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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έν Άθήναις, έν τω Έθνικψ Πανεπιστημίου τή 8τι ’Ια
νουάριου 1895, ημέρα Κυριακή και ώρα 10ϊ) π. μ. συν- 
ήλθον -έταΐροι 41 προσκληθέντες ύπό τοΟ Προέδρου τοΟ 
Συμβουλίου Δ. Τσιβανοπούλου, ίνα κατά τα άρθρα 31 καί 
32 τοΟ ’Οργανισμού της Εταιρείας έκλέξωσιτό Προεδρεΐον 
της Συνελεύσεως, άκούσωσι τής το0 έτους 1894 λογοδο 
σίας του Συμβουλίου καί έκλεςουσι τριμελή έξελεγκτικήν 
’Επιτροπείαν.

Γενομένης μυστικής διά ψηφοδελτίων ψηφοφορίας έξε- 
λέγησαν Πρόεδρος τής Συνελεύσεως ό Άντ. Ζυγομαλάς 
διά ψήφων 39, ’Αντιπρόεδρος ό Μ. Λαμπρινίδης διά ψή
φων 37, Α’ γραμματεύς ό Αουδοβ. Νικολα'ιδης διά 
ψήφων 28 καί Β’ γραμματεύς ό Β. Αεονάρδος διά ψή
φων 27.

Καταλαβών την έδραν δ έκλεχθείς Πρόεδρος τής Συνε
λεύσεως Άντ. Ζυγομαλάς ηύχαρίστησε τούς έταίρους έπί 
τή τιμή, ήν άπένειμαν αύτω, καί έξήρε την χρησιμότητα 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, ήτις πολυτίμους παρέσχεν 
ύπηρεσίας εις την άρχαιολογικήν έπιστήμην καί σπουδαίους
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έπλουτισε διά των εργασιών της τά Μουσεία του Κράτους, 
πολλάς δέ και εις τδ μέλλον θέλει παράσχει υπηρεσίας 
κατά την νέαν περίοδον αύτης,είς ήν τώρα είσήλΟε. Το έπ 
έμοί, είπε, θέλω προσπαθήσει νά άνταποκριθώ εις την έκλο- 
γήν 'Χμών διευθυνων τάς εργασίας τής Συνελευσεως έν 
άμεροληψία και πιστή τηρήσει του καταστατικοί»,δπερ προ 
ολίγου χρόνου έψηφίσατε.

Άνελθών ειτα το βήμα ό γραμματεϋς του Συμβουλίου Π. 
Καββαδίας άνέγνω την ΰπ’ αΰτου συνταχθεϊσαν καί υπό του Συμ
βουλίου έγκριθεΐσαν λογοδοσίαν του έτους 1894 έχουσαν ούτως:

Κύριοι,

Κατά το λήξαν έτος 1894 ή Εταιρεία ημών είσήλθεν εις 
νέαν περίοδον βίου.

Τή 13 Μαρτίου 1894 συνήλθον οί εταίροι εις συνεδρίαν ί'να 
άκούσωσιν τής περί τοΰ απολογισμού του 1893 έκθέσεως τής 
εξελεγκτικής επιτροπής καί προβώσιν εις τάς διά τό έτος 1894 
αρχαιρεσίας. Άλλ’ ή υπό τοΰ είσηγητοΰ τής επιτροπής ταύτης 
Π. Παπαναστασίου άναγνωσθεΐσα έκθεσις κατήγγειλεν ανωμα
λίας έν τή διαχειρίσει των τής Εταιρείας. Θόρυβος δ’ έκ τού
του ικανός έγένετο έν τή συνελεύσει καί πολλοί των εταίρων, έν 
οις καί οί πλεϊστοι των τέως συμβούλων , έζήτησαν την αναβο
λήν τής συνεδρίας, ΐνα λάβη καιρόν τό συμβούλων νά άνα- 
σκευάσγ] τάς έξενεχθείσας μομφάς καί οΰτω δυνηθή ή των εταί
ρων συνέλευσις νά άποφανθή έπί των ΰπ’ οψιν αυτής λογαρια
σμών έν πλήρει καί άκριβεϊ τών πραγμάτων γνώσει. Τοΰτο έγέ
νετο δεκτόν.

Τό συμβούλων, ϊνα άρη πάσαν τυχόν υπόνοιαν περί τής ΰπ’ 
αυτοΰ μη κανονικής διαχειρίσεως τών τής Εταιρείας, ένόμισεν 
έπιβαλλόμενον έαυτώ καθήκον νά μη περωρισθή μόνον εις την 
προς τους εταίρους άπολογίαν του αλλά νά ύποβάλη εαυτό καί 
ΰπο τόν έλεγχον τής κυβερνήσεως, πρόθυμων νά δώση λόγον τών
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πράξεων του συμφώνως προς τον νόμον ΒΡΞΗ' της 16 Φε
βρουάριου 1893. Όθεν τό ρ.έν έξητήσατο παρά της κυβερνή- 
σεως νά διορίση έλεγκτάς πρός έζέτοοσιν των της διαχειρίσεως 
αυτοΰ, τό δε συνέταξε μακράν προς τους εταίρους έκθεσιν άνα- 
σκευαστικήν τώ/ έν τη εκθέσει της έξελεγκτικης επιτροπής.

Ή κυβέρνησις διώρισεν έλεγκτάς του; Θ. Κετσέαν καί Ήρ. 
Πανουργίαν (τόν μεν αντιπρόεδρον τον δέ μέλος του ’Ελεγκτι
κού Συνεδρίου), καί τόν Α. Στούπην, νομικόν σύμ,βουλον, οϊτι- 
νες έξετάσαντες έπισταμένως τά έν τη Έταιρείιγ οΰδέν κατήγ
γειλαν κακώς γενόμενον έν αυτή.

Οΐ εταίροι συνήλθον εις συνεδρίαν τη 10 ’Απριλίου καί, άκου- 
σαντες της απολογίας τοΰ συμβουλίου, όμοφώνως ένέκριναν τους 
ΰπό τόν έλεγχον αυτών λογαριασμούς τοΰ 1893. Δεν προέβησαν 
όμως εις αρχαιρεσίας, άλλ’άπεφάσισαν νά τροποποιήσωσι προη
γουμένως τόν έν ίσχύϊ ατελή,κατ’ αυτούς,οργανισμόν της Εται
ρείας. Έξελέξαντο δέ πρός σύνταξιν νέου οργανισμού πενταμ-ελή 
έπιτροπην άποτελουμένην έκ τών Στ. Δραγούμη, Δ. Μακκά καί 
Π. Καββαδία, συμβούλων της Εταιρείας, Π. Παπαναστασίου, 
είσηγητοΰ τής έξελεγκτικής έπιτροπής, καί Στ. Άνδροπούλου, 
αρεοπαγίτου καί αρχαίου εταίρου.

Ή έπιτροπή αΰτη έπί πολυν χρόνον έργασθεϊσα έξεπόνησε τόν 
νέον οργανισμόν, ον λεπτομερώς καί διά μακρών συζητήσαντες 
οί εταίροι έν ταϊς συνεδρίαις αυτών τής 23 Σεπτεμβρίου καί τής 
2, 9, 16, 23 καί 30 ’Οκτωβρίου άπεδέξαντο σχεδόν διά παμψη
φίας, έλαχίστας έν αύτώ έπενεγκόντες τροποποιήσεις. Ούτος δέ 
ό οργανισμός έγένετο ό καταστατικός νόμ,ος τής Εταιρείας, έγ- 
κριθείς διά του άπά 21 Νοεμβρίου 1894 Β. Διατάγματος, έν ω 
ρητώς χαρακτηρίζεται ώς τελειότεροι; τοΰ τέως υφισταμένου.

Κατ’ άκολουθίαν προσωρινής διατάξεως τοΰ νέου όργανισμοΰ 
έκλήθησαν οί εταίροι ύπό τοΰ Σταύρου ’Ανδροπούλου, προεδρεύον- 
τος τής συνελεύσεως, εις συνεδρίαν τη 4 Δεκεμβρίου 1894, ί'να 
προβώσιν εις τάς άπό τής 13 Μαρτίου άναβληθείσας αρχαιρε
σίας. Έψήφισαν έν όλω κατά την συνεδρίαν έκείνην 146 Ιταί- 
ροι. Έξελέγησαν δέ αντιπρόεδρος ό Σ. Φιντικλής διά ψήφων 
130, γραμματεϋς ό Στ. Κουμανούδης διά ψήφων 135, καί σύμ-
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βουλοι οί Δ. Τσιβανόπουλος διά ψήφων 111, Π. Καββχδιας διά 
ψήων 107, Γ. Νικολαέδης διά ψήφων 93, ’Αντώνιος Οικονό
μου διά ψήφων 86, Σταύρος Άνδρόπουλος διά ψήφων 82, Γ. 
Τυπάλδος Κοζάκης διά ψήφων 81 , Ί. Σβορώνος διά ψήφων 
79, Δ. Φίλιος διά ψήφων 76, και Κ. Μυλωνάς διά ψήφων 75. 
Πρόεδρος τοΰ συμβουλίου οΰδείς έξελέγη, διότι ό λαβών τάς 
πλείονας σχετικώς ψήφους (ψήφους 73) Στ. Δραγούμης, ό άπο 
εικοσαετίας περίπου συνεχώς διατελέσας με'λος τοΰ συμβουλίου 
τής 'Εταιρείας, δέν έτυχε τής κατά τό καταστατικόν άπολυτου 
πλειονοψηφίας. ’Αναπληρωτικοί σύμβουλοι άνεδείχθησαν οι Π. 
Παπαναστασίου διά ψήφων 7 1, Δ. Μακκας διά ψήφων 69 καί 
Ν. Πολίτης διά ψήφων 63.

Τή 4 Δεκεμβρίου έγε'νετο προς εκλογήν τοΰ προέδρου δεύτερα 
των εταίρων συνεδρία καθ’ ήν ό Στ. Δραγουμης έλαβε ψήφους 
57 έπί 113 ψηφοφορησάντων. Ό αριθμός ούτος των υπέρ του 
Στ. Δραγούμη ψήφων έθεωρήθη καί διετυπώθη έν τοΐς μετά την 
διαλογήν ΰπογραφεΐσι ΓΙρακτικοΐς ώς μή άποτελών άπόλυτον 
πλειονοψηφίαν. Κατ’ ακολουθίαν έκλήθησαν οί εταίροι καί τρί— 
την φοράν, τή 18 Δεκεμβρίου, προς εκλογήν τοΰ προέδρου διά 
σχετικής πλέον, συμφώνως τώ καταστατική,πλειονοψηφίας. Έν 
άρχή όμως τής συνεδρίας ταύτης έ'νστασις έγε'νετο υπό πολλών 
εταίρων ότι δέν πρέπει νά γείντρ ψηφοφορία,διότι ό Στ. Δραγού
μη ς έξελέγη νομίμως πρόεδρος, άφ’ οϋ έλαβε ψήφους 57, ήτοι 
μίαν ψήφον πλειότερον τοΰ αθροίσματος τών ψήφων, άς έλαβον οί 
αντίθετοι αύτοΰ, συμπεριλαμβανομένων καί τών λευκών ψήφων. 
Στηριζόμενοι δ’ οΰτοι καί εις γνώμας νομομαθών περί σημα
σίας τής άπο.Ιύτου π.Ιειοψηφΐα? καί εις γνώμην τής ολομέλειας 
τοΰ νομικοΰ συμβουλίου έζήτουν νά άνακηρυχθή ό Στ. Δραγουμης 
ώς πρόεδρος ή τουλάχιστον νά έρωτηθή ή συνέλευσις, άν θεωρή 
αυτόν τυχόντα τής άπολυτου πλειοψηφίας ή ου. Σημειωτέου δ’ 
ότι τοιαύτη γνώμη περί νομίμου εκλογής ώς προέδρου τοΰ Στ. 
Δραγούμη είχε ποοταθή καί έν τή συνεδρία τοΰ συμβουλίου τής 
19 Δεκεμβρίου καί ΰποστηριχθή υπό τινων μελών τοΰ συμ,βου- 
λίου (τών Π. Καββαδία, Γ. Νικολαίδου καί Κ. Μυλωνά).

Εις τάς ένστάσεις ταύτας ό προεδρεύων τής συνελεύσεως άντε'*
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ταξεν δτι το ζήτημα τής απολύτου πλειονοψηφίας έλυσεν ή αρ
μόδια κατά τον οργανισμόν επιτροπεία άμετακλήτως, τοιοΰτον 
δ’ ήτο καί τό πνεύμα τής συνελεύσεως" διότι πόρισμα τής έν 
αυτή γενομένης περί του πρακτε'ου συζητήσεως ήτο ή άπόφασις 
τής επιτροπείας περί έπαναλήψεως τής εκλογής. "Αλλων δ’ εις 
ταΰτα άντιλεγόντων καί πολλού λόγου γινομένου, ό Δ. Μακκάς 
ένεχείρισε τω προεδρεύοντι καί άνέγνω επιστολήν του Στ. Δρα- 
γούμη, έν ή ούτος έδήλου ότι παραιτεϊται την προεδρίαν καί δεν 
επιθυμεί ν’ αναγραφή πλέον τό όνομά του έν ψηφοδελτίω. Κλη- 
θε'ντων δέ τότε των εταίρων εις ψηφοφορίαν, έ'νστασις έγένετο 
νά διαλυθή ή συνεδρίασις ένεκα του κατά την ημέραν εκείνην 
έπισυμβάντος θανάτου του αντιπροέδρου τής Εταιρείας. Ή συνέ· 
λευσις βοή άπεφάσισε τάδε: « επειδή άπέθανεν ό αντιπρόεδρος
του συμβουλίου τής Εταιρείας Σπυρ. Φιντικλής, ή Συνέλευσις 
πενθούσα αναβάλλει τήν εκλογήν τού προέδρου τής Εταιρείας 
εις τήν 28 Δεκεμβρίου, ότε θά συνέλθγ πάλιν καλουμένη προση- 
κόντως ύπο τού προέδρου αυτής». Τή ήμέριρ ταύτη, ήτοι τή 
28 Δεκεμβρίου,συνήλθον πάλιν οι εταίροι καί εξέλεξαν πρόεδρον 
τον έκ των μελών τού συμβουλίου Δημοσθένη Τσιβανόπουλον, 
Εισαγγελέα τού Άρείου Πάγου, διά ψήφων 93 έπί 115 ψηφο- 
φορησάντων.

Εις άντικατάστασιν τού έκλεγέντος προέδρου μέλους τού συμ
βουλίου Δ. Τσιβανοπούλου έκλήθη ό πρώτος άναπληρωτικός 
σύμβουλος Π. Παπαναστασίου. Είτα έξελέξατο τό συμβούλιον 
αντιπρόεδρον, εις άντικατάστασιν τού άποβιώσαντος Φιντικλέους, 
τόν σύμ.βουλον καί πρώην ταμίαν τής Εταιρείας Γ. Νικολαίδην 
καί έκάλεσεν εις άναπλήρωσιν τής δευτέρας οϋτω κενωθείσης 
θέσεως συμβούλου τόν δεύτερον άναπληρωτικόν Δ. Μακκάν.

Καταρτισθέν ούτω καί συυ.πληρωθέν τό συμβούλιον ήλπιζεν 
ότι θά ήδύνατο πλέον νά προβή άπροσκόπτως εις τά πολλά καί 
επίπονα τό κατ’άργάς έ'ργα’αΰτού πράς εφαρμογήν τού νέου τής 
Εταιρείας οργανισμού" άλλ’ έν τή συνεδρία αυτού τής 29 Δε
κεμβρίου 1894 υπεβλήθη έγγραφον τού γραμματέως τής 'Εται
ρείας έχον ούτως:
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Προς τον κ. Δηριοσθ. Τσιβανόπουλον, Πρόεδρον 
της έν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας

Άζιότι/ts κύριε,

Ααμβάνω την τιμήν νά υποβάλω ύμΐν διά του παρόντος την 
άπό της Γραμρ-ατείας της έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εται
ρείας παραίτησίν μου και σας παρακαλώ νά πιστεύσητε ότι δια- 
τελώ τιμών υμάς έξαιρέτως

Στέφανος Α. Κοτμανουδης.

Πολύς έγένετο, ώς είκός , λόγος έν τώ συμβουλίω περί της 
προς παραίτησίν άποφάσεως ταύτης του γραμμ.ατέως. Είς τών 
συμβούλων άνεκοίνωσεν, ότι εις την άπόφασιν ταύτην προέβη ό 
γραμματεύς άγανακτών έπΐ τη εϊσόδω εις τό συμβούλιον του 
πρώτου άναπληρωτικοΰ συμβούλου, μεθ’ ού δεν έδύνατο νά συν- 
εργάζηται. Άλλ’ ό λόγος ούτος της παραιτήσεως δύναται νά έ'χη 
σχέσιν οΰχί προς τά έ'ργα καί την δικαιοδοσίαν τού συμ.βουλίου, 
άλλά προς την συνέλευσιν τών εταίρων, ής αΐ άποφάσεις είνε σε
βαστά! καί άνέκκλητοι. Τό συμβούλιον άναγνωρίζον όμοφώνως 
τάς μεγάλας υπέρ της Εταιρείας έργασίας του Στ. Κουμανούδη 
έΟλίβη έπί τη πρός παραίτησίν προθέσει του, άνέθηκε δέ είς τον 
πρόεδρον νά παρακαλέση αυτόν νά μή έμμείνη έν τη άποφά- 
σει του, άλλά νά εξακολούθηση παρέχων τώ συμβουλίω την πο
λύτιμον αύτοΰ συνεργασίαν καί κατά την νέαν ταύτην της Ε
ταιρείας περίοδον. Άλλά καί εις την παράκλησιν ταύτην καί εις 
δευτέραν παράκλησιν γενομένην αΰτώ, κατ’ άπόφασιν του συμ
βουλίου, ΰπά τριμελούς έπιτροπής,ό Στ. Κουμανούδης άντέταξεν 
άπόλυτον άρνησιν, δηλώσας ότι εμμένει έν τη παραιτήσει του.

Τό συμβούλιον προέβη, καθ’ ο είχε καθήκον, εις την εφαρμο
γήν του ’Οργανισμού. Άποδεχθέν την παραίτησίν του Στ. 
Κουμανούδη έξελέξατο γραμματέα τόν σύμβουλον Π. Καββα- 
δίαν, γενικόν έ'φορον τών άρχαιοτήτων. Συγχρόνως άπεδέξατο 
τάς παραιτήσεις καί δύο συμβούλων, τών Δ. Φιλιού καί Ί. Σβο- 
ρώνου, καί έκάλεσεν εις πλήρωσιν μιας θέσεως τόν τρίτον άνα-
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πληρωτικόν Ν. Πολίτην, δστις όμως έδήλωσεν Ιγγραφως τφ 
Προέδρω ότι παραιτεϊται το δικαίωμα τοΰτο. Πρός πλήρωσιν 
των κενωθεισών οΰτω τριών θέσεων συμβούλων θέλετε κληθή έν 
κχιρφ ίνα έκλέζητε νέα μέλη.

Οΐ άποτελοΰντες νΰν τό συμβούλιον, έμμένοντες έν τη θέσει, 
ην ή εύμ.ενής υμών ψήφος ώρισεν αύτοΐς, καί εργαζόμενοι έκα
στος κατά το ένόν, έλπίζουσιν ότι θέλουσι δυνηθή νά έκπληρώ- 
σωσι τό καθήκον των.

Ταΰτα είνε, κύριοι, τα. γενόμενα πρός έπιψήφισιν του νέου 
’Οργανισμού της Εταιρείας καί προς συγκρότησιν του ενώπιον 
υμών παρουσιαζομένου σήμερον συμβουλίου. Μεταβαίνομεν τώρα 
εις την έ'κθεσιν τών πεπραγμένων τής Εταιρείας. Καί πρώτον ό 
λόγος έστω περί εταίρων.

Νέοι εταίροι ένεγράφησαν έν τφ μητρφφ κατά, τό έτος 1894 
15. Τών παλαιών δ’ εταίρων άπεβίωσαν οΐ Ευστράτιος Καλό- 
παις εκ Θηβών, (άνήρ ζηλωτής τών τής ’Αρχαιολογίας, πολ- 
λαχώς γενόμενος χρήσιμος υπέρ τών άρχαιοτήτων τής ιδιαιτέρας 
αύτοΰ πατρίδος), Παν. Παυλίδης, καθηγητής του Έθν. Πανε
πιστημίου, Βασ. Οίκονομ.ίδης, Νικ. Μοσχάκης καί Th. Ludlow 
(έν ’Αμερική). Κατά τάς άρχάς του αύτοΰ έτους άπεβίωσεν 
είσέτι 6 εταίρος Habbo Lolling, άνήρ τών γενναιότατων εργα
τών τής ’Αρχαιολογικής επιστήμης. Γερμανός τήν καταγωγήν ό 
Lolling έγκατεστάθη παρ’ ήμϊν ποο εικοσαετίας καί διέτριψε 
περί τοπογραφικάς καί ιδίως επιγραφικής μελέτας. Τά περί το
πογραφίας τής Ελλάδος δημοσιεύματα αύτοΰ, αΐ πρός έκδοσιν 
τοΰ Corpus Inscriptionum έργασίαι αύτοΰ, ή έκτακτος αύτοΰ 
εμπειρία περί τήν άνάγνωσιν τών έπιγραφικών κειμ.ένων καί αΐ 
έργασίαι αύτοΰ πρός ίδρυσιν τοΰ παρ’ ήμιν ’Επιγραφικού Μου
σείου, εις ού τήν υπηρεσίαν προ οκταετίας είχε προσληφθή ύπά 
τής κυβερνήσεως, ταΰτα πάντα τον έν τή ακμή τής ηλικίας του 
άποθανόντα Lolling:κατέστησαv πολύκλαυστον.

Ένταΰθα δέ τοΰ λόγου γενόμενοι δέον νά μνημ.ονεύσωμ,εν καί 
του θανάτου έπιτιμίου εταίρου τής Εταιρείας ημών, τοΰ έν τώ 
Πανεπιστημίω τοΰ Μονάχου καθηγητοΰ τής ’Αρχαιολογίας Ερ
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ρίκου Brunn , τοΰ κορυφαίου των αρχαιολόγων των ήμετε'ρων 
χρόνων. Εύλογοΰντες την μνήμην του Brunn ημείς οί “Ελληνες 
άποτίνομεν αύτω ιδιαίτατα φόρον εύγνωμοσύνης ώς μαθηταί 
προς διδάσκαλον, διότι πάντες σχεδόν οί νεώτεροι ήμεϊς,οσοι περί 
την ’Αρχαιολογίαν διατρίβομεν, παρά τφ Brunn έμαθητεύ- 
σαμεν.

"Αλλου δέ άνδρός ό θάνατος καιρίως επληξε την ήμετέραν 
Εταιρείαν. Ληγοντος τοΰ έτους άπεβίωσεν ό ϋπυρόδων 
Φοντοκλής, καθηγητής έν τώ Έθνικώ Πανεπιστημ.ίω καί άπό 
τεσσαράκοντα περίπου ετών διατελών συνεχώς αντιπρόεδρος της 
Εταιρείας. 'Ο θάνατος τοΰ Φιντικλέους είνε διά την Εταιρείαν 
ήμ.ών μεγάλη καί ανεπανόρθωτος απώλεια. Ούδέν σχεδόν εργον 
έξετε'λεσεν ή Εταιρεία κατά τά μακράν τοΰτο χρονικόν διάστημα 
άνευ της κατά τό μάλλον καί ήττον συμμετοχής του Φιντι- 
κλε'ους. Τάς έν Άθήναις γινοριε'νας άνασκαφάς τακτικώτατα 
παρηκολούθει συνεχώς διατελών ρ/,ε'λος της έπιστατούσης αύτάς 
επιτροπείας' τάς δ’ έν ταϊς έπαρχίαις , ών πολλαί τη πρωτο
βουλία αύτοΰ έγίνοντο, έν τοϊς πρώτοις έ'σπευδεν αύτάς νά έπι- 
σκέπτηται, ούτε κόπων ούτε δαπάνης φειδόμενος, μεγάλην προσ- 
κτώριενος οΰτω πείραν,έξης πολλά ωφελούντο οί έν τώ συμβου- 
λίω συνάδελφοι αύτοΰ, οσάκις έπρόκειτο νά άποφασίσωσί τι περί 
σχετικών πρός τά έ'ργα ταΰτα ζητημάτων. Ό Φιντικλης ήτο ή 
προσωποποίησις, δυνάμεθα νά εΐπωμεν, τοΰ υπέρ της σωτηρίας 
τών αρχαιοτήτων αύστηροΰ δικαίου. 'Οσάκις έπρόκειτο νά άπο- 
φασισθη ή αγορά αρχαιολογικού τίνος τόπου καί νά όρισθη ή 
τιριη αύτοΰ, αύτός, ό άδε'καστος καί άκαρ/,πτος Φιντικλης, ήτο 
πάντοτε το πρωτεύον μέλος τής πρός τοΰτο επιτροπείας. “Οταν 
δ’ άνηγγέλλετο καταστροφή άρχαίου μνημείου, τυμβωρυχία ή 
άρχαιοκαπηλεία τις, ό Φιντικλης ήτο ό ρηγνύων φωνήν διαμαρ
τυρίας καί κατάρας. Τοιούτος ήτο ό άντιπρόεδρος τής Εται
ρείας ήμ.ών , όν έν συντριβή καρδίας ώδηγήσαμεν πρά ολίγων 
ημερών εις τόν τάφον.

Καί άλλου δέ άνδρός φιλογενοΰς, άναγεγραμμένου έν τή 
στήλη τών εύεργετών τής Εταιρείας, τοΰ έν Μασσαλίρι Στεφά
νου Ζαφειροποόλου, μνημονευτε'ος ένταΰθα ό θάνατος.
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Κατά το ληξαν έτος έξηκολούθησεν ή Εταιρεία άς άπό πολ
λών ετών ενεργεί άνασκαφάς έν τώ έν Έπιδαύρω ίερφ του ’Α
σκληπιού καί έν Έλευσΐνι, ένήργησε δ’είσέτι άνασκαφάς έν ’Ατ
τική, έν Αίγίνη καί έν Άμοργιρ.

lisps τών έν Έποδαύρω άνασκαφών.

Αί έν Έπιδαύρω άνασκαφαί έγένοντο υπό την διεύθυνσιν τοΰ 
II. Καββαδία καί την έπιτήρησιν τοΰ Έπ. Κορομάντσου, τοΰ 
άπό πολλών έτών έν τη υπηρεσία ταύτη της 'Εταιρείας διατε- 
λοΰντος. Κατά τό περί οΰ ό λόγος έτος άνεσκάφη καί έκαθαρί- 
σθη όλοσχερώς ό άπο τών μεγάλων Προπυλαίων χώρος ριέχρι της 
πρός άνατολάς τοΰ ναοΰ τοΰ Άσκληπιοΰ πλατείας" άνεσκάφη 
προς τούτοις μέγας χώρος ύπερ την πλατείαν ταύτην, πρός άνα
τολάς, έν ώ άπεκαλύφθησαν στωϊκόν οικοδόμημα καί τά θεμέλια 
ναοΰ έν παραστάσι, όστις φαίνεται ότι είνε τών ΰπό τοΰ Άντω- 
νίνου έν τώ ΐερώ οίκοδομηθέντων, ’ίσως ό ναός εκείνος, ον ό Παυ
σανίας άναφέρει διά τών έξης: ((έποίησε δέ (ό Άντωνΐνος) καί 
Υγιείς ναόν καί ΆσχΑηπιώ και ' ΑπόΛΑωνι επίχίησιν Αιγυ
πτίου» ( Παυσ. II, 27). Έγένετο δέ καί άποπειρατήριος σκάφη 
έν τφ Σταδίφ, ητις εσχε λίαν ευάρεστα άποτελέσματα. Άπε- 
καλυφθη δηλ. τό τέρμα τοΰ σταδίου καί πολλά άλλα κτίσματα 
δηλοΰντα ότι τό στάδιον τοΰτο σώζεται έν καλλίστη καταστάσει 
καί ότι άποκαλυπτόμενον ολόκληροί θά είνε τά σπουδαιότερον 
καί διδακτικώτερον τών σταδίων τοΰ άρχαίου κόσμου. Φαίνεται 
δ’ ότι καί ευρήματα σπουδαία θά φέρει εις φώς ή άνασκαφη αΰτη. 
Έν τουλάχιστον σπουδαιότατον ηχθη εις φώς. Εύρέθη δηλαδη 
παρά τό τέρμα τοΰ σταδίου κατά χώραν κείμενον βάθρον άγάλ- 
ματος φέρον τηνδε την έπιγραφην :

Χαρμαντιδα[ς - -]αδα Επιδαυριος 
Απολλωνι Ασκλαπιωι ανεθηκεν.

Θρασυμηδης εποιησεν.

Ό Θρασυμηδης οΰτος εινε προφανώς αυτός εκείνος ό ΙΙάριος
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τεχνίτης, όστις έποίησε το χρυσελεφάντινου άγαλμα του ’Ασκλη
πιού τό έν τφ ναφ του θεοΰ τούτου ίδρυθέν καί δστις είχεν άνα- 
λάβει να κατασκευάσω το εκ χρυσοΰ καί έλέφαντος Θύρωμα του 
ναοΰ, ώς διδάσκει ημάς ή έν ταϊς αύταϊς άνασκαφαις εύρεθεΐσα 
επιγραφή, έν ή είσιν άναγεγραμμέναι αί δαπάναι της οικοδομής 
του ναοΰ. Φαίνεται λοιπόν ότι ό Θρασυμήδης δεν άπήλθεν ευθύς 
έξ Έπιδαύρου μετά την κατασκευήν του θυρώματος καί του 
χρυσελεφάντινου αγάλματος, άλλα διατρίψας είσε'τι έν τφ ίερφ 
έποίησεν έκεϊ καί άλλα άγάλματα, τουλάχιστον τό μαρμάρινον η 
χαλκοΰν άγαλμα τό επί τοΰ νυν εΰρεθέντος βάθρου τό πάλαι 
ιδρυμένου. Περί της ΰπό πολλάς έπόψεις σπουδαιότητος τοΰ ένε- 
πιγράφου τούτου βάθρου δέν εϊνε δυνατόν νά γείνγι ένταΰθα λό
γος' τοΰτο μόνον προσθετέον, ότι τό σχήμα των γραμμάτων της 
επιγραφής έπιβεβλιοΐ ην ό διευθύνων τάς άνασκαφάς έζήνεγκε πρό 
δωδεκαετίας γνώμην,ότι ό περί ού ό λόγος καλλιτέχνης Θρασυ- 
μάδης ήκμαζεν ούχ! κατά την Ε’, ώς κοινώς έπιστεύετο, άλλά 
κατά τάς άρχάς τής Δ' έκατονταετηρίδος.

Περί των έν Έλευσονο άναιοκαιφών.

