει* της νεωτέρα,ς ελληνικής γλώσσης έκδιδόμενα ύπό τοΰ 
ΣυλλόγουΚοραη. Tog. Α. Τεύχ. Α-Δ. Έν Άθήναις,1892.
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Architektonische Studien von Sergius Andrejewitsch 
Iwanoff mit Erlauterungen von R. Bohn, heraus- 
gegeben vom kaiserl. deutschen archaeol. Institut. 
Berlin, 1892.

Άθηνα. Σύγγραμμα περιοδικόν της εν Άθήναις επιστημονικής 

’Εταιρίας. Τόμ. 4 <ρυλ. 4. Τόμ. 5. Άθήνησιν, 1892-93. 
Berliner philologiscbe Wochenschrift. 1893. Berlin,1893. 
Bollettino delle opere moderne straniere acquistate dalle 

biblioteche governative del regno d’Italia. Vol. VII,
1892. Roma, 1893.

Bruck, S., Ueber die Organisation der athenischen He- 
liastengerichte. 1893 (απόσπασμα).

Bulletin de correspondance hellenique, XVII. Athenes,
1893.

Bulletino di archeologia e storia dalmata. XVI, 6, 7, 8. 
Spalato, 1893.

Cambridge antiquarian Society. Proceedings and Com
munications. Vol. VII (New Series vol. I) 1888-91. 
Vol. VIII. 1. 1891-2. Cambridge, 1893.

Capps, Edw., Vitruvius and the greek stage. Chicago, 
1893 (απόσπασμα).

Cartailhac, Em., L’age de la pierre en Egypte, 1892 (από
σπασμα).

— Les monuments primitifs des lies Baleares. Toulouse, 
1892. Texte et 80 planches.

Χριστιανική άρχαιολογική Εταιρεία. Δελτίον Α περιέχον τάς ερ
γασίας της Έτα.ρείας άπό της ίδρύσεως αυτής μέχρι της 
31 Δεκεμβρίου 1891. Έν Άθήναις, 1892.

Comite de conservation des monuments de l’art arabe.
Exercice 1891. Le Caire. 1892.

Corpus inscriptionum atticarum. Vol. II, 4. Indices. Be- 
rolini, 1893.
inscriptionum graecarum Graeciae septentrionalis. 
Vol. I. Inscriptiones graecae Megaridis, Oropiae, 
Boeotiae, consilio et auctoritate academiae litterarum
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regiae borussicae edidid Guil. Dittenberger. Bero- 
lini, 1892.

Danielson, 0., De voce αΐζηος quaestio etymologica. Up- 
sala, 1892.

Δελτίον αρχαιολογικόν έκδιδόμενον ΰπο τοϋ γενικού έφορου Π. 
Καββαδία. Τόμ. Η, 1892 σελ. 81-126 (τεύχη Ίουνίου- 
Δεκεμβρίου). Έν Άθήναις 1892.

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής 'Εταιρίας της Ελλάδος.
Τόμ. 4 φυλ. 14. Έν Άθήναις, 1893.

Die attischen Grabreliefs herausgegeben im Auftrage der 
kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. 
Lieferung IV. Taf. LXXXl-C. Berlin, 1893.

Έκθεσις των κατά τά σχολικά έτη 1890-91, 1891-92, 1892— 
93 πεπραγμένων έν τοις όρθοδόξοις δημοσίοις σχολείοις 
Χίου. Έν Χίω, 1893.

Eranos vindobonensis. Wien, 1893.
Εθνικόν Πανεπιστήμιον. Τά κατά την πρυτανείαν Γεωργ. Μι- 

στριώτου. 1890-91. Έν Άθήναις, 1892.
— Τά κατά την πρυτανείαν Παύλου Ίωάννου. 1891 -92. 

Έν Άθήναις, 1893.

— Παράρτημα των κατά την πρυτανείαν Παύλου Ίωάννου. 
1891-92. Έν Άθήναις, 1893.

Fehr, Em., Studia in oracula sibyllina. Upsaliae, 1893. 
Forhandlinger i videnskabs-selskabet i Christiania. Aar

1891. 1892. Christiania, 1892-93.
Frankfurter, S., Graf Leo Thun-Hohenstein, Franz Ex-

ner und Hermann Bonitz. Wien, 1893.
Granit, J. M., De infinitivis et participiis dialectorum 

graecarum quaestiones syntacticae. Helsingforsiae,
1892.

Hagfors, Edv., De praepositionum in Aristotelis politicis 
et in atheniensium politia usu. Helsingforsiae, 1892. 

Jahrbuch des kaiserlich deutschen archaeologischen In
stitutes. Bd. VIII. Berlin, 1893.

Journal of hellenic studies (The), Vol. XIII, 1. 1892-93.
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London.—Supplementary papers Nr2. Ecclesiastical 
sites in Isauria by A. Headlam. London, 1892.

Καστρωμένου, Π., Toe μνημεία των ’Αθηνών. Άθήνησιν, 1893.
Kinch, Κ. F., Beretning om en archaeologisk Rejse i 

Makedonien. Kobenhavn, 1893 (απόσπασμα).
Κοτσοβίλη, Ntx., Χάρτης της νήσου Σύρου. Έν Σύρφ, 1892.
— Χάρτης Ψαρών. Έν Σύρω, 1893.

Lagerlof, Erl., Om dialogen sofisten. Lund, 1892.
Lind, Jos., De dialecto pindarica I. Lundae, 1893.
Loch, Ed., De titulis graecis sepulcralibus. Regimonti, 

1890.
Memoires de l’Academie des sciences, inscriptions et bel

les-lettres de Toulouse. 9eme serie, tom. III. Tou
louse 1891.

Memoires de la Societe royale des antiquaires du Nord. 
Nouvelle serie, 1892. Copenhague, σελ. 137-224.

Memorie della regia accademia di scienze, lettere ed arti 
in Modena. Serie II. Yol. VIII. Modena, 1892.

Michaelis, Ad., Altattische Kunst. Rede zur Feier des 
Geburtstages Sr. Majestat des Kaisers. Strassburg, 
1893.

Mittheilungen des kais. deutschen archaeologischen Insti
tutes. Athenische Abtheilung. XVIII. Athen, 1893.

Mittheilungen des kais. deutschen archaeologischen Insti
tutes. Romische Abtheilung. VIII Rom, 1893.

Monuments grecs publies par l’association pour l’encou- 
ragement des etudes grecques en France N° 19-20, 
1891-92. Paris, 1893.

Nordenslam, E., Studia syntactica. I. Syntaxis infmitivi 
plotiniana. Upsaliae, 1893.

Nordin, R., Studien in der Themistoklesfrage. Upsala, 
1893.

Nordiske Fortidsminder udgivne af det kgl. nordiske Old- 
skriftselskab. 2. Hefte. Kobenhavn, 1893.

Nicolson, W., Myth and Religion. Helsingsfors, 1892.
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Πανταζίδου, Ίω.. ΙΊερί των έν Άθήναις πολιτικών εταιριών. 
Έν Άθήναις, 1892.

Παρνασσός. Σύγγραμμα περιοδικόν. Ι-ΙΓ. ΙΕ. Έν Άθήναις, 
1886-1890.

Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας. Λογοδοσία τών κατά τα έ'τη 
ΝΑ καί ΝΒ γενομενών. Έν Κέρκυρα. 1893.

Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού λογοδοσίαι τών ετών 1882/ 
83-1891/92. Έν Άθήναις, 1884- 1893.

Philostrati majoris imagines. Recensuerunt seminariorum 
vindobonensium sodales. Lipsiae, 1893.

Πλάτων. Σύγγραμμα περιοδικόν. Τόμ. Β-Δ, IB, ΙΓ. Έν Ά- 
θήναις, 1880-82, 1890-91.

Recsei, Victor, Έπιγραφαΐ τής έν Παννονίφ ρωμαϊκής αποι
κίας Σκαρβαντίας. Sopron, 1887 (Οϋγγριστί).

Revue des etudes grecques. Tom. V. Paris, 1893. 
Rey-Pailhade, J. de, Essai sur l’unification Internationale 

de 1’heure. Toulouse, 1893.
Risberg, B., De non nullis locis Agamemnonis Aeschy- 

lei scribendis et interpretandis. Upsaliae, 1891. 
Scamozzi, Ottav., L’origine dell’ accademia olimpica di 

Vicenza con una breve descrizione del suo teatro. 
Vicenza, 1822.

Schriften der Universitat zu Kiel aus dem Jahre 1892-93. 
Kiel, 1893.

Sittl, C., Parerga zur alten Iiunstgeschichte. Wurzburg, 
1893.

Schneider, R. von, Die Erzstatue vom Helenenberge. 
Wien, 1893.

Τσούντα, Xp. Μυκήναι και μυκηναΐος πολιτισμός. Άθήνησιν,
1893.

University Studies. Vol. I N° IV. July, 1892.
Upsala universitets Arsskrift. 1891. 1892. Upsala, 1892- 

1893.
Virchow Rud., Ueber griechische Schadel aus alter und 

neuer Zeit. Berlin, 1893 (άπόσπασμα).
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Wahlin, L., De usu modorum apud Apollonium Rho
dium. Lundae, 1891.

Wide, Sam., Lakonische Kulte. Leipzig, 1893.
— Om Taciti kallor for teckningen af romeska senaten 

i Annal I-VI. Upsala, 1892.
Wilhelm, Ad., Zur Geschichte von Thasos. Wien, 1893 

(άπόσπασρ,α).
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Griechenlands durch die Slaven auf das Schicksal 
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ΑΡΧΑΙΑ ΔΩΡΗΘΕΝΤΑ

Κεφαλή γυναικεία μετά του λαιμού, έ'χουσα την κόμην όπίσω 
άναδεδεμένην.Άκρα ρίς καί τό άνω χείλος άποκεκρουσμένα. Λί
θου λευκού. "Τψ. 0,17. Κρήτης. Λίθ. 5027. Δώρον Μεχ. Τσι- 
βουράκη.

Είδώλιον πήλινον Σειρήνος κατ’ ενώπιον ίσταμένης με τάς 
πτέρυγας άνεωγμένας.Ή όπίσω όψις έπίπεδος/Υψ. 0,41. Κρή
της (επαρχίας Σέλινου). Μ. Π. 2138. Δώρον Μιχ. Τσιβουράκη.

Φακοειδές πήλινον σωμάτιον μέ δύο τρήματα καί σφραγίδα 
IAS Ο». Διαμ.. 0,08 (επαρχίας Σέλινου). Άρτ. 29. Δώρον 
Μιχ. Τσιβουράκη.

Τεμάχιον άνω μέρους πήλινου πυραύνου μέ τήν συνήθη έ'κτυ- 
πον γενειοφόρον καί πιλοφόρον κεφαλήν. "Υψ. 0,12. Κρήτης. 
Π. Άγγ. 5939. Δώρον Μιχ. Τσιβουράκη.

Νόμισμα χαλκοϋν.

ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΑ

Λ,έΟονα.

Στήλη έπιτυμβία κολοβή άνω καί κάτω μέ άνάγλυφον παρά- 
στασιν μορφής γυναικείας καθημένης προς άρ. καί δεζιουμένης 
έτέραν ποό αυτής ίσταμένην. ’Άνωθεν τής παραστάσεως έπι-
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γραφή δίστιχος: ΠΥΝΕΤΗ | ΤΙΤΘ Η + ΡΗSTΗ.Ύψ. 0,43. 
Κριεκοΰκι (οδός Θηβών). Λίθ. 4983.

Τεριάχιον αναγλύφου, έφ’ ού σφζεται άνω ηριισυ ριέρος άνδρός 
καθεστηκυίας ηλικίας πλήν της άρ. χειρός. Έκ της διαθέσεως 
της δεξ. χειρός φαίνεται δτι έκράτειτι ώσεί δόρυ. Σφζεται προσέτι 
καί πρόσθιος άκρος πούς ίππου. "Υψ. 0,45. ’Αθηνών (ελαιο

τριβεία). Λιθ. 4984.
Άνάγλυφον κολοβόν κάτω, άπολήγον άνω εις τοξοειδή προ

εξοχήν. Παράστασις έν βαθυτέργ έπιφανείφ περιοριζοριένη) οΐονεί 

έν πλαισίφ γυναικός καθη|λέ\ης καί δεξιουριένης άνδρα προ αυ
τής ΐστάρ,ενον. Παρά τους πόδας τής γυναικός παιδίον. Επι
γραφή : Άρτίμας Μανυχα-, "Υψ. 0,46. Πειραιώς. Λιθ. 4985.

Άνάγλυφον ριετ’ αετώματος έπιτύριβιον, κολοβόν άνω καί 
κάτω. Σώζεται νυν κεφαλή γυναικεία ριετά του στήθους κατ’ ενώ
πιον. Επιγραφή : 'Αφροδίσιος | ’Επαφροδίτον | ΜεΧιτεύς. “Υψ. 
0,47. Κηφισίας. Λιθ. 4986.

Στήλη έπιτυριβία κολοβή άνω καί κάτω. Σφζεται κεφαλή 
γυναικεία πράς άρ. καί ή έτέρα τών χειρών, δι’ ής διανοίγει τάν 
πέπλον (;), αντίκρυ δέ ταυτης τό άνω ηριισυ περίπου ριέρος γυ
ναίκας κρατούσης έν χερσί βρέφος.’Επιγραφή : Γ(ραξ)ΑΓΟΡΑ. 
"Υψ. 0,37. Άριαρουσίου. Λιθ. 4987.

’Οκτώ στήλαι έπιτύριβιοι ριετ’ επιγραφών έκ Πειραιώς.—Εύ- 
ζίνης Σ,τω. . "Υψ. 0,40. — Ε Υ Π ΑΛ I Ν Ο Σ Ο I Ν Ο ΒIΟ . | 
ΜΑΤΡΙΧΑ. "Υψ, 0,35. Λιθ. 4988-4989.— ΆχοΜόδω- 
ρος | Σρυρναΐος. "Υψ. 0,50. — ΔιονυσιοςΣΥ^. 0,99. — ΜαΛ- 
θάχη | Διονύσιο | ΧοΛαργέος. "Υψ. 0,87.— Ήράχ.Ιειτος, Ζεύ- 
ξιδος | Μεγαρέως. "Υψ. 0,53. — Σ Α ΓΑΡΙΣ. "Υψ. 0,67.— 
'Αφροδισία. “Υψ. 0,63. Λιθ. 4993-4998.

Στήλη έπιτυριβία κολοβή κάτω. ’Επιγραφή: Ξενόχίεια χρη
στή. Κάτωθεν ταυτης δύο έπιγράριριατα άναφερόριενα εις τήν αυ
τήν Ξενόκλειαν. "Υψ. 0,85. Πειραιώς. Λιθ. 4990.

Έπιτύριβιον άνάγλυφον κολοβόν κατά τό ηριισυ πρός τά κάτω. 
Σώζεται κεφαλή πρός δεξ. γυναικεία καί ριετ’ αυτήν άνω ηριισυ 

ριέρος άνδρός έν ΐριατίφ καταλείποντι γυρίνον τό στήθος, οστις 
τή άρ. κρατεί ώσεί δόρυ, τή δέ δεξιά δεξιοΰται γυναίκα καθη-
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μένην. ’Επιγραφή : Ήγεΰίμαχος ΛαμπροχΧής Εΰ ... \ ΚαΧ- 
Χιΰτω ΜνησίχΧεια. Ύψ. 0,59. ’Αθηνών. Λιθ. 4991.

Έπιτύμβιον άνάγλυφον έχον παράστασιν άποχαιρετισμοΰ γυ- 
ναικός καθημένης προς δεξ. καί άνδρός ΐσταμένου. Μεταξύ αυ
τών παιδίον ίστάμενον, έτερον δέ ύποκάτωθεν τής έδρας. ’Επι
γραφή : ΚΧεαρίστη. "Υψ. 0,56. ’Αθηνών. Λιθ. 4992.

’Αναθηματικόν άνάγλυφον κολοβόν προς άρ. έν ψ εΐκονίζονται 
τέσσαρες μορφαί ίστάμεναι καί ποδήρη ΐμάτια φέρουσαι καί ή 
κεφαλή πέμπτης. “Υψ. 0,31. ’Αθηνών Λιθ. 4999.

Στήλη επιτύμβια μετά χριστιανικής επιγραφής έπταστίχου. 
“Υψ. 0,20. ’Αθηνών. Λιθ. 5000.

’Αέτωμα στήλης επιτύμβιας έχον επιγραφήν έπί μέν τής (3ά- 
σεως : Άριστίων Πρεσβνχάρους ΆΧιμονσιος, κάτωθεν δέ ολίγον 
ταύτης:

Τιμαγόρα Άριστίων Καλλιστράτη
Τιμοδήμου Πείθου Άριστίνου

Άλωπεκήθεν 'Αλιμουσίου 'Αλιμουσίου.

Μήκος 1,70. ’Αττικής (Τράχωνες). Λιθ. 5001.

Λήκυθος κολοβή τήν βάσιν. Μορφή ανδρική πρός άρ. έπί 
έδρας καθημένη καί δεξιουμένη έτέραν πρό αυτής ίσταμένην, 
ήτις φορεΐ έξωμίδα καί κρατεί τι διά τής άρ. "Ανωθεν τοΰ κα- 
θημένου ΦιΧϊνος, άνωθεν τοΰ ίσταμένου Σπενσίας. Ύψ. 0,95. 
’Αττικής. Λιθ. 5002.

Λήκυθος κολοβή τήν βάσιν καί τόν λαιμόν. Γυνή καθημένη 
έπί έδρας δεξιοΰται έτέραν γυναίκα πρό αύτής ίσταμένην. “Οπι
σθεν τής καθημένης μορφή κατ’ ενώπιον ύποβαστάζουσα τήν κε
φαλήν διά τής δεξιάς έρειδομένης έπί του ώμου τής καθημένης.
Ύψ. 0,50. ’Αττικής. Λιθ. 5003.

Λήκυθος κολοβή τήν βάσιν καί τόν λαιμόν. Άνήρ καθήμενος 
έπί έδρας πρός άρ. δεξιοΰται γυναίκα φέρουσαν ίμάτιον καί χι
τώνα καί έ'χουσαν τήν κόμην όπισθεν εις κόμβον δεδεμένην. Ό-
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πίσω της ίσταμένης παϊς η παιδίσκη ίσταμένη."Υψ. 0,65. Ατ
τικής. ΛιΘ. 5004.