Αί έν Έλευσΐνι άνασκαφαί έγένοντο έν άρχή μεν του έτους 
ΰπό του Δ. Φιλιού, ύστερον δέ ΰπό του έν τή ΰπηρεσίρ: τής Ε
ταιρείας έφορου Α. Σκιά, όστις καί έπεμψεν εις τόν Πρόεδρον 
τής Εταιρείας την έζής έκθεσιν ;

Προς τόν κ. Πρόεδρον της’Αρχαιολογικής Εταιρείας

« Η άνατεθεϊσά μοι ΰπό του Σ. Συμβουλίου τής Αρχαιολογι
κής Εταιρείας έν Έλευσΐνι έργασία έσκόπει την διάταξιν καί 
τοποθέτησιν των έν τφ μουσείω άρχαιοτήτων καί την σύνταξιν 
συντόμου εύρετηρίου αυτών. Την άνασκαφήν διηύθυνεν, ώς καί 
έξ άρχής, ό σύμβουλος τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κ. Φί- 
λιος, πολλάκις όμως άνεπλήρωσα αυτόν άπουσιάζοντα, έπ’ έσχά- 
των δε καί μόνος ανέλαβον καί τής άνασκαφής την διεύθυνσιν. 
Έπί ικανόν χρόνον κατά τό έαρ καί τάς άρχάς τοΰ θέρους ή
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άνασκαφική εργασία, περιωρίζετο έπί της άκροπόλεως, ένθα με
γίστη πιθανότης υπήρχε να άνευρεθώσιν αξιόλογοι άρχαιότητες 
καί δη τα ανάκτορα των παναρχαίων άνάκτων της Έλευσΐνος. 
Δυστυχώς όμως ή έλευσινιακή άκρόπολις πυκνώς κατά τούς βυ
ζαντινούς χρόνους κατοικηθεΐσα δεν έδυνήθη νά διασώσγι τα έπ’ 
αυτής άρχαίων χρόνων έρείπια, άλλως τε καί ΰπό μικρας μόνον 
έπιχώσεως προφυλαττόμενα. Διό ούτε κατά τό ανατολικόν μέ
ρος αυτής, όπερ καί πρώτον άνεσκάφη ώς έπιτηδειότερον όν προς 
ένοίκησιν τών άνάκτων της χώρας διά την γειτονείαν του παν
αρχαίου ιερού καί του καλλίστου μέρους τών αγρών της έλευσι- 
νιακης πεδιάδος, άνευρέθη παλαιόν τι κτίριον, ούτε κατά τά 
άλλα μέρη, ένθα πλεϊσται τάφροι άνωρύχθησαν, άλλά παντα- 
χοΰ μόνον μεταγενέστεροι τοίχοι. Καί αυτά δέ τά εντός τών 
χωμάτων εΰρεθέντα άρχαίων χρόνων άντικείμενα ήσαν μηδαμι
νής άξίας. Μόνον άμορφοι τινες έξ άκατεργάστων μικρών λίθων 
έκτισμένοι τοίχοι ευρεθέντες κατά τό δυτικόν μέρος τής άκροπό
λεως δύνανται νά είνε θεμέλια ελληνικών κτιρίων.

Εύτυχεστέρα ΰπήρξεν ή εντός του λεγομένου Βουλευτηρίου 
καί παρά τό νότιον τείχος άνασκαφή, ήτις όμως ήτο μάλλον ά- 
κριβεστέρα έξερεύνησις χώρου ήδη άνεσκαμμένου ύπό τοΰ κ. Φι
λιού, όστις πιστεύω ότι θά περιγράψγ) άκριβέστερον τά άποκα- 
λυφθέντα ερείπια ώς πλείονα περί αυτών γνωρίζων εκ παλαιοτέ- 
ρων άνασκαφών. Τά σπουδαιότερον πόρισμα τής άνασκαφής 
ταύτης είνε ότι έβεβαιώθη, ότι τά λεγόμενον Βουλευτήριον δεν 
είνε παλαιότερον τής προς δυσμάς προεκτάσεως του περιβόλου (1), 
άλλά πολύ νεώτερον αυτής καί ότι, εκτός τοΰ κατά μήκος τοΰ 
νοτίου τείχους γνωστοΰ μετά δωματίων οικοδομήματος, υπήρχε 
καί έτερον παρά τό δυτικόν τείχος, έξ ού άνευρέθη ή βάσις ορ
θοστάτου τινός ύπό τά δάπεδον τοΰ Βουλευτηρίου. Δυστυχώς τό 
οικοδόμημα τοΰτο δεν δόναται νά έξερευνηθή άκριβέστερον άνευ 
καταστροφής τοΰ έπ’ αύτοΰ φκοδομημένου Βουλευτηρίου. Τά 
δωμάτια τοΰ παρά τά νότιον τείχος οικοδομήματος εύρέθη ότι 
ήσαν πέντε , τά δέ θεμέλια αύτοΰ φθάνουσιν εις έπτά περίπου

(1) Περί τούτου ίδε τά δπό Φιλίου γραφέντα Ιν Πρακτικοί; τη; Άργ. Έτ, 
1887, σελ. 57 καί in' Ιμοΰ !ν Έφ. Άρχ. 1894.
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μέτρων βάθος, διότι τό μεν φυσικόν έδαφος κεϊται πολύ βαθέως, 
τό δε δάπεδον του οικοδομήματος τούτου κατεσκευάσθη διά τε
χνητής έπιχώσεως ίσον (ώς φαίνεται) προς τό δάπεδον του πολύ 
ΰψηλότερον κειμε'νου Τελεστηρίου καί τής Φιλωνείου στοάς. Τά 
βαθε'α ταϋτα θεμέλια και ό γωνιαίος στρογγύλος πύργος του τεί
χους τής κατά τόν Περικλέα οικοδομικής περιόδου, έφ’ ού βρα- 
δύτερον προσωκοδομ.ήθη ή πρός δυσμάς προέκτασις του τείχους, 
άπεφασίσθη νά μένωσι διά παντός άποκεκαλυμμένα κατασκευα- 
ζομένου 1κ των υπαρχόντων λίθων τοίχου πρός συγκράτησιν των 
χωμάτων. Ό ούτως άποκεκαλυμμένος μενών στρογγύλος πύρ
γος έχει ύψος μέτρων 8.30. ’Εντός τής πληρούσης τό διά τής 
πρός δυσμάς προεκτάσεως του τείχους σχηματισθέν κενόν τεχνη
τής ίπιχώσεως ολίγα μόνον καί πενιχρά ευρήματα εγένοντο, 
ήτοι μικρά τινα τεμάχια γλυπτών έν οίς καί άξια λόγου κεφαλή 
ίππου άρχαϊκής εργασίας, τεμάχιά τινα ίπιγραφών, πολλά πή
λινα αρχιτεκτονικά μέλη παλαιών κτιρίων καί εκλεκτά τινα τε
μάχια αγγείων διαφόρων χρόνων. Μόνον έκ τών ιδιορρύθμου σχή
ματος επιχωρίων έλευσινιακών αγγείων άνευ γραφών εύρέθη με
γάλη πληθύς, ώς καί άλλοτε.

Έν δέ τώ μουσείω ή γενομένη ύπ’ εμού καί έν μέρει υπό τοΰ 
κ. Φιλιού εργασία υπήρξε λίαν ποικίλη, καίτοι έξ αρχής ένόμισα 
ότι εις την τακτοποίησιν τών έπιγραφών έπρεπε νά άσχοληθώ 
κατά ποοτίμ.ησιν. Έν τώ τμήματι τών άγγείων συνηρμόσθησαν 
καί συνεκολλήθησαν πολλά έκ τών εύρεθέντων τεμαχίων, τά ά- 
ξιολογώτερα δε καί κατετάχθησαν μετά τών ήδη κατατεταγμέ- 
νων. Έκ τών γλυπτών πολλά έτοποθετήθησαν επί νέων βάθρων 
συμφώνως πρός την πρώτην ύπό Φιλιού διάταξιν αυτών, συνε
κολλήθησαν δέ καί πλεϊστα τεμάχια. Τό δέ τμήμα τών έπιγρα
φών διετάχθη ολόκληρον έξ ύπαρχής κατά τό σύστημα τής οι
κονομίας τοΰ χώρου,περιέλαβε δέ πάσας τάς όπωσουν άξιολόγους 
έπιγραφάς, πλήν τών μέγαν όγκον έχόντων βάθρων, καί πάντα 
τά μικρά τεμάχια. Οι έπιτύμβιοι κιονίσκοι καί αί μεγαλύτεραι 
έκ τών άσημάντων έπιγραφών έτοποθετήθησαν εξωθι τοΰ μου
σείου, τά δέ βάθρα καί άλλαι ογκώδεις έπιγραφαί είνε άπό πολ- 
λοϋ κατατεταγμέναι εις διάφορα μέρη τοΰ άνισκαμμένου χώρου.
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Τα συναρμολογηθέντα δέ καί συγκολληθέντα τεμάχια επιγρα
φών ανέρχονται είς πλείονας εκατοντάδας. Τό εύρετηριον των επι
γραφών έκτενέστερον συνταχθέν καί περΛαμβάνον καί την προ- 
χειροτέραν βιβλιογραφίαν έπερατώθη ηδη σχεδόν καθ’ ολοκλη
ρίαν, προσεχώς δέ άρχεται ή σύνταξις τοΰ ευρετηρίου καί τών 
άλλων τμημάτων της συλλογής.

Σημήωσις. Μηνάς τινας μετά τό πέρας της επί της άκροπόλεως άνασκαφής, 
είς εκ τών άνευρεθέντων τοίχων πρός τό μέρος του μουσείου Ικπλυθεϊς 6πά τών 
βροχών Ιφάνη δτι εινε πολυγωνικο'ς, καί δή έκ τών παλαιοτέρων. Επειδή δέ είς 
έλάχιστον μόνον ύψος σώζεται καί ώς έκ τούτου δεν άνεγνωρίσθη κατά πρώτον 
ώς παλαιός, δέν άνεσκάφη καθ’ άπαν αύτοΰ τό μήκος. Καί τό άνασκαφέν μέρος 
αϋτοΰ όμως είνε μέγα διευθυνόμενον έξ ανατολών πρός δυσμάς, φαίνεται δ’ δτι 
άνήκεν εις μέγα οικοδόμημα, διότι ώς εκ τοΰ μικρού πάχους αύτοΰ φαίνεται δτι 
δέν δύναται νά είνε περίβολος ή ά'λλο τι. Δι’ αύτοΰ ορίζεται ή χρονολογία καί 
άλλων τοίχων, οΐτινες εινε δλως άμορφοι καί άδιάγνωστοι καθ’ Ιαυτούς, κεινται 
δμως έν μέρει υποκάτω τοΰ πολυγωνικοΰ καί ώς έκ τούτου άποδεικνύονται πα- 
λαιότεροι έκείνου. Προσεχώς θά άποκαλυφθώσι διά τής άνασκαφής περαιτέρω, 
καίτοι τά σωθέντα λείψανα αύτών εινε ελάχιστα.

Έν Έλευσΐνι τή 31 Δεκεμβρίου 1894.
Ανδρεας Σκιάς

Τρίτη άνασκαφη Ιγένετο έν Αίγίνη ύπό τοΰ εφόρου άρχαιο- 
τητων Β. Στάη, ού ή πρός τόν Πρόεδρον έ'κθεσις έχει ούτως:

Περί τών έν Α.ογόνν} άνασκαφών.

Αί άνασκαφαί έν Αΐγίνγ διάρκεσαν άνευ διακοπής άπό της 
24*1? ’Ιουνίου μέχρι της 8θ« 7/βρίουπ. έ'. Ένηργηθησαν δέ αύ- 
ται ύπό την διεύθυνσίν μου εις πολλά μέρη της νήσου, κυρίως 
όμως κατά τό δυτικόν της πόλεως, όπου ό καλούμενος ναός της 
’Αφροδίτης, ούτινος σώζεται μέρος τοΰ δαπέδου καί κίων είς 
κατά χώραν.

Κύκλφ τών έρειπίων τοΰ ναοΰ τούτου ύπάρχουσιν έξ έπιχώ- 
σεων έσχηματισμένοι λόφοι κατά 7 μέτρα υψηλότεροι της βρα
χώδους έπιφανείας τοΰ έδάφους. Τούς λόφους τούτους έθεώρησα 
άναγκαϊον νά ερευνήσω διά δοκιμαστικών τό πρώτον άνασκαφών. 
Αί πολλαχοΰ γενόμεναι δοκιμαί άπεκάλυπτον ευθύς μετά την

2
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ρωμαϊκήν έπίχωσιν λείψανα οικοδομημάτων χρονικής περιόδου 
λίαν άπομεμακρυσμένης, τής καλούμενης μνχηναΐας.

Έπεχείρησα δε τότε, έκ των δοκιμών τούτων ένθαρρυνθείς, 
γενναιοτέραν ερευνάν έπί του λόφου του άνατολικώς κειμένου του 
ναού. Ό άγρός δυστυχώς ήν ιδιόκτητος καί πολλά μοί παρενε- 
βλήθησαν το πρώτον προσκόμματα, άτινα μόνον τή συνδρομή 
τού έν Αίγίνγι δικηγόρου κ. Λαμπαδαρίου έξωμαλύνθησαν καί 
επετράπη ή άνασκαφή έπί τφ όρω τής άποδόσεως τού τρίτου 
τής αξίας τών ευρημάτων τοϊς ίδιοκτήταις.

Έσκαψα δέ εις βάθος επτά ενιαχού μέτρων χώρον περίπου 
εκατόν τετραγωνικών μέτρων.

Έπί τής επιφάνειας του λόφου, πολλαχοΰ όρώμενον, ΰπήρχεν 
οικοδόμημα (πιθανώς εκκλησία) Βυζαντινών χρόνων κατά τό 
πλεϊστον έντελώς κατεστραμμένον. Ύπό τά κτίριον τούτο άπε- 
καλύφθη στρώμα (τερράτσα) έκ λευκού πηλού καί ασβέστου 
περιθέον κύκλψ τον ναόν εις ικανήν άπόστασιν, μη έξακριβωθεΐ- 
σαν έντελώς. Τό στρώμα τούτο πάντως έχρησίμευσεν εις τάν 
περίβολον τού ναού. Διέσωσε δε τούτο ύπό την στερεάν αυτού 
μάζαν την έξ άρχαιοτέρων τής δ7!? έκατονταετηρίδος οικοδομη
μάτων σχηματισθεΐσαν έπίχωσιν.

Τοιούτφ τρόπιρ άπεκαλύφθη αμέσως ύπό τά στρώμα τούτο 
πρώτον μεν οικοδόμημα πλινθόκτιστον τής 7*15 π. X. έκατον
ταετηρίδος έν καταστάσει τοιαύτν), ώστε νά δύνηταί τις άκριβώς 
νά διακρίνω πάσας τάς λεπτομέρειας αυτού, συνισταμένου έκ 
τριών διαμερισμάτων, δεύτερον δέ βόθρος κτιστός τετράγωνος 
περιλαμβάνων πολυπληθή συντρίμματα άγγείων καί διάφορα 
άλλα αντικείμενα (τών άπορριπτομένων άναθημάτων), έν οϊς ά- 
ξιολογώτερα είνε δύο δίσκοι πήλινοι μετά κοσμημάτων γεωμε
τρικών (ρυθμού τών άγγείων τού Διπύλου) εις άνάγλυπτος πίναξ 
καί τινες σκαραβαίοι. Καί τρίτον μέγα καί πολυσύνθετον κτίριον, 
τής μυκηναίας χρονικής περιόδου. Τό οικοδόμημα τούτο, ούτινος 
μέρος μόνον άπεκαλύφθη, άποτελεϊται έκ πολλών παραλλήλων 
τετραγώνων δωματίων, συγκοινωνούντων πρός άλληλα διά μι
κρών σχετικώς τριγωνικών θυρίδων.

Ή τοιχοδομία τού κτιρίου τούτου είνε όμοια τή έν Μυκήναις
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καί άλλαχοΰ έν χρήσει κατά την σχετικήν χρονικήν περίοδον καθ’ 
ήν έγένετο χρήσις καί πηλού πράς συναρμογήν των αργών λί
θων. πάντες δε οΐ τοίχοι αυτών έφερον λεπτόν επίχρισμα έξ άσβε
στου καί τό δάπεδον ήτο πλακόστρωτον. Έν τοίς δώμασι τού- 
τοις εΰρέθη πλήθος μέγα αγγείων συντετριμμένων του άρχαιο- 
τάτου μυκηναίου ρυθμοΰ, μοναδικών διά τό παράδοξον αυτών 
σχήμα καί την ιδιόρρυθμον έν τισι διακόσμησιν. "Αξιόν ιδιαιτέ
ρας μνείας είνε ότι έπί τών τοίχων του οικοδομήματος τούτου 
άπεκαλύφθησαν όπαί έπιμήκεις (μήκ. 0,20 μ.) χρησιμεύσασαι 
πιθανώς ώς τάφοι. ’Εντός τριών τοιούτων οπών, έστεγασμένων 
διά καταλλήλων πλακών, εύρέθησαν τά οστά πάπα νεκρών μέ
σης ηλικίας μετά κτερισμάτων άποτελουμένων Ιξ αγγείων μικρών 
της μυκηναίας περιόδου.

Τίνι τρόπω έν ταις όπαϊς ταύταις ετίθετο ό νεκρός ολόκληρος 
μοί είνε άκατάληπτον, δι’ ο καί υπέθεσα, ότι αί όπαί αύται 
έχρησίμευον μάλλον ώς οστεοθηκαι, αλλά καί ή ύπόθεσις αύτη 
έχει πολλά τά κατ’ αυτής.

Συμπέρασμ.α τής όλης έν Αίγίνη έργασίας ταύτης, ήτις, έν 
σχέσει πράς την έκτασιν του άνασκαπτέου χώρου, είνε καί δέον 
νά θεωρηθή ώς όοχψαοΊική, είνε τό έξης: Απεκαλύφθησαν 
έκεΐ άξιολογώτατα όσον καί άναμφισβήτητα λείψανα οικοδομη
μάτων χρονικής περιόδου παναρχαίας, άτινα φαίνεται ότι άπο- 
τελοΰσι τμήμα τής συγχρόνου άκροπόλεως. Βέβαιον δέ είνε ότι 
έάν αί άνασκαφαί έπαναληφθώσιν έν μείζονι μέτρφ, τά αποτε
λέσματα έσονται ύπό πάσαν έ'ποψιν αντάξια τών προσδοκιών η
μών. ’Αλλά προς τούτο δέον ν’ άγορασθώσιν οί πέριξ τού ναού 
αγροί, ϊνα ή άνασκαφή έπεκταθή έπί όλου τού περί τον ναόν 
λόφου, ένθα πάντως έκειτο ή παλαιά άκρόπολις.

Μετά την διακοπήν τής άνασκαφής ταύτης ήρξάμην τής έρεύ- 
νης τών παραδοξοτάτων τάφων τής Αίγίνης, ών ή έξέτασις, 
καίπερ συσταθεΐσα ύπό τού μακαρίτου Ross πρό πολλών δεκά
δων ένιαυτών, δεν έγένετο ή κατά τό παρελθόν έτος. Τά ποι
κίλα καί παράδοξα σχήματα τών υπογείων τούτων « κατακομ
βών», ϊνα μεταχειρισθώμεν τήν μεταγενεστέραν άλλά κατάλλη
λον ταύτην προσωνυμίαν, έκθέσομεν μετά σχεδίων άλλαχοΰ όσον
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οΰπω. Τα νϋν εΐρήσθω τούτο μόνον δτι άνεσκάφησαν ΰπό ιδιοκτη
τών λάθρα πλεϊστοιτοιούτων τάφων,τινες δέ, πολύτιμοι καί διά την 
εσωτερικήν αυτών διακόσμησιν, κατεστράφησαν έζ ολοκλήρου.

Ευρήματα έκ τών τάφων τούτων όλίγιστα άπεκομίσαμεν διά 
τόν προμνημονευθε'ντα λόγον. Οΐ τάφοι ήσαν σεσυλημένοι. ’Εν
τός ενός άσυλήτου, έν τώ κτηματι Ήρειώτου, εύρεθη χαλκοΰν 
κάτοπτρον μετά δύω αγγείων, άτινα μετά τών λοιπών ευρημά
των μετεκόμισα εις ’Αθήνας. Καί ταΰτα μέν παρέδωκα εις τόν 
γραμματέα της Εταιρείας ίνα πληρωθή τό τρίτον του τιμήμα
τος αυτών εις τόν ιδιοκτήτην κατά την συμφωνίαν ημών, τά 
λοιπά δέ κατέθηκα έν τφ Έθν. Μουσείιρ.

Μετά την διακοπήν καί τής άνασκαφής ταύτης μετέβην εις 
τό ΰπό του Παυσανίου μνημονευόμενον ιερόν τής ’Αφαίας, κείμε
νον εις τάς υπώρειας του «’Όρους».

Τοΰ ιερού τούτου σώζεται ό περίβολος μόνον. Εϊνε δέ έκτι- 
σμένος ούτος έζ όγκολίθων πολυγωνικών κατά τά δυτικόν αυ
τού καί έζ ορθογωνίων κατά τό μεσημβρινόν, οπού καί ή είσο
δος. Είνε τουτέστιν ορατή έπιδιόρθωσις τοΰ τείχους κατά χρό
νους μεταγενεστέρους. ’Εκ τοΰ σηκού τοΰ ναού ούδέν σχεδόν 
σώζεται, άτε κτισθείσης έπ’ αυτού έκκλησίας χριστιανικής. Αί 
άνασκαφαί έπί οκταήμερον διαρκέσασαι, ένηργήθησαν έντός τού 
περιβόλου, άνευ οΰδενός σχεδόν άζίου λόγου ευρήματος, καθόσον 
αί δύο άποκαλυφθεϊσαι άρχαιόταται έπιγραφαί, αί μαρτυροΰσαι 
καί τήν ταυτότητα τοΰ ιερού, εΐσί γνωσταί καί δεδημοσιευμέναι.

Όμοίαν μικράν άνασκαφήν ένήργησα καί παρά τόν ναόν 
τής ’Αθήνας, έπί τού ετέρου άκρου τής νήσου, άποκαλυφθέντος 
τοΰ άνατολικοΰ τείχους τού περιβόλου, όπου εύρέθησαν τεμάχια 
μόνον άγαλμάτων καί λίθος νησιωτικός μετ’ έγγλυφής.

Β. Σταης

Οερο τών έν Αττική άνοισκαφών.

Τετάρτη άνασκαφή έγένετο έν ’Αττική ΰπό τού αυτού έφορου 
Βαλέριου Στάη, οΰ ή έ'κθεσις έχει ώς έζής:

Διακοπεισών τών άνασκαφών Αΐγίνης μετέβην όπως έζακολου-
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θήσω τάς επί των ανατολικών ακτών της ’Αττικής έρευνας μου 
προς άνεύρεσιν προϊστορικών οικισμών. “Οπως δέ καί κατά τό 
προηγούμενον έτος, μετέβην τό πρώτον εις Βραυρώτα, ένθα όμως, 
εξαιρέσει τάφων τινών της ιστορικής χρονικής περιόδου,ούδέν άλλο 
ήδυνήθην ν’ άνεύρω έπιπροσΟετικόν της κατά τό παρελθόν έτος 
γενομένης έκεΐ άνακαλύψεως τών προϊστορικών τάφων. At έ'ρευ- 
ναι ημών όμως άλλαχοΰ καί δη ού πόρρω της περιοχής τών αρ
χαίων Πρασιών υπήρξαν επιτυχείς. Έν θέσει καλουμένγ) τά νυν 
άλβανιστί «Κοπρέζα» καί δεξιά τής όδοΰ τής άγούσης εις τον 
λιμένα τών Πρασιών άνεκαλύφθη μέγα, άγνωστον τέως, νεκρο- 
ταφεϊον τής μυκηναίας χρονικής περιόδου. Άνέσκαψα είκοσι καί 
δυο σπηλαιοειδεις τάφους, όμοιους πρός τους εν Μυκήναις, Ναυ- 
πλίγ καί Παλαιγ Έπιδαύρφ άνασκαφέντας. Έξήχθησαν δέ έξ 
αυτών περί τά διακόσια άγγεϊα ών τά δυο τρίτα άρτια καί έν 
καλή καταστάσει. Εύρέθησαν προσέτι καί πέντε χαλκοί ξυροί ή 
μάχαιραι, εις χρυσοΰς δακτύλιος έξ έλάσματος, εις άργυροΰς καί 
άλλα τινά ήττονος λόγου άξια. Οϊ τάφοι ούτοι όμοιοι, ώς εϊπον, 
τοΐς έν Μυκήναες καί άλλαχοΰ άνασκαφεΐσι, έ'χουσι τούτο μόνον 
τό εξαιρετικόν, ότι οί δρόμοι αυτών, ών τινες εΐσί καί κλιμακω
τοί, δεν άποτελοΰσιν ορθήν γωνίαν μετά τής εισόδου τών σπη
λαίων, ώς συνήθως, άλλ’ όξεϊαν. Τούτο δε προήλθεν έκεϊ ώς έκ 
τής καταστάσεως του έδάφους, όντος ελάχιστα επικλινούς.

’Εντός τών σπηλαίων, ών τό μέγιστον είχε μήκος καί πλά
τος 4χ4 μ. ύψος δέ 2 */2 μ., ύπήρχον πάντοτε σχεδόν πλείο- 
νες του ενός νεκροί. Έν τινι τούτων μάλιστα δέκα. *Ησαν 
όμως τά πλεϊστα τών σπηλαίων πλήρη χωμάτων έκ καταπτώ- 
σεως τής στέγης αυτών, καί τοΰτο έδυσχέρανε τήν διατήρησιν 
τών σκελετών, μή κατορθωθείσης τής άποκομίσεως ή δεκαεπτά 
μόνον κρανίων έν καλή καταστάσει.

Σημειωτέον ότι διά τής γενομένης κατά τό παρελθόν έ'τος 
άνασκαφής ταύτης, τής διακοπείσης κατά τάς άρχάς Νοεμβρίου 
ένεκα τής έπελθούσης κακοκαιρίας, δεν έξηρευνήθη ή μέρος μόνον 
του νεκροταφείου τούτου, όπερ άνασκαπτόμενον είσέτι θά φέργ) 
εις φώς ευρήματα πιθανώς άξια πολλοΰ λόγου.

Β. Σταης
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Uspi τών έν *Α{ΐ.οργώ άναοκαφών

Πέμπτη τέλος άνασκαφή έγένετο έν Άμοργώ ύπό του έφο
ρου αρχαιοτήτων Χρήστου Τσούντα, ού ή έ'κθεσις έχει ούτως :

α Είκοσι καί εξ ήμέρας ρ,όνον είργάσθημεν έν Άμοργώ καί δι’ 
ολίγων έργατών, ανάλογα δέ πρός την καταβληθεΐσαν εργασίαν 
υπήρξαν καί τα άποτελέσματα των άνασκαφών. Εύρομεν πρώ
τον ικανά τον άριθμόν πήλινα αγγεία, όμοια των όποιων ή δεν 
ΰπάρχουσιν έν ταΐς συλλογαΐς ήριών ή, αν ύπάρχωσιν,είναι άγνω
στου προελεύσεως. ’Έπειτα εΰροριεν πέντε μαρμάρινα ειδώλια, 
λόγχας τινάς χαλκάς, έν έγχειρίδιον όμ,οίως χαλκοΰν, δύο μικρά 
μαρμάρινα αγγεία καί άλλα τινά μικρά κτερίσματα— πάντα 
έποχής άρχαιοτάτης. Πλήν τούτων άνεκαλύφθησαν έν τάφοις 
ύστερωτέροις άγγεία τινά πήλινα πρωτοκορινθιακοΰ ρυθμού καί 
έν πήλινον είδώλιον γυναικός καθημένης.

Ή σπουδαιότης όμως των έν Άμοργώ άνασκαφών δεν έγκει
ται εις τα ευρήματα καθ’ Ιαυτά- αί άνασκαφαί αύται άποτε- 
λοΰσι την άρχήν γενικωτέρας έξερευνήσεως τών έν ταΐς νήσοις 
σωζομένων λειψάνων τού παναρχαίου νησιωτικού πολιτισμού , 
ένεκα τούτου δ’ έ'χουσιν άξίαν, ήτις μόνον βραδύτερον δύναται 
να γείνγ) καταφανής».

Χρ. Τςουντας

Αλλα δέ σπουδαία έ'ργα έξετέλεσε τό συμβούλιον καί έξακο- 
λουθεϊ εκτελούν, δυο, το μέν έν τώ Παρθενωη τό δέ έν τή Morrj 
Χον άαψγίου.

Μετά τους γενομένους κατά τό λήξαν έ'τος σεισμούς μ.ετά δέους 
ηκουσθη και υφ ημών τών έν Έλλάδι καί υπό τού έ'ξω πεπολι- 
τισμένου κόσμου, ότι, βλαβέντων μελών τινων τού Παρθενώνος, 
κινδυνεύει το περιφανές τούτο τής ελληνικής μεγαλοφυίας μνη- 
μείον. Το συμβουλιον έ'σπευσεν ευθύς νά παρακαλέσν) την κυβέρ- 
νησιν νά προβή δαπάναις τής Εταιρείας εις τάς άναγκαίας έρ-
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γασίας προς στερέωσιν του οικοδομήματος. Άλλ’ επιτροπεία έζ 
αρμοδίων καί εμπείρων μηχανικών διορισθεισα ύπδ της κυβερ- 
νήσεως, ΐνα άποφανθή τίνα τα προς τον σκοπόν τούτον εκτελε
στέα έργα, διαφωνήσασα δύο αντιθέτους προέτεινε γνώμας, ώστε 
ή κυβέρνησις, έν άπορίς διατελοΰσα περί του πρακτέου, προσε- 
καλέσεν Ικ Γερμανίας διαπρεπέστατον αρχιτέκτονα, τον Ιν Καρλσ- 
ρούγι καθηγητήν ’Ιωσήφ Durm, ΐνα ερχόμενος ενταύθα άπο
φανθή τί το πρακτέον καί άναλάβγ προς τούτοις, εΐ δυνατόν 
αύτώ, καί την διεύθυνσιν των εκτελεστέων έργων. Ό καθηγη
τής ούτος άφίκετο ήδη καί έπελήφθη των εργασιών του. Δια τό 
έργον τοΰτο έδαπανήθησαν μέχρι τοΰδε μόνον δρ. 1346 προς 
κατασκευήν (διά τού τμήματος τών Δημοσίων’Έργων) τών πρός 
έζέτασιν του οικοδομήματος αναγκαίων ικριωμάτων.

Οΐ αυτοί σεισμοί του παρελθόντος έ'τους έβλαψαν σπουδαίως 
καί τον έν Δαφνίφ βυζαντινόν ναόν, ώστε πρός στιγμήν έλήφθη 
ή άπόφασις νά άποσπασθώσι τών τοίχων του ναοΰ τά μωσαϊκά 
καί νά προσκολληθώσιν αλλαχού που πρός σωτηρίαν αυτών. Το 
συμβούλιον δεν έδίστασε νά προβή εις τάς αναγκαίας δαπάνας 
ΐνα ύποστηρίξτ) τό οικοδόμημα ούτως, ώστε νά δύνανται νά μεί— 
νωσι τά μωσαϊκά έν τή οίκείς θέσει. Διττόν δ’ήτο τό έκ τής ένερ— 
γειας ταύτης του συμβουλίου όφελος, τό μέν έσώζετο αυτός ό 
ναός άρτιος, τό δε τά μωσαϊκά έμενον έν τή άρχική αυτών θέ
σει, οθεν καί μόνον είνε δυνατόν ταΰτα νά έμφανίζωνται τφ 
θεατή έν τή προσηκούση μεγαλοπρεπείς καί αρμονία. Αί μέν πρός 
στερέωσιν τών μωσαϊκών έργασίαι γίνονται ΰπό του διακεκριμέ
νου έκ Βενετίας μουσεκοτοΰ Φραγκίσκου NOVO' αΐ δέ πρός ύπο- 
στήριξιν του οικοδομήματος διευθύνονται ΰπό τριμελούς έπιτρο- 
πής καί ιδίως ΰπό τού άρχιτέκτονος Εΰγ. Τρούμπ. Διά τό έργον 
τούτο έδαπανήθησαν δρ. 14669.

"Αλλα δέ τινα έργα τής Εταιρείας μετά τών σχετικών δα
πανών βλέπετε έν τφ ύπ’ όψιν 'Υμών έντύπιρ ίσολογισμφ τού 
έτους 1894. Τον ύπό τού έμμισθου ταμίου τής Εταιρείας Κ. 
Τσακωνοπούλου συνταχθέντα τούτον ισολογισμόν θέλει άναπτύξει 
Ύμΐν, ευθύς μετ’ ολίγον, έντολή τού συμβουλίου, ό έκ τών με
λών τής οικονομικής έπιτροπείας Δ. Μακκάς.
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Άρχαία ήγοράσθησαν κατά τό ληξαν έτος άντί δρ. έν δλω 
3,104 ολίγα, ών 85 νομίσματα (άντί δρ. 2,004), ήτοι 2 
χρυσά (1 αίτωλικης Συμμαχίας, 1 Κώνσταντος Β'), 40 άργυρέ 
καί 43 χαλκά, ελληνικά αύτόνορια καί αύτοκρατορικά. Των 
άλλων αρχαίων άξιολογώτερα εινε λαιμός χαλκης οίνοχόης ενεπί
γραφος, έξ ’Ολυμπίας, κάτοπτρον χαλκουν καί άγγεϊον πηλινον 
έξ Αίγίνης.

Των έν τω Μουσείψ δέ της Εταιρείας άρχαίων έξηκολούθη- 
σεν ή εις το Κράτος παράδοσις καθ’ δλον τό έτος. Υπολείπονται 
νυν προς παράδοσιν τα έξης:

α') ’Ικανά άρχαϊα διαφόρων υλών τό πλεϊστον πήλινα (άγαλ- 
μάτια κολοβά καί αγγείων ή σκευών θραύσματα) καί ηττονος λό
γου άξια, πλην ολίγων, προερχόμενα τό πλεϊστον έξ άνασκαφών 
της Εταιρείας έν ’Αττική καί Βοιωτία:.

β') Περί τά 165 μάρμαρα καί γλυπτά.
γ') Τά νομίσματα όσα συνελέγησαν άπό της έν έτει 1887 γε- 

νομένης παραδόσεως εις τό Νομισματικόν Μουσεϊον έξ αγοράς, 
δωρεών καί άνασκαφών της Εταιρείας, καί οΐ μ.ολύβδινοι τύποι. 
Είνε δέ τά νομίσματα ταΰτα: 6 χρυσά, 113 άργυρά, 2,703 
χαλκά καί έκ κράματος, 508 τουρκικοί παράδες. Τό δλον 3,330.

Ή Βιβλιοθήκη της 'Εταιρείας ηύξηθη κατά τόμους καί φυλ
λάδια 114 ( ών τό πλεϊστον συνέχειαι) έξ άγοράς καί δωρεάς η 
άνταλλαγης.

Της 'Αρχαιολογικής Έφηιιερίόος έξεδόθησαν ηδη τά τρία 
τεύχη, μετ’ όλίγας δ’ ημέρας έκδίδεται καί τό τέταρτον. Γνω
στόν δέ τυγχάνει ήμϊν δτι μετά τάς γενομένας παρατηρήσεις 
υπό της επί τών λογαριασμών του 1892 εξελεγκτικής επιτρο
πείας περί της μη τακτικής έκδόσεως της έφημερίδος ταύτης, 
ανέλαβε την φροντίδα τών περί την έκδοσιν αύτης πενταμελής 
έκ μελών του συμβουλείου έπιτροπεία, τοΰ Κ. Μυλωνά όρισθέν- 
τος έκδοτου αύτης, αύτοϋ δηλ. τοΰ καί άλλοτε διατελέσαντος 
εκδότου της Έφημερίδος, κατά τά δύο πρώτα έτη της κατά 
την τρίτην περίοδον (κατά τά έτη 1883 καί 1884) έκδόσεως 
αύτης. Άνέλαβε δέ την έπιμέλειαν καί έκδοειν της Έφημερίδος 
ή ρηθεϊσα έπιτροπεία δωρεάν, ούχί έπί τί) κεκανονισμένν) τέως
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αμοιβή, έξ ού οικονομία έγένετο έν τώ ταμείω τής Εταιρείας 
κατά τα έτη 1893 και 1894 δρ. 1600.. Καί τό μεν εργον των 
λοιπών μελών της επιτροπής, τών μέν περί τον έλεγχον τών προς 
δημοσίευσιν υποβαλλόμενων άρθρων τών δέ περί τών έλεγχον τών 
γενομενών δαπανών ασχολούμενων, δεν εΐνε σχετικώς βαρύ.’Επί- 
πονον όμως λίαν είνε τό του έκδοτου έργον. Διά τοΰτο δίκαιος 
έπαινος οφείλεται τώ Κ. Μυλωνρί δωρεάν άναλαβόντι καί μέχρι 
τοΰδε έζακολουθοΰντι την έκδοσιν της Έφημερίδος.

Καί ταΰτα μέν είνε τά κατά τό ληξαν έτος πεπραγμένα. Τό 
συμβούλιον όμως φρονεί ότι δέν δύναται ένταΰθα νά καταπαύσν) 
τόν λόγον. Πρώτον αυτό συμβούλιον έκλεγέν όπως έφαρμόση τόν 
νέον ’Οργανισμόν της Εταιρείας νομίζει ότι έχει καθήκον νά 
έκθέστρ ύμΐν τάς σκέψεις του περί τών έργων, εις ά θέλει στρέψει 
την προσοχήν του κατά τά άρξάμενον έτος. Πρε'πει δέ νά γνωρί- 
ζωσιν οί έταϊροι τίνα τά έπιχειρητέα έργα, διότι ή έκτέλεσις τών 
έργων τούτων έςαρταται έκ του προϋπολογισμού, εις ού την ψή- 
φισιν θέλετε συνεργασθή, κατά τόν ’Οργανισμόν, καί 'Υμείς έκλέ- 
γοντες μετά δεκαπέντε άπό σήμερον ήμέρας πενταμελή προς 
τούτο επιτροπείαν.

Ή ΰποστήριξις τού κινδυνεύοντος Παρθενώνος καί ή έξακο- 
λούθησις τών πράςστερέωσιν τού ναού καί τών μωσαϊκών τού Δα
φνιού εργασιών θέλει άποτελέσει τό κύριον μέλημα τού συμβουλίου. 
’Αλλά τάς πρός Ιπιτήρησιν τών αρχαίων μνημείων εργασίας του 
δέν δύναται τό συμβούλιον νά περιορίση εν τοΐς ρηθεϊσι μόνον 
έργοις. Δέν άγνοεϊ ότι τό έτερον τών αριστουργημάτων τού ’Ι
κτίνου ό περιλαμπής ναός τού ’Απόλλωνος έν Φιγαλόγ έξ ίσου, 
ώς καί ό Παρθένων, καί ίσως πλέον τι κινδυνεύει' ούδ’ είνε δυ
νατόν νά μη συγκινήται έκ τής θλιβεράς καταστάσεως, έν ή δια- 
τελεϊ μνημεϊον ΰψίστης εθνικής καί ιστορικής σημασίας, ό Λέων 
τής Χαιρωνείας, ούδ’ έκ τού ότι την κατάστασιν ταύτην τού 
περί ού ό λόγος μνημείου προβάλλουσι ξένοι σοφοί ώς παράδειγμα 
τής περί την συντήρησιν τών προγονικών κειμηλίων αναλγησίας 
ήμών. ’Άπορον αληθώς είνε ότι,έν ω ή σήμερον Ελλάς προ το- 
σούτων ήδη ένών ήλευθερώθη έκ τής δουλείας,δέν έσπευσε μέχρι

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:24 EEST - 54.226.8.97



— 26 —

τοΰδε νά άποδώση δικαιοσύνην εις την μνήμην των εύγενών εκεί
νων Θηβαίων νεανιών, οίτινες ήρωϊκώς μαχόμενοι υπέρ της πα- 
τρίδος έπεσον έν Χαιρωνεί^ι τελευταίοι μάρτυρες της ελληνικής 
ελευθερίας. Ή άναστήλωσις του Λέοντος της Χαιρωνείας εϊνε 
έργον,όπερ καί την Εταιρείαν καί το έθνος θέλει δοξάσει.

Τό συμ,βούλιον σκέπτεται πρός τούτοις νά έπεκτείνν) τά άνα- 
σκαφικά έργα της Εταιρείας. ’Όχι μόνον αί του λήξαντος έτους 
άνασκαφαί πρέπει νά συνεχισθώσιν άλλα καί νέων έργων πρέπει 
νά γείνγι έναρξις. Ή ’Ερέτρια, ή Τάναγρα καί άλλα τινά μέρη 
της Ελλάδος ίκανάς εϊσέτι παρέχουσιν ελπίδας επιτυχών άνα- 
σκαφών. Μέγα όμως άνασκαφικόν έργον έχει νά εκτελέσν) ή 
Εταιρεία ήμ.ών έν αύταΐς ταϊς Άθήναις. Τό Όλυμπιεΐον sivg 
εϊσέτι άνέπαφον, αί παρά την Στοάν του Άττάλου καί αί κατά 
την 'Αγίαν Τριάδα άνασκαφαί δεν έπερατώθησαν. Αύταί δέ αί 
μεγάλαι άνασκαφαί της Άκροπόλεως, αΐτινες κατά την ομολο
γίαν ξένων σοφών ηνεγκαν εις φώς τά σπουδαιότερα αρχαιολο
γικά ευρήματα της ληγούσης έκατονταετηρίδος, αύταί, λέγω, αί 
άνασκαφαί δεν δύνανται νά έκληφθώσιν ώς περατωθεΐσαι, !φ’ 
όσον δεν ανασκάπτεται 6 έκτος τών τειχών, κατά την αρκτικήν 
κλιτύν χώρος. Έν τω χώρω τούτω Θά γείνωσι πιθανώς ευρή
ματα καταπεσόντα έν τοϊς πάλαι χρόνοις άπό τής Άκροπόλεω? 
καί θά άποκαλυφθώσιν ιερά καί άλλα οικοδομήματα, δι’ ών θά 
λυθώσιν ίσως τά φλέγοντα νΰν ζητήματα περί τής τοπογρα
φίας τής αρχαίας πόλεως.

Έκτελοΰσα τοιαύτας άνασκαφάς ή Εταιρεία ήμ,ών ού μόνον 
συντελεί εις προαγωγήν τής αρχαιολογικής έπιστήμ.ης έαυτήν τε 
καί τό έθνος δοξάζουσα, ού μόνον πλουτίζει δαψιλώς τό ’Εθνι
κόν ημών Μουσεϊον, αλλά καί εις καταδίωξιν τής την Ελλάδα 
λυμαινομένης άρχαιοκαπηλείας συμβάλλεται. Έδείχθη έκ τής 
πείρας OTt αί στρατιωτικαί καί άστυνομικαί άρχαί δεν δύνανται 
νά καταπολεμήσωσι τάς πανταχοΰ του Κράτους καθ’ ημέραν γι- 
νομένας άνασκαφάς καί τυμβωρυχίας. Μόνον αν σπεύσγι ή Εται
ρεία νά ένεργήση άνασκαφάς έν τοϊς ύπό τών τυμ-βωρύχων λυ- 
μαινομένοις άρχαιολογικοΐς τόποις, θέλει δυνηθή νά σώσγι τά 
καθ’ έκάστην λαθραίως έξορυσσόμ.ενα καί εις τό έξωτερικόν άπεμ-

_________________
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πολώμενα κειμήλια της αρχαίας τέχνης. Τότε οί άρχαιοκαπη- 
λοΰντες δεν θα εύρίσκωσι γόνεραον εις ευρήματα έδαφος, κατ’ α
κολουθίαν δεν θα. δύνανται πλέον να άσκώσιν επάγγελμα, όπερ 
εις αυτούς μέν μικρά σχετικώς κέρδη πορίζει, εις τό ήμέτερον 
όμως έθνος μεγάλην καί άνεπανόρθωτον ζημίαν προξενεί καί αί
σχος καί όνειδος προσάπτει.

Μετά τήν άνάγνωσιν της λογοδοσίας ταυτης ό έκ των 
μελών της Οικονομικής ’Επιτροπείας Δ. Μακκάς, έντολη 
τοΟ Συμβουλίου, άνέγνω τάδε :

Κύρια,

Κατά τά μέχρι τοΰ λήξαντος έτους κρατούντα έν τη ήμετέρς 
Έταιρείς μετά την ΰπό τοΰ γραμματέως άνάγνωσιν της έκθέ- 
σεως των ΰπό του συμβουλίου πεπραγμένων ό ταμίας της Εται
ρείας άποτελών μέρος τοΰ συμβουλίου ανέπτυσσε προφορικώς κατ 
άρθρον τον ύπ’ όψιν της συνελεύσεως ισολογισμόν καί τόν πίνακα 
της περιουσίας της Εταιρείας.

Αια, του έν ΐσχύι ήδη, ΰπό αίσιους οιωνούς, νέου ’Οργανι
σμού ημών ό ταμίας δεν εκλέγεται ΰπό τής συνελεύσεως έκ των 
εταίρων, αλλά διορίζεται ΰπό τοΰ συμβουλίου, εκτός των μελών 
αΰτοΰ, άνήρ ειδικός έχων ώρισμένα προσόντα και καταβάλλων 
επαρκή έγγύησιν, συγκεντροΐ δέ ούτος τήν χρηματικήν τής Ε
ταιρείας καί τοΰ λαχείου διαχείρισιν ΰπό τήν άμεσον έπιτήρησιν 
διμελοΰς οικονομικής επιτροπείας έκλεγομένης κατ’ έτος ΰπό τοΰ 
συμβουλίου έκ μελών αύ^οΰ. Καί ταμίαν μέν έχει νΰν ή ήμετέρα 
Εταιρεία άνδρα μακράς λογιστικής καί ταμειακής πείρας έγ- 
γυώμενον ύφ’ ολας τάς έπόψεις τήν ακριβή έκτέλεσιν τών ανατε
θειμένων αύτώ καθηκόντων, τόν κ. Κ. Τσακωνόπουλον, πρώην 
υποδιευθυντήν τοΰ γεν. Λογιστηρίου" ώς μέλος δέ τής οικονομι
κής έπιτροπείας, έντολή τοΰ συμβουλίου, λαμβάνω έγώ τόν λό
γον όπως δι’ ολίγων αναπτύξω ΰμΐν τά κατά τήν οικονομικήν 
διαχείρισιν τοΰ λήξαντος έτους.

Έχετε προ υμών, κύριοι, άναλυτικώτατον τόν ισολογισμόν 
τής 31 Δεκεμβρίου 1894 καί έν πάση δυνατή λεπτομερείς
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κατάστασιν τη; περιουσία; τη; Εταιρεία;, μετά ειδικού λ/σμοΰ 
τοΰ υπέρ των αρχαιοτήτων λαχείου καί πίνακο; παρουσιάζοντο; 
την έπελθοΰσαν αύξησιν τή; περιουσία; τη; Εταιρεία; έντό; τοΰ 
ετου; 1894. Δεν έχετε όμω; ΰπ’ όψιν υμών τον ύπο του Όρ- 
γανισριοΰ έπιβαλλόμενον απολογισμόν των εσόδων και εξόδων τή; 
διαχειρίσεω; του λήξαντο; ετου;, καί τούτο διότι έν τόσφ βρα
χεί διαστήματι χρόνου άφ’ ή; άνέλαβε την υπηρεσίαν αύτοΰ ό 
νέο; ταμία; δεν ήτο δυνατόν να. έξελεγχθή ή ακρίβεια των άπό 
τοΰ 1858 απολογισμών, έν οί; παρουσιάζονται άνωμαλίαι τινέ;, 
τυπικαί, ώ; φρονεί τό συμβούλιον, ώστε επί βάσεων ασφαλών 
νά καταρτισθή ό τοΰ 1894 απολογισμό;.

Αί έκ τοΰ υπέρ τών αρχαιοτήτων λαχείου εΐσπράξει; τή; Ε
ταιρεία; άπέβησαν κατά τό 1894 οσαι περίπου καί κατά τό 
προηγούμενου έ'το;, διότι καί κατά τά; δύο περιόδου; διετέθησαν 
σχεδόν όλα τά έκδοθέντα γραμμάτια. Έμεινεν οΰτω καθαρά εί; 
την Εταιρείαν ώφέλεια μετά την άφαίρεσιν πάντων τών εξόδων : 
κατά μέν την πρώτην εξαμηνίαν τοΰ 1894 Δρ. 51,744.08
κατά δέ την δευτέραν εξαμηνίαν τοΰ 1894 » 51,646 86

ήτοι έν όλω Δρ. 103,890.94 
ενώ αί τοΰ 1893 είσπράξ. καθαραί άνήλθον εί; » 102,859,47

Ή τοΰ άρξαμένου ετου; ωφέλεια τή; Εταιρεία; έκ τοΰ λα
χείου εύελπιστοΰμεν, ότι θά άποβή άνωτέρα τών προηγουμένων 
ετών, διότι διά τοΰ νέου Όργανισμοΰ δεν θά έπιβαρύνηται πλέον 
ή μερί; αΰτη μέ ποσοστά,πληρωνόμενα τέω; εί; τον διαχειριστήν 
τοΰ λαχείου τον καί ταμίαν τή; Εταιρεία;, καί διότι αύστηρώ; 
καθωρίσθη,όπω; εί; τό έξή; τό αντίτιμου τών έκτο; τή; Έλλά- 
δο; πωλουμένων κλήρων είσάγηται εί; τό ταμείου τή; Εταιρεία; 
ολόκληρον εί; χρυσόν.

Αί έκ τακτικών καί έκτακτων εισφορών τών εταίρων εΐσπρά- 
ξει; κατά τό 1894 άνήλθον εί; δρ. 4,441.75 έν αι; περιλαμ
βάνεται καί ή έκ μάρκων 200 εισφορά άνωνύμου εύγενοΰ; κυρία; 
έκ Κολωνία; ώρισμένη; διά την επισκευήν τοΰ Παρθενώνο;, Αί 
τοΰ προηγουμένου ετου; τακτικαί, έκτακτοι καί είδικαί είσφοραί 
είχον άνέλθει εί; δρ. 7,005.90.

Έκ τόκων χρεωγράφων, καί ώρισμένω; έκ τών 56 μ-ετοχών

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:24 EEST - 54.226.8.97



τής ’Εθνικής Τραπέζης, των 46 ομολογιών τοΰ παγίου δανείου 
καί των 10 λαχειοιρ. όμ.ολ. της Έθν. Τραπ. μετά μικρού πο
σού έκ τόκων άλληλοχρε'ων λ/σμών παρά τη Βιομηχανική Τρα- 
πέζη, είσέπραξεν ή Εταιρεία κατά το 1894 δρ. 7,406.70, ένφ 
κατά τό προηγούμενον έτος είσέπραξε δρ. 10,000.

Αί έκ του λαχείου εισπράξεις — ενταύθα σημειοΰνται αύται 
ακαθάριστοι — τφ 1894, μετά τινων καθυστερουμένων των έτών 
1892 καί 1893, άνήλθον εις δρ. 199,932.12, ένφ αί τοΰ 1893 
μετά τινων επίσης καθυστερουμένων των έτών 1891 καί 1892 
ειχον άνέλθει εις δρ. 203,350,90.

Έκ της Άρχαιολ. Έφημερίδος καί τευχών Πρακτικών πα
ρελθόντων έτών είσέπραξεν ή Εταιρεία κατά τό λήξαν έ'τος δρ. 
1,274.80, ένώ κατά τό 1893 αί έξ αυτών εισπράξεις ειχον 
είχον άνέλθει εις δρ. 3,174.10.

Έξ ενοικίων της έν Κηφισιρί οικίας είσέπραξεν ή ’Εταιρεία 
καί κατά τό λήξαν έτος δρ. 200 όσαςκαί κατά τό προηγούμενον.

’Τπό τόν τίτλον άπρόβλεπτα σημειοΰνται κυρίως έν τώ ισο
λογισμοί όσα εΐσέπραξεν ή Εταιρεία έκ νομισματικής διαφοράς 
τών τόκων τών ομολογιών τοΰ παγίου δανείου καί τών λαχειοφ. 
ομολογιών τής Έθν. Τραπ., έκ νομισματικής διαφοράς τών εις 
τό έξωτερικόν πωληθέντων γραμματίων τοΰ λαχείου τής β' εξα
μηνίας τοΰ 1893 καί τών δύο εξαμηνιών τοΰ 1894 καί έκ νο- 
μισμ.ατ. διαφοράς τοΰ έκ φρ. χρ. 500 τιμ.ήματος συνδρομών έν 
τώ έξωτερικώ τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος, έν συνόλφ δρ. 
4,634.37, ένώ εις τόν ισολογισμόν τοΰ προηγουμένου έ'τους ή 
αυτή μερίς παρουσιάζει ποσόν δρ. 413.40.

Τοιαΰται κυρίως είναι αί εισπράξεις τής ήμετέρας Εταιρείας 
τοΰ έ'τους 1894 έν συγκρίσει πράς τάς τοΰ 1893.

Τά έξοδα δέ συνοψίζονται ώς άκολούθως :
Εις μισθούς προσωπικοΰ γραφείων δρ. 6,574.16, έξοδα γρα

φικής ύλης, χάρτην, τυπωτικά καί ταχυδρ. τέλη δρ. 2,599.70, 
βιβλιοθήκης έξ άγοράς βιβλίων καί δετικά αυτών δρ. 3,236.84, 
όμοΰ δρ. 12,510.70, ένώ τά αυτά έξοδα τοΰ 1893 είχον άνέλ- 
θει εις δρ. 11,543.20.
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Εις μισθούς προσωπικού μουσείων, του ενταύθα καί του έν 
Έλευσΐνι, δρ. 4,522.20 έναντι δρ. 5,425 του 1893.

Διά συγκολλήσεις καί άπεικονίσεις αρχαίων έδαπάνησεν ή Ε
ταιρεία κατάτδ 1894 δρ. 837.05, έναντι δρ.3,675.80 τω 1893.

Εις αγοράν αρχαίων κατά τδ λήξαν έτος δρ. 3,104 άπέναντι 
δρ. 4,241.30 κατά τδ προηγούμενον.

Εις άνασκαφάς εν γένει έδαπάνησε κατά τδ 1894 ή Εται
ρεία δρ. 18,208.60. Ένω κατά τδ 1893 δραχ. 47,308.05. 
Έδαπάνησε καί κατά τδ 1894 εις επισκευήν του έν Έλευσΐνι 
μ,ουσείου καί δΓ' αγοράν ένδς άγροΰ αυτόθι δρ. 17,265. Ένω 
κατά τδ 1893 πρδς τους αυτούς σκοπούς έδαπάνησε δρ. 1,674. 
Εις μισθούς εφόρων καί φυλάκων καί εις επιμίσθια εφόρων έδα
πάνησε κατά τδ 1894 ή Εταιρεία δρ. 13,296.90 άπέναντι 
δρ. 13,027.70 κατά τδ 1893.

Διά την Μονήν του Δαφνιού έδαπάνησε κατά τδ 1894 ή 
Εταιρεία δρ. 14,669.18 άφοΰ κατά τδ προηγούμενον έτος είχε 
δαπανήσει δρ. 4,716.30. Έδαπάνησε δέ κατά τδ λήξαν έτος 
δρ. 1,346 διά τήν κατασκευήν ικριωμάτων πρδς στερέωσιν του 
Παρθενώνος, ένφ κατά τδ προηγούμενον έτος είχε δαπανήσει 
πρδς άναστήλωσιν άρχαίων οϊκοδομ-ημάτων δρ. 6,220.39.

Τά έξοδα τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος δεν ύπερέβησαν 
κατά τδ 1894 τάς δρ. 5,663.20 ένφ κατά τδ 1893 ταΰταεί- 
χον άνέλθει εις δρ. 14,007.50.

Εις περισυναγωγήν καί μεταφοράν άρχαίων έδαπάνησεν ή Ε
ταιρεία κατά τδ 1894 δρ. 1,818.35 καί παρέσχε συνδρομήν 
τω έν Ήρακλείω τής Κρήτης Φιλεκπαιδευτική Συλλόγω διά 
τήν αγοράν καί μεταφοράν τής επιγραφής Γόρτυνος εις Ηράκλειον
δρ. 3,000.

Τέλος τά έξοδα τοΰ λαχείου κατά τδ 1894 άνήλθον εις δραχ. 
98,636.03. Ένω ταΰτα κατά τδ 1893 ήσαν δρ. 98,305.06.

Οΰτω ή περιουσία τής ήμετέρας Εταιρείας,ήτις κατά τήν 31 
Δεκεμβρίου 1893 άνήρχετο εις δρ. 363,567.59, άνέρχεται τή 
31 Δεκεμ.βρίου 1894 εις δρ. 404,103.79, φαίνεται κατ’ ακο
λουθίαν αύξηθεϊσα κατά δρ 40,536.20.Δεν είναι όμως καθ’ ολο
κληρίαν πραγματική ή φαινομένη αύξησις, καθότι δεν έγε'νετο
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μεταβολή έν τφ ίσολογισμφ εις την έκτίμησιν των χρεωγράφων 
αυτής άπό της 31 Δεκεμβρίου 1893. Ένφ υπάρχει εις τάς με- 
τοχάς τής ’Εθνικής Τραπέζης διαφορά έπί Ιλαττον δρ. 10,640 
προς διαφοράν εις τάς λαχειοφόρους ομολογίας τής Έθν. Τραπ. 
δρ. 790 καί εις τάς ομολογίας τοΰ παγίου δανείου δρ. 598 μό
νον έπί πλέον.

Είνε δε τό πλεϊστον ή περιουσία αυτή άγονος εις την Εται
ρείαν, διότι έκτος των μετοχών καί χρεωγράφων αυτής των άπο- 
φερόντων την σήμερον μικρόν εισόδημα, καί των μετρητών άτό- 
κως παρά τή ’Εθνική Τραπέζη δρ. 61,000.—
καί τών έν τώ ταμείο·) τής Έτ. τή 31 Δεκ. 1894 » 5,156.63,
άποτελεϊται έκτών ακινήτων όνομ.αστικής άξίας δρ. 67,449.99, 
εξ υπολοίπου προκαταβολής εις τό Δημόσιον δραχ. 86,861.42 
καί έκ τοΰ υπολοίπου χρέους του άποβιώσαντος ταμίου τής Ε
ταιρείας Π. Γιαννοπούλου δρ. 32,030.75.

Μετά την άνάγνωσιν τής έκθέσεως ταύτης έκάλεσεν δ 
Πρόεδρος τής Συνελεύσεως τούς έταίρους εις έκλογήν τής 
τριμελοΟς έξελεγκτικής τοΰ όποβληθέντος ίσολογισμοΟ 
Επιτροπείας. Ψηφισάντων έν όλου έταίρων 33 έξελέγησαν 
μέλη τής Επιτροπείας ταύτης οί Ν. Παπαλεξανδρής διά 
ψήφων 29, Πέτρος Κανάκης διά ψήφων 28 καί Κωνστ. 
I. Κυριάκος διά ψήφων 24.

Άπεφάσισαν άκολούθως οί έταϊροι ίνα κατά τήν τρίτην 
αύτών έτησίαν τακτικήν συνέλευσιν τήν γενησομένην τήν 
πρώτην Κυριακήν τοΰ προσεχοΟς μηνός Φεβρουάριου προ- 
βώσιν εις τήν έκλογήν τριών συμβούλων προς πλήρωσιν 
τών έν τφ συμβουλίου κενών.

Τούτων γενομένων ή συνεδρίασις διελύθη περί τήν με
σημβρίαν.
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της Αρχαιολογικής

ΠΟΣΑ
ΕΛίΕΡΓΗΤΙΚΟΧ

Ταμειον Μετρητών.........................................................................................Δρ.
Ακίνητα κτήματα Εταιρείας.— ’Αξία αυτών............................................. »
Χρεόγραφα εν γενει.— Μετοχαί ’Εθνικής Τραπέζης . . . . 56 »

» Λαχειοφόροι όμολογίαι ’Εθνικής Τραπέζης . . . . 10 »
» Όμολογίαι έθνικοϋ παγίου δανείου 125,000,000. . . 64 ΐ)
» » » » πατριωτικού δανείου . . . 42 »
» ’Αποδείξεις όφειλομένου ονοματικού κεφαλαίου δανείου 5%

1893 [Funding Loan] έξ ανταλλαγής b4 τοκομ. 
ισαρίθμων ομολογιών τοΰ εθνικού παγίου δανείου των 
125 εκατομμυρίων.— Λήξεως 1 ’Οκτωβρίου 1893 . 2 Φρ.

Εθνική Τραπεζα. .. — Άτοκος κατάθεσις..............................................Δρ.
Προκαταβολαι.— Διά λογαριασμόν τοΰ Δημοσίου...................................... »

» » » τής 'Εταιρείας................................. »

Χρέος άποβιώσαντος Ταμίου τής 'Εταιρείας II. Γιαννοποόλου .

Μερνκά 'Ολικά,

131,320
5,780

13,760
105

—

5,156
67,449

6ί
9ί

640 _
151,605
61,000

86,861
32,030

82,390
4,470

57
85 42

75
404,103 79

Σημειωςις. Αί τιμαί των χρεωγράφων έσημειώθησαν ώς καί τά παρελθόν έτος 1893’
ήτοι αί των μετοχών τής ’Εθνικής Τραπέζης........................................πρός δρ. 2,345.—

αί των λαγειοφο'ρων όμολογιών. . ........................... » 578.—
αί των ομολογιών τοΰ παγίου έθνικοϋ δανείου τών 125,000,000 . » 215.—
αί τοΰ πατριωτικού δανείου................................................................ » 2.50

Αί δέ τρέχουσαε τιμαί κατά τό δελτίον τοΰ Χρηματιστηρίου τής 31 
Δεκεμβρίου 1894 έχουσιν ώς εξής·

αί τών μετοχών τής ’Εθνικής Τραπέζης...................................... » 2,155.—
αί τών λαχειοφο'ρων ομολογιών......................................................... » 657.—
αί τών ομολογιών τοΰ έθνικοϋ παγίου δανείου τών 125,000,000 . » 228.—
αί τοΰ πατριωτικοΰ δανείου όμολογίαι............................................. » 3.05
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Εταιρείας της 31 Δεκεμβρίου 1894.

ΙΙΛΟΙΙΤΙΚΟΛ

Περιογςια Εταιρείας.— Έξ ακινήτων κτημάτων............................................................Αρ.
Έκ νρεωγράφων έν γένει.......................................................... »
Έξ εισπρακτέου ονοματικού κεφαλαίου δανείου 5° ο 1893 

[Funding Loan] των άνταλλαγέντων 64 τοκομεριδίων 
λήξεως Ι'Ί? ’Οκτωβρίου 1893 ισαρίθμων ομολογιών του
εθνικού παγίου δανείου των 125,000,000.............................. Φρ.

Έκ τής είς τά Ταμεία τής Έθν. Τραπ. άτο'κου καταθέσεως Αρ.
Έξ άποληπτέων προκαταβολών...................................................»
Έξ εισπρακτέου υπολοίπου χρέους του άποβιώσαντος Τα- 

μίου τής Εταιρείας Π. Γιαννοπούλου δρ. 69,392.18 . »
Έκ μετρητών εν τώ Ταμείω................................................... »

ΠΟΣΑ

67,449 99
150,965

640
61,000 —

86,861 12

32,030 7 2
5,156 63

404,103 79

3
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ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1894

Ε S Ο Λ. A Μερικά ποσά ΌΛιχά ποοα

ΚΥΡΙΑ ΕΞΟΔΑ
Εις Μιςθογς προσωπικού γραφείων 'Εταιρεία;........................................ Λρ. 6,574 16

» Εσοδα γραφικ. ΰλης, χάρτ., τυπωτ. καίτε'λη ταχυδρ.οι εξωτ. επιστ. » 2,599 70
)) » βιβλιοθήκης έξ αγοράς βιβλίων και δετικών αυτών . )) 3,236 84 12,410 70
)> ΜίΣΘΟΓΣ προσωπικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου κλπ........................ )) 3,793 2U
)) » φυλάκων του εν Έλευσΐνι Μουσείου........................................ )) 729 —
» Σϊγκολλιιςεις καί απεικονίσεις άρχαίων....................................... )) 837 05
)) Αγοράν αρχαίων..................................................................................... )) 3,104 — 8,463 25

' » ΑναςκαφαΣ γενικά; ήτοι μισθόν γεν. έπιστ. μόχρις 23 Ν/βρ. 1894 )) 2,153 20
» » Έλευσΐνος......................................................................... » 4,907 40
» » Έπιδαύρου........................................................................ )) 7,257 10
)) » Αίγίνης............................................................................... )> 2,854 90
» » Βραυρώνος καί Μαρκοπούλου........................................ » 1,036 — 18,208 60
)) ΑΓΟΡΑΝ άγροΰ εν Έλευσΐνι.................................................................. )) 60 —
» Επιςκεγην τής στέγης καί των θεμελίων του έν Έλευσΐνι Μουσείου )) 112 65 172 65
» Μιςθογς έφορων άρχαιοτήτων . .............................................. )) 7,290 90
» » φυλάκων » επαρχιακών........................................ » 5,402 —
)) Επιμίσθια έφο'ρων » ............................................................... )) 604 — 13,296 90

1 » Καταςκεγην ικριωμάτων πρός στερέωσ. των έπιστυλ. του ΓΙαρθεν. )) 1,346 —
» ΕπίΣΚΕΓΗΝ των ψηφοθετημάτων τής έν Δαφνίω Μονής » 14,669 18 16,015 18
» ΠεριςϊναΓΩΓΗΝ και μεταφοράν άργαίων........................................ )) 1,818 35
» λίΓΝΔΡΟΜΗΝ τώ έν Ήρακλείω τής Κρήτης Φιλεκπ. λίυλλόγω καί διά

τήν αγοράν καί μεταφοράν τής έπιγραφής Γο'ρτυνος εις 'Ηράκλειον » 3,000 —
» Εξοδα δικαστικά..................................................................................... » 298 —
)) Ποσοστά τοΰ είσπράκτορ. δι’ένεργηθ. εΐσπράξ. μέχρις 23 Ν/βρίου. )) 185 33
» Εξοδα Άρχ. Έφημερ. ή'τοι άμοιβαί συγγραφέων.......................... )) 1,169 30
» » » σχεδιάσματα........................................................... )) 387 —
» » » διά φωτογραφ, πλάκα καί φωτοτυπ, πίνακας . » 687 —
» » » δι’ άντίτιμον χάρτου.............................................. « 1,396 80
» » » διά λιθογράφ., χάραξ., τύπ. πιν. καί ζιγκογραφ. » 827 60
» » » διάτυπ., δετ. καί χάρτ. εξωφ. καί περιτυλ. τευχ. )) 872 50
» » » δι’ επιμίσθιον κλητήρος........................................ )) 323 — 5,663 20
» » Λαχ. β’ έξαμ. 1893 δι’ έξαργ. κερδ. γραμματ. δρ. 1,300.—
» » » » » δι’άμοιβάς κλητήρων. . » 200.—
» » » · » » διά δικ. καί έξοδ. πωλητ. » 143.20
» » » » » διά ποσοστά προ^ην διαχειρ.