Κεφαλή άνδρός γενειώντος μετά του λαιμού μικροτε'ρα τοϋ 
φυσικοΰ μεγέθους, έξειργασμένη δέ πρός ενθεσιν είς κορμόν. 
Τέχνη ρωμαϊκών χρόνων. ’Αττικής (Βουλιαγμένη;). ΛιΘ.
5005.

Λήκυθος κολοβή την βάσιν καί τόν λαιμόν. Γυνή πρός δεξ. 
καθημένη επί έδρας δεξιουται άνδρα πωγωνοφόρον έν ΐματίφ έκ 
δεξιών ιστάμενον. ’Επιγραφή: Θεοζέγη τίτθη χρηστή. ’Επί τής 
ράχεως ’ίχνη γραπτών κοσμημάτων. "Υψ. 0,40. ’Αττικής (Με
σόγεια). ΛιΘ. 5025.

Άνάγλυφον κολοβόν καί έφθαρμένον. Δύο γυναίκες άκέφαλο( 
φοροΰσαι χιτώνα καί ίμάτιον καί δεξιούμεναι άλλήλας. Βαίνου- 
σιν έπί του άρ. ποδός αϊρουσαι μικρόν τόν δεξιόν. "Υψ. 0,45. 
ΛιΘ. 5032.

Κεφαλή άνδρός μετά του λαιμού έξειργασμένη πρός ενθεσιν 
είς κορμόν αγάλματος. At κόραι τών οφθαλμών δεδηλωαέναι. 
ΛιΘ. 5034.

Άνάγλυφον έπιτύμβιον κολοβόν ναϊδιόμορφον. Άνω ήμισυ 
μέρος άνδρός πρός δεξ. φέροντος ίμάτιον. ’Εν τφ έπιστυλίω 
επιγραφή: ®§ΟΚΡΑΤΗΣφΑΙΝΩ. Τψ. 0,34. ΛιΘ. 
5035.

Πλάξ έπιτυμβία χριστιανική, έφ’ής τρεις σταυροί έγκεχαραγ- 
μένοι καί ύποκάτωθεν τούτων έπιγρ. 'Ηρώδης. "Υψ. 0,14. ΛιΘ. 
5033.

Πλάξ έπιτυμβία χριστιανική, Ιφ’ ής σταυρός καί γράμματα
θβΟΔ|ωΡΟΥ. "Υψ. 0,23. ΛιΘ. 5036.

Στήλη λίθου ύμηττείου βεβλαμμένη άνω μετά επιγραφής στί
χων ε’ίκοσι καί έξ συμπληρωτικής του ψηφίσματος του Φιλιππί
δου. "Υψ. 1 μ. Έλευσΐνος. (Έξεδόθη έν Έφ. Άρχ. 1890 σελ. 
69 έξ.). ΛιΘ. 5026.

Τεμάχιον μεγάλης επιγραφής καταλόγου κυρίων ονομάτων. 
Σώζονται πέντε στίχοι. "Υψ. 0,32. ΛιΘ. 5030.

Τεμάχιον κιονίσκου μέ γράμματα τοιαϋτα : Ο | A Ν Τ. ΛιΘ. 
5031,

— 104 —

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:16 EEST - 54.226.8.97



105 —

ΙΙήλονα.

ΑΓΓΕΙΑ. Κάλπη κυλινδρική άνευ βάσεως μετά πώματος.Ύψ. 
άνευ του πώματος 0,59. ’Αθηνών (’Ελαιοτριβεία). Π. Άγγ. 
5931.

Κότυλος δίωτος των λεγομένων καβειρικών μετά γραφών με
λανών επί ξανθού εδάφους. Μορφή γυμνή καί ιθυφαλλική κλά- 
δοις καί ταινί^ εστεμμένη καί φορούσα κωμικόν προσωπεϊον όρ- 
χεΐται άσέμνως προς αυλόν, ον παίζει γυναικεία μορφή γονυκλι- 
νώς καθημένη. Ύψ. 0,19. Θηβών. Π. Άγγ. 5934.

Λήκυθος. Γραφ. Ιρ. μελ. καί ΐώδ. έπί μέλ. έδ. Γυνή κατά 
κρόταφον ίσταμένη προς δεξ. εν ποδήρει καί πολυπτύχψ χιτώνι 
καί ιματίω κρατεί τή άρ. φιάλην πλήρη ΰπερεκχεΐλίζοντος ύγροΰ, 
όπερ εκχέει εις αυτήν δΓ οίνοχόης, ήν κρατεί τή δεξ. ’Απέναντι 
ταύτης οπλίτης φέρων κυνήν βραχύν χιτώνα καί θώρακα δόρυ 
καί ασπίδα εκτείνει τήν έτέραν τών χειρών, ινα λάβγ τήν ύπό 
τής γυναικός προσφερομένην αΰτώ φιάλην. Ύψ. 0,37. Π. Άγγ. 
5935.

Άγγεΐον μόνωτον σχήμα έ'χον κεφαλής γυναικείας μετά του 
λαιμού άρχαϊζούσης τέχνης. “Υψ. 0,145. ’Αττικής (;) (Αμα
ρουσίου ;). Π. Άγγ. 5936.

Λήκυθος. Γραφ. μελ. ΐώδ. καί λευκαί έπί κιρροϋ έδάφους. 
Κένταυρος μετ’ άνθρωπείων τών προσθίων ποδών φέρων ΐμάτιον 
καί κλάδους έπ’ ώμου επιθέτει τήν άρ. χεϊρα έπί του ώμου παι- 
δός γυμνού, παρ’ φ ΐσταται πώλος, κρατοΰντος έν έκατέριγ τή 
χειρί μεσάγκυλον άκόντιον. Αντίκρυ του παιδός ΐσταται σφηνο- 
πώγων άνήρ έν ιματίω έχων ξίφος καί δύο δόρατα. Μετ’ αυτόν 
έπεται Άθηνά, καί όπισθεν αυτής ό Ερμής. Ύψ. 0,35. ’Ερέ
τριας. Π. Άγγ. 5937.

Πελίκη μελαμβαφής άνευ γραφών. Ύψ. 0,25. Χαλκίδος. Π. 
Άγγ. 5938.

Ειδώλια. Νέος ίστάμενος κατ’ ενώπιον, ου τό ΐμάτιον κατα
πίπτει άπό τών νώτων καταλεϊπον γυμνόν τό πρόσθιον μέρος.

8
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Κρατεί τη μέν άρ. άλεκτρυόνα, τη δέ δεξι^ βαλάντιον. "Υψ. 

0,37. Θηβών. Π. Μορφ. 2135.
Δύο πρόσωπα. Μεδούσης όπίσω επίπεδα. Μ. 0,055. Άσπέν- 

δου της Παμφυλίας. Π. Μορφ. 2136-2137.
Είδώλιον αρχαϊκόν γυναικείας μορφής ίσταμένης φέρον καί 

γάνωμα μέλαν καί έχον την οπίσω οψιν επίπεδον. "Υψ. 0,16. 
Εΰρέθη έν τη περιοχή του δήμου Σκιλλοΰντος έν Πελοποννήσω.

Π. Μορφ. 2139.
"Ομοιον αρχαϊκόν είδώλιον άμελεστέρας εργασίας άνευ βαφής. 

"Υψ. 0,18. Εΰρέθη ένθα καί το ανωτέρω. Π. Μορφ. 2140.

Χρυοαί καο άργυροί.

Ζεύγος ενωτίων. Έλκει γροορκ. 3. Κρήτης ('Ροδοβάνι, επαρ
χία Σέλινου, άρχαία Έλυρος). Χρ. 284.

Τρία κοσμήματα έκ πετάλων, έφ’ ών έκτυπος λέων βαδίζων 
προς άρ. Μ. 0,02, πλ. 0,105. Άσπένδου τής Παμφυλίας. 

Χρ. 290.
Επτά κοσρεήρεατα έκ πετάλων, έφ’ ών έ'κτυπος κεφαλή λέον- 

τος. Μ. 0,018, πλ. 0,015. Άσπένδου τής Παρεφυλίας. Χρ. 291.
Ζεύγος ένωτίων έχόντων σχήρεα πυραρείδος άνεστραρερεένης. 

Έλκουσι γρ. 3. Θεσσαλίας. Χρ. 292.
Δακτύλιος μετά σφενδόνης, έφ’ ής έγγεγλυρερεένη έ'λαφος βαί- 

νουσα πρός άρ. έπί γραρερεής παριστώσης το έδαφος. Έλκει γρ. 
1,7. Θεσσαλίας. Χρ. 293.

’Αλάβαστρον άργυρούν^έ'χον κατά το στόρειον άντί λαβής δύο 

κεφαλάς κύκνου έκτύπους. Μήκ. 0,11. Άσπένδου τής Παρεφυ- 
λίας. Εΰρέθη έν τφ αΰτφ τάφω, έφ’ ού καί τα άνωτέρω άναγε- 
γραρερεένα χρυσά κοσρεήρεατα. Άργυρ. 90.

Χαλκά καεί μολύβδενα.

Δύο ύδρίαι χαλκαϊ εχουσαι έν ταϊς λαβαίς κοσμήματα. "Υψ. 
τής ρείν 0,38, τής δέ 0,39. Αίγιου. Χαλκ. 1503-1504.

Λαβή σκεύους μετά συμφυούς προεξοχής,έφ’ ής παρίσταται έν
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έκτύπφ μορφή άνδρική γυμνή μετά πτερών (;) περιέργων. Μήκ. 
0,11, ΰψ. 0,11. Κρήτης (Χώρες η °Αγ. ’Αντώνιος τής έπαρ- 
χίας Μιραμπέλου έν τή άρχαίιγ Δρήρω). Χ«λκ. 1505.

Κάτοπτρον Ικ δίσκου όπλου συγκείμενον καί λαβής άπεσπα- 
σμένης νυν άλλα συγκολλωμένης, έφ’ ής έκτυπος σφίγξ κατ’ ένώ- 
πιον μέ άνοικτάς τάς πτέρυγας. Διάμ. 0,20. Άσπένδου τής 
τής Παμφυλίας. Χαλκ. 1506.

Τρεις πεσσοί σφενδονών μετά έκτυπων επιγραφών ό μέν Ν Ε- 

ΑΡΧΟΥ ό δέ ΤΡΩΓ|ΑΛΙΟΝ ό δέ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ. Μολ. 
3189-3191. Ε

Έλασμα έπίμηκες μέ έπιγραφήν αρχαϊκήν MENEKRATE^I 
*TRATOKAEOY*XAIRE. Μ. 0,15, πλ. 0,07. ’Αττι
κής. Μολ. 3192.

Είκοσι επτά τετράγωνα μολύβδινα έλάσματα συνεπτυγμένα 
περιέχοντα πολυστίχους έπιγραφάς καταρών. ’Αθηνών. Μολ.
3194-3196.

'Υπέρ τά δέκα τεμάχια όμοιων έλασμάτων συνεπτυγμένων 
ενεπίγραφων περιεχόντων κατάρας. ’Αθηνών. Μολ. 3222.

Μνά τετράγωνος έχουσα Ικτυπον δελφΐνα καί τά γράμματα 
3 Δ — Ο Μ. Μ. 0,06, έλκει γρ. 448 i/2. Μολ. 3221.

Σύμβολα μολύβδινα δέκα πέντε. 1) ’Εν έγκοίλιρ τετραγωνικψ 
σύμπλεγμα δύο άνδρών γυμνών βαινόντων μετά σπουδής προς 
άρ. ('Αρμόδιος καί ’Αριστογείτων). — 2) Κέρας άμαλθείας τε- 
ταινιωμένον εντός στεφάνου. — 3) Τό γράμμα Δ. — 4) Άσπίς 
στρογγύλη. — 5) Γοργόνειον )( ’Ανθέμιον.— 6) Κύων τρέχων 
προς δεξ. — 7) Σφίγξ όκλάζουσα πρός δεξ. — 8) Στέφανος 
ελαίας έντος έγκοίλου τετραγωνικού. — 9) Γοργόνειον. — 10) 
Γράμματα Φ I. — 11) Μορφή γυναικεία πρός άρ. κρατούσα κέ
ρας άμαλθείας, έν δέ τω πεδίω Α.— 12) Μορφή γυναικεία μέ 
περικεφαλαίαν κρατούσα κέρας άμαλθείας καί δόρυ πρός άρ., έν 
δέ τω πεδίω άρ. μέλισσα. — 13) Πίλοι Διοσκούρων )( τροχός.— 
14) Μορφή γυναικεία καθημένη πρός δεξ. — 15) Εκατέρωθεν 
ζώον τετράποδον πρός δεξ. έπί γραμμής παριστώσης τά έδαφος, 
ίσως κύων. Μολ. 3223, 3227-3240.

Μολυβδόβουλα βυζαντινά τρία' 1) Θεοτόκος όρθια κατ’ ένώ-
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πιον, εκατέρωθεν δέ λαμπάς )( Μονογράφημα.— 2) Προτομή
άγιου εκατέρωθεν. — 3) Παναγία όρθια)(...........| θ 61Τ (ϋ C 0ύ|

§AU)NIKHT§ | RkdAeiKCO | ΟΠ&θ&ΡΟ§.

Αοάφο ρα.

Ψηφιδωτόν έδαφος έκ Πειραιώς παριστάνον κεφαλήν Μεδού- 
σης. (Έξεδόθη έν Έφ. Άρχ. 1894 σελ. 99 έζ. πίν. 4).

Μομίβματα.

ΧρυσΌϋν έν Στατηρ Δημητρίου του Πολιορκητοΰ. 19. 
Γραμ. 8,57. Κεφαλή Άθηνάς μέ κράνος πρ. δεξ.)( ΔΗ ΜΗ
ΤΡΙΟΥ | ΒΑ|£ΙΛΕΩ£. Νίκη ίσταμένη πρ. άρ. τή δεξιοί 
κρατούσα στέφανον καί τη άριστερφ στυλίδα. Έν τφ πεδίω 
παρά τούς πόδας αυτής μονογραφήματα.

Αργυρά δέκα οκτώ. 1) 'Ρόδου δραχμή μέ ΡΟΔΙΟΝ Δ 
καί σύμβολον κεραυνόν. — 2) 'Ρόδου δραχμή, ΜΝΑ£ΙΜΑΧΟ€ 
καί σύμβολον ’Αθηνών.— 3) Καμείρου πόλεως δίδραχμον, φύλ- 
λον συκής καί όπίσω εγκοιλον τετρ. εις δύο διηρημένον. — 4) 
Πιξ ωδάρου βασιλέως Καρίας δραχμή, Ζεύς Λαβρανδεύς ίστάμε- 
μενος πρ. δεξ. — 5) Κωνσταντίνου Ε’ καί Ειρήνης τής ’Αθη
ναίας.— 6) 'Ρόδου τριώβολον, Τ IΜ Ο €Τ Ρ AT Ο £. — 7) Βυ
ζαντίου τετράδραχμον. Γρ. 14,55. 'Τ’Υ άνωθεν βοός βαδιζού- 
σης επί δελφίνος πρ. άρ. Μεταξύ τών προσθίων ποδών αυτής 
μονογράφημα.— 8) Βυζαντίου κλάσμα τετραδράχμου. Γρ. 5,02. 
Ό αυτός τύπος άνευ μονογραφήματος. — 9) Δίδραχμον αρχαϊ
κόν Αίγίνης, Θήρας ή Δήλου. Δύο δελφΐνες άντιθέτως )( τετρά
γωνον εγκοιλον.— 11) Έτερον ομοιον. Γρ. 0,62.— 12) "Ετε
ρον όμοιον. Γρ. 0,30.— 13) Δίδραχμον Άνακτορίου ’Ακαρ
νανίας. Κεφαλή Άθηνάς μέ κράνος κορινθιουργές καί οπίσω αυ
τής τρίπους )( Πήγασος πρ. δεξ. καί ύπ’ αυτόν \Α. — 14) Δί
δραχμον Άμβρακίας ’Ηπείρου. Κεφαλή Άθηνάς πρ. άρ. μέ 
κράνος κορινθιουργές καί όπίσω αυτής άσπίς )( Πήγασος πρ. άρ. 
καί ΰπ’ αυτόν Α. — 15) ’Ερυθρών ’Ιωνίας. Ίππεύς γυμνός κρα-
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των άπό του χαλινού τον ίππον πρ. άρ. )( 'Ρόδαξ έν έγκοίλερ 
τετραγώνφ.— 16) Κιστοφόρος Περγάμου.— 17) Δραχμή Κώ 
νήσου μετά του ονόματος ΝΙΚΩΝ.— 18) Νόμισμα μικρόν 
((Άριοβαρζάνου βασι.Ιίως φιΛορωμαΙουί) της Καππαδοκίας.