Ίανουαρ.-31 Μαρτ. 1894 » 20.45 » 1,663 65
» » » α’ » 1894 δρα όπισθεν λεπτομερή ανάλυση) . )) 49,476 27
» )) » β ' )> )> » » » )) » 47,496 11 98,636 03

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Εθνική Τραπεζα. ’Άτοκοι καταθέσεις..................................................... )) 75,120
Βιομηχανική Τραπεζα. Άλληλόχρεως λογαριασμός . )) 600 __
Προκαταβολαι διά λογαριασμόν 'Εταιρείας........................................ )) 7,400 — 83,120 —

261,288 19
ΤαμειΟΝ μετρητών 1894 ............................................................................... » 5,156 63

'Ολικόν ποσόν........................... Δρ. 266,444 82
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ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ε 2Ε Ο Λ. Α Μερικά ποσά ΌΛιχά ποσά

ΚΓΡΙΑ ΕΣΟΔΑ
Υποχρεωτικαι Ixrjuat ταχτικών Ιταίρων εισφορά! διά τό έτος 1892. Δρ. 25 —

» » » » » » 1893. )) 1,614 25
» » » » » » 1894. )) 2,130 40
» » » » » » 1895. » 50 40
» » » » » » 1896. » 25 40

ΕκΟΓΣΙΑΙ είσφοραι λογω έγγραφης τακτικών εταίρων διά τδ έτος 1893. )) 20 —
» » » » » » » 1894. » 152 30

ΕκΟΓΣΙΑ είσφ. άνωνυρ.. Κυρίας εκ Κολωνίας διά τον ΓΙαρθεν. (χάρκ. 21)9. » 424 — 4,441 75
ΤΟΚΟΙ 64 όμολογ. του έθν. παγ. δαν. 125,000,000 α' εξαμηνίας 1894. » 192 —

» 64 » » » # 125,'ΌΟ,000 S' » 1894. )) 192 —
» 10 λαχειοφο'ρ. όμολογ. της Έθν. Τραπέζης 6' » 1893. )) 80 —
» 10 » » » » α' >) 1894. )) 80 —

Μερίσματα μετο-/ών 56 » » 6' » 1893. » 3,360 —
» » 56 » » α' » 1894. » 3,360 —

ΤΟΚΟΙ έντο'χου άλληλοχρ. λ/σμοϋ μετά της Βιομηχ. Τραπέζης. . . 142 70 7,406 70
Λαχειον. Είσπράξ. καθυστερούμ. 1ξ άντιτίμ. γραμματ. α' έξαμην. 1892 » 90 —

» » )) )) )) β ' » » » 60 40
» » » » » α' » 1893 )) 44 —
» » » » » β' » » )) 2,045 72
» » εξ άντιτίρ,οο γραρ.ρ.ατίων α' ο 1894 » 99,916 —
» » » » β » » )) 97,778 ~~ 199,934 12

ΑΡΧΑΙΟ Α. Εφημερ. Τίρ.ηρ.α πωληΟέντων τευχών Έφηρ.ερίδος . )) 975 —
Πρακτικά άρχαιολ. εταιρείας. Τίρ.ηρ.α πωληθ. τευχ. πρακτ. π. ετών. )) 299 80 1,274 80
Ενοίκια έκ της έν Κηυισιά οικίας της 'Εταιρείας................................. )) 200 —
Απρόβλεπτα. Νομισμ. διαφ. τόκ. έθνικ. παγ. δαν. α' εξαμηνίας 1894 « 134 35

» )' » » )) )) )> β ' » )) )) 140 40
» )) » λαχειοφδρων δρ.ολογ. β' » 1893 )) 55 20
» » » » » α' » 1894 )) 57 οΟ
» » των εις τδ εξωτ. πωλ. γραρ.. λαγ. β' » 1893 » 1,561 95
» » ο » » α' » 1894 )) 1,324 35
Ο » )) » » β' » » )) 989 17
» » » του εκ φρ. yp. 500 τιμήματ. άρχ. έφημερ. » 361 75
» Προ'στιμα 6πό τοΰ Συμβουλ. της Εταιρείας έπιβληθέντα . )) 10

— 4,634 37

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΕΘΝΙΚΗ Τραπεζα. Άπδληψις άτοκων καταθέσεων . . . . )) 41,120 —
Βιομηχανική Τραπεζα. Λογαριασμός έντοκου αλληλόχρεου λογ/σμοΰ. )) 850 —
Απόληψις προκαταβολών διά λογαριασρ,δν Εταιρείας.......................... )) 4,329 15

» χρέους άποβιώσ. πρώην Tap., της Έταιρ. Π. Γιαννοπούλου » 280 — 46,579 15

264,470 89
ΤαΜΕΙΟΝ μετρητών 1893 ............................................................................... )> 1,973 93

'Ολικόν ποσόν.......................... Δρ. 266,444 82
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΥΠΕΡ

ΤΗΣ Α'. ΕΞΑ

Δρ.

ΧΡΕΩΣΙΣ
Δυνάμει του από 24 ’Ιουνίου 1889 Β. Διατάγματος έξεδόθησαν γραμμάτια τοΰ

Λαχείου 50,000 πρός δρ. 2 έκαστον....................................................
Έκ των ανωτέρω γραμματίων έπεστράφησαν μετά την κλήρωσιν

παρά μέν τοΰ Ταμίου Δωρίδος γραμμάτια 22 δρ. 44 
παρά δέ τοΰ Ταμίου Κυθήρων » 20 » 40

έπομένως διετέθησαν γραμμάτια 49,958 . 
Προστιθεμένης καί της είσπραχθείσης νομισματικής διαφοράς έκ.

Τά δλον των εΐσπραχθέντων ανέρχεται εις..............................................
Αΐτινες είσήχθησαν εις τό Ταμεΐον διά των εξής διπλοτύπων : 

άριθ. 21 δρ. 6,634.08
» 23 » 14,592.45
» 24 » 10,441.25
β 25 » 10,000.—■
» 27 » 7,770.60
» 28 » 48,527.22
» 35 » 1,530.40
» 36 » 1,324.35 νομισματ. διαφ.
» 42 » 200.—
» 48 » 220.—..........................

100,000

84

99,916
1,324

101,240

35

35

99,916
1,324

101,240

101,240 35

’Εξεδο'θησαν επίσης ώς άνωτέρο) γραμμάτια 50,000 πρός δρ. 2 έκαστον.
Έπεστράφησαν μέν παρά του Γεν. Προξένου Σμύρνης γραμ. 127 αλλά 

επειδή έπεστράφησαν μετά την κλήρωσιν ά'νευ προειδοποιήσεώς τίνος 
τό Συμβούλ. τής Έταιρ. άπεφάσισεν όπως θεωρηθή υπόλογος ό δια- 
ληφΟείς Γεν. Πρόξενος καί διά τά γραμμ. ταΰτα' έπομένως διετέθη- 
σαν άπαντα καί είσεπράχθησαν...........................................................

Προστιθεμένης δέ καί τής εϊσπραχθ. νομισμ. διαφ έκ των μέχρι σήμερον 
ΙμβασΟέντων χρημ. διά τά εις τό έξωτερικόν διατεθέντα γραμμάτια.

Τό όλον των εΐσπραχθέντων άνέρχεται εις
Έξ ών είσήχθησαν εις τό Ταμεΐον διά των εξής διπλοτ. είσπράξεο

Άριθ. 46
49
50
51 
54 
56

δρ. 601.30 
13,186.20 
4,479.90 
1.346.— 

10,002.70 
9,156.50

Έκ μεταφοράς
Άριθ. 57 

» 60 
» 62 
» 63
» 65
» 66Εις μεταφοράν δρ. 38,772.60 _____

Προστιθεμένων καί παρά των εξής ανταποκριτών όφειλομε’νων: 
ήτοι παρά τοΰ Γενικού Προξένου Σμύρνης. . γραμ. 200 δρ.

38,772.60 
20,061.90 
35,666.— 
2,677.50 

989.17 
537.20 
62.80

»· ΐ) Προξένου Χίου .
» » » Ηρακλείου .
» » » Πρεβέζης
» τής Πρεσβείας Κωνσταντινουπόλεως
« του Προξένου Σερρών .... 
» » Ύποπροξένου Προύσης .
» » Γυμνασιάρχου Β' Γυμνασίου

ΓΙατρών υπόλοιπον γραμματ. 
» Β Ταμίου Σκοπέλου ....
Β β Ύποτελυΐνου Σκύρου

118
70

143
200
100
100

50
50

400
236
140
286
400
200
200

160
100
100

ΤΗΣ Β’. ΕΞΑ 
100,000 ί—

98,767

2,222

17

100,000

989

100,989

100,989 17
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ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1894 
ΜΗΝΙΑΣ 1894.

ΠΙΣΤΩΣΙΣ
Εις μισθούς διαχειριστού του λαχείου επί μήνας εξ .

» » δύω κλητήρων » »
» άμοιβάς των δύο κλητήριον άνά δρ. 100 εκάστω.
» ποσοστά διαχειριστού τού λαχείου........................................
» διάφορα έξοδα τού γραφείου τού λαχείου καί ταχυδρομικά τέλη των

εις τδ εξωτερικόν σταλε'ντων γραμματίων...........................
» δικαιώματα των επί τής πωλήσεως. των γραμματίων καί έξοδα τής 

άποστολής των χρημάτων ήτοι τέλη ταχυδρομικών επιταγών καί 
τέλη χαρτοσήμου δι’ έξόφλησιν χρηματικών γραμματίων .

Διά την λιθογράφ., τύπιοσιν καί άντίτιμ. τού 'χάρτ. τών 50,000 γραμ.
» την εις 500 βιβλία βιβλιοδέτησιν τών γραμματίων...........................
» την έξαργύρωσιν 59 έκ τών κερδησάντων 63 γραμματίων

Προμήθεια πληρωθησομένη κατ’ άπόφασιν τού Συμβουλίου τώ πρώην Τα
μία Σκοπέλου Κ. Μπέικα επί άντιτίμου Ί00 γραμματίων.

Κέρδος καθαρόν ύπέρ τής Εταιρείας εκ τού λαχείου τής α' εξαμηνίας τού 
1894 εκ τών μη παρουσιασθέντων έμπροθέσμως 4 κερδησάντων 
γραμματίων ύπ’άριΟ. 1598, 8581, 10417 καί 14291 .

Δο. 900
» 1,440 —

» 200 —

999 15

» 439 72

» 9,705 75
» 1,066 65
» -125 —

» 34,600 — 49,476 27

» 20 —

49,496 27

» 400 __
» 51,344 08 51,744 08

101,240 05

Δρ. 750
» 1,193 —

» 981 66

» 330 60

» 9,649 20

» 1,066 65
» 125 —

» 33,400 — 47,496 11

» 246 20

» 1,600
» 51,646 86 53,493 06

100,989 17

ΜΗΝΙΑΣ 1894
Εις μισθούς πρώην διαχειριστοΰ λαχείου μέγρι τέλους Νοεμβρίου 

» » δύο κλητήρων άπό 1 ’Ιουλίου έως 23 Νοεμβρίου
» ποσοστά πρώην διαγειριστού.....................................................
» διάφορα έξοδα τού γραφείου τού λαχείου καί ταχυδρομικά τέλη τών

» δικαιώματα καί έξοδα άποστολής τών είσπραχθέντων χρημάτων ήτοι 
τέλη ταχυδρομικών επιταγών καί τέλη χαρτοσήμου δι’ έξόφλησιν

Διά την λιθογοάφησιν, τύπωσιν καί άντίτιμον τού χάρτου τών 50,000
γραμματίων...............................................................................

» την εις 500 βιβλία βιβλιοδέτησιν τών γραμματίων .
» την έξαργύρωσιν τών μέχρι σήμερον προσαχθέντων 51 κερδησάντων 

γραμματίων.............................................................................................

Δικαιώματα πληρωθησόμενα εις καθυστερούντας τό τίμημα άνταπο-
κριτάς...................................................................................................

Διά τά μή προσαχθέντα πρόο έξαργύρωσιν 12 κερδήσαντα γραμμάτια ύπ’
άριθ. 24,256 δρ. 500 καί 2,305, 4,637, 4,727, 5,241, 5,843, 
7,659, 15,190, 27,785, 31,601, 38,319 καί 48,928 δρ. 100
έκαστον ......................................................................................

Κέρδος υπέρ τής Εταιρείας κατά τά μέχρι τούδε αποτελέσματα.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΤΙΙΝ ΕΠΕΑΘΟΤΣΑΝ

ί Ή περιουσία της "Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου άνήρχετο εις δρ. 363,567.59

Προερχόμενη εκ των εξής*
Έξ ακινήτων κτημάτων αξίας...........................................................
Έκ 56 μετοχών ’Εθνικής Τραπέζης..............................................
Έκ 10 λαχειοοορων » » ...............................................
Έξ 64 ομολογιών παγίου εθνικού δανείου 125,000,000 .
Έκ 42 » πατριωτικού δανείου........................................
Έξ άτοκου καταθέσεως εις τά Ταμεία τής Εθνικής Τραπέζης 
Έξ αλληλόχρεου λογαριασμού μετά τής Βιομηχ^αν. Τραπέζης
Έκ προκαταβολών διά λογαριασμόν Δημοσίου.................................

» » » f Εταιρείας.................................
Έξ υπολοίπου του εκ δρ. 69,392.18 χρέους του άποβιώσαντος

πρώην Ταμίου Γιαννοπούλου.....................................................
Καί εκ του κατά την 31 Δεκεμβρίου 1893 Ταμείου μετρητών.

δρ. 67,277.34
» 131,320.—
» 5,780.—
ο 13,760.—
» 105.—
» 27,000.—
» 250.—
» 82,390.57
» 1,400.—

» 32,310.75
» 1,973.93

Δρ. 363,567.59
Εντός του έτους 1894 επήλθον αί εξής αυξομειώσεις* 
α) Κατεβλήθησαν διά την αγοράν αγρού εν Έλευσΐνι. 
Έδαπανήθησαν δι’ επισκευήν τής στέγης καί τών θεμελίων του εν 

Έλευσΐνι Μουσείου..................................................................

δρ. 60.—

» 112.65
ήτοι εν όλω........................... δρ. 172.65

Αί’τινες προστίθενται εις τά άκίνητα κτήματα ών ή άξια άνέρ-
χεται ήδη εις...............................................................................

β) Εις τά χρεώγραφα έν γένει, ών τό ολικόν ποσόν άνήρχετο 
κατά την 31 Δεκεμβρίου 1893 εις δρ. 150,965.—. Προσε- 
τέθησαν αί κατά την 5 ’Οκτωβρίου 1893 ληφθεΐσαι από τής 
Τραπέζης Κων/πόλεως δύο αποδείξεις ή μεν £20 ήτοι.

. ή δέ...........................
φρ χρ. 500.— 

» 140.—

δρ. 67,449.99

Έν θλω.
Όφειλομένου ονοματικού κεφαλαίου 5 °/ο 1893 [Funding Loan] 

εξ άνταλλαγής 64 τοκομεριδίων λήξεως 1 ’Οκτωβρίου 1893 
τών ισαρίθμων ομολογιών τού εθνικού παγίου δανείου τών 
125,000,000 αί'τινες δεν είχον συμπεριληφθή εις την κατά 
την 31 Δεκεμβρίου 1893 περιουσίαν καί οΰτω τό ολικόν πο
σόν τών χρεωγράφων ανέρχεται ήδη εις.................................

γ) Τό κατά την 31 Δεκεμβρίου 1893 υπόλοιπον τών εις τά Τα
μεία τής Έθν. Τραπέζης ατόκων καταθέσεων άνήρχετο εις 

Άλλ’ εντός τού έτουί 1894 κατετέθησαν........................................

φρ. y^p. 640.—

δρ. 27,000.— 
V 75,120.—

» 151,605.—

Έν ολω.
Καί άνελήφθησαν...............................................................................

δρ. 102,120.—
» 41,120.—

Επομένως τό σημερινόν υπόλοιπον έξ άτοκων καταθέσεων άνέρ-
χεται εις ......................................................................... ...... .

δ) Τό έκ τού κατά 31 Δεκεμβρίου 1893 υπόλοιπον τού μετά τής 
Βιομηχανικής Τραπέζης άλληλοχ_ρέου άνήρχετο εις.

Άλλ’ έντός τού 1894 κατετέθησαν.....................................................
δρ. 250.—

» 600.—

» 61,000.—

’Εν ολω.
Καί άνελήφθησαν...............................................................................

δρ. 850.—
» 850.—

'Επομένως δ λογαριασμός οΰτος έξωφλήθη όλοσνερ&ς.
Πρός μεταφοράν. Δρ. 280,054.99
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ΑΥΞΗΣΙΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1894

Έκ μεταφοράς.
ε) Τό έκ προκαταβολών Ειπο'λοιπον κατά την 31 Δεκεμβρίου 1893

άνήρ/ετο τό μέν διά λογαριασμόν τοΰ Δημοσίου εις. . . δρϊ 82,390.57
τό δέ διά λογαριασμόν της ’Εταιρείας εις. . . » 1,400.—

Έν ολω. . δρ. 83,790.57
Άλλ’ εντός τοϋ έτους 1894 προκατεβλήθησαν διά λογαριασμόν

της 'Εταιρείας........................................................... » 7,400.—
’Εν ολω. . δρ. 91,190.57

Καί έπεστράφησαν εις τήν Εταιρείαν έκ των διά λογαριασμόν
αυτής προκαταβολών................................................................. » 4,329.15

Επομένους οφείλονται.......................................................... δρ. 86,861.42
’Ήτοι Ικ των διά λογαριασμόν Δημοσίου . . δρ. 82,390.57

Δρ. 86,861.42
Παρά των έξης όφειλο'μεναι

Κ. Δημητριάδου, έφορου άρχαιοτήτων κατά 1886 δοθεΐσαι . . δρ. 1,000.—
Έπ. Κορομάντζου, επιστάτου........................................................... » 1,000.—
Κ, Μυλωνά, έκδότου ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος . ... » 300.—
X. Τσούντα έφο'ρου αρχαιοτήτων.................................................... » 1,000.—
Α. Λυκάκη, έργοδηγοΰ........................................................................ » 200.—
Α. Σκιά, έφο'ρου αρχαιοτήτων.................................................... » 970.85

Δρ. 4,470.85

ρείαν τοΰ άποβιιόσαντος Ταμίου αυτής Π. Γιαννοπούλου
άνήρχετο κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1893 εις..............................δρ. 32,310.75

Άλλ’ είσπραχθεισών έντός τοΰ 1894 .................................................... » 280.—
Προκύπτει ύπο'λοιπον όφειλο'μενον......................................................... δρ. 32,030.75
ζ) Προστιθεμένου εις τά ανωτέρω ποσά καί τοΰ κατά τήν 31 Δε

κεμβρίου 1894 Ταμείου μετρητών........................................
Τά δλον τής κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1894 περιουσίας τής Εται

ρείας ή'τοι τοϋ ένεργητικοϋ αυτής κεφαλαίου ανέρχεται εις .

Δρ. 280,054.99

» 86,861.42

» 32,030.75 

» 5,156.63 

Δρ. 404,103.79

Κατ’ άκολουθίαν ή.περιουσία τής Εταιρείας ηϋ'ξησε κατά Δραχμάς 40,536.20

Έν ΆΘΛναις, τμ 31 η Δεκεμβρίου 1894

Ό Ταμίας

Κ. Τςακωνοπουλος
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/]' τακτική Οννεΐενϋις των εταίρων.

Τή 29ϊ) Ίανουαρίου συνήλθον το δεύτερον οί εταίροι εις 
συνεδρίαν, ίνα ακούσω σι τής έκΟέσεως τής έξελεγκτικής 
επιτροπείας κτλ. Τής συνελεύσεως προήδρευσεν ό ’Αντι
πρόεδρος Μιχ. Λαμπρυνίδης , άπουσιάζοντος τοΟ Προέ
δρου αυτής Άντ. Ζυγοααλα.

ΙΙαρελΟών ό εισηγητής τής έξελεγκτικής έπιτροπείας 
Ν. Παπαλεξανδρής άνέγνω τήνδε την έκΟεσιν ύπογεγραυ.- 
αένην ύπ αύτοΟ καί του Κ. I. ΚυριακοΟ, τοΟ II. Κα- 
νάκη άρνηΟέντος νά ύπογράψη.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

Προς την Γενικήν Σι/νέλει/σιν των Εταίρων της έν 
Άθήναις ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας.

Κύριοι σννάδείφοι,

Ή εντολή την όποιαν άνε'θετο τή εξελεγκτική ’Επιτροπεία ή 
Συνε'λευσις προς έξέλεγξιν τών κατά τό λήξαν ήδη έτος λογα
ριασμών τής Εταιρείας έξεπληρώθη κατά τό δυνατόν ύπ’ αυ
τής καί ήδη πρόκειται ν’ άνακοινωθή ύμΐν τό άποτε'λεσμα.

’Εν αρχή έσκε'φθην, εγώ τουλάχιστον, εάν δικηγόρος ών 
έπρεπε ν’ άναδεχθώ εργασίαν απαιτούσαν οπωσδήποτε λογιστι- 
κάς γνώσεις- ένεθαρρύνθην όμως πρός τούτο έκ τής σκέψεως ότι 
οϊ άριθμοί έν Έλλάδι διά τής λογιστικής εκείνης μεθόδου, την 
όποιαν έφεΰρον οί διαχειρισταί ίδίι>: των κοινών καί τήν όποιαν 
έμιμήθησαν κατά τό δυνατόν καί οί διαχειρισταί τών διαφόρων 
σωματείων καί έταιρειών, άπώλεσαν τήν σημασίαν καί δύναρκν 
αυτών. Δεν παριστώσιν, ώς είνε προωρισμένοι, τήν ακρίβειαν 
τών υπολογισμών ημών, ούδ’ άποδεικνύουσι τήν μαθηματικήν 
λεγομένην αλήθειαν. Ψεύδονται' ψευδόμενοι δέ παρέχουσι καί
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τοϊς δικηγόροι? στάδιον πρός έξέλεγξιν. “Οτι δε παρ’ ήραν ψεύ
δονται καί οί άριθμοί, άπόδειξις έστω ή αδιάκοπος μεταξύ συμ· 
πολιτεύσεως καί άντιπολιτεύσεως έν τη Βουλή πάλη, καθ’ ήν 
παρουσιάζεται τό θαύμα, ή μέν μία των άνωτέρω [/.ερίδων νά 
παριστγ περίσσευμα δι’ ώρισμένων άριθμών καί ή έτέρα διά των 
αυτών άριθμών έλλειμμα. Έκ τούτου ένεθαρρύνθην, ώς είπον, 
καί προέβην μετά τών λοιπών δύο άξιοτίμων συναδε'λφων εις έκ- 
πληρωσιν τής άνατεθείσης ήμϊν εντολής. Ή ευχή ημών ήν βε
βαίως όπως οί λογαριασμοί τής διαχειρίσεως τής Εταιρείας εύ- 
ρεθώσι σύμφωνοι προς τά πράγματα καί μη άναγκάσωσιν ημάς 
νά δυσαρεστήσωμεν πρόσωπα, τά όποια άλλως τε ύποληπτό- 
μεθα καί σεβόμεθα' άλλ’ άτυχώς ή ευχή ήμών αυτή δεν έπλη- 
ρώθη έν πάσι καί εϊμεθα υποχρεωμένοι καθήκον έκπληοοΰντες νά 
έκθέσωμεν τήν γνώμην ήμών άνευ επιφυλάξεων καί εντελώς άνε- 
πηρέαστον. Δέν άγνοοΰμεν ότι ούτω έλέγχοντες, θά έλεγχθώμεν 
ύπό τινων ότι παρείδομεν τούς κανόνας τής αβροφροσύνης καί 
άπεδείξαμεν άσέβειάν τινα πρός τό καθεστώς καί ίδίρι τό πρώην 
τοιοΰτον" άλλά κατά του τοιούτου καθ’ ήμών τυχόν ελέγχου, 
θ’ άντιτάξωμεν τούς άκολούθους του μεγάλου τής Γερμανίας άν- 
δράς Βίσμαρκ λόγους: «Ή αβροφροσύνη τών νεωτέρων, είπεν ό 
σίδηρους άνήρ, τοσοϋτον έλέπτυνε καί περιώρισε τόν τρόπον τού 
έκφράζεσθαι τάς γνώμας καί κρίσεις ήμών περί τε τών προσώ
πων καί τών πραγμάτων, ώστε νά μή δυνάμεθα νά εί'πωμεν τήν 
άλήθειαν καθαρώς, μηδέ νά διακρίνωμεν τήν λάμψιν αυτής καί 
αισθανθώμεν τά άποτελέσματά της. Έάν δέ μεταξύ ήμών δέν 
ύπήρχον καί τινες άπότομοι κήρυκες τής άληθείας, έκαστος θά 
κατέτριβε τόν χρόνον έν μέσω μωρών, άναισθήτων καί διεφθαρ
μένων άνθρώπων ». Εις τήγ τάξιν αυτήν τών άποτόμων τής άλη
θείας κηρύκων, τών μή άβροφρόνων, άνήκω καί εγώ, κύριοι" 
δηλώ δ’ ήμϊν τούτο έκ τών προτέρων,ινα τύχω συγγνώμης παρ’ υ
μών, έάν κατά τήν έ'κθεσιν τών πραγμάτων έξέλθω τού κύκλου 
όν μοί διαγράφουσιν οί κανόνες τής αβροφροσύνης τών νεωτέρων. 
Δέν άμφιβάλλω δ’ ότι θά μέ άξιώσωσι συγγνώμης οί κύριοι εταί

ροι, έάν μάλιστα λάβωσιν ΰπ’ δψει ότι μέλος τής ’Αρχαιολογι
κής Εταιρείας ών, οφείλω μάλλον νά μιμώμαι τούς άρχαίους,

4
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οίτινες έλεγον τήν σκάφην, σκάφην καί τα σύκα, σύκα, ή τούς 
νεωτέρους. . . .

Τά αποτελέσματα των εργασιών ήμών ήθελεν είναι βεβαίως 
πληρέστερα, εάν παρείχετο ήμϊν ό άπαιτούμενος χρόνος καί τά 
μέσα καί δεν εί'χοιαεν περιωρισμένην την εντολήν. Έλπίζομεν όμως 
καί ή σύντοριος ήμών αΰτη έκθεσις νά δώσγ αφορμήν τή Εται
ρεία όπως περισσότερον μεριμνήσν) υπέρ των συμφερόντων αυτής.

Ή εντολή καί εξουσία την όποιαν χορηγεί ήμΐν τό άρθρον 34 
του οργανισμού τής εταιρείας συνίσταται κυρίως εις την έξέλεγ- 
ξιν του απολογισμού τού λήξαντος έ'τους έν αντιπαραβολή των 
βιβλίων πρός τά στοιχεία, πρός τόν έψηφισμένον προϋπολογισμόν 
καί τάς διατάξεις τού κανονισμού. ’Επί τή βάσει ταύτν) συντάσ- 
σεται ή λεπτομερής εκθεσις τής ελεγκτικής επιτροπείας μεθ’ (ορι
σμένων προτάσεων. Άλλ’ ήμεις, Κύριοι, ζητήσαντες έν τω Τα- 
μείω δεν ευρομεν απολογισμόν τού λήξαντος έτους, όπως άντι- 
παραβάλωμεν αυτόν καί έλέγξωμεν. “Ανευ δ’ απολογισμού ακρι
βούς δέν δύναται νά καταρτισθή καί ακριβής ισολογισμός ουδέ 
νά έξελεγχθή καί οΰτος προσηκόντως. Ό ισολογισμός πρέπει νά 
περιλαμβάνει έν έαυτφ τόν απολογισμόν, τού όποιου ό πίναξ ώς 
πρός μέν τά έσοδα έμφαίνει τά προϋπολογισθέντα, τά βεβαιω- 
θέντα, τά είσπραχθέντα καί τά εισπρακτέα υπόλοιπα, ώς πρός 
δέ τά έξοδα, τάς κατά κεφάλαιον καί άρθρον Ιγκριθείσας πιστώ
σεις, τά άναγνωρισθέντα εις βάρος τής Εταιρείας έξοδα,τά πλη- 
ρωθέντα καί τά πληρωτέα υπόλοιπα. Έρωτήσαντες τόν κ. Τα
μίαν διατί έν τω ΰποβληθέντι ίσολογισμω τής Εταιρείας διά τό 
έτος 1894 δέν συμπεριλαμβάνεται καί ό απολογισμός των τε 
έσόδων καί εξόδων τού λήξαντος έτους μάς άπήντησεν ότι εϊνε 
άδύνατος ή κατάρτισις άπολογισμού στηριζομένου εις τήν αλή
θειαν, εάν δέν έξελεγχθώσι πρότερον όλα έν γένει τά άπό τού έ
τους 1858 έως τέλους τού έτους 1894 λογιστικά βιβλία, διότι 
εις τον μέχρι τέλους τού έτους 1893 άπολογισμόν ύπάρχουσι 
πλεϊσται ουσιώδεις διαφοραί καί

α) μεταξύ τού ολικού ποσού των έσόδων έκ δρ. 5,319,361.40 
5> )) » των έξοδω-' » 5,304,496.68

παρουσιάζεται διαφορά.............................. δραχ. 14,864.72
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β) κατά τον απολογισμόν μέχρι τέλους τοϋ έτους 1893 έπλη- 
ρώθησαν εις άγοράν ακινήτων κτημάτων και εις έπισκευάς αυ
τών.......................................................................... δρ. 63,705.91
κατά δέ την έν αύτφ τφ άπολογισμφ κατάστα- 
σιν καί την έν τφ καθολικφ βιβλίω μερίδα τής 
περιουσίας τής Εταιρείας έξ άκινήτων ή άξια
αυτών ανέρχεται εις........................................... » 67,277.34
διαφορά................................................................... δρ. 3,571.43

γ) εις τάς έν τοΐς Ταμείοις τής ’Εθνικής Τραπέζης άτοκους 
καταθέσεις συμπεριλαμβάνονται εις τάς εισπράξεις καί δάνεια καί 
ούτως ό άπολογισμός παρουσιάζει ώς άναληφθείσας καταθέ
σεις............................................................. δρ. 240,327.24
καί ώς κατατεθείσας εις την Έθν. Τράπεζαν. » 202,592.10 
ήτοι,δτι έλήφθη πλειότερον τών κατατεθέντων. δρ. 37,732.14 
έν ω κατά την κατάστασιν τής περιουσίας ή Εταιρεία είχε λαμ- 
βάνειν έκ τής Τραπέζης έξ άτοκων καταθέσεων τή 31 Δεκεμ
βρίου 1893 δραχ. 27,000.—

δ) κατά τον αύτόν άπολογισμόν αί μέχρι τέλους του έτους 
1893 προκαταβολαί διά λογαριασμόν του τε Δημοσίου καί τής
Εταιρείας άνήρχοντο εις........................................δρ. 856,027.14
καί αί έπιστραφεϊσαι τοιαΰται εις.................... » 721,370.93
καί επομένως όφειλόμεναι...................... «. . . δρ. 134,656.21
έν ω είς την κατάστασιν τής περιουσίας σημει- 
οΰται ότι οφείλονται έκ μέν τών διά λογαρια
σμόν Δημοσίου.........................δρ. 82,390.67
καί έκ τών διά λ/σμόν Έταιρ. » 1,400.— )) 83,790.57
διαφορά..................................................................... δρ. 50,865.64

ε) κατά τον αυτόν άπολογισμόν μέχρι τέλους του έτους 1893
εΐσεπράχθησαν έκ παρακαταθηκών. . ............... δρ. 12,722.59
καί άπεδόθησαν παρακαταθήκαι......................... » 10,928.57
καί επομένως οφείλονται μή άποδοθεϊσαι .... » 1,794.02

Είς τίνας δ’ οφείλονται δέν σημειοΰται είς οΰδέν τών παραδο- 
θέντων βιβλίων τφ κ. Ταμίιγ. ’Εκτός τών άνωτέρω έξ αύτοΰ 
τούτου του άπολογισμοΰ δεν είνε δυνατόν νά έξακριβωθή, εάν μέ 
τά ποσά μέ τά όποια έχρεώθη ό άποβιώσας Ταμίας τής Έται-
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ρείας Γιαννόπουλος έπιστώθησαν αί διάφοροι μερίδες, άφοΰ το 
αρχικόν χρέος αΰτοϋ έκ δρχ. 69,392.18 δεν Ισηρειώθη άρχικώς 
έν τφ αύτφ άπολογισρφ. Μη έ'χοντες τέλος άπολογισρόν πρός 
έξέλεγξιν προέβηρεν εις άτελή κατ’ ανάγκην έξέλεγξιν του διά 
το 1894 ίσολογισροΰ, τόν όποιον ό κ. Ταριίας συνέταξε ριέν καθ’ 
όλους τούς λογιστικούς διπλογραφικούς κανόνας καί αρκούντως 
άναλυτικόν, άλλ’ επί τη βάσει πάντοτε των παραδοθέντων αύτω 
στοιχείων.

Τό α' κονδύλιον των κυρίων εξόδων ρ.ετά τό άφορών εις ρι- 
σθούς προσωπικού γραφείων της Εταιρείας είνε τό άναγραφόρε- 
νον δι’ Ι'ξοδα γραφικής ύλης, χάρτην, τυπωτικά καί τέλη ταχυ- 
δρορπκά διά τάς εις τό εξωτερικόν έπιστολάς.

Ή ποσότης τού κονδυλίου τούτου έκ δραχ. 2,599.70 όρκο— 
λογοΰρεν, κύριοι εταίροι, ότι ράς έξέπληξε. Την δ’ έ'κπληξιν 
ήρ,ών ταύτην έπηύξησεν έ'τι ράλλον ή διαβεβαίωσις του κ. Τα- 
ριίου, ότι δεν είνε ρόνον τό ποσόν τό άναγραφόρενον έν τφ ίσο- 
λογισρφ, ήτοι 2,599.70, άλλά καθυστεροΰνται πρός συρπλή- 
ρωσιν καί δρχ. άκόρη 600! τουτέστι δι’ έξοδα γραφικής ύλης, 
τυπωτικά των προσκλήσεων καί τέλη ταχυδρορικά διά τάς εις 
τό εξωτερικόν έπιστολάς δαπανφ ή Εταιρεία ήρ,ών έν όλω δρχ. 
3,199.70/00. Έξετάσαντες όπως ρετά τής δυνατής άκριβείας 
προσδιορίσωρ-εν τό δαπανώρενον ποσόν λόγφ γραφικής ύλης καί 
δι"’ άλληλογραφίαν ρετά τού εξωτερικού, εύρορεν ότι τούτο κατ’ 
άνώτατον όρον δεν δύναται νά ύπερβή τό ποσόν των δρχ. 350 
άντί των 3,199.70/00 δαπανωρένων καί ιδού πώς. Κατά ρέν 
τόν παλαιόν Όργανισρόν άρθρ. 10 οί έν Άθήναις έκάστοτε πα- 
ρόντες εταίροι προσκαλούνται δι’ ιδιαιτέρου προσκλητηρίου καί 
συνέρχονται εις γενικήν συνέλευσιν δίς τού έ'τους, κατά δέ τόν 
νέον, άρθρ. 31, εις τακτικάς ρέν συνελεύσεις 3, εκτάκτους δέ 
όταν τό Συρ-βούλιον κρίνη άναγκαίαν συνέλευσιν δι’ ώρισρένον 
άντικείρενον ή ζητήσωσι τούτο έγγράφως άπό τού Συρβουλίου 
είκοσι τακτικοί εταίροι ή κατά την διάταξιν τού άρθρ. 18 δη
λαδή έάν άποθάνη ή παραιτηθή ό πρόεδρος, ό άντιπρόεδρος ή ό 
γραρρατεύς καί είνε άνάγκη ή Συνέλευσις ν’ άποφανθή περί τού 
πρακτέου. Έν άλλαις λέξεσιν αί προσκλήσεις είνε έλάχιστοι-
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άλλ’ άς όρίσωρεεν ταύτας εις 10. Τό δαπανώρεενον ποσάν St’ 
έκάστην πρόσκλησιν των εταίρων εις Συνέλευσιν άνέρχεται κατά 
την διαβεβαίωσιν του κ. Ταρείου, όστις έκαμε τοιαύτας προσ
κλήσεις άφ’ ής άνέλαβε τα καθήκοντα του, εις δρχ. 10, δαπα- 
νωρεένας εις χάρτην καί τυπωτικά, διότι ταχυδρορεικά έν τφ 
Ισωτερικφ δεν πληρώνει ή Εταιρεία, άπηλλαγρεένη διά διατάγ- 
ρεατος του τέλους τούτου. Έχορεεν 10 προσκλήσεις προς 10 δρ. 
Ικάστη 100. Αυτή εινε ή δαπάνη έν τφ έσωτερικφ. Άς.’ίδωμεν 
ήδη καί τί δαπανφ εις τέλη ταχυδρορεικά διά τάς εις τό εξωτε
ρικόν έπιστολάς. Πλέον των 40 φακέλλων εις τό εξωτερικόν πε- 
ριεχόντων 40—50 λαχεία έσωκλείστως έκάστου δεν άποστέλ- 
λονται, καθ’ άς έλάβομεν πληροφορίας ΰπό των άρρεοδίων και 
είδορεεν εις τινας άτάκτους σηριειώσεις. ’Άς διπλασιάσωρεεν τόν 
άριθρεόν 40 καί ας όρίσωρεεν δι’ έκαστον φάκελλον την δαπάνην 
τής άποστολής αύτοΰ εις δραχρεάς 2. Άς προσθέσωρεεν καί την 
δαπάνην διά την αλληλογραφίαν περί τής άποστολής των λα
χείων εις τό εξωτερικόν καί τής λήψεως του άντιτίρεου αυτών και 
άς όρίσωρεεν τόν άρεθρεόν των απλών τούτων επιστολών εις πο
σότητα διπλάσιάν εκείνης, ήν ώρισεν ήρεϊν τό γραφεΐον, τουτέ- 
στιν εις τόν άριθρεόν 100. "Εχορεεν πρός τρεις δεκάρας έκάστην 
επιστολήν δραχρεάς 30, ήτοι έν όλω έχορεεν δαπάνην πραγματι- 
κήν 350 δραχρεών. Παρελείπορεεν νά προσθέσωρεεν καί δρχ. 50 
διά πέννας καί ρεελάνην,όπως έχωρεεν στρογγύλον τόν άριθρεόν τών 
δρχ. 400. Τί γίνονται τά περιπλέον δαπανώρεενα ρεέχρι τοΰ πο
σού τών 3,199.70/00 ; Δεν νορείζορεεν ότι απαιτείται άνασκαφή 
πρός εύρεσιν.

Καί ινα ρεή ύπολάβγ τις πλανώρεενος οτι εις τήν ανωτέρω δα
πάνην περιλαρεβάνονται καί τά έξοδα τοΰ λαχείου, προλαρεβά- 
νορεεν νά ε’ίπωρεεν ότι δι’ έξοδα καθαράς διαχειρίσεως του λα
χείου αναγράφονται 7,234.13, ένφ ήδύνατο νά περιορισθή εις 
1000 τό πολύ δραχρεάς ή δαπάνη αύτη.

Ακένωτος ήμ,ών περοουβεαι.

Ή κτηματική περιουσία τής Εταιρείας ήρεών συνίσταται έν 
περελήψει εις τά εξής γήπεδα, οικόπεδα, αγρούς καί οικίας-
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Γήπεδα δύο’ το [/.εν κείμενον κατά την συνοικίαν 'Αγίων 
Αποστόλων διαιρείται εις 3 οικόπεδα καί περιέχει . δύο οικίας, 
την μεν μονώροφου, την δέ διώροφον τό δέ περιέχει δύο ωσαύ
τως χαμωγαίους οικίας καί έρείπιον οίκόπεδον πήχ. τετραγ. 405. 
Τά ανωτέρω κτήματα έκ πήχ. τετραγ. έν όλω 1323 καί μετά 
4 οικιών ήγοράσθησαν παρά τής Εταιρείας αντί 11 χιλ. δραχ. 
έν όλω. Έχομεν καί οίκόπεδον έτερον κατά την αυτήν συνοι
κίαν εξ 172 και 50/00 πήχεων άγορασθέν αντί 6,000 δραχμών, 
ήτοι κατά 40 περίπου δρχ. τόν πήχυν. Έχομεν γήπεδον πρώην 
περιβολιού έκτάσεως 2,778 πήχ. μετά τής έν αΰτφ οικίας καί 
φρέατος κείμενον εις τά ’Ελαιοτριβεία τών ’Αθηνών, άγορασθέν 
άντί 9,659 καί 70/00, εις ας δέον νά προστεθώσι καί δρχ. 671 
καί ,5/00 δαπανηθεϊσαι κατά τό 1883 διά την έπισκευήν τής έν 
τφ γηπέδω τούτω οικίας. Έχομεν καί έτέραν οικίαν έν Κηφι- 
σιφ, δωρηθεϊσαν τή Εταιρεία τό 1849 ΰπό του Κωνστ. Ίωαν- 
νίδου, αξίας 10,000 δρχ. περίπου.

Έν Άθήναις έχει αγοράσει ή Εταιρεία ήμών καί άλλας οι
κίας, τάς όποιας διατηρεί είσέτι, δηλονότι δεν έκρήμνισε λόγφ 
αρχαιολογικών ερευνών. ’Ήτοι α’) οίκίσκον πρώην Ν. Σκιαδά 
παρά τά Δ’ άστυνομικόν τμ.ήμα- β’) οίκίσκον πρώην Λαζάρου - 
γ’) οίκίσκον πρώην Άννέζας χήρας Παπαμακαρίου παρά τό κα
τάστημα τοΰ Δ’ αστυνομικού τμήματος- δ’) οικίαν πρώην Μι- 
συρλή κειμένην έπί τής οδού Διόσκουρων μετ’ αυλής, υπογείου, 
μιας αιθούσης καί 3 δωματίων- ε’) οικίαν πρώην Θανοπούλου- 
ζ") Μαγαζεΐον ώσαύτως πρώην Θανοπούλου- καί ζ’) οικίαν 
τριώροφου πρώην ’Αλεξάνδρου άγορασθεΐσαν άντί 35,000 δρχ. 
Αΰτη είνε ή έν Άθήναις άκίνητος κτηματική περιουσία τής 
Εταιρείας, την όποιαν ήδυνήθημεν νά άνεύρωμεν. Τινάς τών 
άνωτέρω οικιών έχει άγοράσει ή Εταιρεία διά λογαριασμόν τοΰ 
Δημοσίου καταβαλοΰσα τό άντίτιμον αυτών. Έν Έλευσινι δέ 
έχει πολλά μικρά οικόπεδα καί άγρούς έξ ών τινες μετά έλαιο- 
δένδρων, ώς επίσης καί έν Μαυροδήλεσι τής περιφέρειας Καλά
μου του δήμου Ώρωπίων. Έκ τής άνωτέρω κτηματικής περιου
σίας καί !δί$ τής έν Άθήναις, ήτις δύναται ν’ άποφέργι καί 
άποφέρει έσοδα, τί νομίζετε είσέπραξε καί είσήγαγεν εις τό τα-
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μεϊόν της ή Εταιρεία καί κατά τό 93 καί 94, τα όποια έξη- 
λέγξαμεν, καί καθ’όλα τά προηγούμενα έτη άφ’ ότου αύτη έγέ— 
νέτο ίδιοκτητρια ; Έν όλω δραχμάς 200 κατ’ έτος, ήτοι τό 
ένοίκιον καί μόνον της έν Κηφισιά οικίας. Την ιστορίαν της οι
κίας ταύτης, ητις καί μόνη άποφέρει τη Έταιρείρι τό ποσόν των 
δραχμών 200 κατ’ έτος, είνε ανάγκη νά μάθωσιν οί κύριοι εταί
ροι,' διότι είνε άρκούντως περίεργος. Δωρηθεΐσα τη Έταιρείιγ 
ημών ή περί ης πρόκειται οικία έν έ'τει 1849 ύπό του Κ.Ίωαν- 
νίδου έπωληθη τό πρώτον εις την Φιλεκπαιδευτικήν Εταιρείαν 
κατά τό 1873 άντί δραχμών 6,990 καί άνεκτήθη αϋθις ύπό 
της Εταιρείας κατά τό 1878 άντί 7,000 δραχμών κατά τό 
ί'διον δ’ έ'τος 1878 ένώ τόν ένα μήνα ήγοράσθη άντί 7000 δρχ. 
τον επόμενον έπωληθη εις τόν Γεώργιον Κούρτην άντί δραχμών 
4,500, παρ’ ού άγοράζεται έκ νέου δυνάμει του ΰπ’ άριθ. 
32,107 συμβολαίου του συμβολαιογράφου ’Αθηνών Β. Λαμ- 
προύλη άντί 6,301 δραχμών. Έμάθομεν δ’ ότι ή Εταιρεία 
ημών κάποτε έλαβε μίσθωμα ενιαύσιον 60 δρχ. καί έκ του κατά 
τά Ελαιοτριβεία τών ’Αθηνών κειμένου κτήματός της, όπερ 
ηγόρασε 10000 περίπου δρχ. καί έδαπάνησε προ; επισκευήν της 
έν αύτώ οικίας κατά τό 1883 δρχ. 700. Την άνωτέρω περιου
σίαν ένέμοντο καί εκαρπούντο άνθρωποι, οϊτινες ούδ’ οβολόν κα- 
τέβαλλον εις τό ταμεϊον της Εταιρείας" εσχάτως δέ ότε ήλθεν 
υπουργός της Παιδείας ό κ. Ευταξίας άπέβαλεν έκ τών πλεί- 
στων τών άνωτέρω οικιών τους έν αϋταΐς κατοικούντας άνευ 
ένοικίου καί διά του οικονομικού εφόρου συνεπείς διαταγής τού 
έπί τών Οικονομικών υπουργείου έξετέθησαν εις δημοπρασίαν μο
νοετούς ένοικιάσεως καί ένοικιάσθησαν άντί 4,000 περίπου δρχ. 
κατ’ έτος έν όλω αί έξης οικίαν Οίκίαι καί μ,αγαζεΐον πρώην 
Θανοπούλου, οικία ’Αλεξάνδρου, Μισυρλη, Κανελλοπούλου, Λά
ζου, Σκ^αδά καί Παπαμακαρίου. Δεν δυνάμεθα νά έννοησωμεν, 
κύριοι εταίροι, διατί πρώτον ή Εταιρεία ημών νά πληρώνη εις 
άγοράν κτημάτων διά λογαριασμόν τού Δημοσίου, τό δέ Δημό
σιον ουδέ τόκον τών καταβληθέντων ύπό της Εταιρείας χρημά
των ν’ άποδίδη, άλλά νά καθυστερη καί τά κεφάλαιον έκ δραχ. 
82,000 καί τελευταϊον νά γείνη καί ένοικιαστης τών κτημάτων
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ήμών λαμβάνον πρός δφελός του τα εισοδήματα αυτών. Δεύτε
ρον δεν ήδυνήθημεν ωσαύτως να έννοήσωμεν πώς ή Εταιρεία 
καθ’ δλα τα προηγούμενα έτη μέχρι της προ ολίγου γενομένης 
ύπό του Δημοσίου ένοικιάσεως κατέλιπεν εις την διάθεσιν του 
τυχόντος την ακίνητον αυτής περιουσίαν, ενώ έαν έλάμβανε πρό
νοιαν νά ένοικιάζϊ) αυτήν προς τό συμφέρον της Εταιρείας ήθε- 
λεν έχει ούκ εύκαταφρόνητον εσοδον. Άλλα μήπως δεν άπεδεί- 
χΟη ακηδής ή Εταιρεία καταθέσασα άτόκως έν τοϊς ταμείοις τής 
Εθνικής Τραπέζης 75,000 δραχμών και μη άγοράσασα δι’ αυ
τών έντοκα γραμμάτια του Δημ.οσίου διά νά λαμβάνν) τον τό
κον, άφοΰ μάλιστα την άτοκον κατάθεσιν τών χρημάτων της 
παρά τή Τραπέζγ δεν έπέτρεπεν οΰδ’ αυτό τό καταστατικόν της, 
δπερ έν άρθρω 5 ρητώς λέγει, ότι ((πάσα χρηματική δόσις λόγω 
κεφαλαίου γινομένη εις την Εταιρείαν έναποτίθεται εις την 
Εθνικήν Τράπεζαν έπΐ τόκω μέχρις οΰ συμπληρωθή ή ποσότης 
μιας μετοχής Ικάστοτε»; ’Ακηδίαν πρό; τά συμφέροντα αυτής 
άπέδειξεν ή Εταιρεία καί διότι δεν έφρόντισε νά λάβ·ρ τάς κα- 
θυστερουμένας παρά του Δημοσίου 82,000 δραχμών.

'Ως προς την πώλησιν τών γραμματίων του λαχείου εις το 
εξωτερικόν ή ’Επιτροπή παρατηρεί ότι ένφ έπωλήθησαν τοιαϋτα 
γραμμάτια 4,500 κατά την σημείωσιν του Ταμείου έν έ’τει 1894 
καί έπρεπε νά είσαχθώσιν εις τό Ταμεϊον τής Εταιρείας 9,000 
φράγκα χρυσά, ήτοι 15,300 χάρτινα, λογιζομένου του φράγκου 
πρός 1.70, είσήχθησαν μόνον 11,000 δρχ. χάρτιναι, ήτοι έπί 
έλαττον 4,300.

Εξέλεγες ενταλμάτων.

Μετά λύπης παρατηρεί ή Επιτροπή ότι τά έκδοθέντα κατά 
τό ύπό έξέλεγξιν έτος 1894 εντάλματα πρός πληρωμήν δεν 
συνοδεύονται ύπό τών άπαιτουμένων δικαιολογητικών ουδέ στη
ρίζονται πολλά έξ αυτών εις πίστωσιν κατά τάς νομίμους δια
τυπώσεις χορηγηθεϊσαν. Τά δαπανηθε'ντα λ. χ. διά τήν κατα
σκευήν του Μουσείου Έλευσΐνος μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1894 
ανέρχονται εις δραχμάς 74,533.55 πληρωθείσας διά τών εξής
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ενταλμάτων. Α') διά του ΰπ’ άριθ. 164 έπληρώθησαν δραχμαί 
3,272,47’ άλλ’ έκ του έντάλματος τούτου λείπουσι πρώτον, το 
πιστοποιητικόν του άρχιτέκτονος Βλάχου, δεύτερον ό προϋπολο
γισμός του έργου καί αυτή ή έξοφλητική άπόδειξις. Διά του ΰπ’ 
άοιθ. 195 εντάλματος έπληρώθησαν 2,000 δραχμαί, αλλά καί 
έκ του έντάλματος τούτου λείπουσι τά αυτά δικαιολογητικά. 
Καί έκ του ΰπ’ άριθ. 182 όρκοίου καί έκ δραχμών 728 λείπει ή 
πιστοποίησις του αρμοδίου μηχανικού. Ένφ δέ καί ή κατασκευή 
του Μουσείου Έλευσΐνος καί του Μουσείου Έπιδαύρου καί του 
Μουσείου Τανάγρας έ'πρεπε νά γίνωσι κατά νόμον διά δημοσίου 
συναγωνισμού, έγένοντο άπαντα δΓ ημερομισθίων καί διά τούτο 
ούτε εν τοΐς έντάλμασι διά την κατασκευήν του Μουσείου Έλευ- 
σινος, ούτε έν τοΐς έντάλμασι τοΐς έκδοθεΐσι προς πληρωμήν διά 
τήν κατασκευήν του Μουσείου Έπιδαύρου καί Τανάγρας ύπάρ- 
χουσιν ή διακήρυξις τής δημοπρασίας καί τά πρακτικά αυτής, 
άλλ’ ουδέ ή έ'γκρισις καί τό πιστοποιητικόν του μηχανικού. Εις 
τό ΰπ’ άριθ. 341 καί έκ δραχ. 1945.58 διά ξυλείαν ένταλμα 
συνάπτεται ίσης ποσότητας λογαριασμός έφ’ άπλοΰ χάρτου καί 
άνεξόφλητος. Έν τοΐς ΰπ’ άριθ. 19, 20, 5., 63, 1 καί άλλοις 
πολλοίς αί άποδείξεις δεν έχουσι γείνει έπί ένσημου χάρτου. Έν 
τοΐς ΰπ’ άριθ. 86 καί 103 παρατηρεϊται άποστολή χρημάτων 
διά μέν του πρώτου δι’ έπιταγής δρχ. 200 εις Βενετίαν, διά δέ 
τού δευτέρου συνδρομή εις Φιλεκπαιδευτικόν Σύλλογον Ηρα- 
κλεωτών έν Κρήτη· άλλ’ ούτε εις τό πρώτον υπάρχει άπόδειξις 
έμ.φαίνουσα τόν λήψιν τών άποσταλέντων χρημάτων, ούτε εις το 
δεύτερον. Έν τοΐς έντάλμασι ΰπ’ άριθ. 212 καί 214 έκδοθεΐσι 
διά δαπάνην ήμερομισθίων καί υλικών διά τήν έν Δαφνίφ έπι- 
σκευήν ψηφοθετημάτων αί καταστάσεις εΐνε υπογεγραμμένα· παρ 
ενός μ-όνου μέλους τής ’Επιτροπής καί ούχί παρ’ όλων ώς ορίζει 
ό ’Οργανισμός. Έν τφ α’ τών άνωτέρω ένταλμάτων, τφ ΰπ’ 
άριθ. 164, υπάρχει κάτωθι αΰτου σημείωσις διά μολυβδοκονδύ
λου ότι τά δικαιολογητικά είνε συνημμένα έν τή δηλώσει, ήτις 
έγένετο παρά τφ γραμματεϊ τών Πρωτοδικών.

Μετά τά άνωτέρω κλείομεν τήν έκθεσιν ήμών, ήτις ήδύνατο 
νά είνε λεπτομερεστέρα καί πληρεστέρα, έάν παρείχοντο ήμϊν τά
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άπαιτούμενα προς ευχερή έξέλεγξιν στοιχεία καί ήσαν διακεκρι- 
μένως κατεστρωμέναι αί διάφοροι δαπάναι καί ούχί συλλήβδην. 
Ή έν τοΐς βιβλιοις λ.χ. σημείωσις « Δικαιώματα των επί τής πω- 
λήσεως των γραμματίων, έξοδα τής αποστολής των χρημάτων, 
ήτοι τέλη ταχυδρομικών έπιταγών, τέλη χαρτοσήμου δι’ έξόφλη- 
σιν χρηματικών γραμματίων κλπ. δρχ. 9,705.75», ή έν τοΐς 
βιβλιοις σημ,είωσις «’Έξοδα γραφικής ύλης, χάρτην, τυπωτικά 
καί τέλη ταχυδρομικά δρχ. 3,199», δεν είνε σημειώσεις λογι— 
στικαί δυνάμ.εναι νά χρησιμεύσωσι προς σύνταξιν άκριβοΰς απο
λογισμού καί ισολογισμού. Ύπενθυμίζουσιν ήμϊν το του συντα
κτικού παράδειγμα «πλίνθοι καί ξύλα καί κέραμοι καί πηλός 
άτάκτως έρριμμένα» καί παρέχουσι μεγίστην δυσκολίαν προς έξέ- 
λεγξιν. Έχομ-εν όμως δι’ έλπίδος, κύριοι συνάδελφοι, ότι ό νέος 
’Οργανισμός Εφαρμοζόμενος πιστώς καί επιτηρούμενος κατά την 
εφαρμογήν του ΰπό τών νέων ’Αρχών θέλει διορθώσει τά κακώς 
έχοντα καί εξασφαλίσει ετι μάλλον τά συμφέροντα τής Εται
ρείας.

Έν Άθήναις, τη 28» ’Ιανουάριου 1895.

Τά μέλη τής ’Επιτροπείας

Νικ. Παπαλεξανδρης

ΚΩΝΣΤ. I. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Περί τών έν τή έκθέσει ταύτη έγένετο μακρά συζήτησις 
καθ’ ήν πολλο'ι τών εταίρων ύπεστήριξαν, δτι αί έν τη έκ- 
θέσει ταύτη μομφαί έπί τη διαχειρίσει τών τής εταιρείας 
άδικοι είνε, διότι το μέν προέρχονται έξ έσφαλμένων πλη
ροφοριών, τών έλεγκτών μή έξετασάντων, ώς έδει, τά βι
βλία τής έταιρείας καί λοιπά σχετικά έγγραφα, τό δέ άνα- 
φέρονται εις διαχειρίσεις προηγουμένων έτών έγκεκριμένας 
ήδη ύπο τών συνελεύσεων τών εταίρων καί διαφευγούσας 
την άρμοδιότητα τών νΟν έλεγκτών. Τούτοις πεισθεΐσα ή

\
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συνέλευσις, προτάσει αύτοϋ τοΰ είσηγητοϋ της έξελεγκτι- 
κής έπιτροπείας, ένέκρινε τούς ΰπ’ όψιν αυτής λογαρια
σμούς και την διαχείρισιν τοϋ έτους 1894.

’Ακολούθως προέβη ή Συνέλευσις εις την έκλογήν της 
κατά τά άρθρα 32 και 35 τοΟ οργανισμού πενταμελοΰς 
έπιτροπείας επί τοΰ Προϋπολογισμοί). Μέλη της έπιτρο
πείας ταυτης έξελέγησαν οί Ιωάννης Βορτσέλας διά ψή
φων 26, Π. Π. Οικονόμου διά ψήφων 26, Θ. Κορομάν- 
τσος διά ψήφων 25, Άλ. Δεμερτζής διά ψήφων 24 καί 
Ίάκ. Δραγάτσης διά ψήφων 22.

Γ. τακτι,κη OvrslsvOLC των εταίρων.

Υποκείμενον τής κατά τήν 5 Φεβρουάριου γενομένης 
συνελεύσεως των εταίρων ήτο ή έκλογή τριών συμβουλών 
προς πλήρωσιν των έν τφ Συμβουλίφ κενών θέσεων (ίδ. 
σ. 10-11). Ψηφισάντων έν όλφ εταίρων 44 έξελέγησαν 
μέλη τοϋ Συμβουλίου οί έξης :

Ο. Λ,άκων........................................διά ψήφων 4»
Γ. Μοστροώτης..................................... » -40
Π. Καρολίδης..................................... » 4t<)

Άνακηρυξαντος τοϋ Προέδρου τής συνελεύσεως Άντ. 
Ζυγομαλά το άποτέλεσμα τής ψηφοφορίας ταυτης καί άνα- 
γνωσθέντων καί έγκριθέντων τών πρακτικών διελυθη ή 
συνεδρίασις.
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ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες ΰπ’ οψιν τον ύπό της συνελεύσεως των εταίρων της 
’Αρχαιολογικής εταιρείας ψηφισθέντα τη 25ϊ1 Σεπτεμβρίου καί 
2α, 9η, 16ϊ), 23η καί 30η ’Οκτωβρίου έ. ε. νέον οργανισμόν 
της εταιρείας ταύτης, θεωροϋντες δτι ό οργανισμός ούτος είναι 
τελειότερος του νΰν υφισταμένου, του δια του 16 ’Απριλίου 1862 
Β. διατάγματος έγκεκριμένου, προτάσει των Ήμετέρων έπί των 
’Εσωτερικών καί του έπί των ’Εκκλησιαστικών καί της Δημο
σίας Έκπαιδεύσεως 'Υπουργών, έγκρίνομεν αυτόν κατά τό έπι- 
συνημμένον άντίγραφον αΰτοϋ τό ύπό τών ανωτέρω 'Υπουργών 
'Ημών προσυπογεγραμμένον.

Διατάσσομεν δέ ΐνα ό 'Ημέτερος έπί τών ’Εκκλησιαστικών 
καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως Υπουργός, έχων ΰπ’ οψιν τόν 
νέον τούτον οργανισμόν,καθορίση δι’ άποφάσεως αύτου τάς σχέ
σεις τών υπαλλήλων τής ’Αρχαιολογικής υπηρεσίας πρός την 
’Αρχαιολογικήν εταιρείαν καί κανονίση την ένέργειαν αυτών ώς 

πρό τα ύπό ταύτης έκτελούμενα άρχαιολογικά έργα, συμφώνως 
πρός τάς διατάξεις τοϋ έν ίσχύϊ άπό 10/22 Μαίου 1834 νόμου 
περί έπιστημονικών καί τεχνολογικών συλλογών.

Εις τούς αυτούς 'Υπουργούς Ημών άνατίθεμεν την δημοσίευ- 
σιν καί έκτέλεσιν του διατάγματος Ημών τούτου.

Έν Άθ^ναις τη 21 Νοεμβρίου 1894

Έν όνόματι τον Βαόιλέως 

Ό Άντιβαΰιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ 

04 Υπουργοί

Ό έπί τών ’Εσωτερικών 'Ο έπί τών ’Εκκλησιαστικών κλπ.

Ν. ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ Δ. Μ. ΚΛΛΛΙΦΡΟΝΑΣ
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΕΝ ΕΤΕΙ ΑΩΑΖ' ΙΑΡΓΘΕΙΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"Αρθρον 1. Ή άρχαιολογική εταιρεία, ύπό προστάτη τφ 
Βασιλεϊ των Ελλήνων διατελοΰσα, σκοπόν έ'χει να συνεργή α') 
εις την άνεύρεσιν, συλλογήν, συντήρησιν, έπιτήρησιν, επισκευήν 
καί έπιστημονικήν έ'ρευναν των αρχαιοτήτων καί μάλιστα των 
Ελληνικών β') εις την προαγωγήν τής αρχαιολογικής επιστή
μης καί τήν διάδοσιν αρχαιολογικών γνώσεων δΓ επιστημονικών 
διαλέξεων καί ανακοινώσεων, δια τών πρακτικών τής εταιρείας, 
δια τής άρχαιολογικής έφημερίδος καί άλλων δημοσιευμάτων καί 
διά τής ΐδρύσεως καί λειτουργίας αρχαιολογικής σχολής έν Ά- 
Θήναις.

Σφραγίδα έ'χει ή εταιρεία τήν άρχικήν, φε'ρουσαν έμβλημα τό 
Διονυσιακόν θέατρον καί έν κύκλω «’Αρχαιολογική Εταιρεία έν 
Άθήναις αωδζ'.».

Ά,ρθρον 2. Τήν εταιρείαν άποτελοΰσιν εταίροι ταχτικοί, άν- 
τεταστέ.ΙΙοντες καί έπιτίμιοι. Οί τακτικοί συντελοΰσιν εις τον 
σκοπόν τής εταιρείας δΓ έτησίας εισφοράς είκοσι καί πέντε δραχ
μών κατ’ έλάχιστον καί διά καταβολής δραχμών δεκαπέντε πράς 
εγγραφήν εις τούς εταίρους καί λήψιν τοΰ διπλώματος.

’Απαλλάσσονται τής πληρωμής λόγφ εγγραφής οί μέχρι τοΰ 
νυν εγγεγραμμένοι εις τούς εταίρους καί καταβαλόντες τήν έτη- 
σίαν εισφοράν.