Χαλκά πεντήκοντα εννέα' 1-3) 'Ρόδου χαλκά νομίσματα 
μεγάλα 24-26 χιλιοστ.—α'. Ρ Ο | € Φ AI Ρ Ο S.— β'. ΕΡΙΔΙ- 
ΟΔΩΡΟ Υ-ΡΟΔΙΩΝ.— γ'. Νίκη προς δεξ. καί επιγραφή.— 
4) Καρίας ’Αντιόχεια. Κεφαλή Δήμου πρ. δ.)(Διόνυσος πρός 
άρ.— 5) ’Αφροδίσιας. Κεφαλή Ίεράς Βουλής πρ. δεξ.)( Πή
γασος πρ. δεξ. — 6) Κεφαλή Αύγουστου πρ. δεξ.) (Άρτεμις Έ- 
φεσία. — 7) Κεφαλή Αύγουστου πρ. δεξ.)("Αρτεμις Έφεσία 
καί ΑΓΟΛΛΩΝΙΟΟΥΙΟΟ. — 8) ΓΑΙΟ* — kAISAP. 
Κεφαλή αύτοΰ πρ. δεξ.) (Κεφαλή ’Απόλλωνος πρ. δεξ. — 9) 
Γορδιανοΰ Γ' προτομή πρ. δ. )(Είδωλον ’Αφροδίτης πρ. δ. — 
10) Νϋσα. Κεφαλή γυναικεία πυργοστεφής. πρ. δ., NYCA- 
6ΩΝ)(Δέσμ.η σταχύων ΚΟ — POC. — 11) Κεφαλή Διο
νύσου πρ. δ.)( Πλούτων επί τεθρίππου πρ. δ. άπάγων τήν Περ- 
σεφόνην, ΣΙΜΩΝ.— 12) Πλάρασα καί Άφροδισιάς. Προ
τομή Νεμέσεως πρ. δ. )(Πέλεκυς διπλούς ΠΛΑ — ΡΑ|ΑΦ— 
ΡΟ. — 13) ’Ιωνίας. Μαγνησίας. Φππεύς πρ. δ.) (ταύρος κε- 
ρατίζων πρ. άρ. ΛΥΚΟ Μ Η Δ. — 14) Φρυγίας. Μητρόπολις. 
Προτομή Γορδιανοΰ Γ' με ΰστερόσημον 6) (Τύχη πρ. άρ.— 
15) Συρίας. Κεφαλή ’Απόλλωνος πρ. δ.) ( ΑΧ A I Ο Υ—ΒΑ- 
ΣΙΛΕΩΣ. ’Αετός πρ. δ. — 16-45) Νομίσματα χαλκά τριά
κοντα. Τούτων εν Κλαζομενών — Κεφαλή Άθηνάς πρός δεξ.) 
(Κεφαλή κριού ΚΛΑ — τά δε λοιπά’Ερυθρών ’Ιωνίας,ήτοι α'. 
17 με κεφαλήν Ήρακλέουςάφ’ ενός καί ονόματα άρχόντων άφ’ έ- 
τέρου,β'.4 μέ κεφ.’Αθήνας καί ονόματα άρχόντων,γ'. 1 με μορ
φήν καθημένην πρ. άρ. εντός στεφάνου καί ονόματα άρχόντων, 
δ Μ μέ κεφαλήν’Απόλλωνος(;)καί όνομα άρχοντος,ε'. 1 μέκεφ. 
Ήλιου κατ’ενώπιον καί όνομα άρχοντος, ζ"'. 2 μέ ρόπαλον καί 
όνομα άρχόντων, ζ'. 1 .μέ κεφ. ’Ερυθραίας πυργοστεφή πρ. δ. καί 
Σφίγγα πρ. άρ., η'. 1 μέ κεφαλήν Ήρακλέους καί οπίσω φα
ρέτραν ρόπαλον καί τόξον χιαστί, θ'. 1 μέ κεφαλήν Αύγούστου 
πρ, "δ. καί όπίσω είδωλον πρ. δ. — 46) Άπολλωνιάδος. Κε
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φαλή Απόλλωνος πρ. δ.) (Α Π Ο Λ Λ Ω Ν I A Τ Ω Ν, κηρυ- 
κειον. — 47) Όμοιον με Άρτέμιδα Άγροτέραν πρ. δ. κοπέν 
επί καίσαρος Οΰήρου.— 48) Φιλιππουπόλεως. Προτομή Φαυ- 
στείνας πρ. δεξ.) ( Άθηνά ίσταμένη πρ. δ.φΙΛΙΠΠΟ-ΠΟ- 
ΛΕΙΤΩΝ. — 49 ’Αθηνών, 25. Κεφαλή ’Αθήνας μέ κράνος 

κορινθιουργες πρ. δ.) ( . . Η Ν A I . . Διόνυσος καθήμενος πρ. 
δεξ. — 50- 59) Συμβολικά κέρματα χαλκά έννέα,—α'. κε
φαλή ’Αθήνας) (Ε,—β'. κεφαλή ’Αθήνας) (Ε,—γ'. κεφαλή 
Άθηνάς) (Κ,—δ', κεφαλή Άθηνάς) (Ρ,—ε'. κεφαλή λέον- 
τος) (Η,—εκατέρωθεν Ο,—ζ'. έτέρωθεν Κ,—η’, έτέ- 
ρωθεν Λ,—θ', κεφαλή νεανική μετά πίλου θεσσαλικοΰ πρ. δ., 
όπίσω αυτής Α.

"Ο*®*®"
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΤΗ ΚΟΙΤΗ
ι t

TOT ΙΛΙΣΟΥ ΑΝΛΣΚΑΦΗΣ

Ή έν τή κοίτη του Ίλισοΰ κατά την λεγομένην Καλλιρ- 
ρόην υπό την έμήν επιστασίαν άνασκαφή ήρξατο κατά τάς άρ- 
χάς ’Ιουνίου 1893 καί έ'ληξε περί τά μέσα Σεπτεμβρίου, έξετε- 
λέσθη δέ μετά πολλών δυσχερείων ώς έκ της ανάγκης της εξα
γωγής πλείστων όγκωδεστάτων λίθων έκ δύο βαθειών δεξαμενών, 
έν τη μι^ τών όποιων άνέβλυζε καί άφθονον ύδωρ μετά πολλής 
δυσκολίας έξαντλούμενον. Βραχεϊαν άνακοίνωσιν περί της άνα- 
σκαφης ταύτης έδημοσίευσα ήδη κατά την διάρκειαν αυτής έν 
Έφημερ. Άρχαιολ. 1893 σελ. 103.

Διά της άνασκαφής ταύτης έπεδιώκετο ή κατά το δυνατόν 
διευκρίνησις του προς τό παρόν λίαν διαμφισβητουμένου ζητήμα
τος περί τής τοποθεσίας τής ’Erreaxpovrov, προέκυψε δ’ έξ αυ
τής ότι κρήνη τις άπωσοΰν σπουδαία καί δη ή Έννεάκρουνος 
αδύνατον είνε νά ύπήρξεν αυτόθι, πάντα δέ τά άποκαλυφθέντα 
έργα τών άρχαίων ήσαν κατεσκευασμένα πρός,περισυναγωγήν του 
έκ τών βράχων άναβλύζοντος ύδατος καί διοχέτευσιν αύτοΰ πρός 
τον Πειραιά. Τό σπουδαιότατον δε τών πορισμάτων τής άνα
σκαφής είνε ότι έπειδή πολλά τών έν τη κοίτη του Ίλισοΰ έρ
γων τών άρχαίων δεν εχουσιν οΰδε'να λόγον έντός κοίτης ποταμού 
υπάρχοντα, πρέπει νά θεωρηθή ώς άποδεδειγμένον μετά μεγίστης 
πιθανότητος τουλάχιστον ότι ό ’Ιλισός άρχήθεν δεν έ'ρρεεν έν- 
τεΰθεν, άλλ’ ολίγον βορειότερον, μόλις δέ κατά τους ρωμαϊκούς 
χρόνους ή μέν άρχική κοίτη αύτοΰ περιελήφθη εντός του περιβό
λου του Όλυμπιείου, τό δέ ρεύμα μετετράπη πρός την νυν κοί

την. Τό γεγονός δέ τούτο συσχετιζόμενον πρός τά ύπό τών άρ
χαίων περί τής παρά τό Όλυμπιεϊον χώρας μεμαρτυρημένα επι
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βάλλει νά δεχθώμεν πολλάς σπουδαίας μεταβολάς της παραδε
δεγμένης τοπογραφίας του μέρους τούτου, περί ών διέλαβον έν 
τη Έστίιγ της 17 ’Ιουλίου 1894 σελ. 289 έξ.(1). Την άπόδειξιν 
τώνήδη είρημένων θά παράσχη ή παρούσα περιγραφή της άνασκα- 
φής,χάριν της όποιας συνετάχθη καί ό έν Πίνακι Α'. χάρτης της 
παρά τό Όλυμπιεΐον κοίτης του Ίλισοΰ άπό της σημερινής γέ
φυρας της προς τό νεκροταφείου όδοΰ μέχρι σχεδόν των προπό- 
δων του Άρδηττού, συνταχθείς υπό τού άρχιτέκτονος κ. W.
Wilberg(2).

Πρό της άνασκαφης μόνον οί έν τφ βράχω της παρά την 
Αγίαν Φωτεινήν στεφάνης λελαξευμένοι οχετοί Μ,μ,μ',μ" ήσαν 
φανεροί, εκ τινων δ’ έξ αυτών καί ύδωρ ερρεε πρό τινων δεκαε
τηρίδων (3), των δέ ΰπό την στεφάνην άποκαλυφθεισών δύο μεγά
λων λαξευτών δεξαμενών Α καί Β οΰδέν ίχνος υπήρχε φανερόν, 
άλλ’ ή μεν πρώτη ήτο καθ’ ολοκληρίαν κατακεχωσμένη, έν δέ τη 
δευτέρερ υπήρχε παρά τόν βράχον της στεφάνης ίκανώς εύμέγεθες 
τέλμα βαθύτερου του ενός μέτρου, οπερ πρό τινων έτών ήτο πολύ 
ευρύτερου καί βαθύτερου, γνωστόν τοϊς έπιχωρίοις ΰπό τό όνομα 
Βούθουΐας. Εις δέ τάς έκ τών μνημονευθέντων οχετών καί αλλα
χού έκ τών βράχων έκρεούσας μικράς πηγάς άπεδίδετο ΰπό τών 
επιχωρίων ’Αθηναίων άπό πολλών εκατονταετηρίδων τό όνομα 
ΚαΑΛιρρόη, λαμβανόμενον πολλάκις καί έπί τού έκ τής στεφά
νης ταύτης καταρρέοντος ’Ιλισού (4)· αυτόθι δ’ έτοποθετεΐτο μέχρι

(1) Ή διατριβή αΰτη δπό τόν τίτλον ΣυμβοΧαΙ εις την ’Αθηναϊκήν τοπο
γραφίαν έξεδόθη καί είς ιδιαίτερον φυλλαδίου επί τή ογδοηκοστή έπετείω του 
Έρνέστου Κουρτίου.

(2) Χαρτογραφικόν σχεδίασμα τής κοίτης τοϋ Ίλισοΰ άπό τής γεφύρας τής 
προς το νεκροταφείου όδοΰ μέχρι τής στεφάνης τής Καλλιρρο'ης καί ολίγον πε
ραιτέρω παρέχει καί ό Ourtius, Stadtgesch. ν. Athen σελ. 87 σχεδιασθέν υπό 
τοΰ άρχιτέκτονος Herzog κατά τό 1890.

(3) Πρβ. Ziller, Mitthei 1 d. d. arch. Inst. Athen. II σελ. HO.
(4) Ό περί την μεσαιωνικήν άρχαιολογίαν τών ’Αθηνών διατριβών κ. Δ. Γ. 

Καμποόρογλους έγραψεν έν τφ φύλλω τής 20 ’Ιουλίου 1893 τής Ιφημερίδος 
'Αστείος οτι κακώς ημείς άπεδώκαμεν εις τήυ θέσιν ταΰτην τό όνομα Καλλιρρόη, 
ενώ το δημώδες όνομα αυτής είνε ΒονθονΧας, Καλλιρρόη δέ λέγεται άπας εν 
γένειό ΙΧισσός. Πρός άπόδειξιν τούτου έπάγεται τά |ξής· «Ό ’Αθηναϊκός λαός 
μεταξύ τών πολυπληθών παροιμιών του έχει καί τήν εξής: Κάθε μέρα δεν κατε
βάζει ή ΚαΧΧιρρόη κοντοονρια εννοεί δέ τό 'Ρέμμα τής ΚαΧΧιρρόης,τόν Ίλισ-
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προ μικρού ύπό πάντων των αρχαιολόγων καί ή ύπό τοΰ Πεισι- 
στράτου κτισθεϊσα Έννεάχροντος. Μέχρι των μέσων σχεδόν του 
παρόντος αίώνος είχον αυτόθι τα υπαίθρια εργαστήρια αυτών 
βυρσοδέψαι ίκανά ίχνη της εργασίας αυτών καί ραέχρι τοΰ νυν 
καταλιπόντες (βόθρους, πίθους, άσβεστον κ.τ.τ.).

Διά της σκαφης έξηρευνήθη κατά πρώτον ή κοίτη καθ ’ άπαν 
το πλάτος αύτης ύπό την παρά την εκκλησίαν της 'Αγίας Φω
τεινής βραχώδη στεφάνην, έξ ής κατακρηρ,νίζεται τό ύδωρ του 
ποταμού. Τά άποκαλυφθέντα αυτόθι υδραυλικά έργα άνηκουσιν 
εις δύο περιόδους καί είνε πρός δύο διαφόρους άλλήλων σκοπούς 
πεποιημένα. Καί της μέν άρχαιοτέρας περιόδου τά έργα είνε 
οχετοί (κ, Κ, Μ, μ, μ', μ") σκοπόν έχοντες την περισυναγω- 
γην του έκ τών βράχων πηγάζοντος υδατος καί την διοχέτευσιν 
αυτού εις τό κάτωθι της γεφύρας της πρός τό νεκροταφεΐον οδού 
διερχόριενον μέγα ύδραγωγεϊον τό κοινώς λεγόμενον τον Bovrov, 
όπερ διοχετεύει τό ύδωρ μεγαλύτερων έκ τού 'Υμηττού πιθανώς

σόν δηλ. ολόκληρον, δστις ενίοτε μετά ραγδαίαν βροχήν, πλημμυρών παρασύρει 
ξύλακα! ρίζας δένδρων (κούτσουρα),άτινα οι έπί τούτω προσερχόμενοι τών κατοί
κων εδρίσκουσιν οχι μο'νον κατά τόν Βούθουλαν, ένθα σήμερον Ινεργοΰνται αί 
άνασκαφαί, αλλά καθ’ άπαν τό μήκος τής κοίτης τοΰ Ίλισσοΰ.

«Εις τάνωτέρω προστίθεμεν έκ τών γραπτών πηγών προχείρως καί τό παρά 
τοΰ Έπισκο'που Ναζιανζοΰ εις τό Περιηγητικόν αύτοΰ τώ 1772 σημειούμενον : 
Ποταμοί δέ ό Κηφισσός καί ό Εϊλισσός κοινώς Καλλιρρόη, έφ’ ής καί γέφυρα 
προ τών Κιο'νων (Μνημ. Ίστ. Άθ. το'μ. Β'. σελ. 7). ’Εννοεί δέ τήν κατά 
τό στάδιον παλαιάν γέφυραν τοΰ Ίλισσοΰ σωζομένην τώ 1772».

'Ημείς νομίζομεν ότι ούτε ή λίαν δυσεξέλεγκτος προφορική παράδοσις τών νυν 
αύτοχθο'νων Αθηναίων, ούτε ή έκ τοΰ έτους 1772 προερχομένη σημείωσις τοΰ 
επισκόπου Ναζιανζοΰ δύνανται νά άποδείξωσιν άληθή τόν ισχυρισμόν τοΰ κ. Καμ- 
πούρογλου, διότι οχι μόνον Ευρωπαίοι περιηγηται παλαιότεροι τοΰ 1772, ώς δ 
Spoil (II σελ. 209 : le peuple l’appelle encore da mfeme nom) καί ό Stuart 
(I σελ. 7) εις τους εγχωρίους ’Αθηναίους άποδίδουσι τήν ονομασίαν τής Καλ
λιρρόης, άλλά καί αυτός ό Έλλην Βιενναΐος ’Ανώνυμος (δ υπό Leake, Το- 
pogr. V. Athen σελ. 346 καί άλλων έκδοθείς) ήδη έν τώ ΙΕ', αίώνι γράφει 
(§ 7) : «πρός νότον δέ τούτων (δηλ. τής Πύλης τοΰ Άδριανοΰ καί τών κιόνων 
τοΰ Όλυμπιείου) ’έστιν οικος βασιλικός πλήν ώραϊος, εις ον κατερχόμενος δ δοϋξ 
κατά καιρόν εις ευωχίαν έκινείτο· εκεί Ιστι καί ή Νεάκρουνος, πηγή ή Καλλιρ
ρόη, εις ήν λουόμενος άνήρχετο εις τέμενος τό τής Ήρας λεγόμενον καί προσηύ- 
χετο» Περί τής τοπογραφικής σημασίας τής μαρτυρίας ταύτης ΐδε όσα έγράψα- 
μεν Ιν τή Εστία 1894 σελ. 290.
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προερχόμενων πνιγών προς τον Πειραιά(Ι). Εις τήν νεωτέραν 
περίοδον δ* άνήκουσιν αί δυο λαξευταί δεξαμεναί Α καί Β, αί- 
τινες ούδεμίαν εκροήν έ'χουσαι ήσαν προωρισμένα,ι να συλλέγωσιν 

ύδωρ προ; κατανάλωσιν έν αΰτφ τούτιρ τφ τόπιρ, προσέτι δέ 
καί άλλοι δευτερευούση; σημασία; οχετοί (η, γ, γ\ γ".). Κρή
νη; τινό; δέ οιασδήποτε οΰδέν ϊχνο; εΰρέθη- τουναντίον μάλιστα 
καί ή κατάστασις του τόπου, οπω; άπεκαλύφθη διά τη; άνα- 
σκαφή; καί έ'τι μάλλον ή γεωλογική κατασκευή αύτοΰ άποδει- 
κνύει μετά τη; μεγίστη; βεβαωτητο; ότι κρήνη τι; όπωσοΰν σπου
δαία ουδέποτε ύπήρξεν αυτόθι ούτε έντό; τη; κοίτη; του ποτα
μού ούτε παρά τήν άριστεράν όχθην υποκάτω τη; 'Αγία; Φω
τεινή;, ώ; ΰπετέθη ύπό τινων (2). Το ύδωρ ρέει ένταΰθα κατά 
τήν επιφάνειαν τη; επαφή; των δύο έπικρατούντων αυτόθι γεω
λογικών στρωμάτων,του ΰπερκειμένου άσβεστολίθου καί του υπο
κειμένου άδιαπόρου άργιλώδου; ύποστρώματο; του παραχθέντο; 
έξ άποσαθρώσεω; του σχιστόλιθου, τά στρώματα δέ ταΰτα εχουσι 
κλίσιν απότομον προ; τά ΒΔ, ώστε ή επιφάνεια τής επαφής 
αυτών έν τή βραχώδει στεφάνη κατά μέν τήν δεξαμενήν Β κεΐ- 
ται σχεδόν εί; άνδρόμηκε; ύψος υπέρ τήν επιφάνειαν τή; ΰπό τήν 
στεφάνην κοίτη; του ποταμού, κατά δέ τό φρέαρ π κατέρ
χεται περίπου εί; το αυτό δάπεδον καί τέλο; έντό; τή; δεξα
μενή; Α παρά μέν τον οχετόν κ κεϊται 1,60 μ. περίπου ανω
τέρω του πυθμένο; αυτή; (ή 3,20 μ. κατωτέρω τού δαπέδου τής 
κοίτης) κατά δέ τήν άντικρυνήν πλευράν αυτής κατέρχεται καί 
αύτοΰ του πυθμένο; τή; δεξαμενή; κατωτέρω. Ώ; έκ τή; τοιαύ- 1

(1) ’Ίδε Ziller έν Mittheil d. d. a. Inst. Athen II σελ. 108 εξ, Τό πρώ
τον γνωστόν τώ Ziller φρέαρ του υδραγωγείου τούτου εΤνε τό ευθύς πράς νο’τον 
της γέφυρας τοΰ νεκροταφείου κείμενον. Εκτός αύτοΰ όμως σημειοΐ έν πίνακι 
VIII καί δύο έτερα φρέατα πρός βορραν της γεφύρας παρά τήν δεξιάν όχθην 
του ποταμού καί οχετόν τινα διευθυνο'μενον πρός τήν ΝΑ γωνίαν τού Όλυμ- 
πιείου, περί ών οΰδέν λέγει. Ημείς καίτοι δέν έξηρευνήσαμεν τό μέρος τοϋτο 
καλώς, δέν πιστεύομεν οτι Οπάρχουσι φρέατα αυτόθι ούδ’ οχετός τις, πιθανώς δέ 
ό Ziller έσημείωσε ταΰτα οχι έξ αυτοψίας, άλλ' έξ άνακριβοΰς άνακοινώσεως 
εργατών, άφορώσης τά αλλαχού εΰρεθέντα φρέατα π"' καί π'"', άτινα καί πρό 
τής άνασκαφής δέν ήσαν άγνωστα ε’ις τούς χρησιμοποιοΰντας τό ύδωρ κηπουρούς. 
Ερωτηθείς περί τούτου ό κ. Ziller άπήντησεν οτι δέν ενθυμείται πλέον.