’’Αρθρον 3. Οί τακτικοί έκλέγονται διά μυστικής ψηφοφο
ρίας ύπό τοΰ συμβουλίου τής εταιρείας έπί εγγράφω αιτήσει τοΰ 
υποψηφίου καί προτάσει πέντε εταίρων , δεκτός δέ θεωρείται 
ό λαβών τά δύο τρίτα τών παρόντων κατά τήν συνεδρίαν. Ό 
εκλεγείς Θεωρείται εταίρος από τής αρχής τοΰ έτους, καθ’ ο έξε-
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λέγη, καί ΰποχρεοΰται εις τήν καταβολήν ολοκλήρου της έτησίας 
εισφοράς.

Άντεπιστέλλοντες, οΰχί πλέον τών εξήκοντα, εκλέγονται ύπό 
του συμβουλίου, δι’ άπολύτου πλειοψηφίας καί φανερας ψήφου, 
τή προτάσει δύο συμβούλων, έκ τών έν τή ξένη αλλογενών καί 
συντελοΰσιν έπιστημονικώς εις τό έργον τής εταιρείας.

Έπιτίμιοι εκλέγονται καθ’ όμοιον τρόπον έκ τών δια την ύπέ- 
ροχον κοινωνικήν θέσιν ή την επιστημονικήν άξίαν δυναμένων να 
προστατεύσωσι καί προαγάγωσι καθ’ οίονδήποτε τρόπον τα τής 
εταιρείας.

Άρθρον 4. Οί εταίροι έγγράφονται έν μητρωω κατά κατη
γορίας, διακρινομένου τοϋ έπαγγέλματος, τής κατοικίας καί τοΰ 
χρόνου καθ’ όν έκαστος έξελέγη. 'Η έν τώ μ.ητρώ(ι> έγγραφή τών 
μέν τακτικών γίνεται μετά τήν καταβολήν τοΰ δικαιώματος έγ- 
γραφής καί τήν έκδοσιν τοΰ διπλώματος, τών δέ άντεπιστελλόν- 
των καί έπιτιμίων μετά τήν έγγραφον αποδοχήν τής έκλογής.

Άρθρον 5. Ή έτησία εισφορά καταβάλλεται εντός τοΰ έτους.
Οί μ.ή καταβαλόντες ταύτην καλοΰνται τόν πρώτον μ.ήνα τοΰ 

άμέσως επομένου έτους εις άπότισιν καί, έάν έντός δύο μηνών 
άπό τής προσκλήσεως σιωπηλώς ή έγγράφως άρνηθώσι τήν πλη
ρωμήν, διαγράφονται καί μόνον διά νέας έκλογής κατά τό άρ- 
θρον 3 δύνανται νά έγγραφώσιν εις τούς εταίρους, ύποχρεούμενοι 
προσέτι καί εις νέαν πληρωμήν δικαιώματος εγγραφής (άρθρ.2).

’Απαλλάσσονται τής ένεκα καθυστερήσεως διαγραφής καί θεω
ρούνται εταίροι ισόβιοι οί έπί είκοσι καί πέντε συνεχή έτη κατα
βαλόντες τήν έτησίαν εισφοράν.

Άρθρον 6. Εταίρος προφανώς έπιδειξάμενος διαγωγήν 
ασυμβίβαστον πρός τήν έν τή εταιρεία θέσιν αύτοΰ διαγράφε
ται διά παντός έκ τοΰ μ,ητρώου, κατά πρότασιν πέντε εταίρων, 
άποφώσει τοΰ συμβουλίου έν μυστική ψηφοφορία καί διά πλειο
ψηφίας τών τριών τετάρτων τών παρόντων κατά τήν συνεδρίαν.

Άρθρον 7. Πόροι τής εταιρείας είνε α') αί άπό τών τα
κτικών εταίρων ΰποχρεωτικαί έτήσιαι είσφοραί καί αί έξ εγγρα
φής έν τώ μητρωω" β') τό άπό τοΰ λαχείου υπέρ τών αρχαιοτή
των καθαρόν υπόλοιπον" γ') αί άπό τοΰ Κράτους ή άλλου έκού-
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σιαι είσφοραί, αί δωρεαί και τά κληροδοτήματα' δ') πάσα άπό 
τής περιουσίας τής εταιρείας πρόσοδος' ε’) τα έκ πωλήσεως τής 
άρχαιολογικής έφημερίδος, των πρακτικών τής εταιρείας καί 
παντός άλλου δημοσιεύματος' ς') παν απρόβλεπτον κέρδος.

[ Άρθρον 8. Τά τής εταιρείας διοικεί δωδεχαμελές συμβούλων, άποτελού- 
μενον έκ προέδρου, αντιπροέδρου, γραμματέως και εννέα συμβούλων έτησίως έκλε- 
γομένων, κατά τά έν ά'ρθροις 9-11 όριζο'μενα]. Τύ άρθρον τούτο έτροποποιήθη 
ώς έξης (1) :

Άρθρον 8. « Τά τής εταιρείας διοικεί δωδεκαμελές συμβού- 
λιον άποτελούμενον εκ προέδρου, αντιπροέδρου, γραμματέως καί 
εννέα Συμβούλων κατά τριετίαν έκλεγομένων, κατά τά έν τοΐς 
άρθροις 9-11 όριζόμ.ενα».

Άρθρον 9. Ό ταμίας τής εταιρείας συντάσσει κατ’ έτος 
πίνακα κατ’ αλφαβητικήν του έπωνύμου τάξιν πάντων των τα
κτικών εταίρων τών καταβαλόντων την έτησίαν εισφοράν μετά 
σημειώσεως του άριθμοΰ του μητρφου καί τής άποδείξεως πλη
ρωμής. Τον πίνακα τούτον, ύπ’ αύτοϋ ΰπογεγραμμένον καί κεκυ- 
ρωμένον ΰπά τής (όεβαιούσης τό υπόλοιπον του ταμείου ελεγκτι
κής επιτροπείας, υποβάλλει ό ταμίας την εσπέραν τής 31Ί5 Δε
κεμβρίου έκάστου έτους τώ προέδρω τοϋ συμβουλίου, ούτος δέ 
έν άμέσω συνεδρίες του συμβουλίου άνακοινοϊ καί δημοσιεύων 
αποστέλλει πρός πάντας τούς τακτικούς εταίρους μετά του προς 
αρχαιρεσίας προσκλητηρίου. Ό κατάλογος ούτος, έν ω προστί
θενται ΰπό τού συμβουλίου καί οί κατά τό άρθρον 5 § γ' μη 
διαγραφόμενοι ένεκα καθυστερήσεως τακτικοί εταίροι, είνε ορι
στικός δι’ όλον τό μετά την 31 Ίν Δεκεμβρίου έτος καί μόνον οί 
έν αύτφ έγγεγραμμένοι έχουσι τό δικαίωμα του έκλέγειν, του δέ 
έκλέγεσθαι μόνον οι έν Άθήναις ή έν Πειραιεΐ μονίμως οικοϋντες 
τακτικοί εταίροι οί έν τφ καταλόγφ τούτφ έγγεγραμμένοι.

’Αποκλείονται του δικαιώματος τοΰ έκλέγειν καί έκλέγεσθαι οί 
κατά τούς δύο τελευταίους μήνας τοϋ αμέσως προηγουμένου έτους 
έκλεγέντες καί έν τφ μητρφφ έγγραφέντες τακτικοί εταίροι.

[’Άρθρον 10. Ή έχλογή τοΰ συμβουλίου γίνεται χατά τήν τεταγμένην 
ημέραν (άρθρον 32) έν γενική συνελεύσει τών ταχτικών εταίρων τών έχύντων δι-

(1) Τδε Έφημ. Κυβερνήσεως έτος 1895, άριθ. 48, τής 10 Μαίου,
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καίωμα ψήφου κατά τό προηγούμενου άρθρον. Ή ψηφοφορία μία ουσα καί μυ
στική γίνεται αυτοπροσώπως διά ψηφοδελτίου, !ν ώ αναγράφεται υπό του έκλο- 
γέως διακεκριμένως καί πρώτος ό πρόεδρος, δεύτερος ό αντιπρόεδρος, τρίτος ό 
γραμματεύς καί μετά τούτον εννέα σύμβουλοι.

Πας πε'ρα τού αριθμού τούτου εγγεγραμμένος έν τώ δελτίω ουδόλως λογίζεται.
’Επίσης ούδόλως λογίζονται αί ψήφοι δπέρ τίνος οΐκοΰντος έκτος των ’Αθη

νών καί του Πειραιώς.
’Εάν ψηφοδέλτιον περιέχει ονόματα μόνον άνευ σημειώσεως καί διακρίσεω, 

και του άξιώματας δι’ δ ψηφίζεται ό δποψήφιος, ό έν τω δελτίιμ πρώτος άναγε- 
γραμμένος λογίζεται πρόεδρος, ό δεύτερος αντιπρόεδρος, ό τρίτος γραμματεϋς 
καί οί λοιποί σύμβουλοι. Άλλ’ οί έν δελτίω τινί άναγεγραμμένοι μετά ρητού 
χαρακτηρισμού «σύμβουλοι» λογίζονται μόνον σύμβουλοι.

’Εκλέγονται δ μέν πρόεδρος δι’ απολύτου, οί δέ λοιποί διά σχετικής πλειοψη- 
φίας. Μή τυχύντος του προέδρου απολύτου πλειοψηφίας, έπαναλαμβάνεται ή ψη
φοφορία μετά δεκαπενθήμερον καί έν αποτυχία καί κατά ταύτην λύεται τό ζήτημα 
διά σχετικής πλειοψηφίας μετά μίαν εβδομάδα, έν ημέρα Κυριακή.

Οί κατά τήν τάξιν τού αριθμού τών ψήφων τρεις πρώτοι έπιλαχόντες σύμβου
λοι είναι άναπληρωτικοί καί καλούνται εις άναπλήρωσιν συμβούλων παραιτηθέν- 
των ή άποθανόντων]. Τό άρθρον τούτο ετροποποιήθη έπίσης ώς εξής (1):

"Αρθρον 10. Ή έκλογή του συμβουλίου γίνεται κοίτα τριε
τίαν καί κατά, την τεταγμένην ημέραν (άρθρον 32) διά σχετι
κής πλειονοψηφίας, έν γενική συνελεύσει τών τακτικών εταίρων 
τών έχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τό προηγούμενον άρθρον. Ή 
ψηφοφορία μία ούσα καί μυστική, γίνεται αυτοπροσώπως διά 
ψηφοδελτίου, έν ώ αναγράφεται υπό του έκλογέως διακεκριμένως 
καί πρώτος ό πρόεδρος, μετά τούτον ένδεκα σύμβουλοι καί μετά 
τούτους εξ άναπληρωτικοί σύμβουλοι.

Πας πέραν του άριθμοΰ τούτου έγγεγραμμένος έν τώ δελτίφ 
ουδόλως λογίζεται.

Έπίσης ουδόλως λογίζονται αί ψήφοι υπέρ τίνος οΐκοΰντος 
έκτος τών ’Αθηνών καί του Πειραιώς.

Έάν ψηφοδέλτιον περιέχη ονόματα μόνον άνευ σημειώσεως 
καί διακρίσεως καί τοΰ αξιώματος δι’ ο ψηφίζεται ό υποψήφιος, 
ό έν τώ δελτίφ πρώτος άναγεγραμμένος λογίζεται πρόεδρος, οί 
επόμενοι ένδεκα λογίζονται σύμβουλοι καί οί μετά τούτους έξ 
άναπληρωτικοί σύμβουλοι.

Οί κατά τήν τάξιν του άριθμοΰ τών ψήφων έπιτυχόντες άνα-

(1) νΙδε ’Εφημ. Κυβερνήσεως έτος 1895, άριθ. 48, τής 10 Μαίου.
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πληρωτικοί σύμβουλοι καλούνται είς άναπλήρωσιν συμβούλων 
παραιτηθέντων η άποθανόντων.

Κατά την πρώτην αΰτοΰ, μετά την εκλογήν, συνεδρίαν 
εκλέγει τό συμβούλιον έκ των μελών αύτοϋ τόν αντιπρόεδρον καί 
τον γραμματέα.

"Αρθρον 11. Την εκλογήν διευθύνει πενταμελής επιτροπεία 
άποτελουμένη άπό τοΰ προέδρου καί γραμματέως τής συνελεύ- 
σεως ή των αναπληρωτών τούτων καίτών τριών ελεγκτών (άρθρ. 
32). Ή εφορευτική αύτη έπιτροπεία, θεωρουμένη εν άπαρτίιγ όσοι 
καί άν παραστώσι, τηρεί πάντα τά διατεταγμένα, κηρύσσει την 
έ'ναρξιν καί λήξιν τής ψηφοφορίας, ενεργεί μετά δύο ψηφολεκτών 
καλουμένων ύπό τοΰ προέδρου, ευθύς μ.ετά τό πέρας τής ψηφο
φορίας τήν διαλογήν, άνακηρύσσει τό αποτέλεσμα κοινοποιούσα 
αυτό προς τούς έπιτυχόντας ευθύς τήν έπομένην, διατάσσει τήν 
έπανάληψιν έν άκυρώσει ή αποτυχία τής απολύτου πλειοψηφίας 
διά τόν πρόεδρον καί ενεργεί τήν κλήρωσιν έν ίσοψηφίιρ.

Άρθρον 12. Πλήν τοΰ τακτικοΰ προέδρου καί αντιπροέδρου 
τοΰ συμβουλίου ονομάζονται κατ’ άπόφασιν καί πρότασιν τοΰ 
συμβουλίου ύπό τής συνελεύσεως τών εταίρων καί κατά τήν 
πρώτην έτησίαν συνέλευσή έπιτίμιοι πρόεδροι καί άντιπρόεδροι 
έζ άνδρών έζόχου τιμής καί υπέροχου άζίας, ό άριθμός δέ τών 
δι’ έκάστην τιμητικήν θέσιν έκλεγομένων δεν δύναται νά ΰπερβή 
τούς πέντε.

Άρθρον 13. Τό συμβούλιον συνέρχεται προσκλήσει τοΰ προέ
δρου είς τακτικάς μέν συνεδρίας δίς τοΰ μηνός τουλάχιστον, είς 
εκτάκτους δέ όταν κληθή ύπό τοΰ προέδρου δι’ επείγον τι ή ένεκα 
αίτήσεως συμβούλων τριών δι’ άντικείμενον ώρισμένον Ικ τών 
ύπαγομένων εις τά δικαιώματα τοΰ συμβουλίου.

Πλήν τών περιπτώσεων, καθ’ ας κατά τόν οργανισμόν απαι
τείται ή παράστασις περισσοτέρων μελών, τό συμβούλιον θεωρεί
ται έν άπαρτίίγ καί αί άποφάσεις τούτου έχουσι κΰρος, έάν καθ’ 
όλην τήν συνεδρίαν παρίστανται επτά τουλάχιστον μέλη. Αί 
αποφάσεις γίνονται δεά σχετικής πλειοψηφίας, πλήν τών περι
πτώσεων καθ’ ας απαιτείται άπόλυτος πλειοψηφία. Έν ΐσοψη- 
φίpc έπί φανεράς ψηφοφορίας νικ£ ή τοΰ προέδρου ψήφος.

5
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’Αποκλείεται της συνεδρίας σύμβουλος, δταν συζητήται άντι- 
κείμενον σχετιζόμενον προς δικαιώματα καί υποχρεώσεις αυτού 
προς την εταιρείαν.

Ά,ρθρον 14. Τό συμβούλιον α') (δουλεύεται καί άποφαίνεται 
Ιπί των σχετιζομένων προς τό έ'ργον καί τον σκοπόν της εται
ρείας' β') μεριμνμ περί χρημ,ατικών πόρων καί της ορθής χρή- 
σεως αυτών κατά τάς διατάξεις τοϋ οργανισμού' γ’) άποφαίνε- 
ται περί εκτελεστέων άνασκαφών και συνεννοούμενον μετά του 
υπουργείου μεριμν^ περί τος έκτελέσεως τούτων, περί επισκευής 
καί συντηρήσεως άρχαίων μνημείων, προβάλλει δέ καί γνώμην 
πρός τό οίκεϊον ύπουργεϊον περί πάσης προς τάς αρχαιότητας σχε- 
τιζομένης εργασίας' δ') άποφαίνεται περί των πρός την εταιρείαν 
δωρεών καί κληροδοτημάτων' ε') αγοράζει παντός είδους άρχαϊα 
κινητά, πρός δέ καί ακίνητα πρός άνασκαφήν η διάσωσιν καί 
συντήρησιν αρχαιοτήτων ς-') μεριμνά περί της επιστημονικής 
έρεύνης τών άρχαιοτήτων καί της δημ.οσιεύσεως τών πορισμάτων 
μετά τών άνευρισκομένων επιγραφών καί τών σχεδίων καί άπει- 
κονίσεων μνημείων' ζ') εκλέγει, έγγράφει καί διαγράφει εταίρους 
(άρθρα 3-6, 12)' η') συντάσσει καί ψηφίζει μετά της πρός 
τούτο εκλεγόμενης επιτροπείας κατά τά κατωτέρω οριζόμενα 
τον ετήσιον προϋπολογισμών της εταιρείας' θ') διορίζει καί απο
λύει τους υπαλλήλους επιτηρούν την έκτέλεσιν τής ανατεθειμέ
νης έκάστφ ύπαλλήλφ υπηρεσίας’ ι') άποφαίνεται περί πάσης 
γενομένης δαπάνης πάντοτε έπι τή βάσει δικαιολογητικών καί 
εντός τών ορίων τού προϋπολογισμού' καί ια') έκτελεΐ πάσαν 
άλλην εργασίαν έπιβαλλομένην αΰτώ ύπό τού οργανισμού.

Άρθρον 15. Ό πρόεδρος τού συμβουλίου α') εκπροσωπεί 
την εταιρείαν ενώπιον παντός δικαστηρίου καί πάσης άρχής καί 
έκτελεΐ τάς άποφάσεις τού συμ.βουλίου' β') έχει την άνωτάτην 
έποπτείαν πασών τών εργασιών τής εταιρείας' γ') συγκαλεΐ τό 
συμβούλιον εις τακτικάς καί εκτάκτους συνεδρίας, ορίζει την ή 
μερησίαν διάταξιν καί διευθύνει τάς συνεδρίας καί συζητήσεις, 
προκαλών την ψήφον τών συμβούλων' δ') έντέλλεται επί τή βά
σει τών εγκεκριμένων πιστώσεων την πληρωμ.ήν πάσης δαπάνης 
διά τακτικών ένταλμ.άτων ΰπ’ αυτού υπογεγραμμένων καί συνο-
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όευομένων ύπό τών άπαιτουμένων δικαιολογητικών' ε') συγκα- 
λεϊ τους εταίρους εις τακτικάς και έκτακτους συνελεύσεις όρίζων 
κατ’ άπόφασιν του συμβουλίου και το άντικείμενον Ικάστης συ- 
νελεύσεως, όταν τοΰτο δεν εινε καθωρισμένον ύπο του οργανισμού 
ς·') υπογράφει παν έγγραφον καί κανονίζει την ενέργειαν' ζ') αντι
προσωπεύει την εταιρείαν έντολή του συμβουλίου έν συνελεύσεσιν 
εταιρειών καί τραπεζών λόγφ μετοχών, ομολογιών καί χρεω- 
γράφων της εταιρείας' η') επιτηρεί την άκριβή του οργανισμού 
τήρησιν.

"Αρθρον 16. Ό αντιπρόεδρος άναπληροϊ τον πρόεδρον άπόντα 
η κωλυόμενον' άπόντα δέ ή κωλυόμενον καί τούτον άναπληροϊ 
έκ τών παρόντων καί μη κωλυόμενων ό τάς πλείονας λαβών 
ψήφους σύμβουλος.

"Αρθρον 17. Ό γραμματεύς α') συντάσσει εν δυνατή άκρι- 
βείγ τά πρακτικά τού συμβουλίου καί προσάγει ταΰτα πρός άνά- 
γνωσιν καί κύρωσή έν τή άμέσως επομένη) ή τό πολύ τή μεθεπό
μενη) συνεδρίγ, υπογράφονται δέ τά πρακτικά ύπό τών παρευρι- 
σκομένων κατά την άνάγνωσιν β') συντάσσει καί υποβάλλει εις 
την έγκρισιν τού συμβουλίου την έκθεσιν τών πεπραγμένων κατά 
το λήζαν έτος' γ') μεριμνγ περί τής εντός τής πρώτης τριμη
νίας έκάστου έτους δημοσιεύσεως καί διανομής τών πρακτικών 
τής εταιρείας τού άμέσως προηγουμένου έτους' δ') εφορεύει την 
βιβλιοθήκην τής εταιρείας συντάσσων πλήρη επιστημονικόν κατά
λογον τών βιβλίων, τών υπαρχόντων καί τών προσκτωμένων, καί 
πίνακα πασών τών δαπανών πρός άγοράν ή σύμπηζιν βιβλίων 
καί τής άξίας τών διά δωρεάς καί άνταλλαγής κτηθέντων βι
βλίων καί τών θηκών τούτων- ε') παρασκευάζει μετά τού προέ
δρου την άλληλογραφίαν καί προσυπογράφει τά έγγραφα' ς·) 
τηρεί έν τάζει άπαν τό άρχεϊον τού γραφείου.

Έν ταϊς συνεδρίαις τόν γραμματέα άπόντα ή κωλυόμενον άνα- 
πληροϊ εις τών συμβούλων ύπό τού συμβουλίου οριζόμενος.

Ό γραμματεύς έχει παρ’ έαυτφ βοηθόν, προτάσει αυτού ύπό 
τού συμβουλίου διοριζόμενου καί λαμβάνοντα μισθόν δραχμάς 
διακοσίας πεντήκοντα τόν μήνα. 'Ο βοηθός ούτος έκτελεϊ ύπό 
την έπίβλεψιν τού γραμματέως πάσαν την γραφικήν ύπηρεσίαν
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καί την «αλληλογραφίαν, επιμελείται της βιβλιοθήκης καί κρατεί 
τον κατάλογον των βιβλίων, συμπληρών τούτον έκάστοτε. Ό 
βοηθός τοΰ γραμματέως ούδεμίαν άλλην δημοσίαν ή ιδιωτικήν 
υπηρεσίαν έπιτρε'πεται να έ'χη.

Ή εφορεία τής βιβλιοθήκης δύναται να άνατεθή καί συμβούλιρ 
κατ’ άπόφασιν τοΰ συμβουλίου.

Ά,ρθρον 18. Έάν άποθάνη ή παραιτηθή 6 πρόεδρος, συγκα- 
λεϊται εντός οκτώ ήμερων συνελευσις των εταίρων καί άποφαίνε- 
ται περί τοΰ πρακτέου. Έάν έκλειψη ή παραιτηθή ό αντιπρόε
δρος ή ό γραμματεύς, τό συμβούλιον έκλέγει τόν αντικατα
στάτην έκ των τακτικών συμβούλων καί καλεϊ εις άναπλήρωσιν 
έν τή κενωθείση θέσει του συμβούλου τόν πρώτον έπιλαχόντα. 
’Επίσης καί εις άναπλήρωσιν έκλιπόντος ή παραιτηθέντος συμ
βούλου καλείται κατά σειράν ό άναπληρωτικός σύμβουλος.

“Αρθρον 19. Διά τήν χρηματικήν τής εταιρείας καί του λα
χείου διαχείρισιν διορίζεται ταμίας ειδικός εκλεγόμενος υπό του 
συμβουλίου έκτος τών μελών αύτοϋ διά μυστικής ψηφοφορίας. 
Διορίζεται ταμίας μόνον ό πενταετίαν διατελέσας ταμίας δημό
σιος καί δευτέρας τουλάχιστον τάξεως ή έν ϊσφ χρόνψ ταμίας 
ή λογιστής έν τφ κεντρικφ καταστήματι τινάς τών άνεγνωρι- 
σμένων τραπεζών.

Ό ούτω δίορισθείς καταβάλλει πριν άναλάβη τά έαυτοΰ κα
θήκοντα ή χρηματικήν έγγύησιν δραχμών πεντακισχιλίων εις 
χρήματα ή δραχμών δεκακισχιλίων εις χρεώγραφα τοΰ δημοσίου 
καί κτήματα εντός τών ’Αθηνών ή του ΙΙειραιώς ελεύθερα υποθή
κης. Ή χρηματική έγγύησις κατατίθεται έπ’ όνόματι τής εται
ρείας είτε έν τφ κεντρικφ ταμείφ είτε παρά τινι τραπέζη έπί 
τόκφ, όν λαμβάνει έντολή τοΰ προέδρου ό ταμίας, ούδεμίαν άλ
λην έ'χων άξίωσιν, ή δέ έκ χρεωγράφων έγγύησις κατατίθεται 
έπ’ ονόματι τής εταιρείας παρά τή έθνική τραπέζη καί έκεϊθεν 
λαμβάνει ό ταμίας έντολή τοΰ προέδρου τά έκάστοτε άποκοπτό- 
μενα κατά τήν λήξιν τοκομερίδια, άνευ άλλης άπαιτήσεως.

Ό ταμίας λαμβάνει μισθόν δραχμάς διακοσίας πεντήκοντα 
κατά μήνα, εχει δέ παρ’ έαυτφ ένα βοηθόν λαμβάνοντα δραχ
μάς εκατόν τριάκοντα τόν μήνα καί ενα εΐσπράκτορα λαμβάνοντα
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δραχμάς εκατόν κατά μήνα, άμφοτέρους διοριζομένους καί άπο- 
λυομένους ύπό του συμβουλίου προτάσει του ταμίου.

Ό ταμίας της εταιρείας, ό βοηθός του ταμίου καί ό εΐσπρά- 
κτωρ δεν επιτρέπεται να έχωσιν άλλην δημοσίαν η ιδιωτικήν 
υπηρεσίαν.

Άπολυομένου, παραιτούμενου η οπωσδήποτε έκλιπόντος του 
ταμίου, ένεργεϊται έντδς δεκαπέντε ήμερων έξέλεγξις του ταμείου 
ΰπό τής εξελεγκτικής επιτροπείας καί τριών συμβούλων καί δια- 
τάσσεται ή επιστροφή τής έγγυήσεως, αν δειχθή ανελλιπής ή 
διαχείρισις, ή ένεργεϊται ο,τι τδ συμφέρον τής εταιρείας επιβάλλει.

Άρθρον 20. Ό ταμίας μόνον άδείγ του συμβουλίου δύνα- 
ται νά άπουσιάσγ, άλλ’ ούχί πλέον του μηνός, διορίζων αντικα
ταστάτην ύπ’ ευθύνην αϋτοϋ.

Άν έκλειψη) ή παραιτηθή ό ταμίας ή οπωσδήποτε μείνγι κενή 
ή θέσις αϋτοϋ, διορίζεται προσωρινός αναπληρωτής τούτου ΰπό 
του συμβουλίου εις σύμβουλος, ή τοιαύτη όμως άναπλήρωσις δεν 
έπιτρέπεται νά παραταθή πλέον τοϋ μηνός.

Άρθρον 21. Ό ταμίας α’) εισπράττει άμέσως ούτος ή δι’ 
είσπράκτορος πάσαν πρόσοδον τής εταιρείας έκδίδων πάραυτα δι
πλότυπον άπόδειξιν β') έκτελεϊ πάσαν πληρωμήν έπί κανονική 
αποδείξει τοϋ δικαιούχου ή τοϋ νομίμου πληρεξουσίου καί έπί τή 
βάσει ένταλμάτων διπλοτύπων ΰπό τοϋ προέδρου έκδεδομένων 
έντός των ορίων τοϋ προϋπολογισμού- γ') κρατεί πλήν των βοη- 
θηκών βιβλίων καί τά απαραίτητα κύρια, ήτοι ταμειον, ήμερο— 
λόγιον καί καθολικόν, έκτελών τάς έν αΰτοις έγγραφάς διπλογρα- 
φικώς καί άνευ αναβολής ούδεμιας- δ') κρατεί δύο διπλοτύπων 
αποδείξεων στελέχη,έν μέν διά τάς τακτικάς καί έκτάκτους συν- 
δρομάς, διά τάς δωρεάς, κληροδοτήματα καί χρηματικάς εισφο
ράς, διά τά άπό των ομολογιών, μετοχών καί χρεωγράφων εΐσ- 
πραττόμενα, διά τά πωλούμενα πρακτικά, έφημερίδα καί άλλα 
δημοσιεύματα, έτερον δέ διά τό λαχεΐον μόνον. Άπό τοϋ δευτέ
ρου τούτου στελέχους έκδίδονται αποδείξεις κατά καταναλωτήν 
δηλοΰσαι τό ποσόν τών πωληθέντων γραμματίων, τό πληρωθέν 
καί εΐσαχθέν εις τό ταμειον άντίτιμον τούτων καί τό κρατηθέν 
ΰπό τοϋ καταναλωτοΰ ποσοστόν δέκα έπί τοϊς εκατόν- ε') συν-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:24 EEST - 54.226.8.97



62 —

τάσσει πίνακα λεπτομερή των πωληθέντων γραμματίων κατά 
πωλητήν καί παραδίδει τούτον προς έλεγχον τη τεταγμε'νη ύπό 
του συμβουλίου έπιτροπείγ (άρθρ. 23)· ς') πληρόνει προς αυ
τούς τούς προσάγοντας τον κερδήσαντα κληρον δυνάμει ενταλ
μάτων τακτικών τα κερδηθέντα ποσά, λαμβάνων τακτικήν άπό- 
δειξιν καί προσαρτών έξωφλημένον το γραμμάτιον, έξ ού το κέ- 
δος· ζ') μετά έξάμηνον άπο της κληρώσεως συντάσσει πάραυτα 
καί παραδίδει τη έποπτευούση επιτροπεία πίνακα των κερδησάν- 
των καί μη προσαχθέντων άριθμών , ϊνα τά έκ τούτων κέρδος 
αναγραφή εις τά απρόβλεπτα κέρδη - η') μετά την ύπό της εξε
λεγκτικής επιτροπείας θεώρησιν των βιβλίων τη 31 ΤΙ Δεκεμβρίου 
συντάσσει δύο πίνακας,τόν μέν περιέχοντα τά προϋπολογισθέντα, 
βεβαιωθέντα, είσπραχθέντα καί καθυστερούμενα έσοδα, τόν δέ 
δηλοΰντα κατά κεφάλαιον καί άρθρον του προϋπολογισμού τάς 
γενομένας πληρωμάς δαπανών καί τά όφειλόμενα ώς καί παν πε
ρίσσευμα η έλλειμμα έφ’ έκάστης πιστώσεως" οί πίνακες ούτοι, 
παραδιδόμενοι τώ προέδριρ, χρησιμεύουσιν ώς βάσις τού απολο
γισμού τού λήγοντος καί τού προϋπολογισμού τού έπιόντος έτους- 
θ') έκτελεΐ πάσαν ταμιακήν η λογιστικήν υπηρεσίαν άνατιθεμέ- 
νην αΰτφ ύπό τού προέδρου.

Άρθρον 22. Άνασκαφάς καί άλλας άρχαιολογικάς εργασίας 
έκτελεΐ ή εταιρεία διά τών κατά τόπους διωρισμένων δημοσίων 
εφόρων, όριζομένων πράς τούτο ύπό τού υπουργείου καί προς 
την αιτούσαν εταιρείαν παραχωρουμένων διά πάσαν τοιαύτην 
εργασίαν. Τοΐς δημοσίοις τούτοις έφόροις πλήν τών κανονικών 
οδοιπορικών μεταβάσεως καί επανόδου παρέχεται ύπό της εται
ρείας Ιπιμίσθιον δραχμών εκατόν κατά μήνα, άλλά μόνον διά 
τάς εκτός τών ’Αθηνών καί τού Πειραιώς εργασίας καί έφ’ όσον 
αν διαρκή ή ύπηρεσία αύτη.

ΙΙλην τούτων προσλαμβάνει ή εταιρεία καί ίδιους έμμισθους 
έφορους, ύπο τού συμβουλίου δι’ απολύτου πλειοψηφίας διοριζό
μενους, μέχρι τριών τά πολύ, τούς μέν δύο διδάκτορας τού φιλο
λογικού τμήματος τού εθνικού ή άλλου όμοταγοΰς πανεπιστημίου, 
τόν δέ τρίτον επιστήμονα διπλωματοΰχον αρχιτέκτονα, φέροντα 
έπίσημα μαρτύρια σπουδής τής αρχαίας τέχνης.