(2) Lolling. Topogr. ν. Athen σελ. 325.
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της κλισεως των γεωλογικών στρωμάτων τό ύδωρ συρρέει πρός 
τα ΒΔ, ήτοι εις την δεξαμενήν Α, καί κατά μέν το θέρος 
εύρίσκεται μόνον εντός τής δεξαμενής ταύτης κατωτέρω τοΰ 
δαπέδου τής κοίτης τοΰ ποταμού, μόλις δέ κατά τον χει
μώνα ανέρχεται ανωτέρω τοΰ δαπέδου αυτής ρέον καί έκ τοΰ 
κατά την δεξαμενήν Β μέρους τής στεφάνης. Προς κατασκευήν 
λοιπόν κρήνης ΰπεράνω τοΰ έδάφους ρεούσης μόνον τό ύδωρ τών 
οχετών μ, μ' καί μ” ήδύνατο νά χρησιμοποιηθή, οπερ καί ολί
γον είνε καί εκλείπει όλοσχερώς κατά τό θέρος" βέβαιον δέ εινε 
ίτε ουδέ έχρησιμοποιήθη πρός τοΰτο ΰπό τών άρχαίων τό ΰδωρ 
τοΰτο, αλλά συλλεγόμ-ενον άπαν εντός τών οχετών διοχετεύετο 
ΒΔ κατά τήν κλίσιν τών γεωλογικών στρωμάτων πρός τό φρέαρ 
π' καί έκεϊθεν διά τών φρεάτων π'" καί π"" εις τό ΰδραγω- 
γεϊον τοΰ Βουνοΰ. Διοχέτευσις δέ υδατος έκ τοΰ μέρους τής δε
ξαμενής Α πρός τήν 'Αγίαν Φωτεινήν είνε παντάπασιν αδύνατος 
διά τήν κλίσιν τών γεωλογικών στρωμάτων.

Οί συλλέγοντες τό έκ τών βράχων έκρέον ΰδωρ οχετοί κεινται 
έπί δύο άλλεπαλλήλων δαπέδων, ήτοι οί μέν μ καί μ' (πάλαι 
ενα καί τόν οχετόν άποτελοΰντες, τανΰν δέ ένεκα αποκοπής μέ
ρους τοΰ βράχου διγιρημένοι) καί ό συγκοινωνών πρός αυτούς Μ 

καί ό άδηλον έ'χων τήν διεύθυνσιν μ" είνε διωρυγμένοι έπί τής 
καθέτου πλευράς τής στεφάνης μάλλον ή ήττον ύψηλότερον τοΰ 
δαπέδου τής ΰπ’ αυτήν κοίτης τοΰ ποταμοΰ. Οί δέ οχετοί Κ 
καί κ, κεινται 2-3 μ. κατωτέρω τοΰ δαπέδου τής ΰπό τήν 
στεφάνην κοίτης (1). Εις τό αυτό δάπεδον πρός τούς πρώτους 
άνήκουσι καί δύο μικρότατοι φυσικοί οχετοί, ών ό μέν εκβάλλει 
κατά τό άνώτατον μέρος τοΰ έν τή δεξαμενή Α. τοίχου α . ΰπό 
τήν καμάραν τοΰ βυζαντινοΰ θόλου, 6 δέ έν τή μεταξύ τοΰ άνα- 
λήμματος τοΰ προαυλίου τής 'Αγίας Φωτεινής καί τής στεφάνης 
γωνίιγ. Πάντες οί μείζονες οχετοί ώς έκ τής καλής κατασκευής 
αύτών φαίνονται έργα τών καλών τής Ελλάδος χρόνων. Η 
διεύθυνσις αύτών είνε πάντοτε κατά τό μάλλον η ήττον καμπύλη 
ή οφιοειδής, μόνου δέ τοΰ Κ σχεδόν εύθεϊα, ή δέ κατατομή αυ-

(1) Τό παρά τήν δεξαμενήν Β στόμιον τοΰ όχετοΰ Κ κεϊται 2,10 μ. κατωτέρω 

τοΰ δαπε'δου τής κοίτης.
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των διαφέρει κατά θέσεις ούσα συνήθως μέν κάτω επίπεδος καί 
άνω καμπύλη, ενιαχού δέ καί ελλειψοειδής. Και το μέγεθος δ’ 
αυτών εΐνε ωσαύτως διάφορον, διότι ό μέν μμ' έχει ύψος 0,90 
καί πλάτος 0,50, ό δέ Μ ύψος 1,10 καί πλάτος άνω μέν και 
κάτω 0,30 κατά δέ τό μέσον 0,50, οί δέ κ καί Κ ύψος 0,96 
καί πλάτος 0,65· ό δέ μ" λίαν έπιμήκους έλλείψεως έχων σχήμα 
έχει ύψος 1,30 πλάτος δέ 0,20-0,55. Έκ των εις τό κατώ
τερον δάπεδον άνηκόντων οχετών κ. καί Κ μόνος ό κ συνέλεγεν 
ύδωρ έκρέον κατά τάς πλευράς αύτοΰ έκ του βράχου, διότι ό 
πυθμήν αύτοΰ εΰρίσκεται έπί τής αυτής επιφάνειας, εν ή ό ασβε
στόλιθος έπικάθηται του αργιλικού σχιστόλιθου (1). Ό δέ Κ είνε 
ολόκληρος έσκαμμένος εντός του αυτόθι άνύδρου στρώματος του 
άργιλικοΰ σχιστόλιθου, έχρησίμευε δέ όχι προς συλλογήν ύδατος, 
αλλά μόνον πρός διοχέτευσιν τοΰ ύπό τών οχετών του άνωτέρου 

δαπέδου συλλεγομένου μέχρι του φρέατοςπ',έξ ού διωχετεύετο πε
ραιτέρω πρός νότον.Τό ύδωρ του όχετοΰ Μ εΐσέρρεεν εις τόν οχετόν 
Κ διά τοΰ φρέατος π κατακρημνιζόμενον έζ ύψους 3 μ. περίπου. 
*Ίνα δέ μή τό καταπίπτον ύδωρ βλάπτιρ τάς πλευράς τοΰ κάτω ό
χετοΰ, τό φρέαρ π είνε κατεσκευασμένον όχι έπ’ αύτοΰ τοΰ οχετού 
ώς πάντα τά άλλα, άλλ’ εις άπόστασίν τινα πλαγίως, έν δέ τφ 
πυθμένι αύτοΰ υπάρχει άναβαθμός τις κτιστός διά λίθων, έφ’ ού 
έπιπτε τό ύδωρ καί άποβάλλον την έκ τής καταπτώσεως ορμήν 
είσήρχετο ώς διά καταρράκτου εις τόν οχετόν Κ(2). Ό δέ οχετός 
μμ' κατά μέν τό μέρος μ'είνε τυφλός άπολήγων έντόςτοΰ βράχου, 
κατά δέ τό έτερον άκρον αύτοΰ έκβάλλει εντός τής δεξαμενής Β 
άδηλον ποΰ άπολήγων τό πάλαι,διότι τό πέρας αύτοΰ εΐνε κατε- 
στραμ,μένον άφ’ ετέρου όμως συγκοινωνεί καί μετά τοΰ οχετοΰ Μ. 1

(1) Τό αρχικόν άκρον αύτοΰ άπεκο'πη κατά τήν κατασκευήν τής δεξαμενής Α, 
ώστε νυν εΐνε άνοικτός αύτο’θι, επειδή όμως ό πυθμήν διατηρείται ολόκληρος μέ
χρι τοΰ τέρματος, φαίνεται ότι δεν προεχιόρει πλέον τών 0,80 μ. ένδοτέρω τής 
πλευράς τής δεξαμενής.

(2) Ό οχετός Μ. ένεκα αποκοπής τών βράχων είνε νΰν πολλαχοϋ άνοικτός 
καί ή ρύσις δ’ αύτοΰ ενεκα τής καταστροφής τοΰ πυθμένος άδηλος κατά τό πλεΐ- 
στον, κατωρθώθη δ’ όμως 6πό τοΰ Wilberg νά όρισθή άσφαλέστατα δι’ δδρο- 
σταθμικής καταμετρήσεως ότι ερρεε πρός τά φρέαρ π. 'Ομοίως προσδιωρίσθη 
καί τών άλλων οχετών ή ρύσις.
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Ή διπλή αΰτη Ικβολή δεν εξηγείται άλλως, νομίζω, η έάν δεχθή 
τις ότι τό πρώτον μέν εξέβαλλε πρός τό μέρος της δεξαμενής Β 
έντός φρέατος, όπως εκβάλλει καί ό Μ εντός τοΰ π, δι’ αύτοΰ 

δέ εΐσέρρεεν εις τόν οχετόν Κ' ριετά την κατασκευήν τής δεξαμε- 
μενής Β όριως, έπειδή κατεστράφη καί τό φρέαρ καί τό παρ’ 
αυτό μέρος τοΰ Κ, ήνοίχθη νέα εκβολή πρός τόν οχετόν Μ καί 
άπεφράχθη ή πρώτη (4). Άνευ τής ύποθέσεως ταύτης δεν δύ- 
ναται ουδέ ή κατασκευή τοΰ όχετοΰ Κ άπό τοΰ φρέατος π μέ
χρι τής δεξαμενής Β νά έξηγηθή, διότι ύδωρ αυτός δεν ήδύνατο 
να συλλέγη, ώς εΐπομεν καί ανωτέρω, ώστε έξ ανάγκης πρέπει 
νά δεχθώμεν ότι έδέχετο τό ύδωρ των οχετών τών άνωτέρου δα- 

πέδου καί κατά τοΰτο τό μέρος (2). Ό δέ οχετός μ'' είνε νΰν 
ολόκληρος πλήρης σκληροτάτου σταλακτίτου όλως άδύνατον κα- 
Θιστώντος τήν έξακρίβωσιν καί τής διευθύνσεως αύτοΰ καί τής 
ρύσεως- άναμφιβόλως όμως καί αυτός εξέβαλλε διά φρέατός τί
νος έντός τοΰ όχετοΰ Κ. Πάντες λοιπόν οί οχετοί ούτοι άκολου- 
Θοΰντες τήν κλίσιν τών γεωλογικών στρωμάτων έ'χουσι κλίσιν 
πρός τό φρέαρ π', έν ω συναγόμενον άπαν τό ύπ’ αυτών διοχε- 
τευόμενον ύδωρ έ'ρρεε πρός τά φρέατα π'" καί π"" καί τέλος 
υπό τήν γέφυραν τοΰ νεκροταφείου εις τά μέγα ύδραγωγεϊον τοΰ 

Βουνοΰ (3). 1

(1) Κατά τήν άνασκαφήν άμφο'τεραι αί έκβολαί αύτοΰ εδρέθησαν άπωκοδομη- 
μέναι δΓ οπτόπλινθων καί άμμοκονίας, καί μο'νον πρός τήν δεξαμενήν Β έξε'βαλλε 
μικρός πήλινος σωλήν διερχο’μένος διά τοΰ έξ οπτόπλινθων τοιχίου. Ή άπόφρα- 
ξις αΰτη εγένετο εξ άπαντος εν μεσαιωνικοΤς ή τουρκικοΐς χρο'νοις, άφοΰ κατε
στράφη ό οχετός Μ.

(2) Εις τό φρέαρ π" οΰδείς οχετός εκβάλλει.
(3) Κατά τήν άνασκαφήν έν μέν τή δεξαμενή Α τό ΰδωρ ήτο άφθονώτατον 

καταστήσαν τήν εξαγωγήν τών αυτή λίθων καί χωμάτων δυσχερεστάτην. Έν τή 
δεξαμενή Β ένεκα τοΰ θέρους μο'νον ολίγον ΰδωρ κατεστάλαζεν Ικ τών βράχων, 
οί δέ οχετοί τοΰ άνωτέρου δαπέδου ησαν πάντες ξηροί. Ή ποιο'της τοΰ ΰδατος 
ώς άπέδειξεν ή επομένη άνάλυσις τοΰ καθηγητοΰ τής Χημείας κ. Χρηστομάνου, 
εν συγκρίσει πρός τό ΰδωρ τής έν τώ Λυκαβηττω κεντρικής δεξαμενής τοΰ σημε
ρινού υδραγωγείου τών ’Αθηνών δέν εινε πολΰ καλή.

«"Τδωρ της er ζφ Λυκαβηζζφ δεξαμενής "Τδωρ ΚαΜ,ιρρύης

Στερεόν ΰπόλειμμα 1 λίτρου..................... 0,3675 0,7965

’Άσβεστος........................................................ 0,1162 0,1325
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Al δε δεξαμεναί Α καί Β είνε έσκαμμέναι εντός τοΰ βραχώ
δους εδάφους της ύπό την στεφάνην κοίτης τοΰ ποταμού μηδένα 
έ'χουσαι τοίχον κατά τάς πλευράς αυτών ούτε ύπεράνω του εδά
φους ούτε ΰπδ τδ έδαφος· ό δε πυθμην αυτών καί αί πλευραί δεν 
έ'χουσι κοπή κανονικώς, άλλ’ άνωμάλως, πολλαχοΰ δε προεξέ- 
χουσι μεγάλοι όγκοι έκ τοΰ βράχου άκοποι καταλειφθέντες. Τδ 
βάθος της δεξαμενής Α είνε 4,80-5,80, τδ μέγιστον δε μήκος 
αύτης έν τώ πυθμένι 21 μ, τδ μέγιστον δέ πλάτος 11 μ. της 
δέ δεξαμενής Β τδ μέγιστον μέν βάθος είνε 6,10 μ., τδ μέγι
στον δέ πλάτος 18,60. Ότι είνε μεταγενέστεραι τών ηδη περι- 
γραφέντων οχετών, είνε καί έκ τών ηδη είρημένων φανερόν, άπο- 

δεικνύει δ’ άλλως καί ό δχετδς κ έχων τδν πυθμένα 1,60 μ. άνω- 
τέρω τοΰ πυθμένας της δεξαμενής, διότι μετά την κατασκευήν 
αύτης κατεστράφη έν μέρει. "Οτι δέ τά κοιλώματα ταΰτα δεν 
ήσαν άλλο τι είμή δεξαμεναί ύδατος, άποδεικνύεται έκ τού
του, ότι εις την Α έκβάλλουσι τρεις μικροί οχετοί γ, γ' καί γ'' 
διοχετεύοντες ύδωρ πιθανώς έκ μικρών τινων πηγών παρά την 
δεξιάν όχθην’ έτερος δ’ δχετδς δ η διωχετεύει ύδωρ έκ της δε
ξαμενής περαιτέρω πρδς νότον (1).

Ό δχετδς η είνε μεταγενέστερος τών άλλων διότι τέμνει τδ ά- 
κρον ένδς έξ αυτών, τοΰ γ". ’Άξιον δέ παρατηρησεως είνε ότι 
έκ τών τριών μικρών δχετών γ, γ' καί γ" μόνος ό γ” φαίνεται 
ότι έξέβαλλεν εις την δεξαμενήν διά της συντομωτέρας όδοΰ ,

— 118 —

"Υδωρ της iv τΰ> Λυκαβηττφ δεξαμενής "Υδωρ ΚαΛΛιρρόης

Μαγνησία................................................... ... 0,0198 0,0827
Χλώριον......................................................... 0,0639 0,1803
Θεϊκόν οξύ.................................................... 0,0120 0,0420
Νιτρώδες όξύ............................................... 0 0
’Αμμωνία..................................................... 0 0
Όργανιχαί οΰσίαι έλεύθεραι άζώτου...,.. 0,0086 0,0201
Σκληρο'της................................................... 14,4» 24,8»

Καθ’ δλου ειπεΐν δεν δύναται νά θεωρηθή τό ΰδωρ τούτο ώς έπιβλαβές εις την 
δγείαν τών πινόντων αυτό, ούτε ώς οπωσδήποτε μεμολυσμένον δεν είνε όμως κα
λόν ού'τε άνώτερον του ΰδατος πολλών φρεάτων τών ’Αθηνών. Οί κάτοικοι του 
Πειραιώς πίνουσι προ πολλου πολύ χειρότερον».