ϊ:,ι"
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Πλήν τούτων διορίζονται καί φύλακες αρχαιοτήτων οπού πα- 
ρίστατοα ανάγκη. Ό άριθμός καί μισθός τούτων ορίζεται έν τώ 
έτησίω προϋπολογισμφ άμεταβλήτως, δεν δύναται δέ ό μισθός 
των φυλάκων να ύπερβή τάς έβδομήκοντα δραχμάς, ουδέ να είνε 
κατώτερος των είκοσι κατά μήνα δραχμών.

Των έφορων τής εταιρείας ό μισθός ορίζεται εις δραχμάς δια- 
κοσίας τον μήνα, δύναται δέ το συμβούλιον να αυξήστρ μετά 
πάσαν πενταετή υπηρεσίαν τον μ,ισθόν των εφόρων τούτων είκο- 
σιν επί τοϊς εκατόν, άλλά μέχρι τής συμπληρώσεως τριακοσίων 
δραχμών κατά μήνα. Χορηγείται προσέτι τοϊς έφόροις τούτοις 
έπιμίσθιον δραχμών πεντήκοντα τον μήνα, έφ’ όσον χρόνον ανατί
θεται αύτοϊς εργασία έκτος τών ’Αθηνών καί του Πειραιώς,παρέ
χονται δέ καί τά κανονικά οδοιπορικά έξοδα μεταβάσεως καί 
έπανόδου.

'Υπό του συμβουλίου διορίζονται καί προσκολλώνται παρά 
τω γραφείω δύο κλητήρες λαμβάνοντες ό μέν δραχμάς εκατόν 
ό δέ δραχμάς ένενήκοντα κατά μήνα καί έκτελούντες πάσαν άνα- 
τιθεμένην αϋτοΐς υπηρεσίαν.

^Αρθρον 23. Πρός άμεσον έπιτήρησιν τής ταμιακής διαχει- 
ρίσεως καί έκτελέσεως τών περί του λαχείου διατεταγμένων εκλέ
γει κατ’ έτος τά συμβούλιον έκ μελών αυτού διμελή οικονομικήν 
επιτροπείαν. Ή έπιτροπεία αύτη α') έπιτηρεϊ πάσαν την τα
μιακήν διαχείρισιν μεριμνώσα περί τής τηρήσεως ύπά τού ταμίου 
πάντων τών διατεταγμένων καί ώς προς τάς εισπράξεις καί ώς 
πρός τάς πληρωμάς, πάσαν δέ παράβασιν καταγγέλλει τφ συμ- 
βουλίω, δυναμένω νά έπενέγκγ) τήν άρμόζουσαν διόρθωσιν β') 
παρασκευάζει καί παραδίδει τω ταμίιγ διά πρωτοκόλλου τά 
γραμμάτια Ικάστης εξαμηνίας συμφώνως πρός τό άρθρον 5 τού 
άπό 24 ’Ιουνίου 1889 Β. Δ. περί λαχείου τής άρχαιολογικής 
εταιρείας’ γ') έποπτεύει τήν άποστολήν καί τήν πώλησιν γραμ.- 
ματίων δ') εξελέγχει πρό τής κληρώσεως τήν γενομένην άφαί- 
ρεσιν τών νενομισμένων ποσοστών (άρθρον 5 Β. Δ.)- ε') επιστα
τεί εις τήν κλήρωσιν (άρθρ. 7 Β. Δ.)- ς-') έπιτηρεϊ τήν πληρωμήν 
τών κερδηθέντων ποσών δι’ έντάλματος τακτικού έπ’ ονόματι 
τών προσαγόντων τό γραμμάτιον- ζ') έξ μετά τήν κλήρωσιν μή-
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νας καί ευθύς την πρώτην ημέραν ελέγχει τον πίνακα των κερ- 
δησάντων αριθμών, βέβαιοι τίνες των κερδησάντων προσήχθησαν 
καί τίνες ούχί, καθορίζει τό έκ των μη προσαχθέντων απρόβλε
πτον κέρδος καί συντάσσει πρωτόκολλον, έν ω εύκρινώς δηλοΰται 
το καθαρόν κέρδος Ικ της έλεγχομένης εξαμηνιαίας κληρώσεως' 
η’) συντάσσει μετά τοϋ προέδρου του συμβουλίου αναλυτικόν 
άπολογισμόν της διαχειρίσεως του λήγοντος έτους καί τόν ισολο
γισμόν (άρθρ. 35 § δ').

Άρθρον 24. Τάς ύπά της εταιρείας γινομένας άνασκαφάς 
η άλλας άρχαιολογικάς εργασίας έποπτεύει έφορος κατά τά έν 
άρθρφ 22 οριζόμενα. Ό έφορος διευθύνει όλην την άνατεθειμένην 
αύτφ εργασίαν, έχει την διαχείρισή της διά ταύτην δαπάνης εν
τολή του συμβουλίου καί μόνον άδεια τοΰ συμβουλίου άπομα 
κρύνεταμ άλλως άπολύεται ώς έγκαταλιπών την θέσιν.

Ή διεύθυνσις άνασκαφής η εργασίας τινός δύναται άποφάσει 
τοΰ συμβουλίου νά άνατεθή ένί των συμβούλων, έχοντι προς 
τούτο ΰπό τάς έαυτοΰ διαταγάς ενα των της εταιρείας εφόρων η 
ενα έπιστάτην ύπό τοΰ συμβουλίου διοριζόμενον καί λαμβάνοντα 
ώρισμένην άποζημίωσιν έφ’ όσον διαρκή ή άνασκαφή, έφ’ ης διω- 
ρίσθη. Ό σύμβουλος ούτος ουδόλως αναμιγνύεται εις την χρη
ματικήν διαχείρισιν ουδέ λαμβάνει άποζημίωσιν τινα διά την 
εργασίαν ταύτην, παρέχονται δ’αύτφ μόνον τά κανονικά οδοιπο
ρικά, έάν παραστή έκτακτος άνάγκη μεταβάσεως έκτος των ’Α
θηνών .

Ούδεμία δέ άνασκαφή η άλλη εργασία γίνεται άνευ προηγου- 
μένης άποφάσεως τοΰ συμβουλίου κανονιζούσης τά κατ’ αύτην.

Άρθρον 25. Τφ έποπτεύοντι άνασκαφην τινα η άλλην έρ- 
γασίαν έφόρφ η έπιστάτη χορηγείται άποφάσει τοΰ συμ.βουλίου 
καί διά τακτικοΰ έντάλματος παγία άνάλογος χρηματική προκα
ταβολή. Έκ τής προκαταβολής ταύτης πληρόνει έπί τή βάσει 
τοΰ ύπό τοΰ συμβουλίου ώρισμένου ημερομισθίου τούς έργάτας 
λαμβάνων άπό τούτων κανονικάς άποδείξεις, κατά παν δέ Σάβ- 
βατον ή τό πολύ κατά δύο έβδομάδαςσυντάσσει έπ’όνόματι τών 
εργατών τάς καταστάσεις, θεωρεί ταύταςκα·’ υποβάλλει μ.ετά τών 
άποδείξεων πρός έγκρισιν προσαρτών τή πρώτη καταστάσει άπό-
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σπασμα της άποφάσεως τοΰ συμβουλίου της όριζούσης την άνα- 
σκαφήν καί της καθοριζούσης τό ημερομίσθιον. Μετά δε την ύπο 
της οικονομικής επιτροπείας η του συμ.βουλίου έξέλεγξιν καί εγ- 
κρισιν, έκδίδεται τό προσήκον ένταλμα έπ’ όνόματιτών έν τή κατα- 
στάσει εργατών, τό όποιον θεωρείται έξωφλημένον διά των ύπο- 
βληθεισών αποδείξεων, ό δε ταμίας λαμβάνων τούτο άποστέλ- 

λει τό έν αύτφ ποσόν τφ οίκείιο έφόρω.
Διά πάσαν άλλην δαπάνην συντάσσεται ίδια κατάστασις καί 

έκδίδεται ένταλμα έπ’ όνόματι του δικαιούχου.
Άρθρον 26. Ό έποπτεύων αναφέρει πρόςτό συμβούλων περι- 

ληπτικώς καθ’ εβδομάδα τά κατά την έργασίαν καί μετά τό πέ

ρας διά λεπτομερούς έκθέσεως.
Τά άνευρισκόμενα άρχαϊα φυλάττονται έπιμελώς, μέχρις ού 

παραδοθώσιν εις τό Κράτος.
Άρθρον 27. ’Αρχαία παντός είδους άγοράζονται μόνον άπο- 

φάσει του συμβουλίου έπί τή βάσει καί έντάς των ορίων του 

προϋπολογισμού.
Πάντα τά έν άνασκαφαΐς άνευρισκόμενα, αγοραζόμενα η οπωσ

δήποτε προσκτώμενα άρχαϊα λογίζονται κτήμα δημόσιον καί ώς 

τοιαϋτα παραδίδονται εις τό Κράτος.
Άρθρον 28. Πράς πλήρωσιν του έν άρθρφ 1 άναγραφο- 

μένου δευτέρου της εταιρείας σκοπού διορίζεται κατ’ έ'τος ύπο 
τοΰ συμβουλίου τριμελής έκ συμβούλων επιστημονική επιτροπεία. 
Έργον ταύτης είνε ή μέριμνα α') περί τής κανονικής καί έπι- 
μεμελημένης έκδόσεως των πρακτικών, τής έφημ.ερίδος καί άλλων 
άρχαιολογικών δημοσιευμάτων β') περί τής μετά Ιγκρισιν τοΰ 
συμ.βουλίου προμήθειας χάρτου καί άλλου ΰλικου καί τής έκτυ- 
πώσεως πάντων τών άνωτέρω’ γ’) περί τής διά τακτικού πρωτο
κόλλου παραδόσεως τφ ταμίρι πάντων τώνέκτυπουμένων- δ') 
περί άνακοινώσεων, διαλέξεων καί περί τής άρχαιολογικής 

σχολής.
Ή πρώτη τοιαύτη έπιτροπεία θέλει συντάξγ, εντός εξαμήνου 

άπό τής εκλογής λεπτομερείς κανονισμούς δύο, τάν μέν περί έκ
δόσεως τών πρακτικών τής εταιρείας, τής άρχαιολογικής έφημε- 
ρίδος καί τών άλλων δημοσιευμάτων, τόι δέ περί διαλέξεων, άνα-
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κοινώσεων καί περί της αρχαιολογικής σχολής. Οί κανονισμοί 
οΰτοι ψηφίζονται ΰπό του συμβουλίου καί δύνανται νά μεταρρυθ 
μισθώσι μόνον εντός των δύο πρώτων μηνών έκαστου έτους προ- 
τάσει της επιστημονικής έπιτροπείας καί έγκρίσει του συμβουλίου.

"Αρθρον 29. Ή αρχαιολογική έφημερίς, τα πρακτικά καί 
τά άλλα της εταιρείας δημοσιεύματα πωλοΰναι ΰπό του ταμίου 
της εταιρείας διά διπλοτύπου άποδείξεως επί τιμή οριζόμενη έκά- 
στοτε ΰπό του συμβουλίου.

Δίδεται δέ δωρεάν ή μέν αρχαιολογική εφημερίς άπά του προ
σεχούς έτους α') τοϊς τακτικοΐς έταίροις· β') ταϊς βιβλιοθήκαις 
εθνική, πανεπιστημίου, Βουλής καί επιστημονικών ιδρυμάτων 
κατ’ άπόφασιν του συμβουλίου’ γ') Ιπ’ άνταλλαγή επιστημο
νικών συγγραμμάτων κατ’ άπόφασιν του συμβουλίου.

Τά πρακτικά δέ της εταιρείας δίδονται δωρεάν πάσι τοϊς έταί- 
ροις καί τοϊς λαμβάνουσι δωρεάν η Ιπ’ ανταλλαγή την αρχαιο
λογικήν εφημερίδα. Ή αποστολή πάντων τούτων γίνεται επιμε
λείς του ταμίου καί επί αποδείξει κανονική.

Σώματα της έφημερίδος παρελθόντων ετών δίδονται τοϊς μέ
χρι του νυν έταίροις, τοϊς άποτίσασι τάς ετήσιας εισφοράς καί 
μη λαβοΰσι την εφημερίδα, αντί δέκα δραχμών κατ’ έτος καί 
άνά εν σώμα δι’ έκαστον, παντί δέ άλλφ επί τιμή όριζομένη 
κατ’ έτος ΰπό του συμβουλίου.

Ούδεμία άλλη δωρεά επιτρέπεται ουδέ κατά τεύχη πώλησις, 
πλήν τών ατελών σωμάτων, ών ή κατά τεύχη πώλησις γίνεται 
έπί τιμή όριζομένη ΰπό του συμβουλίου.

*Αρθρον 30. Ή βιβλιοθήκη τής έταιρείας είνε άναπόσπαστον 
μέρος του γραφείου καί προσιτή τώ βουλομένω έν ώραις καθω- 
ρισμέναις, άπαγορεύεται όμως άπολύτως εξαγωγή βιβλίου ύφ’ 
οΐουδήποτε καί πας δανεισμός. Κρατείται δέ κατάλογος επιστη
μονικής ταξινομήσεως, έν φ έγγράφονται τά κατ’ έτος άγοραζό- 
μενα ή άλλως προσκτώμενα.

νΑρθρον 31. Οΐ έταΐροι συνέρχονται τή προσκλήσει του προέ
δρου του συμβουλίου εις τακτικάς μέν συνελεύσεις τρεις, τήν δευ- 
τέραν καί τήν τελευταίαν Κυριακήν του ’Ιανουάριου καί τήν 
πρώτην του Φεβρουάριου πρός τούς έν τώ έπομένω άρθρω σκο-
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πούς· εις έκτακτον οε, όταν τό συμβούλιον κρίνγι άναγκαίαν συν- 
έλευσιν δε’ ώρισμένον άντικείμενον η ζητήσωσι τοΰτο έγγράφως 
άπό του συμβουλίου είκοσι τακτικοί εταίροι η κατά την διάταξιν 
του άρθρου 18. 'Η ήμερησία διάταξιςτών έκτακτων συενλεύσεων 
ορίζεται δι’ άποφάσεως τοΰ συμβουλίου.

Ή ήμερα, ή ώρα, ό τόπος καί τό άντικείμενον τής συνελεύ- 

σεως άνακοινοΰνται διά προσκλητηρίου του προέδρου τοΰ συμβου
λίου, δημοσιευόμενου πρό εβδομάδος διά τριών εφημερίδων καί 
άποστελλομε ^ου ίδίγ πράς έκαστον τακτικόν έταΐρον έν Άθήναις 
οίκοΰντα.

^Αρθρον 32. Κατά την πρώτην τακτικήν συνέλευσεν καί 
πρό πάσης άλλης εργασίας εκλέγεται ΰπό των τακτικών εταί
ρων καί διά μυστικής ψηφοφορίας ε!ς τακτικός εταίρος εκτός τών 
μελών του συμβουλίου πρόεδρος τών συνελεύσεων καί εις πρώτος 
γραμματεΰς καί προς άναπλήρωσιν τούτων είς αντιπρόεδρος καί 
εις δεύτερος γραμματεύς. Ό πρόεδρος τής συνελεύσεως μετά του 
πρώτου γραμματέως ή οι άναπληρωταί τούτων διευθύνουσι τάς 
τακτικάς καί τήν κατά τό άρθρον 18 έκτακτον συνέλευσιν καί 
πάσαν άλλην γινομένην κατά τήν διάρκειαν του έτους πρός αρ
χαιρεσίας ή λογοδοσίαν του συμβουλίου, τών εκτάκτων δέ συνε
λεύσεων προεδρεύει ό πρόεδρος τοΰ συμβουλίου μετά τοΰ γραμ
ματέως.

Μετά τόν καταρτισμόν τοΰ προεδρείου τής συνελεύσεως κατά 
τήν πρώτην τακτικήν συνέλευσιν άναγιγνώσκεται ΰπό τοΰ γραμ
ματέως τοΰ συμβουλίου ή έκθεσις τών πεπραγμένων κατά τό 
λήξαν έτος, είτα έκλέγεται τριμελής ελεγκτική επιτροπεία.

Κατά τήν δευτέραν τακτικήν συνέλευσιν, μετά τήν άνάγνωσιν 
καί κύρωσιν τών πρακτικών τής προτέρας, αναγιγνώσκεται ή έκ- 
Θεσις τών ελεγκτών καί άποφαίνεται έπί τής διαχειρίσεως ή συνέ- 
λευσις μετάτήν έπί τής έκθέσεως συζήτησιν. Μετά τοΰτο εκλέ
γεται ΰπό τών τακτικών εταίρων πενταμελής έκ τακτικών εταί
ρων επιτροπεία έπί τοΰ προϋπολογισμ.οΰ.

Κατά δέ τήν πρώτην Κυριακήν τοΰ Φεβρουάριου, μετά τήν 
κύρωσιν τών πρακτικών τής προτέρας, γίνεται ή έκλογή τοΰ
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διοικητικού συμβουλίου κατά τά άρθρα 9, 10 καί 11, μεθ’ ο 
αναγιγνώσκονται καί κυροϋνται παραχρήμα τά πρακτικά.

Άρθρον 33. Αΐ συνελεύσεις είνε έν άπαρτίιγ δσοι άν προσέλ- 
θωσιν, αί δε αποφάσεις, πλήν των αρχαιρεσιών καθόλου, γί
νονται δι’ άναστάσεως η δι’ ονοματικής κλήσεως, άν τούτο ζη- 
τηθή ΰπο πέντε εταίρων, καί ισχύει ή σχετική πλειοψηφία, λο- 
γιζομένων των άρνουμένων ώς καταψηφιζόντων.

Συζήτησις έκτος τής ήμερησίας διατάξεως απαγορεύεται.
Άρθρον 34. 'Η κατά τό άρθρον 32 εκλεγόμενη ελεγκτική 

επιτροπεία, διαρκής ούσα μέχρι τής εκλογής νέας το έπιδν έτος 
α') εξελέγχει τόν απολογισμόν τού λήξαντος έτους έν αντιπα
ραβολή των βιβλίων προς τά στοιχεία, πρός τόν έψηφισμένον 
προϋπολογισμόν καί τάς διατάξεις του οργανισμού, συντάσσει 
δε περί τής έξελέγξεως ταύτης λεπτομερή έκθεσή μεθ’ ώρισμένων 
προτάσεων β’) επιθεωρεί, όταν κρίνη άναγκαϊον, τό ταμεΐον, 
πάντως όμως μετά τήν κλήρωσιν του λαχείου- γ') τή 31 Δεκεμ
βρίου βέβαιοί τό υπόλοιπον του ταμείου κλείουσα πάντα τά 
λογιστικά βιβλία καί τά στελέχη των αποδείξεων καί ενταλμά
των διά πράξεως έν τφ τελευταίψ φύλλιρ Ικάστου" δ') εξελέγ
χει τή 31ΐ1 Δεκεμβρίου τόν κατά τό άρθρον 9 υπό του ταμίου 
συντεταγμένου εκλογικόν πίνακα καί κυροϊ διά τής εαυτής υπο
γραφής- ε') μετέχει τής έφορείας των άρχαιρεσιών κατά τό άρ
θρον 11.

Άρθρον 35. Ό προϋπολογισμός συντάσσεται έν σχεδίιρ κατ’ 
έτος καί εντός του Φεβρουάριου ύπό του συμβουλίου, διαιρείται 
δέ εις τμήματα εσόδων καί έξόδων, ών έκαστον διαιρείται εις 
κεφάλαια καί άρθρα.

Τόν ούτω συντεταγμένου προϋπολογισμόν εξετάζει καί δια- 
ρυθμίζει όριστικώς τό συμβούλιου μετά τής έπί τοϋ προϋπολογι
σμού επιτροπείας. Πρός τήν τοιαύτην του προϋπολογισμού ψοή— 
φισιν άπαραιτήτως απαιτείται νά μετάσχωσι τής έργασίας τρεις 
τουλάχιστον έκ των τής έπί του προϋπολογισμού έπιτροπείας 
καί οκτώ έκ των συμβούλων, ή δέ άπόφασις γίνεται δι’άπολύτου 
πλειοψηφίας.

Ό ούτως εγκεκριμένος προϋπολογισμός ισχύει μέχρι τής έγ-
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κρίσεως τοϋ προϋπολογισμού τοϋ έπιόντος έτους, δημοσιεύεται 
έν τοϊς πρακτικοΐς της εταιρείας τοΰ λήγοντος έτους καί δεν επι
τρέπεται ούδεμία δαπάνη μη προβλεπομένη έ'ν Ttvt των κεφα
λαίων τοΰ προϋπολογισμού, ουδέ ύπέρβασις, ουδέ μετατροπή πι
στώσεων. ’Απαγορεύεται δέ πάσα συμπληρωτική, άναπληρωτι 
κή ή έ'κτακτος πίστωσις.

’Εντός του πρώτου δεκαημέρου του ’Ιανουάριου συντάσσεται 
υπό τής οικονομικής επιτροπείας καί του προέδρου του συμβου
λίου κατά τά έν τω προϋπολογισμέ άναγεγραμμένα κεφάλαια 
καί άρθρα ό απολογισμός μετά ισολογισμού έσόδων καί εξόδων 
τής διαχειρίσεως του λήξαντος έτους. Ό απολογισμός καί ισο
λογισμός ούτος τυπούμενος διανέμεται τοΐς έταίροις τό βραδύ— 
τερον έν τή πρώτη τακτική συνελεύσει (άρθρον 32).

*Αρθρον 36. ΙΊλήν των κεκανονισμένων μισθών καί των 
έν τφ όργανισμω άναφερομένων επιμισθίων καί αποζημιώσεων 
(άρθρ. 22καί 24) ούδέν άλλο χορήγημα επιτρέπεται είτε υπό 
τύπον άποζημιώσεως, είτε υπό μορφήν βοηθήματος ή αμοιβής, 
είτε ύπό άλλην οίανδήποτε αιτίαν. Επίσης ούδείς λαμβάνει 
ποσοστά λόγφ εΐσπράξεως έσόδων. Μόνον τοϊς πωλοΰσι γραμμά
τια λαχείου επιτρέπεται νά κρατώσι τά νενομισμένα ποσοστά 
δέκα έπί τοϊς εκατόν- διά οφείλει ό ταμίας νά παρέχη προς τούς 
ζητοΰντας μέχρι δέκα γραμματίων έπί έκπτώσει υπέρ αυτών του 
κεκανονισμένου ποσοστού, έκδίδων την προσήκουσαν άπόδειξιν. 
Τά ποσοστά τών ύπό τοΰ ταμίου πωλουμένων γραμματίων εις 
ποσόν κατώτερον τών δέκα μένουσιν ώς απρόβλεπτα κέρδη υπέρ 
τής εταιρείας.

Τά έκτος τής Ελλάδος πωλούμενα γραμμάτια λογίζονται εις 
χρυσόν.

"Αρθρον 37. Πάντα τά χρεώγραφα, μετοχαί καί όμολογίαι 
καί οί τίτλοι τής εταιρείας κατατίθενται έπ’ όνόματι αυτής καί 
φυλάττονται έν τή έθνική τραπέζη, αναγράφονται δ’ έν πάση 
άκριβείη έν τοϊς βιβλίοις τής εταιρείας.

’’Αρθρον 38. Χρήματα έν τέ ταμείω δέν δύνανται νά κρα
τώνται πλέον τών πέντε χιλιάδων δραχμών. Τά πλεονάζοντα 
κατατίθενται άνευ ούδεμιάς αναβολής έπιμελείικ τής οικονομικής
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επιτροπείας και γνώμη τοΰ προέδρου είτε άτόκως παρά τινι άνε- 
γνωρισμένη τραπέζη είτε καί έντόκως παρά τφ κεντρικώ τα- 
μείψ η παρά τινι άνεγνωρισμένη τραπέζη. Χρήματα της εται
ρείας ούδενί δανείζονται ουδέ κρατούνται έκτος του ταμείου. 
Πάσα τοιαύτη παράβασις πλήν της άλλης ευθύνης συνεπάγεται 
την άμεσον του ταμίου άπόλυσιν.

"Αρθρον 39. Συνδρομή χρηματική μόνον προς έ'κδοσιν αρ
χαιολογικών συγγραμμάτων ύπό Ελλήνων αρχαιολόγων καί εις 
ελληνικήν γλώσσαν γεγραμμένων δίδοται κατά λόγον του συγ
γράμματος καί κατ’ άπόφασιν τοΰ συμβουλίου δι’ άπολύτου πλειο- 
ψηφίας. Τών συγγραμμάτων τούτων λαμβάνονται άνά δύο αντί
τυπα μόνον διά την βιβλιοθήκην τής εταιρείας.

Κατά τόν αυτόν τρόπον γίνεται καί ή αγορά βιβλίων πρός 
πλουτισμόν τής βιβλιοθήκης καί πάσα διά τήν βιβλιοθήκην δα
πάνη.

’Άρθρον 40. Παν τής εταιρείας πρόσκτημα, είτε εξ άγοράς 
είτε έκ δωρεάς, είτε κατ’ άλλον τρόπον οίονδήποτε γενόμενον, 
άναγραφεται ώς περιουσία ταύτης, τά άκίνητα έν τφ κτημα- 
τολογίφ, τά κινητά έν τφ βιβλίω ύλικοΰ, τά βιβλία έν τφ 
καταλόγω τής βιβλιοθήκης καί τά άρχαϊα παντός είδους έν εί- 
δικφ καταλόγω, σημειουμένων μετ’ άκριβείας τών κατά τήν 
παράδοσιν τούτων εις τό Κράτος έν στήλη ιδία.

Ά,ρθρον 41. Έκδοσις καί έξόφλησις εντάλματος πέρα ή 
έκτος τών πιστώσεων τοΰ προϋπολογισμού ή άνευ δικαιολογητι- 
κών πλήρων δεν έπιτρέπεται, ό ταμίας δέ εϋθύνεται προσωπικώς 
πρός τήν εταιρείαν έάν έξοφλήση ένταλμα παρά τόν προϋπολο
γισμόν καί άνευ τών άπαιτουμένων δικαιολογητικών.

Άρθρον 42. ’Επί τών δικαστικών διαφορών τής εταιρείας 
ό πρόεδρος του συμβουλίου διορίζει πληρεξούσιον.

Συμβιβασμός μέχρι μεν δραχμών τριών χιλιάδων γίνεται άπο- 
φάσει τοΰ συμβουλίου δι’ άπολύτου πλειοψηφίας, διά ποσάν όμως 
άνώτερον απαιτείται ομόφωνος άπόφασις τοΰ συμβουλίου, έκ τών 
τριών τετάρτων τουλάχιστον τοΰ όλου άποτελουμένου.

’’Αρθρον 43. Οί έν άδεια διατελοΰντες υπάλληλοι τής εται
ρείας καί μέχρι δεκαπέντε τό πολύ ήμερών λαμβάνουσι πλήρη
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τον μισθόν οί πέρα των δεκαπέντε ήμερων μέχρι των δύο μηνών 
λαμβάνουσι το ήμισυ του μισθού, στερούνται δέ παντός μισθού 
οί πέρα των δύο μηνών ώς καί οί άνευ άδειας άπουσιάζοντες. Οί 
αύτογνωμόνως άπέχοντες τής έκπληρώσεως τών εαυτών καθη

κόντων πλέον του μηνός θεωρούνται αυτοδικαίως άπολελυμ-ένοι.
"Αδειαν απουσίας μέχρι μέν δεκαπέντε ήμερων καί δίς τό 

πολύ τού έτους χορηγεί ό πρόεδρος άνακοινών τφ συμβουλίφ έν 
τή άμ.έσως επομένη συνεδρίφ- άδειαν μακροτέραν μέχρι δύο τό 
πολύ μηνών καί άπαξ τού έτους χορηγεί μόνον τό συμβούλιον 
τή έγγραφα) αιτήσει τού υπαλλήλου καί δΓ άπολύτου πλειοψη- 
φίας.

"Αρθρον 44. Ό πρόεδρος καί τα λοιπά μέλη τού συμβου
λίου, ώς καί τά μέλη τών κατά τον οργανισμόν διαφόρων επιτρο
πειών οΰδεμίαν λαμβάνουσιν αποζημίωσή ή έπίδομα ή μισθόν 

δι’ οίανδήποτε ύπ’ αυτών παρεχομένην τή έταιρείφ υπηρεσίαν 
πλήν τής αμοιβής δι’ άρθρα, τής έν τφ είδικφ κανονισμφ τής 
αρχαιολογικής έφημερίδος κτλ. ώρισμένης, καί τών οδοιπορικών, 
όταν έκτάκτως άποφάσει τού συμβουλίου μεταβώσιν έκτος τών 
’Αθηνών πράς υπηρεσίαν ώρισμένην.

"Αρθρον 45. Οί εικοσαετίαν όλην έπί μηνιαίω μισθφ ύπηρε- 
τήσαντες παρά τφ γραφείω τής εταιρείας καί τφ λαχείφ ώς γρα
φείς, είσπράκτορες ή κλητήρες λαμβάνουσι μισθόν ηΰξημένον 
είκοσι τοίς εκατόν κατά μήνα.

Οί είκοσιπενταετίαν όλην έπί μισθφ μηνιαίφ ύπηρετήσαντες 
παρά τή έταιρείγ ώς υπάλληλοι κατώτεροι, ήτοι φύλακες άρχαι- 
τήτων, κλητήρες,βοηθοί τού ταμίου καί είσπράκτορες, ύπερβάν- 
τες δέ τά εξηκοστόν έτος τής ήλικίας ή άποδεδειγμένως κατα- 
στάντες σωματικώς ή πνευματικώς ανίκανοι πρός έργασίαν λαμ
βάνουσι λόγφ ισοβίου συντάξεως βοήθημα ίσον πράς τό τρίτον 
τού μέσου μισθού τών τεσσάρων τελευταίων έτών. "Ισον βοήθη— 
θημα παρέχεται πράς τήν έμ.μένουσαν τή χηρείες γυναίκα, τάς 
άγάμ,ους θυγατέρας καί τούς άνηλίκους υιούς τών έν τή ύπηρε- 
σίφ άποθνησκόντων μετά είκοσιπενταετή υπηρεσίαν ή καί τών 

άποθνησκόντων μετά τήν άπονομήν πρός αυτούς τού βοηθήμα
τος.
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Το βοήθημα ορίζεται ΰπό του συμβουλίου καί άναγράφεται έν 

τώ έτησίω προϋπολογισμέ·
Προσωρινή διάταξις. — Την πρώτην Κυριακήν μετά παρέ- 

λευσιν οκτώ ημερών άπό τής δημοσιεύσεως έν τή έφημερίδι τής 
Κυβερνήσεως του εγκεκριμένου νέου τούτου οργανισμού γενή- 
σονται αί άρχαιρεσίαι πρός εκλογήν νέου διοικητικού συμβουλίου 
διοικήσοντος τα τής εταιρείας καί κατά τό έπιόν 1895 έτος.

Τό υφιστάμενον συμβούλων θέλει συντάξτρ τόν εκλογικόν κα_ 
τάλογον έκ τών παλαιών τακτικών εταίρων τών καταβαλόντων 

την έτησίαν εισφοράν τουλάχιστον διά τό 1893 έτος καί έκ τών 
νέων εταίρων, τών έκλεγέντων τό 1894 καί καταβαλόντων την 
έτησίαν εισφοράν. Τόν κατάλογον τούτον τετυπωμένον θέλει άπο- 
στείλγι τό συμβούλων τοΐς έν Άθήναις καί έν Πειραιεΐ τακτικοΐς 
έταίροις μετά του προσήκοντος προσκλητηρίου τέσσαρας τουλάχι
στον ήμέρας πρό τών άρχαιρεσιών, όριζομένου του τόπου καί 
χρόνου καί σημειουμένου του άριθμοϋ καί χρονολογίας τής άπο- 
δείξεως πληρωμής.

Δικαίωμα του έκλέγειν καί έκλέγεσθαι έχουσιν οί έν τώ έκλο- 
γικώ τούτψ καταλόγφ περιλαμβανόμενοι τακτικοί εταίροι.

Την πρώτην ταύτην έκλογήν έφορεύει ό πρόεδρος καί ό γραμ- 
ματεύς του νϋν συμβουλίου ή οί τούτων άναπληρωταί καί οί 
κατά τό 1894 έκλεγέντες έλεγκταί, τά λοιπά γενήσονται κατά 
τόν οργανισμόν τούτον.