(1) Παράβαλε τους αριθμούς τής Οδροσταθμικής καταμετρη'σεως εν τώ χάρτη.
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οί δ’ άλλοι κκίπερ παρ’ αυτό τό χείλος της δεξαμενής ρέον— 
τες δεν έκβάλλουσιν εις αυτήν εϊρ.η ριετά διάστημά τι' ό γ δε 
οΰδ’ εκβάλλει άπ’ ευθείας εις την ριεγάλην δεξαμενήν Α, άλλ’ εϊς 
έτε'ραν μικράν την ε, κειμένην όπισθεν του βυζαντινού τοίχου α, 
έκβάλλουσαν δε εις την μεγάλην διά πήλινου σωληνος διερχομέ- 
νου διά του τοίχου α. Ό πυθμην της μικράς δεξαμενής ε κεΐ- 
ται μόλις 2 μ. κατωτέρω του δαπέδου της κοίτης, αΐ δέ 
πλευραί αυτής είνε έπιμελώς κεχρισμέναι δι’ άμμοκονίας· ύψος 
αυτής μέχρι του στεγάζοντος αυτήν βράχου 0,95, πλάτος 0,50, 
τό δέ μήκος δεν σώζεται ολόκληρον. Τοΰ εις την ε έκβάλλοντος 
οχετού γ ό πυθμην δεν είνε βαθύτερος τοΰ δαπέδου τής κοίτης 
του ποταμού' οί δέ γ' καί γ” εις μικρόν βάθος έσκαμμένοι, είνε 
κατά πρώτον μέν κλειστοί μικροτάτην έ'χοντες χωρητικότητα 
καί επενδεδυμένοι πανταχόθεν δ^ οπτόπλινθων,μέχρις ού άπολή- 
γουσιν εις επιστόμια κτιστά διά λίθων καί άμμοκονίας εις μικρόν 
άπό τής δεξαμενής διάστημα, άπά δέ των κτιστών τούτων έπι- 
στομίων μέχρι τής δεξαμενής ησαν, ως φαίνεται, άνοικτοί άδη
λον διατί. 'Οπωσδήποτε βέβαιον είνε ότι οί μικροί ούτοι οχετοί 
είνε περίπου σύγχρονοι τών τοίχων α καί α', προερχομένων, ώς 
έκ τής κατασκευής είνε φανερόν εκ τών βυζαντινών χρόνων.

Κατά τούς βυζαντινούς χρόνους ή δεξαμενή Α έπεχώσθη άδη
λον Ικ τίνος αίτιας σχεδόν ολόκληρος διά παντοίων κατειργασμέ- 
νων λίθων Ικ πολλών άρχαίων οικοδομημάτων ειλημμένων (1),

(1) Ότι ή επίχωσις δεν εγένετο παλαιότερον τών βυζαντινών χρόνων, εινε 
βέβαιον, διότι οχι μόνον νομίσματα του Τσιμισκή ευρέθησαν επ αυτοΰ του πυθ- 
μένος, άλλα καί άρχιτεκτονικά τεμάχια βυζαντινών κτιρίων. Το μέγεθος δε τών 
εν τή δεξαμενή λίθων καί ή συνήθως καλή διατήρησις αυτών αποδεικνυουσιν οτι 
δέν παρεσύρθησαν υπό του ρεύματος του ’Ιλισού, άλλ’ ερρίφθησαν επίτηδες και 
μάλιστα άρτίως άπό άρχαίων οικοδομημάτων άποσπασθέντες, διότι μετ αυτών 
εύρέθησαν καί σίδηροι δεσμοί μετά τού περικεχυμένου μολύβδου. Ό αριθμός τών 
μεγαλυτέρων εξ αυτών άνήρχετο εις 200 περίπου. Οί αξιολογώτατοι δια το μέ
γεθος ήσαν οί έξης* μαρμάρινη παραστάς θύρας σωζομένη εις μήκος 3,30 μ., 
πάχος 0,60' σκληρός τιτανόλιθος μήκος 2 μ. πλ. 0,90, πάχος 0,45' σπόνδυλος 
κίονος πώρινος άκατάξεστος διαμέτρου 1,20, ύψους 0,80' κίων μαρμάρινος δωρι
κός σωζόμενος εις μήκος 2,10, διάμετρος 0,65' βάθρον μαρμάρου πεντελησίου 
μήκους 1,45, πάχους 0,70, ύψους 0,55* κροκαλοπαγής λίθος μήκους 1,30, πάχ. 
0,50, ύψ. 0,70*' μαρμάρινη παραστάς μήκ. 2,65, πάχ. 0,60, ύψ. 0,30. Εκ πο
λυγωνικών τοίχων μόνον ολίγοι λίθοι ευρέθησαν, ολίγοι δ ωσαύτως ησαν και ο\
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βραδύτερον δ’ ώς φαίνεται κατεσκευάσθη ό 1,70 μ. βάθος έ'χων 
οχετός η πρός εξαγωγήν ΰδατος πρός άρδευσιν καί έ'τι βραδύτε- 
ρον πιθανώς (1) έκτοπισθέντων τινών έκ των υποκάτω λίθων 
έκτίσθη θολωτή δεξαμενή, έξ ής μέχρι του νυν έσώθησαν οί πλά
γιοι τοίχοι α καί α'. Ή κτίστη βυζαντινή δεξαμενή δεν είχε 
πυθμένα στεγανόν, διότι τό ύδωρ άνέβρυε κάτωθεν, ήτο δέ έστε- 
γασμένη διά θόλου ήμικυλινδρικοΰ, ου τά ίχνη τής καμάρας 
είνε καί νυν ευδιάκριτα επί του πλαγίου τοίχου α', τό στόμιον 
δ’ αυτής υπήρχε πιθανώς κατά τό πρός τόν τοίχον α άκρον, 
διότι ούτος ό τοίχος φαίνεται ότι δέν συνεδέετο μετά τοϋ τοίχου 
τής πρόσθιας μακράς πλευράς αυτής. Έκ τών τοίχων αυτής ό 
μέν α’ είνε τεθεμελιωμένος έπί προεξέχοντος μέρους του βράχου 
τής στεφάνης, οί δέ τοίχοι τών μακρών πλευρών (2) καί έν 
μέρει καί ό α έπί τών παντοίων λίθων τής έπιχώσεως. Τό βάθος 
τής θολωτής δεξαμενής ταύτης είνε 2,90 κατωτέρω του δαπέδου 
τής κοίτης,ήτοι 2 μ. περίπου ανωτέρω του πυθμένος τής δεξαμε
νής Α, τό δέ πλάτος αυτής σχεδόν 2 μ. Ή δέ δεξαμενή Β φαί
νεται ότι ουδέποτε έπεχώσθη επίτηδες, διότι ήτο πλήρης άμμου 
καί χαλίκων καί βράχων άποκεκομμένων έκ τής άνωθεν στεφά
νης, ολίγοι δέ σχετικώς ήσαν οί κατειργασμένοι λίθοι καί πολύ 
μικρότεροι τών έν τή δεξαμενή Α, τινές δέ καί ύπό του ρεύ
ματος έφθαρμένοι.

'Τπεράνω τής δεξαμενής Α είνε λελαξευμένη έν τφ βράχφ ή 
διώρυξ Δ, ήτις έξετείνετο μέχρι τοΰ πέρατος τής στεφάνης 
ΰπεράνω του φρέατος π', πιθανώτατα δέ καί ολίγον έξω- 
τέρω, διότι μέρος τι τοΰ βράχου έ'χει αποκοπή βεβαίως. ’Επειδή 
όμως ή δεξαμενή Α έσκάφη κατά τό πλεϊστον υποκάτω του βρά—

ακατέργαστοι οί Ικ της Οπερκειμένης στεφάνης άποκοπέντες, τινές εξ αυτών δμως 
ίιπερμεγέθεις. Μία πωρίνη πλίνθος άνεγνωρίσθη Ικ της κάτωθεν ήμικυκλικής εν
τομής ώς προερχομένη έκ τοΰ περίβολου τοΰ Όλυμπιείου. Ούδέν δμως τεμάχιον 
ήδύνατο νά άποδειχθή ώς άνήκον εις τόν παρά την δεξιάν όχθην άνασκαφέντα 
άρχαΐον ναόν.

(1) Δύναται δμως επίσης νά Οποτεθή καί δτι ο οχετός η κατεσκευάσθη μόλις 
μετά τήν καταστροφήν τής θολωτής δεξαμενής.

(2) Είς έκ τούτων άπεσπασμένος Ικ τής αρχικής θέσεως αύτοΰ εΟρέθη κατά 
μέγα μέρος σώος.
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χου της στεφάνης, ή άνευ επαρκούς υποστηρίγματος μένουσα 
βραχώδης οροφή αυτής ή φέρουσα την διώρυχα Δ κατέπεσεν, 
ώστε ηδη ολόκληρος ή δεξαμενή Α είνε ύπαιθρος, ένφ το πά
λαι ήτο σχεδόν άπασα έστεγασμ,ένη ύπό του βράχου (1). Ό 
Ιπιστεγάζων την δεξαμενήν βράχος δεν είχεν ’ίσως καταπέσει 
καί κατά τόν χρόνον τής κατασκευής τής θολωτής βυζαντινής δε
ξαμενής, ό δέ θόλος αυτής κατεσκευάσθη μάλλον προς ΰποστή- 
ριξιν του βράχου, διότι άλλως άν ό βράχος δέν υπήρχε, δυσκό- 
λως θά ήδύνατο νά άντίσχτ] εις την ορμήν του ρεύματος ό κτι
στός θόλος, έπ’ αυτής τής προχοής κείμενος. Ή κατασκευή τής 
διώρυχος Δ είνε περιεργοτάτη. Ή διεύθυνσις αυτής δέν είνε 
ευθεία, άλλά καμπύλη κάμπτουσα προς άριστεράν μέχρι του 
νυν σωζομένου τελευταίου άκρου αυτής ύπεράνω τοϋ φρεα- 
τος π', τό δε πλάτος αυτής βαίνει στενευόμενον καθ’ όσον 
προχωρεί τό ρεύμα. Πλάτος αυτής παρά τόν φραγμόν δ 4, 30, 
παρά δέ τήν δεξαμενήν A 3,60. Τό δέ κοιλον μέρος αυτής δέν 
εινε άπλοΰν, άλλ’ εις τρία μέρη ό βράχος τής άριστεράς πλευράς 
έχει άφεθή επίτηδες άκοπος καί προεξέχων, ώστε άποτελεΐ φραγ
μούς στενεύοντας έ'τι μάλλον τήν κοίτην (δ, δ', δ") (2). ’’Αλλος 
φραγμός κατωτέρω τοΰ δ δέν υπάρχει κατά τό σωζόμενον μέρος 
τής διώρυχος, ούδαμώς άπίθανον όμως είνε νάύπήρχεν έν τ<ρ ύπερ
άνω τής δεξαμενής Α κειμένω μέρει αυτής άρχόμενος έκ τής όλο- 
σχερώς κατεστραμμένης δεξιάς πλευράς, καίτοι ίσως ή βαθμηδόν 
προϊοΰσα στένευσις τής κοίτης ταύτης δυνατόν νά καθίστα άλλον 
φραγμόν περιττόν. Κατά τά σημεία σ όμως ύπάρχουσιν έν έκα- 1 2

(1) Ή βραχώδης οροφή τής δεξαμενής σχεδόν δέν θά ήτο ύψηλοτέρα τοΰ δα
πέδου τής ύπό τήν στεφάνην κοίτης τοΰ Ίλισοΰ.

(2) Έν τω φραγμω δ" προεξέχει καί ή δεξιά πλευρά τής διώρυχος,ώστε σχη
ματίζεται μεταξύ των δύο προεξοχών στενή έλικοειδής δίοδος, ίκανώς νΰν βεβλαμ- 
μένη. Μεταξύ δέ των φραγμών δ καί δ" στενή τις λωρίς έκ τής κοίτης παρά τήν 
δεξιάν πλευράν προεξέχει κατά τινα εκατοστόμετρα τοΰ πρός άριστεράν πυθμένος 
αυτής. Όμοια δ’ άνύψωσις άποτελουσα οιονεί βαθμίδα υπάρχει καί μεταξύ των 
φραγμών δ' καί δ" παρά τήν άριστεράν πλευράν (Σ) Καί ό μεν φραγμός δ I- 
χει τόσον ύψος, οσον καί αί πλευραί τής διώρυχος, οί δέ δ' καί δ" είνε ταπει
νότεροι. Πόθεν ά'ρχεται ή διώρυξ, δέν Ιγένετο γνωστόν, διότι δέν ήδυνήθην νά 
άνασκάψω αυτήν ολόκληρον. Τό άνασκαφέν μέρος έχει μήκος 46 περίπου μέτρων 
άπά τής δεξαμενής.

9
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τέρcjc πλευρά της τεχνητής κοίτης δύο [Λίκροοί στρογγύλαι όπαί 
άντικρίζουσαι προς άλλήλας, άδηλον εις τί χρησιριεύουσαι (1).

Εις τί έχρησίριευσεν ή διώρυξ Δ δεν είνε εύκολον νά ρηθίί, 
βεβαιότατον όριως είνε ότι δεν κατεσκευάσθη προς διευκόλυν- 

σιν του ρεύματος τοΰ ποταμού, όχι μόνον διότι ή κλίσις του 
φυσικού εδάφους της κοίτης πανταχοΰ ΰπερηρκει, ίνα ό ποταμος 

ρέν) άνευ οΰδενός κωλύματος, ώς δύναται τις νά ί'δγι έκ των αριθ
μών της ύδροσταθμικης καταμετρησεως έν πίνακι Α', άλλά και 

διότι ή καμπύλη διεύθυνσις αύτης καί οΐ εντός φραγμοί καθι- 
στώσι κατάδηλον OTt ή διώρυξ αύτη δεν έσκόπει την διευκόλυν- 
σιν τοΰ ρεύματος, άλλα τουναντίον την άναχαίτισιν της όρμης 
αϋτοΰ. Τοιούτου δ’ έργου, οϊα ή διώρυξ Δ, ό σκοπός αδύνατον 
είνε νά κατανοηθη, εάν δεν δεχθώριεν ότι υπό την βραχώδη στε
φάνην έξ ης κατακρηρινίζεται ό ’Ιλισός ύπηρχέ τι, όπερ ηδύ- 
νατο νά βλάψη τό ρεΰμα, επομένως ότι τό μέρος τούτο δεν ήτο 
άρχήθεν απόλυτος του ποταμοΰ ιδιοκτησία (2). Εις τό αυτό δέ 
συμπέρασμα άγουσι καί τά υποκάτω της στεφάνης έργα των αρ
χαίων, ιδίως αί δεξαμεναί Α καί καί Β. Αΰται μ,η εχουσαι εκ
ροήν μηδεμίαν (3) καταδεικνύουσιν ότι τό έν αύταϊς συλλεγόμε- 
νον ύδωρ ητο προωρισμένον νά καταναλίσκηται έν αύτώ τούτφ 
τφ τόπφ. ’Αλλά τις δύναται νά κατασκευάσω τοιαύτας δεξαμε- 
νάς, ίνα άρδεύ1/) στενήν καί ύπό υψηλών οχθών περιβαλλομένην 
κοίτην ποταμοΰ μη έπιτρέποντος μηδεμίαν έν αΰτη καλλιέργειαν 
τοΰ έδάφους ; Ωσαύτως δέ καί τό παλαιόν ΰδραγωγεϊον τοΰ 
Βουνοΰ κατωτέρω της γεφύρας τοΰ νεκροταφείου παρακολουθεί 1 2 3

(1) 'Ότι εις αΰτάς έστηρίζοντο τά άκρα ξύλινου τίνος φραγμού τιθεμένου, ίνα 
κράτη τά Οπό τοΰ ρεύματος φερο'μενα μικρά ξύλα καί τά τοιαϋτα, δεν είνε πιθα
νόν, διότι πρός τοΰτο ήσαν απαραίτητοι καί έτεραι δύο όπαί κατωτέρω αυτών,έκ
τος έάν ύποθέσωμεν ότι ύπηρχον !ν τω πυθμένι, καί έξηφανίσθησαν διά της Οπό 
τοΰ ΰδατος αποτριδης τοΰ βράγου. Έτέρα όπή πολύ μεγαλυτέρα, άλλ’ άβαθής 
υπάρχει κατα τό πέρας του βράχου Οπεράνω τού φρέατος π*.

(2) Πρός πρόληψιν πλημμυρών δέν δύναταί τις νά ύπολάβη τήν διώρυχαταύ- 
την κατεσκευασμένην, διότι κατωτέρω της στεφάνης άμφότεραι αί δχθαι εΐνε πολύ 
Οψηλαί εις μακράν διάστημα.

(3) Ό οχετός η εΐνε πολύ μεταγενέστερος της δεξαμενής Α καί πολύ άβαθέ- 
στερος αύτης. Ωσαύτως καί τά παλαιόν Οδραγωγεΐον κεΐται πολύ ανωτέρω τού 
πυθμένος των δεξαμενών τούτων, ιδίως της Β.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:16 EEST - 54.226.8.97



πάντοτε την άριστεράν όχθην τοΰ ποταμοΰ, προδήλως ίνα μη 
τά εις αυτό άγοντα φρέατα βλάπτωνται ΰπό τοΰ ρεύματος' άνω- 
τέρω της γεφύρας όμως ό αρχαίος οχετός δεν διευθύνεται έκ του 
φρέατος π' διά της συντομωτέρας άδοΰ προς την δεξιάν όχθην, 
άλλ’ εξακολουθεί παραμένων έν αΰτώ τφ μέσιρ της κοίτης καί 
ύπ’ αυτήν την προχοήν μάλιστα της διώρυχος Δ, μέχρις οΰ ένοΰ- 
ται προς τό ύδραγωγείον του Βουνοΰ.'Ωσαύτως δε καί Ttva λα
ξεύματα τοΰ βράχου παρά την άριστεράν όχθην της διώρυχος 
Δ καί πλησίον τοΰ τοίχου Γ, άτινα φαίνονται ώς οικήματα ό
μοια πρός τά έν τοΐς παρά την Πνύκα λόφοις υπάρχοντα, καί 
διακόσια περίπου μέτρα άνωτέρω τοΰ ρεύματος έτερον λάξευμα 
ρ, όπερ ήτο πιθανώς τάφος κατεστραμμένος νΰν κατά τό ήμισυ 
τοΰ μήκους αϋτοΰ , ούδείς βεβαίως θά προσεδόκα νά απάντηση 
έντός της κοίτης τοΰ Ίλισοΰ.

Ταΰτα πάντα ημείς τουλάχιστον νομίζομεν ώς άναμφισβήτητα 
τεκμήρια άποδεικνύοντα ότι καί κατά τόν χρόνον της κατασκευής 
τοΰ παλαιοΰ υδραγωγείου καί κατά τόν χρόνον της κατασκευής 
των δεξαμενών Α καί Β ό ποταμός δεν έ'ρρεεν ένταΰθα, άλλ’ ότι 
ύπήρχον αυτόθι έργα χειρών άνθρώπων, άτινα οί άρχαίοι μη θέ- 
λοντες έγκαταλείψωσιν εις την διάκρισιν τοΰ ποταμοΰ, ότε εκεί
νος έξ αίτιας τινός έγένετο χρεία νά διέλθη έντεΰθεν, κατεσκεύασαν 
την διώρυχα Δ, ΐνα άναστέλλη την άρμην αύτοΰ καί περιορίζη 
τό ρεΰμα έντός στενωτάτων ορίων. Έξ όσων δ’ έγραψα άλλα- 
χοΰ (1) έρμηνεύων τό προοίμιον τοΰ πλατωνικοΰ Φαιδρού νομίζω 
ότι άποδεικνύεται άσφαλώς, ότι ένταΰθα έ'κειτο τό έκεΐ μνημο- 
νευόμενον ιερόν τών νυμφών καί τοΰ ’Αχελώου καί ή ποιητι- 
κώτατα περιγραφομένη σκηνή τοΰ διαλόγου τούτου, εΰλογώτα- 
τον δ’ είνε νά ύποτεθη ότι πρός προφύλαξιν τοΰ ίεροΰ τούτου 
κατεσκευάσθη ή διώρυξ Δ.

'Υπολείπεται νΰν νά δειχθή ότι ήτο δυνατόν νά διέρχηται δ^ 
άλλης κοίτης ό ’Ιλισός. Ούτος σήμερον προσπίπτων εις τούς 
βραχώδεις πρόποδας τοΰ Άρδηττοΰ καί άποκρουόμενος ύπ’ αυ
τών τρέπεται δεξιά πρός τά ΒΔ,μ.έχρις ού προσπίπτων εϊςτό πα
λαιόν πρόχωμα Φ καί μετ’ αυτό εις τόν βράχον Ρ άναγκάζεται νά

(1) Συρβολαί εις τήν ΆΟ. τοπ. σελ. 13-16 ( = Εστία, 1894 σελ. 292).
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τραπή προς άριστερέν καί να κατακρημνισθή εκ τής ύπερ τας δε
ξαμενές Α καί Β βραχώδους στεφάνης εις την κατά τινα μέτρα, 
χαμηλοτέραν κάτωθι της στεφάνης κοίτην,αφοΰ ολίγον πρότερον 

διαιρεθή εις δύο βραχίονας,έξ ών ό αριστερός ρέειπρός την δεξα
μενήν Β,ό δε δεξιός προς την Α.ΓΙρό ολίγων δεκαετηρίδων όμως 
έ'ρρεε διγρημένος εις δύο βραχίονας άπ’ αύτοΰ τοΰ Άρδηττού, 
περιβάλλων δι’ αυτών επίπεδον νησίδα,έν ή μετά μεγάλης πιθα- 
νότητος τοποθετείται τό ιερόν της έν Κηποις ’Αφροδίτης (1), ή 
δ’ άπεξηραμένη κοίτη τοΰ αριστερού βραχίονος είνε καί νυν ευ
διάκριτος μήπω συγχωθεΐσα. 'Ο νυν άπεξηραμένος άριστερός 
βραχίων του ποταμού ό άλλοτε παρ’ αυτούς τούς πρόποδας των 
πράς νότον της κοίτης λόφων ρέων έθεωρηθη ύπά πολλών ως ή 
παλαιέ κοίτη τοΰ ποταμοΰ, έξ ης έξετράπη κατά τούς νεωτέ- 
ρους χρόνους (2). Άλλ’ όμως ότι μεν ό δεξιός βραχίων τοΰ πο
ταμοΰ ύπήρχεν έν τή άρχαιότητι, άποδεικνύει τρανότατα ή ύπαρ- 
ξις τοΰ έν ρωμαϊκοΐς χρόνοις κατεσκευασμένου προχώματος Φ, 
ετερα δε τεκμήρια βεβαιοΰσιν ασφαλώς ότι ό νΰν άπεξηραμένος 
άριστερός βραχίων όχι μόνον κατά την άρχαιότητα δεν ύπήρχεν 
άλλ’ ούδ’ έν αύτοϊς τοις μεσαιωνικούς χρόνοις, καί μόλις έν χρό— 
νοις τουρκικοΐς (ίσως κατά την παρελθοΰσαν εκατονταετηρίδα) 
έπήλθεν ή διαίρεσις τοΰ ποταμοΰ εις δύο βραχίονας άπό τών 
προπόδων τοΰ Άρδηττοΰ. Περί τούτου ασφαλέστατου τεκμήριου 
είνε ό νότιος μακρός τοίχος τής έν τή νησϊδι έκτισμένης παλαιο- 
τάτης χριστιανικής εκκλησίας (3), διότι κείμενος παρ’ αυτήν την

(1) Lolling, Topogr. ν. Athen έν Muller, Handbuch d. Kl. Alt. Ill 
σελ. 323.

(2) 'Ως οίίτω ρε'ων σημειοϋται ό ’Ιλισός έν τοΐς γερμανικοΐς Χάρταις της 
Αττικής φύλλω II καί παρά Curtius Stadtgesch. πίνακι IV,

(3) Ή εκκλησία αίίτη καίπερ μέχρις εδάφους νΰν κατεστραμμένη, εινε διά τό 
ολως έκτακτον μέγεθος αυτής καί τήν έξαίρετον κατασκευήν έν τών σπουδαιότα
των χρηστιανικών μνημείων τών ’Αθηνών. Τό εν τή ’Ανατολή ασυνήθες σχήμα 
τών βασιΧικων, οπερ έχει, καί ή έν αυτή υπαρξις κρύπτης δΰνανται νά γεννή- 
σωσι τήν υπο’νοιαν οτι έκτίσθη υπό Φράγκων. Άλλ’ όχι μο’νον λίαν απίθανος 
είνε ή κατασκευή τοσοΰτον μεγάλης εκκλησίας έν φραγκικοΐς χρο'νοις, καί μάλιστα 
έν τόπο) λίαν άπομεμακρυσμένω τής Άκροπόλεως καί τών έν αυτή ανακτόρων 
τών Φράγκων δεσποτών, αλλά καί αυτή ή εξαίρετος κατασκευή τών θολών τής 
κρύπτης καί ή τέχνη τμημάτων τινών τοΰ ψηφιδωτού εδάφους τής εκκλησίας,
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δεξιάν όχθην της άπεξηραμένης κοίτης οΰδαμοΰ καθ’ άπαν αύτοΰ 
το μήκος φαίνεται έχων κανονικήν πρόσοψιν' άπ’έναντίας δέτο- 
σοΰτον άνώριαλος είνε κατεσκευασμένος,ώστε ούδεμίαν καταλείπει 
αμφιβολίαν, ότι κατεσκευάσθη άρχηθεν ώς θεμέλιον με'λλον να είνε 
κεκαλυμμε'νον διά παντός ύπό της γης, καί μόλις μετά μακράν 
χρόνον άπεκαλύφθη υπό του διελθόντος έκεϊθεν ποταμού άπά της 
καλυπτούσης αύτάν γης. Έκτος δέ τούτου καί έτέρα εκκλησία 
νεωτέρα ταύτης ή παλαιά 'Αγία Φωτεινή (1) εκειτο, ώς ηκουσα 
παρά των πρεσβυτέρων, έντός σπηλαίου κάτωθι της στεφάνης έν 
θέσει, ένθα εμελλεν άφεύκτως νά κατακλύζηται ύπο πάσης πλημ
μύρας του ποταμού,άν ούτος ερρεεν έκ τοΰ υπέρ την δεξαμενήν Β 
μέρους της στεφάνης. Ό δέ τοίχος Γ έν τουρκικοϊς χρόνοις προφα
νώς κατεσκευασμένος δεν δύναται νά είχεν άλλον σκοπόν η την 
προφύλαξιν της παλαιάς ταύτης έν τφ σπηλαίω εκκλησίας. “Οτε 
δέ ούτος άπεδείχθη ανίκανος νά αναχαίτιση την άρμην τοΰ ρεύ
ματος καί κατεστράφη όλοσχερώς κατά μέγα μέρος, ή παλαιά 
'Αγία Φωτεινή έγκατελείφθη κατ’ ανάγκην, φκοδομηθη δέ άντ’ 
αΰτης άνωθεν της στεφάνης ή νυν σωζομένη νέα εκκλησία. Τά 
γεγονότα ταΰτα λοιπόν οΰδεμίαν καταλείπουσιν αμφιβολίαν ότι 
μέχρις αυτών τών χρόνων της τουρκικής κυριαρχίας ό ποταμός 
δέν είχε διέλθει έκτου υπέρ την δεξαμενήν Β μέρους της στεφάνης 
καί έκ της άπεξηραμένης παρά τούς πρόποδας τών πρός νότον 
λόφων κοίτης.

Άφοΰ λοιπόν ό ’Ιλισός ούτε έκ τούτου τοΰ μέρους διηρχετό 
ούτε έκ τοΰ υπέρ την δεξαμενήν Α μέρους της στεφάνης, ώς άπε- 
δείξαμεν ανωτέρω, ούδέν άλλο υπολείπεται η νά δεχθώμεν ότι 
έ'ρρεε δεξκοτερον της νΰν κοίτης καί πλησιέστερον πρός τό Όλυμ- 
πιεΐον. Άλλ’ έντεΰθεν μέν τοΰ Όλυμπιείου καί οί βράχοι φαί
νονται πανταχοΰ αβλαβείς άπό έπηρείας ρεύματος καί ό κατά 
την δεξιάν όχθην υπάρχων βράχος Ρ έκώλυε τόν ποταμόν νά

άτινα ετυχε νά ί'δω άποκεκαλυμμένα φαίνονται άποδεικνύοντα δτι δλως τουναντίον 
ή κατασκευή αυτής δέν άπέχει πολύ τών ρωμαϊκών χρόνων καί επομένως δτι είνε 
ίσως ή παλαιοτάτη τών εν Άθήναις εκκλησιών.

(1) Σήμερον ή εκκλησία αυτή είνε άφανής, διότι άποκρύπτει αυτήν τό ανάλημμα 
τοΰ προαυλίου τής νέας εκκλησίας.
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διέλθϊ) εντεύθεν. Πρέπει να δεχθώμεν λοιπόν ότι εκεί ένθα ό πο
ταμός προσπίπτων προς τό ρωμαϊκόν πρόχωμα Φ εξαναγκάζεται 
ύπ’ αότοΰ να τραπή πράς άριστεράν, δεν ΰπήρχεν έν αρχή έμπό- 
διόντι,ώστε ουτος έξηκολούθει ρέων κατ’ευθείαν πρός τα εμπρός 
καταλείπων Ιν τή αριστερά όχθη τον βράχον Ρ. ’Επειδή δέ εις 
την τοιαύτην πορείαν τοΰ ποταμού έπιπροσθεΐ ό περίβολος τοΰ 
’Ολυμπιείου,εύλογώτατον εϊνε να ύποθέσωμεν ότι ούτος κεΐται έν 
μέρει επί της άρχαίας κοίτης τοΰ ποταμού, όστις μετά την κατα
σκευήν αότοΰ έξηναγκάσθη διά τεχνητών μέσων νά παρεκτραπώ έκ 
της αρχικής κοίτης αότοΰ.'Ως Ικ τούτων φαίνεται ότι τό Όλυμ- 
πιεΐον των χρόνων τοΰ Πεισιστράτου καί της μετ’ αύτόν ελληνι
κής άρχαιότητος ήτο σημαντικώς μικρότερον τοΰ νΰν σωζομένου, 
προεξετάθη δέ ό περίβολος αότοΰ κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους 
καί κατέλαβε την πρότερον οόσαν κοίτην τοΰ ποταμοΰ (1).

Τό παρεκτρέψαν τό ρεΰμα τοΰ Ίλισοΰ πρόχωμα Φ άναφέρει 
καθ’ όσον γνωρίζω, μόνος ό Lolling (2) όστις ζών ετι κατά τάν 
χρόνον της άνασκαφής καί μετά πολλοΰ ενδιαφέροντος παρακο- 
λουθών αύτην μοί ελεγεν ότι έγνώριζεν αύτό καί προ της κατασκευής 
τοΰ έπ’ αότοΰ φκοδομημένου άναλημματος της σημερινής παρό
χθιου όδοΰ, ήτο δέ τότε εις πολύ μεγαλύτερον μήκος καταφανές, 
έφαίνοντο δέ καί άντηρίδες όπισθεν αότοΰ. Τό νΰν σωζόμενον μέ
ρος αότοΰ είνε ολόκληρον κάλλιστα κατεσκευασμένον opus incer- 
tum όμοιον πράς τό οπίσθιον παραγέμισμα τοΰ περιβόλου τοΰ 
Όλυμπιείου, ή νΰν έλλείπουσα πρόσοψις αότοΰ όμως ίσως άπε- 
τελεϊτο έκ μεγάλων λίθων. Ό Lolling έξέλαβεν αύτό ώς παρό- 
χθιον κρηπίδωμα (Uferquai), αλλά τό μέγα πάχος αότοΰ ένι- 
σχυόμενον καί ύπό των άντηρίδων άποδεικνύει OTt ήτο προωρι- 
σμένον νά άνθίσταται εις όλην τοΰ ποταμοΰ την ορμήν. Δέν δύ- 
ναται δέ νά ΰποτεθή ότι κατεσκευάσθη τοσοΰτον στερεόν, ϊνα 
ύποβαστάζγι έπίχωσιν έκ των όπισθεν, διότι ή παρ’ αύτό όχθη 
καί έν τοΐς καθ’ ημάς χρόνοις ήτο μέχρι προ μικροΰ λίαν τα
πεινή, άναμφιβόλως δέ ούδ’ έν τή άρχαιότητι ήτο ΰψηλοτέρα, 
ώς άποδεικνύει ή διά τοΰ προχώματος διερχομένη θολωτή ΰπό-

(1) ’Ίδε καί Σιιμβολ. σελ. 5-6 (='Εστία 1894 σελ. 289).
(2) Badeker, Griechenland 2 σελ. 49.
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νομος φ έ'χουσα μόλις 0,65 ύψος υπέρ το δάπεδον της κοίτης 
του ποταμού.

Εις τον ρουν του Ίλισοΰ διά του Όλυμπιείου οΰδέν κώ
λυμα παρέχει τό έ'δαφος· άπ’ εναντίας μάλιστα ή σύστασις αΰ- 
τοΰ δεικνύει δτι έν τφ διαστήματι των αιώνων πολλάκις κατε- 
κλύσθη ύπό του ποταμού εις μ.έγα πλάτος. “Απαν το κοϊλον μέ
ρος άπό των προς βορράν υψωμάτων μέχρι της νυν κοίτης του 
ποταμ,οΰ πληροί στρώμα άμμ-ώδους χεράδος άναμεμιγμένης μετά 
έρυθροΰ αργιλώδους πηλού, δπερ χαλαρόν όν προς τά άνω συμ,- 
πήγνυται έπΐ μάλλον προς τό βάθος, μέχρις οΰ άποτελεϊ μιγάδα 
λίθον ευκόλως [διαλυόμενου (1). Τό ύπά του Ίλισοΰ έν παναρ- 
χαίοις χρόνοις κάτενεχθέν στρώμα τοΰτο έκτείνεται καί ΰπό 
τό Όλυμπιεΐον καί εκτός αύτοΰ ύπό τά θεμέλια του ύφ’ ημών 
άνασκαφέντος κατά την δεξιάν όχθην ρωμαϊκού ναοΰ. Τό 
πάχος αύτοΰ κατά τόπους τουλάχιστον είνε ίκανώς μέγα, διότι 
ημείς σκάψαντες ύπό τόν στυλοβάτην του εύρεθέντος ρωμαϊ
κού ναοΰ μέχρι 5 μ. βάθους δεν εύρομεν έτερον στρώμα. Κατά 
την ύδροσταθμικην καταμέτρησιν του κ. Wilberg τό σημερινόν 
έδαφος παρά την ΒΑ γωνίαν του περιβόλου του Όλυμπιείου 
κεΐται 78,63 υπέρ την επιφάνειαν της θαλάσσης, τό δέ ύπό την 
έπίχωσιν φυσικόν έ'δαφος εύρέθη κατά την έν έ'τει 1888 γενομέ- 
νην άνασκαφην ύπέρ τά 4 μ. βαθύτερον (2), ήτοι μόλις ολί
γον τι ύπέρ τά 5 μ. ύψηλότερον της κοίτης του ποταμού 
παρά τό πρόχωμα Φ, έχούσης ύψος 69,01 μ. Έκ της ΒΑ γω
νίας τοΰ Όλυμπιείου όμως μέχρι της νυν κοίτης του Ίλισοΰ τό 1 2

(1) Παρά τό Όλυμπιεΐον ο μιγάς οδτος λίθος σχεδόν δεν εινε συμπαγέστερος 
τεχνητής ώμης πλίνθου, άλλαχοΰ όμως ώς λ. χ. έν τη δεξιά όχθη αντίκρυ του 
Σταδίου είνε σκληρο'ς. Έκ τοΰ μαλακού τούτου λίθου ίσως ήτο κατεσκευασμένον 
καί τό παρά τό Όλυμπιεΐον παλαιόν τείχος της πόλεως. Πρβλ. Vitruv. II, 8, 
9: (latere structum) Athenis murum qui spectat ad Hymettum mon- 
tem et Pentelensem. Plin. Hist. Ν. XXXV, 14, 172, Ross, Arcaol. 
Aufs. A', σελ. 232. Έξ αύτοΰ εδρε κατεσκευασμένους καί τοίχους τινάς εντός 
τοΰ Όλυμπιείου ό Penrose.

(2) Την πληροφορίαν ταύτην οφείλω εις τούς κκ. Στέφανον Κουμανούδην καί 
Γ. Νικολαίδην Ιφορεύσαντας των κατά τό ’έτος 1888 άνασκαφών της ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας καί τόν επιστάτην των αυτών άνασκαφών ’Ελευθέριον Καμ- 
πάνην. Πρβλ. καί Πρακτ. της Άρχ. Έτ. 1888 σελ. 19.
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έδαφος αποκλίνει πολύ, ώστε οΰδεμία άμφιβολία ότι πολύ πρό 
της ΝΑ γωνίας του περιβόλου αυτού καθίσταται ταπεινότερου 
της παρά τό πρόχωμα Φ κοίτης' έν δέ τφ άνακαλυφθέντι 
μικρφ ναφ όχι ριόνον τό αρχικόν έδαφος, άλλα καί αυτό τό πο- 
ταμόχωστον κεϊται κατωτέρω του δαπέδου τής κοίτης παρά τό 
πρόχωρια Φ, ήτοι 68,88 μ. υπέρ την επιφάνειαν τής θαλάσσης. 
Πόσον μέρος του Όλυμπιείου κατεΐχεν ή κοίτη δεν δύναται να 
προσδιορισθή είμή δι’ εκτεταμένης άνασκαφής Ιν αΰτφ, τα βαθύ
τατα θεμέλια όμως των κιόνων του ναού τα κατά τάς άνασκα- 
φάς του Penrose άποκαλυφθέντα δεικνύουσιν ότι τό έ'δαφος είνε 
αυτόθι λίαν ταπεινόν, ώστε οΰδαμώς άπίθανον φαίνεται νά διήρ- 

χετο τό ρεύμα πλησίον αυτής τής ΝΑ γωνίας του προνάου' βε
βαίως όμως δεν έχώρει πολύ κατά μήκος εντός του περιβόλου, 
διότι τό ύψωμα τής γής τό έν τφ κατά τό έτος 1888 άνακαλυ- 
φθέντι προπύλω μέχρι του σημερινού δαπέδου φθάνον καί περαι
τέρω προς βορράν έτι μάλλον άνυψούμενον εκτείνεται καί πρός 
Ν δι’ άπαντος τού πλάτους τού ιερού, ώστε έξηνάγκαζε τον πο
ταμόν νά τραπή πρός άριστεράν χυνόμενος εις την νΰν κοίτην 
όχι πολύ κατωτέρω τής γέφυρας τού νεκροταφείου.

Τό ρεύμα τού ποταμού φαίνεται ότι ουδέ μετά την κατα
σκευήν τής δκυρυχος Δ έπιπτεν εντός τής δεξαμενής Α, 
διότι αν ή δηϋρυξ αύτη Ισώζετο μέχρι τού φαινομένου πέ- 
ρατος αυτής υπέρ τό φρέαρ π', τό ύδωρ μόλις θά έπιπτεν εν
τός τής δεξαμενής πλήττον αυτά τό χείλος αυτής. ’Εάν δε- 
χθώμεν όμως ότι έν τή άρχαιότητι ό βράχος τής στεφάνης 
προεϊχεν ολίγον τι (δύο μέτρα περίπου) εντεύθεν τού φρέατος π', 
ώς είνε πιθανώτατον καί σχεδόν είπεϊν βέβαιον (1), ή διώρυξ Δ 
προεκτεινομένη καί ένταυτφ ακολουθούσα την καμπύλην διεύθυν- 
σιν αυτής εκβάλλει έξω τής δεξαμενής. Καί έκ τού χείλους δέ 
τής δεξαμενής έχουσιν άναμφιβόλως άποκοπή τεμάχια, άφ’ ότου 
ό ποταμός είσέρρευσεν εις αυτήν καταπεσόντος μέρους τού πυθμέ-

(1) Βράχοι ύπερμεγέθεις έκ της στεφάνης άποκεκομμένοι ύπηρχον πρό της άνα- 
σκαφης ικανοί καλύπτοντες τά κάτωθι έργα των αρχαίων,συνετρίψαμεν 8’ αυτούς 
ήμεΐς πρός έξερεΰνησιν του εδάφους. Σημειοΰνται έν τω χαρτογραφικω σχεδιά- 
σματι παρά Curlius Sladtgesch. σελ. 87.
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νος της διώρυχος. Κτίρια Οπό την στεφάνην δεν εύρέθησαν πλήν 
του ριακροΰ καί ίσως καθ’ άπαν τό πλάτος της κοίτης εκτεινό
μενου τοίχου Ζ, όστις ’ίσως είνε τεχνητός καταρράκτης'ή κατα
σκευή αύτοΰ είνε κακή καί ίσως δεν είνε παλαιός. Τό δέ παρά 
τό φρε'αρ π'" γωνιώδες όρυγμα Λ βάθους 1,60 μ. δεν είνε φα
νερόν προς τί έσκάφη έν τφ βράχιρ,κεΐται όμως τόσον πλησίοντοΰ 
φρέατος π"', ώστε πρε'πει να ΰποτεθή ότι άτοϋτο άνορύξαςή δεν 
έγνώριζε τό φρέαρ π"', η δεν έφρόντιζε να μη καταστρέψη αυτό.

Έν τη άριστεργ όχθη ήρευνήθη διά σκαφης τό παρά την έκ- 
λησίαν της 'Αγίας Φωτεινής μέρος άνωθεν της στεφάνης. Τό καί 
πρό της άνασκαφής γνωστόν λαξευτόν οίκημα Ο καθαρισθέν ού- 
δέν άπεκάλυψε πλην τάφου έσκαμμένου κατά την ΝΑ γωνίαν 
αύτοΰ καί οΰδέν περιέχοντος. ’Ανωτέρω τοΰ οικήματος τούτου 6. 
βράχος είνε ώμαλισμένος καί έχει τετράγωνόν τινα οπήν πρός έν- 
θεσιν αναθήματος πιθανώς (1). Έν τισι δέ μικραΐς τάφροις, άς 
άνωρύξαμεν κατωτέρω τοΰ οικήματος τούτου πρός την γέφυραν, 
τοΰ νεκροταφείου εύρέθησαν μόνον τοιχία τινά τουρκικών χρόνων.

Έν δέ τη δεξιγ όχθη τό μέν καί πρότερον γνωστόν εντός τοΰ 
κτήματος Τσαουσοπούλου φρέαρ Θ, οπερ πιθανώς είνε στόμιον 
υδραγωγείου παλαιοΰ πολύ μετασκευασμένον έν μεταγενεστέροις 
χρόνοις, δέν κατωρθώθη δυστυχώς νά άνασκαφή (2).

'Ο δέ πλησίον τής διώρυχος Δ οχετός Ε είνε ολόκληρος έσκαμ- 
μένως έν τώ βράχω έπί λίαν κατωφερούς έδάφους. Τον χρόνον 
τής κατασκευής αύτοΰ δεικνύει σαφώς μικρόν τμήμα αύτοΰ (ε), 
δπερ εινε κατεσκευασμένον κτιστόν έν τοϊς Ισχάτοις ρωμαϊκοΐς 
ή τοϊς βυζαντινοΐς χρόνοις. Κατά πρώτον ΰπέλαβον ότι ήτό οχε
τός ακαθάρτου ΰδατος καί ότι έπίτηδες ή διεύθυνσις αύτοΰ δέν 
εινε εύθεΐα, ΐνα μη έκβάλλη εις την δεξαμενήν Α- καθαρισθείς 
όμως άπεδείχθη ότι έχει τόν πυθμένα έστενωμένον διά μικρών

(1) ’Ίδε καί τό παρά CurtlUS ενθ. άνωτ. σελ. 87 σχεδιαγράφημα.
(2) "Οσα λέγει ό Stark (παρά Wachsmuth, Stadt Athen I σελ. 275) 

δέν άρριόζουσιν εις τό φρέαρ τοΰτο, καίτοι δέν δόναταινά Ιννοη ά'λλο, διότι τοιοΰ- 
τον τι, όποιον τό δπ’ αύτοΰ περιγραφόρ,ενον δέν όπάρχει ενταύθα. Φαίνεται οτι 
εκ σφάλματος της ρ.νήρ.ης συγχέει αυτά πρός άλλο τι.
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τοιχίων έκατέροθεν έκτισμένων, όπερ δεν συμβιβάζεται προς οχε
τόν ακαθάρτου ΰδατος. "Ενεκα της μεγάλης κλίσεως του εδά
φους ό πυθμήν αύτοΰ δεν εϊνε επίπεδος, άλλ’ έχει ακανόνιστους 
αναβαθμούς.

’Ολίγον άνωτέρω τούτου ύπήρχον προ της άνασκαφής φα
νερά λείψανα ερειπίου τινός έκ μεγάλων πωρίνων λίθων, άτινα 
ένομίζοντο υπό των άρχαιολόγων ώς λείψανα του τείχους της 
πόλεως. Ταΰτα άνασκαφέντα άπεδείχθησαν ότι ήτο μικρός ναός 

έν ρωμαϊκοϊς χρόνοις κτισθείς, μεταβληθείς δε εΐτα εις εκκλησίαν. 
Τό κατά τό πρός δεξιάν άκρον του πίνακος Α σχεδιαγράφημα 
τοΰ κ. Wilberg παριστ^ί αυτόν έν μείζονι μεγέθει. Τά θεμέλια 
αύτοΰ είνε έκτισμένα διά μικρών λίθων μετ’ άμμοκονίας συνδεδε- 
μένων (opus incertum), ολόκληρον δέ τό έμβαδόν αύτοΰ εΐνε 
πεπληρωμένον καί αυτό διά μικρών λίθων καί άμμοκονίας· οί 
τοίχοι τών θεμελίων όμως είνε έπιμελέστερον κατεσκευασμένοι καί 
ΐκανώς ευδιάκριτοι άπό τοΰ παραγεμίσματος τούτου πρό πάντων 
παρά την δυτικήν πλευράν. Τά άνώτερα μέρη είνε έκτισμένα διά 
πωρίνων λίθων ειλημμένων έκ παλαιοτέρων κτιρίων (1), δθεν καί 
ή πληθυς τών τόρμων καί τών οπών της ύπομοχλεύσεως. Ή όλη 
κατασκευή αύτοΰ είνε ήμελημένη, οια έν χρόνοις παρακμής. Ό 
ναός ήτο περίπτερος, έκ τοΰ στυλοβάτου τής περιστάσεως όμως 
σώζεται μόνον ή πρός βορράν μακρά πλευρά, καί αυτής όχι 6 
άνώτατος ύπ’ αυτούς τούς κίονας κείμενος δόμος τών λίθων, άλλ’ 
ό ύπ’ αυτόν (Α). Ή πέριξ στοά ήτο έπεστρωμένη διά πλακών 
πάχους 0,23 μ. περίπου, ώς είνε φανερόν έκ τής λαξεύσεως τών 
λίθων τοΰ σηκοΰ, καίτοι ούδέν ίχνος τών πλακών τούτων διε- 
σώθη. ’Οπισθόδομος δεν υπάρχει. Ή πρός νότον πλευρά τοΰ ση
κοΰ είνε ολόκληρος κατεστραμμένη, αΐ δ’ άλλαι σώζονται μόνον 
μέχρις έδάφους. ’Εκ τών έπί τής πλευράς Ε σωζομένων γραμ
μών α φαίνεται ότι ό τοίχος τοΰ σηκοΰ,είχε πάχος 0,59. Ό- 
ποΐαι ήσαν αί παραστάδες τοΰ προνάου δεν είνε σαφές, διότι αί 
έπί τοΰ δαπέδου γραμμαί β καί β' είνε συγκεχυμέναι, υπάρχει 
δέ πλησιέστατα τοΰ τοίχου τοΰ σηκοΰ καί τετράγωνος βαθεΐα

(1) Όχι όμως καί πολύ παλαιοτέρων, ώς είνε φανερόν Ικ τοΰ σχήματος τών 
δεσμών. Τινές έκ τών λίθων δέν εινε πώρινοι, άλλ’ έκ μιγάδος πέτρας.
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όπή ε προς στερέωσιν άναθήματός τίνος ίσως, ήτις όμως άναμ- 
φιβόλως προέρχεται, έκ παλαιοτέρας χρήσεως τοΰ λίθου προ του 
νά χρησιμοποιηθή είς την οικοδομήν του ναοΰ. ’Εάν έκλάβωμεν 
τάς γραμμάς β ώς ασφαλή ίχνη της παραστάδος, αΰτη θα ήτο 
άσυμμέτρως βραχεία, τδ δέ πάχος αυτής θά ήτο 0,70. Πόθεν 
προέρχονται δέ αί έν τή πλευρά Η δύο γραριριαί δ, αγνοώ.

Έν τφ στυλοβάτιρ του προνάου διεσώθησαν τά ίχνη τριών 
κιόνων διαμέτρου 0,80, ή δέ θέσις του τετάρτου δύναται νά εύ- 
ρεθή έξ άναλογίας τών άλλων. 'Ως έκ τής πλημμελούς κατα
σκευής τού κτιρίου τινές έκ τών κιόνων τούτων δεν στηρίζονται 
ολόκληροι έπΐ τοΰ στυλοβάτου, άλλα καί έ'ξω αυτού κατά 0,10. 
’Επειδή δέ έν τή αντιστοιχώ δυτική πλευρά μεταξύ τού τοίχου 
τοΰ σηκού και τού θεμελίου τού στυλοβάτου τής στοάς ή άπό- 
στασις είνε μεγαλυτέρα ή μεταξύ τοΰ έ'χοντος τά ίχνη τών κιό
νων στυλοβάτου του προνάου καί τοΰ πρό αυτού στυλοβάτου τής 
στοάς, και προσέτι έπειδή τό μεταξύ τοΰ οπισθίου τοίχου τοΰ 
σηκοΰ καί τοΰ πρό αύτοΰ στυλοβάτου τής στοάς διάστημα δεν 
πληροΰται απλώς διά τοΰ είρημένου έκ μικρών λίθων καί άμμο
κονίας παραγεμίσματος, άλλά διακρίνεται ιδιαίτερος τοίχος έν 
τφ μεταξύ ό Κ, πρέπει νά δεχθώμεν ότι καί έν τφ όπισθίφ μέ- 
ρει τοΰ σηκοΰ υπήρχε δευτέρα ένδοτέρα κιονοστοιχία άντίστοιχος 
τή έν τφ προνάφ. Ό δέ κίων, ού τά ίχνη φαίνονται έν τφ δα- 
πέδφ τού οπισθίου τοίχου τοΰ 
σηκοΰ έστήθη αυτόθι άναμφιβό- 
λως καθ’ οΰς χρόνους ό ναός με· 
τεβλήθη είς χριστιανικήν εκκλη
σίαν. Τής θύρας τοΰ σηκοΰ τό 
πλάτος δέν δύναται νά όρισθή 
άκριβώς, καίτοι ευδιάκριτοι είνε 
οϊ τόρμοι τών παραστάδων αυ
τής έν τφ τοίχφ Ζ. Έξαιρου- 
μένων λοιπόν τών παραστάδων 
τοΰ προνάου καί τοΰ πλάτους τής θύρας τοΰ σηκοΰ ή κατά δάπεδον 
κατατομή τοΰ ναοΰ δύναται νά όρισθή κατά τά λοιπά άσφαλώς, 
ώς δεικνύει τό άνωθεν διάγραμμα.
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Περί της καθ’ ύψος κατασκευής αυτού ούδέν δύναται να ρηθή 
ασφαλώς, διότι οϋδεν βέβαιον λείψανον διεσώθη. Μικρότατα τινα 
τεμάχια μαρμάρινου δωρικού γείσου μετά σταγόνων εύρεθέντα 
έντός του ναού έφαίνοντο δεικνύοντα ότι ήτο δωρικού ρυθμού, 
ένόμισα μάλιστα κατά πρώτον ότι ήδύναντο νά άποδοθώσιν εις 
αυτόν καί τεμάχιά τινα μικρών δωρικών κιόνων μετά είκοσι ρα
βδώσεων εύρεθέντα έντός της δεξαμενής Α μετά τών άλλων λί
θων, καίτοι ούδενός αυτών ή διάμετρος υπερβαίνει τά 0,65, 
καθ’ όσον σώζονται. Βραδύτερον όμως παρετήρησα ότι τά εύρε- 
θε'ντα τεμάχια δωρικού γείσου προε'ρχονται έκ δύο διαφόρων οι
κοδομημάτων, ώστε δεν δύνανται μετ’ απόχρωσης πιθανότητος 
νά άποδοθώσιν εις τούτον τον ναόν.

“Οτε ό ναός μετεβλήθη εις εκκλησίαν, ή στοά του προνάου 
φαίνεται ότι άπψκοδομήθη μεταβληθεΐσα εις άγων βήμα, διότι 
ό βόθρος Γ, έν ώ άναμφιβόλως ΰπήρχον τά υπό την αγίαν τρά
πεζαν κατά τά εγκαίνια τών εκκλησιών κατατιθέμενα άγια λεί
ψανα, υπάρχει έν τώ προνάω. Τά άγια λείψανα ΰπηρχον κατα
τεθειμένα έντός παλαιάς ελληνικής νεκροδόχου κάλπης γ έκ λίθου 
μελανός έχούσης τέσσαρα ώτα. Λείψανά τινα κάκιστα ώκοδημέ- 
νων τοίχων Β. καί Β' ίσως άνήκον εις τάς αψίδας του άγιου 
βήματος. Ή εξωτερική κιονοστοιχία έν μέρει τουλάχιστον θά 
ήτο έ'κτοτε κατεστραμμένη, διότι αδύνατον θά ήτο νά άνορυχθή 
ό κατά την μεσημβρινήν μακράν πλευράν τάφος ώς άνωρύχθη, 
αν ΰπεράνω ΐσταντο κίονες. Τάφοι χριστιανικοί έκτος τών έν τφ 
σχεδιαγραφήματι σημειουμένων εϋρέθησαν καί άλλοι, ήτοι τρεις 
μέν πρός βορράν του στυλοβάτου Α δύο δέ κατά την νοτίαν 
πλευράν. Πάντες ούδέν άλλο περιεΐχον πλήν οστών μόνον έν τώ 
έντός του σηκού εΰρισκομένφ εΰρισκομένω εύρέθησαν δύο αργυρά 
ένώτια καί δύο μικροί οστέινοι σταυροί.

Εις τινα θεάν άνήκεν ό ναός ούτος, δεν δύναται νά γνωσθή, 
διότι ούτε υπό τίνος τών αρχαίων μνημονεύεται,ούτε ή άνασκαφή 
παρέσχε τεκμήριόν τι. Μετά τίνος μόνον πιθανότητος ήδύνατό 
τις νά άναφέριρ εις αυτόν την μαρτυρίαν τού ύπό Leake (1) καί 
άλλων έκδεδομένου Βιενναίου ’Ανωνύμου, ότι προς νότον τού

(1) Topogr. von Athen σελ. 346 Ιξ.
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Όλυμπιείου «,εστιν οϊχος βασιλικός πΐήν ωραίος, εις Sr κάτερ
γό μ ενός ό όονζ εις ευωχίαν έκινεΐτο' εκεί έοτι κάί ή Νεάκροννος 
πηγή, ή ΚαΙ.Ιιρόη, εις ήν Λουόμενος άνήρχετο εις τέμενος το 
τής "Ηρας Λεγόμενον καί προΰηύχετο ». Ύπό τά θεμέλια αύτοΰ 
παρά την ΝΑ γωνίαν υπάρχει ίκανώς εΰρεϊα υπόνομος διωρυγ- 
μένη εντός του έξ άμμώδους χεράδος στρώματος, περί ού έγένετο 
λόγος ανωτέρω. Διευθύνεται πρός άνατολάς, ή δέ χρήσις αύτής 
είνε άδηλος· οχετός ΰδατος όμως δεν ήτο, διότι τό στρώμα της 
χεράδος, έν φ είνε διωρυγμένη, καίπερ ϊκανώς συμπαγές διαλύε
ται εύκολώτατα ΰπό του ΰδατος. Φαίνεται δέ ότι είνε παλαιο- 
τέρα του ναοΰ, διότι ύπ’ αυτά τά θεμέλια είνε κατεστραμμένη.

Κάτωθι του ναοΰ τούτου εύρέθη τμήμα τι του ρωμαϊκού τεί
χους τής πόλεως. Είνε φκοδομημένον στερεώτατα έκ παντοίων 
λίθων καί άμμοκονίας· έν αύτφ δέ εύρέθη ένιρκοδομημένον καί 
τεμάχιον έκ γείσου δωρικού οικοδομήματος πολύ παλαιού, ού 
παρέχομεν άπεικόνισιν έν πίνακι Α’. Είνε κατεσκευασμένον έκ 
μαλακού πώρινου λίθου καί σώζει είσέτι καί χρώματα έπ’ αύτοΰ 
τοΰ λίθου άνευ επιχρίσματος έπιβεβλημένα, ήτοι βαθέος μέν κυα
νού επί των έχουσών τάς σταγόνας πινακίδων, άλλαχοΰ δέ έρυ- 
θροΰ. Αί σταγόνες είνε έκ τοΰ αύτοΰ λίθου πεποιημέναι (1).

Ή πρόσοψις τοΰ τείχους φαίνεται ότι ήτο έκ μεγάλων λίθων,, 
οΐτινες έχουσιν άφαιρεθή, φαίνεται όμως τό ύπ’ αύτούς βραχώδες 
έδαφος ώμαλισμένον. Προέχει δέ τοΰ τείχους πύργος τις ού σώ
ζονται μόνον αί πλάγιαι πλευραί, έχουσαι παραδόξως πάχος πολύ 
μικρότερον τοΰ τείχους (2). Τοΰτο προέρχεται πιθανώς έκ τού
του, ότι οΐ την πρόσοψιν άποτελοΰντες λίθοι ίσως έν μέν τω 
πύργιρ ήσαν τεθειμένοι φορμηόόν (γερμανιστί Binder), ενώ έν 
τφ τείχει παρά μήκος (γερμ. Laufer). Όπισθεν τοΰ πύργου 
ύπάρχει κοϊλός τις χώρος άδηλον εις τι χρησιμεύων,παρά δέ την 
δυτικήν πλευράν αύτοΰ καί λεπτόν τι τοιχίον π' έπίσης άνεξή- 
γητον.

(1) Καί τοΰτο χαί πάντα τά παρά τόν ναόν εδρεθέντα αρχιτεκτονικά τεμάχια 
κατεχώσαμεν μετά την άνασκαφήν έν τω βόθρω Γ, άλλα Sί τινα τεμάχια ανάξια 
λόγου έν τω ορύγματι Λ έντός της κοίτης.

(2) Νά υποτεθή οτι δέν ήτο πύργος δεν φαίνεται πιθανόν.
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Κινητοί αρχαίοι έκτος τινων αναξίων λόγου άρχιτεκτονικών 
καί γλυπτών τεμαχίων εύρέθησαν τα εξής-

Τέσσαρα άνάγλυφα καλής τέχνης έκδοθέντα ήδη Ιν τη ’Αρ

χαιολογική Έφημερίδι (1894, σελ. 133 εξ.)· τά δύο είνε ανα
θηματικοί καί καλώς όπωσοΰν διατηρούμενα,τά δ’ έ'τερα δύο άνή- 
κουσιν εις βάθρα καί είνε λίαν έφθαρμένα.

Δύο ευμεγέθη τεμάχια λίαν έκτύπων άναγλύφων καλής τέ
χνης τό μέν Ικ τών σκελών νεανίου, τό δέ έκ του ώμου γυναι- 
γείας μορφής ένδεδυμένης.

Εικονική κεφαλή ρωμαϊκού άνδριάντος.
Έπιγραφαί αί έξης·

1. Μάρμαρον άνηκον εις μεγάλην βάσιν φέρον άνωθεν τά ’ίχνη 
τών ποδών δύο ανδριάντων του μέν μεγαλυτέρου προς δεξιάν, 
του δέ μικρού προς άριστεράν. Πλάτος αυτού 1,72, ύψος 0,29, 
πάχος μέχρι 0,82. Άμφότεραι αί προς τά όπισθεν γωνίαι είνε 
άποκεκομμέναι, φέρει δέ καί άλλας βλάβας. Προς δεξιάν ό λίθος 
έ'χει άναθύρωσιν, αν δέ καί προς άριστεράν είχεν άναθύρωσιν η 
όχμ δέν είνε φανερόν. Ή επιγραφή υπάρχει έπί τής μακράς πλευ
ράς ίκανώς οϋσα άποτετριμμένη καί λίαν δυσανάγνωστος πολ- 
λαχού.

-_.ΑΙΟΚΛ.ΣΔι..ΛΙ-...Ι.ΟιιΙΛι.ΜιΙΕ£ΕΝιιΑτΣ...........ιι.,.ΔΙΟ
ΣΥΠΑλΗΤΤΙΟΣ ' ΟΛιΛΙΣΔΙΟΚΛΗΓΊΔΙΟΚΛΕΟΥ_ . . ΣΥΤΤΑ

ΤΟ ΝΥΟΝΔιΟΚΛΗΝ ΣΥΙΤΑΛΗΤΤΙΟ Ν ΝΛΥΑ°ΧΗΣΛ..........ΛΥΤΟ
ΑΙ.ΟΗΚΕΝ ΑΝΕΘΗ.ΑΝ ΟΝΣ.

ΟΛΣ. .

Έν τη βάσει ύπήρχον ώς φαίνεται, τρεις έπιγραφαί άντιστοι- 
χούσαι εις τρία άγάλματα, ίστάμενα έπ’ αυτής. Τά χάσματα 
έπληρώσαμεν διά στιγμών πρός δήλωσή τής μεταξύ τών σωζο- 
μένων γραμμάτων άποστάσεως καί διότι ένιαχοΰ δέν είνε φανε
ρόν πόσα γράμματα ύπήρχον καί ήφανίσθησαν. Άναμφιβόλως 
όμως θέσεις τινές μεταξύ τών τριών έπιγραφών ήσαν κεναί. Έν 

τώ πρώτω στίχφ έπειδή τά γράμματα τής πρώτης επιγραφής 
πλησιάζουσι πολύ πρός τά τής δευτέρας, φαίνεται ότι έτέθη κά
θετος γραμμ-ή πρός χωρισμόν αυτών, διότι αύτη δέν φαίνεται νά 
είνε γράμμα.
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Στ. 1. Έν άρχη της δευτέρας επιγραφής δεν δύναται νά άνα- 
γνωσθη Ή Βου2ή, άριφίβολος δε θα ήτο καί ή άνάγνωσις [\4]- 
($?/Ka«)[<y](r) δια την δυσκολίαν της άναγνώσεως τών έπομένων. 
Μετά την κάθετον γραμμήν δύνανται νά ύπηρχον δύο γράμματα, 
διακρίνεται όμως πρό τοϋ Ο εν μόνον άμφίβολον Ιχνος ώςΛ.Τό 
Μ λίαν άμφίβολον. ΕΣΕΝ βέβαια. Έπειτα δύναται νά άνα- 
γνωσθίί οχι άπιθάνως παίς γ πιθανώ ιερόν ό σύνδεσμος καί

α'. β'. ν'.

Διοκλ[η]ς Δ[ιοκ] λέ[ους] ------ - - - Διο[χλ. .
Συπαλϊ{ττιος - - Διοκλην Διοκλέου[ς] Συπα[λτίττ ..

τον υιόν Διοκλην Συπαλ?[ττιον ν(α)υ(αρ)χϊ{σ[αντα] - -
ά[νέ]θηκεν άνέθηκ[α]ν - -

2. Τεμάχιον επιτύμβιου κιονίσκου, ύψους 0,50, διαμέτρου 
0,42

Φ Λ Α Β I Ο Σ Φλάβιος
\ Α Μ Η Δ Η Σ [Πα](λ)αμήδης

I Μ Ο Σ 
ΟΥ 
ΙΟΣ

-ψ,ος 
■ ου 
-ιος

Οΐ τρεις τελευταίοι στίχοι είνε μεταγενέστεροι τών άλλων τά 
δέ γράμματα αυτών πολύ μικρότερα.

3. Τεμάχιον εΰμεγέθους έπιτυμβίου^κιονίσκου ύψους 0,50.

ΑΛ / Ο Σ - αλ[λ]ος
ΟΛΛΟ.ΑΝΟΥ [Άπ]ολλοφάνου

I I Θ Ρ Α . . Ο Σ [Τε]ιθράσιος

Τό πρώτον γράμμα πιθανώς ητο Ε.
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4. ’Επιτύμβιος κιονίσκος ύψους 1,10, διαμέτρου 0,35

\ΕΟ ΚΡΑΤΕΙ A 
ΥΚΛΕΟΥΣ 
'ΝΕΜΕΕΩΣ 
ΘΥΓΑΤΗΡ 
ΑΜΦΙΟΥ 
ΑΦΙΔΝΑΙΟ Υ 

ΓΥΝΗ

[Κλ]εοκράτεια
[Ε]ΰκλε'ους
[Τρι]νεμεέως
θυγάτηρ
’Αμφίου
Άφιδναίου

γυνή.

5. Τεμάχιον μαρμ,αρίνης πλακός έκ δεξιών μέν φαινόμενον 
άκέραιον, τα δ’ άλλοθεν ελλιπές. “Υψος μέχρι 0,15, πλάτος μέ
χρι 0,12. Τά γράμματα ύπάρχουσι προς το άνω μέρος, τό δε 
κατώτερον άγραφον.

\ΝΩΟ -(α)νώ(Θ). ..
• ΠΙΩ [ Άσκλη]πιώ (;).

6. Μάρμαρον έκ τής γωνίας βάσεως βάθρου ελληνικών χρό
νων. Πλάτος μέχρι 1 μ. ύψος μέχρι 0,25, πάχος μέχρι 0,57. 
’Επί τής μικράς πλευράς ύπάρχουσι τά εξής σημεία μεγέθους 
0,09-0,10 έν χριστιανικοϊς χρόνοις προστεθειμένα:

C -p· A

"Αξιόν αναγραφής εύρημα είνε προσέτι καί πρόσθιον ήμίτομον 
κεφαλής πήλινου ειδωλίου έξ έρυθράς γής άνευ γανώσεως παρι- 
στώντος αίθίοπα.

Ανδρεας Ν. Σκιάς
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ΠΙΝΑΞ A.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΡΧ. ΕΤΑΙ ΡΙΑΣ 1893 .

07.10ο,

Ο ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΔΕΞΙΑΝ ΟΧΘΗΝ 
EYPEOEIS ΝΑΟ£
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΡΧ. ΕΤΑΙ PI ΑΣ 1893. ΠΙΝΑΞ Β.

ΑΝΑΣ ΚΑΦΑ1 ΕΝ ΘΟΡΙΚΠι

, 0 5
Iiml mil... . J_____ ' ' ι '---------1--------- 1--------- 1--------- 1--------- 1

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:16 EEST - 54.226.8.97



■ ?<.... <

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:16 EEST - 54.226.8.97



ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ 

r no

ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΙΙΕΡΙΟΔΟΣ ΤΡΙΤΗ

Της εφημερίδος έχδίδοται κατά τριμηνίαν εν τεύχος σχήματος τετάρτου, πε- 
Ρ'έ'/ον τρία τουλάχιστον τυπογραφικά φύλλα χαΐ τρεις πίνακας.

Μέχρι τοΰδε έξεδόΟησαν :
Τόμος Α°< 1883, Ιχ 18 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 4 διπλοί, χαΐ 9 άπει- 

κονισμάτων Ιν τω χειμένιρ.
Το'μος 15»! 1884, έκ 14 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων, (ον 7 διπλοί, καί 7 άπει- 

κονισμχτων έν τω χειμένιρ καί παρενΟέτων πινάκων.
Το'μος Γ»ι 1885, Ικ 17 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων, ών 8 διπλοί, καί 14 άπει- 

κονισμάτων εν τω κειμένω καί παρένθετων πινάκων.
Το'μος Δ°! 1886, εκ 17 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 4 διπλοί, καί 10 άπει- 

κονισμάτων έν τω κειμένω καί παρενΟέτων πινάκων.
Τόμος Ε«« 1887, έχ 14 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ων 6 διπλοί, καί 38 άπει- 

κονισμάτων έν τω κειμένω κάί παρενΟέτων πινάκων.
. Τόμος Τ»! 1888, έχ 13 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων, ων 5 διπλοί, καί 20 άπει- 
κονισμάτων έν τω κειμένω καί παρενΟέτων πινάκων.

Τόμος Ζ»! 1889, έκ 14 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 1 διπλούς,καί 12άπει- 
κονισμάτων έν τω κειμένω.

Τόμος Η»! 1890, έχ 15 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ων 1 διπλούς,καί 11 άπει- 
κονισμάτων έν τω χειμένιρ καί παρενΟέτων πινάκων.

Τόμος Θ»! 1891, έκ 12 τυπ. φύλ. μετά 15 πινάκων, ων 1 διπλούς,καί 4 άπει· 
κονιαμάτων έν τω κειμένω καί παρένθε'του πίνακος.

Τόμος I»! 1892, έκ 16 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 1 διπλούς,καί 13 άπει- 
κονιαμάτων έν τω κειμένω.

Τόμος ΙΑ»! 1893, έκ 14 τυπ. φύλ. μετά 15 πινάκων, ών 1 διπλούς, καί 11 
άπεικονισμάτων έν τώ κειμένω καί παρενΟέτων πινάκων.

Τόμος ΙΒ»! 1894, έκ 17 τυπ. φύλ. μετά 14 πινάκων, ών 1 διπλούς, καί 8 
άπεικονισμάτων έν τω κειμένιρ καί παρένθετου πίνακος.
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ΕΝ ΤΩ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΗ 2

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Έφημερίς ’Αρχαιολογική, άσορίδσα τάς Ιντός της 'Ελλάδος άνευρισκομένας αρ
χαιότητας. Έν Άθήναις, 1837-1860. Τεύχη μοναδικά, 1-4,11-29 (14 ον 
και 16°ν δέν έξεδο'θη), 50-55. Έκαστον τεύχος .... Δρ. 1 

’Αρχαιολογική Έφημερίς, έκδιδομένη Οπό τής εν Άθήναις ’Αρχαιο
λογικής Εταιρίας. Περίοδος δεύτερα, 1862. Έν Άθήναις,
1862. Τεύχη A'.-ΙΒ'. , . » 12

— 1869-1874. Τεύχη ΙΓ'.-ΙΖ'. Έκαστον τεΰχος. ... » 3
Έπιγραφαί άνε’κδοτοι άνακαλυφθεΤσαι και έκδοθεΐσαι υπό τοΰ ’Αρχαιο

λογικού Συλλο'γου. Έν Άθήναις, 1851-1855. Φυλλάδιον 2.3.
(τό 1ον φυλλ. 1851 δεν ύπάρχει) εις 4ον. Έκαστον τεΰχος . » 1

Πρακτικά τής επί τοΰ Έρεχθείου ’Επιτροπής. Έν Άθήναις 1853.
εις 4°ν μετά 8 πινάκων ................................................................» 1

Έπιγραφαί Ιλληνικαί κατά τό πλεΐστον ανέκδοτοι, έκδιδο'μεναι υπό τής 
έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρίας. Φυλλάδιον Αον (ά'λλο
δέν έξεδο'θη). Έν Άθήναις 1860. εις 4°ν.................................... » 1

Γενικαί συνελεύσεις των εταίρων τής εν Άθήναις Αρχαιολογικής Ε
ταιρίας, 1860-1870. Έν Άθήναις 1860- 1870. Τεύχη 11
εις 40ν. Έκαστον τεΰχος................................................................ » 1

Πρακτικά τής έν Άθήναις’Αρχαιολογικής Εταιρίας, 1872-1881 (τό 
τεΰχος τοΰ 1871 δέν υπάρχει). Έν Άθήναις, 1872- 1882.
Τεύχη 10 εις 80ν. Έκαστον τεΰχος ....... » 1

— 1882-1893. Έν Άθήναις, 1883-1895. ΐεύχη 12 εις 8« .
'Έκαστον τεΰχος .... .................................................. » 3
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