"Ενεκα τής άπό πολλοϋ παραιτήσεως του προέδρου τοϋ συμ
βουλίου καί τής νόσου τοϋ άντιπροέδρου παρέχεται ή άδε ια, καί 
έντολή τής εταιρείας πρός τόν προσωρινόν πρόεδρον τής συνελεύ- 
σεως νά υποβάλη τή Κυβερνήσει πρός έγκρισιν τόν νέον τούτον 
οργανισμόν καί νά καλέσγι τούς εταίρους πρός άρχαιρεσίας, ώς 
ανωτέρω διατάσσεται, διεξάγων καί τά τής έκλογής μετά τών 
έλεγκτών.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΝ 

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1894

("Οσων εταίρων τά ονόματα φίροναιν αστερίσκον, ούτοι πρός τη ετήσια 
σννόρομν/ και καθυστερούσαν αΛΛην κατίβαλον η την του προσεχούς

’έτους).

Αγγελοποτλος Αθ. Θρ. Δρ. 15—
Αθηνογενης Γ. . » 15.—
Αναςταςιοτ Νικ. . . » 15.—
Ανδροποτλος Στ. . » 15.—
Ανεζης Δημ. . . . » 15.—
Αννινος Θεμιςτ. . . » 15 —

*Αποςτοαιδης Β. . . » 50.—
Αραβαντινος ΙωΑΝ. . » 15.—

Β ΑΚΡΑΤΕ ΑΣ ΕΐΡ. . . » 15.—
Βαλαωριτης Ιω. . . » 15.—
Βάσης Σπτρ. . . . » 15—
Βικελας Δ. . . . » 15.—
Βλαστός Κωνςτ. . » 15.—
Βλαστός Στεφ. . » 25.—
Βολτερς Π. . . . » 15.—
Βορτζελας Ιω. . . . » 15.—
Βοτκρας Δημ. . · 15.—
ΒοτροςΖ.Α. . . . » 15.—

Γιαννοποτλος Χρ. . » 15.—
ΓίΛΝΝΟΤΛΗΣ ΒαΣ. . . » 15.—
ΓΚΙΩΝ ΑνΔΡ. . . . » 15.—
Γλαρλκης Αριςτ. . . 0 15.—
Γραιφ Βοθο . . » 15.—

Δαμβεργης Αν. . » 15.—
Δαμβεργης Νικ. . . » 15.—
Δεμερτζης Αλ. . , » 25.—
Δημιτςας Μαργ. . . )) 15.—
Διγενης Mix. . . . » 15.—

Δοτροττης Αθ. . Δρ. 15 —
Δραγατςης Ιακ. » 15.—
Δραγοτμη Ελιζα Σ. » 15 —
Δραγοτμης Στεφ » 15.—

Ελετθεριαδης Σ. . » 15.—
Εταγγελιδης Μ. . » 15.—

Ζαχαρίας Δ. Π. . » 15 —
Ζηλιωτης Νικ. . » 15.—
Ζιλλερ Ερ . . . » 15.—
Ζτγομαλας Αντ. . » 15.—

Θεοδωρακακης Στ. » 15.—
Ιωαννιδης Πατλος » 15 —

Καββαδιας Παναγ.. » 15—
Καλοποθακιις Μ. . » 15—
Κλλοπαιε Ετςτρ. . » 15 —
Κανακης Πετρ. . » 15—
Κανελλης Αντ. . » 15—
Καραπανος Κωνςτ. » 15—
Καρολιδιις Π. . . » 15—
Καρτερακης Νικ. » 15—
Καςδονης Γεωργ. . » 15—
Καςτριωτης ΙΊαν. . » 15—
Καςτριωτιις X. » 15—
Καςτρομενος Αλ. » 15—
Κεφαλας Γεωρ. » 15—
Κολγβλς Αλες. » 15—
Κοντογιαννακης Ν. » 100—
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ΚΟΝΤΟΣΤΑΤΛΟΣ Αλ. A. Δρ. 15.— Παπαβαςιαειογ Γ. Δρ. 15—
ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ ©ΕΜ. . » 15.— Παπαγιαννοπογλος Ν. )) 15—
ΚΟΤΜΑΝΟΓΔΗΣ Στ. Α. )) 15— Παπαδοπογλος Β. )) 15—
Κοφινιωτης Ια. . . » 15— Παπαλεξανδρης Ν. . » 15—
Κρητικός Γεωργ. )> 45— Παπαναςταςιοτ II. . )) 15—
Κγριακος Κωνςτ. . . » 15— Παππος Δημ. . . . » 30—

ΓΙαςχαλης Λέων. . . )) 15—
Λακών Βας. . . . )) 15.— ΙΙατγχας Γεωργ. . . )) 15—
Λαμπροπογλος Ααεξ. )) 15.— ΓΙερρης ΙΙετρ. . . . » 15—
Λαμπργνιδης Μ. . . » 15— ΙΙερρης Σπγρ. . . » 15—
Λεοναρδος Β. I. . . » 15— Πολίτης Ν. Γ. . . )) 15—
Λιακοπογλος Αντ. . )> 15— Πρωτόδικός Ιω. . . » 15—
Λιβας Αθαν. . . . » 15—
Λοντος Ιωαν. . . . )) 15— Ροβερτ Κ....................... )) 15—
’Ludlow Thomas. . )) 76.20 Ροϊλος Λαμπρ. . . )) 15—
Λγρης Ιω........................ \) 15—

Σακελλαριογ Ιωαν. . » 15—
Μαγγιωρος Γ. . . . )) 15— Σακεδλαροπογλος Σπ. )) 15 —
Μακκας Δημ. . . . )) 15— Σβορωνος Ιω. . . . )> 15—
Μακκας Κωνςτ. . . » 15— Σεμιτελος Δημ. . . » 15—
Μακκας Ν. Γ.. . . » 15.— Σιμοπογαος Ιω. . . )) 15—
Μανιακής Κ. . . . )) 15— Σκιάς Ανδρ. . . . » 15—
Μαριολοπογλος Θ. . » 15— Σκογζες Ααεξ. Γ. . » 15—
Μαρκοπογαος Ιω. . . )) 15 — Σκογζες Παγα. Γ. . )) 15—
Ματων Δ......................... )) 15— Σταης Βαδ. . . . )) 15—
Μελας Mix. . . . » 25— Στογδνιζκα Φρ. . . )) 15—
Μιςτριωτης Γ. . . . » 15— Σφακιανακης Π. . . » 15—
Μογςης Ιω..................... » 15—
Μπαλτης Θεοφ. . . » 15— Τραπαντςαλης Γεωρ. )) 15 —
Μπογιατζογλογς Μ. . » 15— Τρογμπ Ε....................... )) 15—
Μπογκιις Εμμανοπιλ )> 15.— Τςατςος Ιωαν. . . )) 15—
Μγλωνας Κγριακος. . )) 15.— Τςιβανοπογαος Δ. )) 15—

Τςογντας Χρ. . . . » 15—
Νικοααϊδης Γ. . . » 15— Τγπαλδος Κοζακης Γ. » 20—
Νικολαϊλης Λογδ. » 16—
Νικολοπογλος II. » 15— Φαβρικιος Ερνεςτος . )) 15—
Νοακ Φερδινανδος . )) 15— Φιλιος Δημ. . . . » 15—

ΦίΝΤΙΚΛΗΣ Σπ. . . )) 15—
Ξανθακης Πετρ. . . » 15— Φωετηροποτλος Κ. . » 15—

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ Παν. . . )) 15— Χατζιδακις Γ. . , )) 15—
Οικονομογ Αντ. . . » 15— Χατζιδακις Ιω. . . » 15—
Οικονομοτ Κωνςτ. . » 15— White John Will.. » 15—
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ΒΙΒΛΙΑ ΔΩΡΗΘΕΝΤΑ

(Έν τούτοις περιλαμβάνονται καί τά κατ’ άνταλλαγΰν ληφθέντα).

Άθηνά. Σύγγραμμα περιοδικόν της έν Άθήναις επιστημονικής 
Εταιρείας. Άθήνησι, 1894.

Arch. Epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich - Un- 
garn. XVII. Wien, 1894.

Berliner pliilologische Wochenschrift. Berlin, 1894. 
Bulletin de correspondance hellenique XVII. Athenes, 

1894.
Bulletino di Archeologia e storia dalmata. XVII, 7. Spa- 

lato, 1894.
Βυζαντινοί Χρονικά. Τόμ. A', Τεΰχ. 1 καί 2. Έν Πετρουπό- 

Χει, 1894, ρωσσιστί καί ελληνιστί.
Cambridge antiquarian Society. Proceedings with Com

munications XXXV. Cambridge, 1894.
— Octavo publications. XXVII. Historia croylandensis. 

Cambridge, 1894.
Compte - Rendu de la Commission imperiale archeologi- 

que pour les annees 1882- 88 (avec un Atlas). St.- 
Petersbourg, 1893.

— διά τό έτος 1889 (Ρωσσιστί). Έν Πετρουπόλει, 1892.
— διά τό έτος 1890 (Ρωσσιστί). Έν Πετρουπόλει, 1893. 

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος.
Τόμ. 4, τεΰχ. 15. Έν Άθηναις, 1894.

Die Attischen Grabreliefs, herausgegeben im Auftrage der 
kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien. 
Lief. V. Taf. CI-CXXV. Lief. VI. Berlin, 1893.

Γκαλίπ ’Ισμαήλ, Κατάλογος νομισμάτων τοϋ ’Ισλαμισμού έν τψ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:24 EEST - 54.226.8.97



— 76

Μουσείω Κωνσταντινουπόλεως. Νορίσριατα 'Αβασιδών , 
Σασανιδών καί Όμειδών. Έν Κωνσταντινουπόλει, 1312 
(Έγείρας) 1894. Τουρκιστί.

Hagerstrom, Αχ., Aristoteles etiska grundtankar. Upsala, 
1893.

Jachrbacli des kaiserlich deutschen arcbaeologischen In
stitute. Bd. IX. Berlin, 1894.

Jabresbericbt des kunstgescbichtlichen Museums (v. 
Wagner-Stiftung der kgl. Universitat Wurzburg. 
Programm XXVII). Die Grenzbezeicbnung der Ro- 
mer, yon Carl Sittl. Wurzburg, 1894.

Janzon, EL, De sublimitate libellus κλ. Upsaliae, 1894.
Καστριώτου, ΓΙαν., Oi Δελφοί. 'Ιστορική καί άρχαιολογικη αυ

τών περιγραφή. Έν Άθήναις, 1894.
Le monde moderne. Revue mensuelle illustree. Tome I, 

1. Paris, 1894.
Maleriaux pour servir a l’archeologie de la Russie publies 

par la Comission imperiale archeologique. 4-12. Έν 
Πετρουπόλει, 1890-93.

Memoires de l’academie des sciences, inscriptions et bel
les lettres de Toulouse. Toulouse, 1892. Neuvieme 
serie. Tome IV.

— Neuvieme serie. Tome V. Toulouse, 1893.
Memorie della regia accademia di scienze, lettere ed arti

in Modena. Serie II. Vol. IX. Modena 1893.
Mittheilungen des kais. deutschen archaologischen Insti- 

tuts. Athenische Abtbeilung. XIV. Athen, 1894.
Mittheilungen des kais. deutchen archaologischen Insti

tute. Rbmische Abtheilung. IX. Rom, 1894.
Morse, Edw., Latrines of the East. 1893 (Άπόσπασρ,α).
— A curious ainotoy. 1893 (Απόσπασμα).

Musee imperial ottoman. Monuments funeraires. Catalo
gue sommaire. Constantinople, 1893.

— To αυτό τουρκιστί.

Musee imperial ottoman. Catalogue des sculptures grec-
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ques, romaines, byzantines et franques. Constanti
nople, 1893.

— To αύτο τουρκιστί.
Musee imperial ottoman. Catalogue des monnaies turco- 

manes par J. Ghalib Edhem. Constantinople, 1894.
— To αύτο τουρκιστί.

Papadimitracopoulos, Th., Nouveaux documents epigra- 
phiques demontrant I'antiquite de la Prononciation 
des Grecs modernes (Extrait έκ της Ελλάδος). Lei
den, 1890.

Παρνασσός. Σύγγραμμα περιοδικόν. Έν ΆΘήναις, 1894.
Patroni, Giov., Un dipinto vascolare della raccolta San- 

tangelo. Napoli, 1894.
Πολίτου, N., Άριστοτέλους ’Αθηναίων πολιτεία. Τρία εισαγω

γικά μαθήματα εις την ερμηνείαν του Β’ μέρους της άρι- 
στοτελείου συγγραφής. Έν ΆΘήναις 1893 (Απόσπασμα 
έκ του Παρνασσού).

Revue des etudes grecques. Tom. VI. Paris, 1894.
Rey-Pailbade, J. de., Le temps decimal. Paris, 1894.
Ricci, Serafino., II pretorio di Gortyna. Roma, 1893.
— Miselanea epigraphica. Roma, 1893.
— II testamento d’Epikteta. Roma, 1893 (’Αποσπάσματα 

έκ των Mon. Anliclii. Vol. II, 1893).
Schriften der Universitat zu Kiel. 1893-94.
Σκιά, Άνδρ. N., Συμβολαί εις την ’Αθηναϊκήν τοπογραφίαν. 

Έν ΆΘήναις, 1894.
Smithsonian Institution. Report of the U. S. National 

Museum for the year 1891, 1892. Washington,
1892. 1893. Τόμ. 2.

Taramelli, Ant. Cinerarii antichissimi in forma di Ca- 
pana scoperti nell Europa. (Extrait Reale Academia 
dei Lincei).

The Society for the promotion of hellenic Studies. Sup
plementary Papers 1. Excavations at Megalopolis 
1890-91. London, 1892.
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Upsala universitets Arsskrift, 1893. Upsala.
Ussing, J.-L., Developpement de la colonne grecque. Co- 

penhague, 1894.
Wissenschaftliche Mittheilangen aus Bosnien und der 

Hercegovina. Herausgegeben vom Bosnisch - Herce- 
govinischen Landesmuseum. Bd. l-ll. Wien 1893- 
1894.

— 78 —

ΒΙΒΛΙΑ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΑ

Aegyptische Urkunden aus den koniglichen Museen zu 
Berlin, Griechische Urkunden. Bd. 1 Heft 7-U.Bd. 
II 1-2. Berlin, 1893-94.

Babin, M. C., Rapport sur les fouilles de M. Schliemann 
a Hissarlik (Troie). Paris, 1892 (Extr.).

Bernoulli, J. J., Romische Ikonographie II, 3. Stutt
gart, 1894.

Beschreibung der antiken Munzen zu Berlin. Ill Bd. 1. 
Italien. Berlin, 1894.

Boetticher, Carl, Bericht uber die Untersuchungen auf 
der Akropolis von Athen in Fruhjahre 1862. Ber
lin, 1863.

Brondsted, P. 0., Reisen und Untersuchungen in Grie- 
chenland. I-II. Stuttgart, 1826- 1830.

Brunn-Arndt, Griechische und romische Portraits. Lief.
15-21.

Catalogue of the greek and etruscan Vases in the British 
Museum. Vol. II. Black - figured vases by Η. B. 
Walters. London, 1893.

(The) Collection of ancient greek Inscription in the Bri
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tish Museum. Parf. II. Edided by C. T. Mewton. 
1883.

Daremberg- Saglio, Dictionnaire des antiquites grecques 
et romaines. Fasc. 19. Paris, 1894.

Dieulafoy, Mared., L’acropole de Suse. I, II, Partie. Pa
ris, 1860.

Dorpfeld, W., Troja 1893. Bericht liber die im Jahre 
1893 in Troie veranstalteten Ausgrabungen. Lei
pzig, 1894.

Ebers, G., Antike Portraits. Die hellenistischen Bildnisse 
aus dem Fajum. Leipzig, 1893.

Festschrift zur fiinfzigjahrigen Griindungsfeier des ar- 
chaeol. Instituts in Rom von 0. Benndorf und 0. 
Hirschfeld. Wien, 1879.

Flinders Petrie, W.M., lllahun, Iiahun and Guroli 1889- 
90. London, 1891.

Franzius Joannes., Elementa epigrafices graecae. Bero- 
lini, 1840.

Gnaedinger. CL, De graecorum magistratibus eponymis 
quaestiones epigraphicae selectae. Argentorati, 1892.

Hartwig, P., Die griechischen Meisterschalen. 1893.
Hehn, V., Kulturpflanzen und Hausthiere. 6e Auilage 

von 0. Schrader. Berlin, 1894.
Heuzey, Leon., Les origines orientales de Part. Paris,

1893. Livraisons 1 - 2.
Hoffmann, Otto., Die griechischen Dialekte. Bd. I-II. 

Gottingen, 1891-93.
Jahn, Otto., Beschreibung der Vasensammlung in der 

Pinakothek zu Munchen. Miinchen, 1854.
[Neue] Jahrbucher fur Philologie und Paedagogik. Band 

I-II, 1894.
Keil, Br., Die solonische Verfassung in Aristoteles Ver- 

fassungsgeschichte Athens. Berlin, 1892.
Keil, Kar., Sylloge inscriptionum boeoticarum. Lipsiae, 

1847.
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Iiiepert, Heinrich., Formae urbis antiqui. I Lieferung. 
Berlin, 1894.

Longperier, Andr. de., Musee Napoleon III. Choix des 
monuments antiques pour servir a l’histoire de l’art 
en Orient et en Occident. Paris.

Maspero, Histoire ancienne des peuples d’Orient. Tome 
I. Paris, 1893.

Monument! antichi. Voll. II, III, IV. 1893.
Morgonlieff, J., Etude critique sur les monuments anti

ques representant des scenes d’accouchement. Paris, 
1893.

Muller, Jvv. von., Handbuch der klassischen Altertums- 
wissenschaft. Bd IV, le Abteilung T Halite. IV 2° 
Abteilung. VI, 1.

Museum Oxoniense. Catalogue of the Greek vases in the 
Ashmolean Museum, by Percy Gardner. Oxford,
1893.

Mythographi graeci. Vol. I. Ed. Rich. Wagner. Lipsiae,
1894.

Παρνασσός. Σύγγραριι/,α περιοδικόν. Τό[Λ. 1. 2. 5. Έν Ά6ή- 
ναις 1877-78. 1881.

Pauly’s Realencyclopadie der classischen Altertumswis- 
senschaft. Neue Bearbeitung, herausgegeben von G. 
Wissowa. I. Stuttgart 1893-94.

Perrot, G.-Chipiez, Ch., Histoire de I’art dans l’anti- 
quite. Tome VI. La Grece primitive. Paris, 1894. 

Pouqueville, F., Voyage de la Grece. Deuxieme edition. 
Tom. 1-5. Paris, 1826-27.

Preller, L., Griechische Mythologie. Vierte Auflage bear- 
beitet von Carl Robert. I Bd. 2e Halfte. Berlin, 1894. 

Revue Archeologique. Paris, 1894.
Rheinisches Museum fiir Philologie. Frankfurt a.M. 1894. 
Rohde Erw., Psyche. Zweite Hiilfle. Freiburg, 1894. 
Roscher, W. II., Ausftihrliches Lexikon der griechischen 

und romischen Mythologie. Lief 29. Leipzig, 1894.
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Sarzec Ern. de - Heuzey, L., Decouvertes en Chaldee.
Troisieme Livraison, second fascicule. Paris, 1893. 

Schreiber, Die hellenistischen Reliefbilder. Lief 11. Lei
pzig, 1894.

Spruner-Sieglin, Atlas antiquus. 2e Lieferung. Gotha, 
1893.

Tomasehek, Wilhelm.,Die alten Thraker. I. Wien, 1893. 
Wieseler, Fr., Archaologischer Bericht liber seine Reise 

nacli Griechenland. Gottingen, 1874.

>

ΑΡΧΑΙΑ ΔΩΡΗΘΕΝΤΑ

Πεσσός σφενδόνης, έφ’ ού έντυπα Γ(α>. Μ. 0,035. Κρήτης 
(έξωθεν Χανίων). Μολ. 3,241. Δώρον Μιχ. Τσιβουράκη.

Φιάλη ύαλου κιτρινωπής έκ δύο τεααχιων, κολοβή ολίγον. 
’Έχει ραβδώσεις καθέτους περί την κοιλίαν. “Γψ. 0,055, διαρι · 
0,14. 'Γαλ. 430. Δώρον Μιχ. Τσιβουράκη.

ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΑ

yVtOovot.

Στήλη ιζετά περιθωρίου ταπεινού πρός άριστεράν ρ.όνον, κο
λοβή άνω καί κάτω καί δεξ. έφθαραένη. Επ’ αυτής είκονίζεταε 
έν ταπεινω άναγλύφω νέος αγένειος πρός άρ. άναπαυόριενος έπι 
του άρ. ποδος καί κάυ.πτων τόν δεξιόν. Φορεϊ βραχύ ίριάτιον 
έζωσρ.ενον καί έχει την ρ.έν άρ. χεΐρα καθειυ,ένην, την δέ δεξιάν 
κάρπτων γωνιωδώς επιθέτει επί τοΰ άριστεροΰ ώρ.ου. “Ενεκα δέ 
τής φθοράς, ήν ύπέστη ό λίθος κατά τό δεξιόν ρ.έρος, είνε β$>
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βλαμμένοι και οι δάκτυλοι της δεξιάς χειρός. Ύψ. 1,65, πλ. 
0,45. ’Αθηνών. Λι0. 5037.

Κορμός άνδρός άπό του λαιμού μέχρι του μέσου περίπου των 
σκελών γυρίνου, ού το ίμάτιον καταπίπτει άπό τών βραχιόνων. 
Αΐ άκραι χεϊρες εϊνε κολοβαί. Όπίσω επί τών νώτων σώζεται ή 
κόμη εις μακρούς βοστρύχους. Παρά την δεξ. χεϊρα είνε έπικε- 
κολλημένον Έρμίδιον της τετραγώνου εργασίας μέ κεφαλήν νεα
νικήν κολοβόν κάτω. Αθηνών. ‘Ύψ. 0,95. Λιθ. 5038.

Στήλη μέ άέτωμα, φε'ρουσα ψήφισρια θιασωτών. Πειραιώς.
Λιθ. 5039.

Χ-αλκα κο«. μ,ολύβδονα.

Άγαλμάτιον άνδρός ίσταμένου, τέχνης αρχαϊκής. Την δεξιάν 
χεϊρα έχει ΰψωμένην, έκράτει δέ, ώς φαίνεται, ποτέ δόρυ, την 
δ’άριστεράν έχει προτεταμένην- φέρει χιτώνα χειριδωτόν, μα
κράν καί διπλοΰν (ώσεί έχοντα διπλοίδιον), ού τό άνω μέρος έχει 
πτυχάς. Φαίνεται δέ ώσεί φέρων καί ένδρομίδας (ένεκα γραμμής 
χωριζούσης τούς άκρους πόδας άπό τής κνήμης) άν καί οϊ δά
κτυλοι τών ποδών διακρίνονται διά λεπτών γραμμών. Ή κόμη 
βραχεία καί άρχαϊκώς διατεθειμένη υπέρ τά μέτωπον καί κατά 
τούς κροτάφους. Τό άγαλμάτιον βαίνει επί πλίνθου τετραγωνι
κής συμφυοΰς. "Υψ. 0,10. Πελοποννήσου (Άχαίας). Χαλκ. 
1508.

Λαιμός οινοχόης μετά τής λαβής φερούσης έγκεχαραγμένην 
επιγραφήν : §0 1110 Λ Υ/^Ρ IΟ I ΓΟIF ΑΛ £1 ΟI. Ή ρίζα 
τής λαβής άπολήγει εις άνθέμιον καί δύο κεφαλάς όφεων, άνω 
δέ, ένθα προσκολλάται έπί του χείλους τοΰ άγγείου, απολήγει 
εις τρεις κεφαλάς λεόντων, ών ή μέση μείζων. Ύψ. 0,045, μή
κος τής λαβής 0,13. ’Ολυμπίας. Χαλκ. 1509.

ΙΊλάξ τετραγωνική κολοβή τά άνω καί τά κάτω. Φέρει έκ- 
τυπον άψΐδα καί εντός αυτής έπί εδάφους έξέχοντος έκτυπον επί
σης μορφήν γυναικείαν πράς άρ., τή μέν δεξιά άνέχουσαν στέ
φανον (;), τή δέ άριστεργ βαστάζουσαν κέρας Άμαλθείας (’Α

φθονία). Τέχνης ρωμ. χρόνων. Ή επιφάνεια τής πλακάς πολ-
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λαχού έφθαρμένη. Ύψ. 0,21, πλ. 0,18, πάχ. 0,006. Πει— 
ραιώς. Μολ. 3243.

Μολυβδόβουλλον βυζ αντινόν. Σταυρός μέ τά μονόγραμμα «.Κύ

ριε βοήβει» καί: Τ CO—C(ϋ | Δ 8— Λίϋ.Όπίσω:------ 1------- 1
ΙΟΥΛΙΑ | ΝωΥΠ | ΑΤω. Διαρι. 0,028. Μολ. 3242.

Λίομ.£σμ.ατα.

Χρυσά δύο.— 1) Στατήρ χρυσούς Αίτωλικής συμριαχίας. 
18. Γρ. 8,48. Κεφαλή ’Αθήνας μετ’ ενωτίων καί περιδέραιου 
προς δεξ. εχουσα τό κράνος οφει κεκοσμημένον )(ΑΙΤΩΛΩΝ. 
Αιτωλία φε'ρουσα καυσίαν, βραχύν χιτώνα καί ένδρομίδας, καθη- 
μένη πρός δ. επί τριών ασπίδων, την δεξιάν στηρίζουσα επί 
λόγχης,τη δ’ αριστερά φε'ρουσα Νίκην. Έντώ πεδίω μονόγραμμα, 
έν δε τώ έξέργω ΛΥ. — 2) Νόμισμα χρυσοΰν (Σόλιδος) Κών- 
σταντος Β’ (654-659) συν Κωνστ. Πωγωνάτω, 'Ηρακλ. καί 
Τιβερίω. VICTORIA — AVG(f A. Προτομή κατ’ενώπιον 
Κώνσταντος Β’.) ( Οί τρεις υίοί τού αύτοκράτορος κατ’ ενώπιον 
ίστάμενοι. Έν δέ τώ έξ. CONOB.

’Αργυρά τεσσαράκοντα.— 1) ’Αρκαδίας Τεγεατών. Τριώ- 
βολον, γρ. 2,65. Κεφαλή ’Αθήνας πρός δεξ.) (Τ Ε Γ Ε ΑΤΑΝ . 
Ηρως μέ κράνος, άσπϊδα καί ξίφος ορμών πρός δ. Μεταξύ τών 

ποδών του —»— καί δόρυ. — 2) Εύβοιας, Έρετριέων δραχμή, 
γρ. 2,52. Κεφαλή Άρτέμιδος ή Νύμφης πρός δ.) ( ΕΡΕΤΡΙ- 
ΕΩΝ άνωθεν δύο σταφυλών, ών κάτω ΦΑΝ ΙΑ2. — 3) Κέω, 
Καρθαίας δίδραχμον τού 6ου αίώνος, γρ. 12,30. Άμφορεύς.) 
(Τετράγωνον εγκοιλον. — 4) Νάξου, δίδραχμον τού 6ου αίώ- 
νος, γρ. 12,266. Κάνθαρος (άγγεϊον) κοσμούμενος διά σταφυ
λών και φύλλων κισσού.) ( Τετράγωνον έ'γκοιλον. — 5) Δραχμή 
’Αττική τού 5ου αίώνος, γρ. 3,94. Κεφαλή ’Αρχαϊκή ’Απόλ
λωνος πρός δ.) ( Φ — I — Περιστερά πρός δεξ. πετομένη. 
Έν τφ πεδίω κόκκος κριθής. Τά ολον έν πεδίω τετραγώνω έγ- 
κοίλω. — 6) Κιλικίας, Ταρσού, γρ. 10,12. ΑΥΤΚΑ1ΘΕ- 
ΤΡΑΠΑΡΥΙΘΕΝΕΡΥΠΤΡΑΙ ΑΔΡ ΙΑΝΟ CEEB. Κε
φαλή Άδριανοΰ δαφνοστεφής πρός δ.) ( TAP ΕΕΩΝ Μ ΗΤ ΡΟ-
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ΠΟΛΕΩΕΙ. Λέων καταβάλλων ταύρον προς άρ. — 7) Όμοιον, 
γρ. 10,45.) ( TAPCE— ΩΝ — ΜΗΤΡΟΠΟΛ ΕΩΕ. Ή πό
λις καθηριένη προς άρ. έπ! θρόνου άνωθεν ποταριοΰ καί κρατούσα 
κλάδον φοίνικος. — 8) 'Ροδίων δίδραχριον. Κεφαλή Ήλιου άκτι- 
νοστεφής.) ( ΤIΜ Ο Θ Ε Ο Σ. Βαλαύστιον. Έν τω πεδίφ Ρ—Ο 
καί Έρριής της τετραγώνου εργασίας. — 9) ’Ερυθρών ’Ιωνίας. 
Δραχμή. Κεφαλή Ήρακλε'ους αγένειος πρός δ. ριετά λεοντής.) 
('Ρόπαλον καί Γωρυτός, έν ω τόξον- έπιγρ. ΕΡΥ — ΑΡΧΙ- 
ΔΗΜΟΣ Α καί μ,ηλον.— 10) — Δραχριή. Οί αυτοί τύποι. 
Έπιγρ. ΕΡΥ—ΓΝΩΤΟΣ Μ καί δελφίν. — 11) — Δραχριή. 
Οί αυτοί τύποι. Έπιγρ. ΕΡΥ — ΗΡΟΔΩΡΟΣΔΙΟΝΥ- 
ΣΙ Ο Υ. — 12) — Δραχριή. Οί αυτοί τύποι. ΕΡΥ — ΠΕΛΟ- 
ΓΙΔΗΣ.— 13) — Τρίτον δραχριής. Οί αυτοί τύποι. Έπιγρ. 
ΕΡΥ.— 14) — Τρίτον δραχριής. Οί αυτοί τύποι πλήν ότι ή 
κεφαλή τοϋ Ήρακλέους (ώς καί εις το ύπ’ άρ. 13) έστραριριένη 
προς άρ. Έπιγρ. ΕΡΥ — ΓΛΑΟΚΟΣ καί τροχός. — 15) — 
Τρίτον δραχμής. Οί αυτοί τύποι. Έπιγρ. ΕΡΥ—ΛΑΓΡΕ- 
ΓΗ£ καί ριονόγραριρια.— 16) — Τρίτον δραχριής. Οί αυτοί 
τύποι. Έπιγρ. ΕΡΥ — ΓΟΛΥΧΑΡΗΣ.— 17) Κιστοφόρος 
Όκταβιανοϋ κοπείς (28 π.Χ.) έν ριικρα Άσί%, ρωιιαϊκή επαρ
χία. IMP. CAESAP DIVI F. COS. VI LIBERT ATI S 
Ρ X VINDEX. Κεφαλή Όκταβιανοϋ δαφνοστεφής πρός δεξ.) 
( Ειρήνη έπί δαδός ίσταριένη πρός δεξ. κρατούσα τή δεξιοί κη- 
ρύκειον. Έν τφ πεδίιρ άρ. ΡΑΧ, δεξ. κίστη έξ ής προβαίνει 
δφις άνορθούριενος. Τό όλον εντός στεφάνου δάφνης. — 18) Κι- 
στοφόρος Παριανών των συνήθων τύπων ριετά ριονογράριρια- 
τος καί κεφαλής έλέφαντος ώς συριβόλου. — 19) Τετράδραχριον 
Ερυθρών ’Ιωνίας, κακής διατηρήσεως. Κεφαλή Ήρακλέους ριετά 
λεοντής πρός δεξ.) (ΕΡΥ καί κάτωθεν ρόπαλον- ύπ’ αυτό δέ 
ΑΠΕΛΛΑΣ καί κάτωθεν αυτού τόξον έν γωρυτω. — 20) — 
Κεφαλή Ήρακλέους μετά λεοντής πρός δεξ.) ( ΕΡΥ καί κάτω
θεν αυτού ρόπαλον όριζοντίως- ύπ’αυτό ΔΙΟΓΕΙΘΗΣ καί 
κάτωθεν τόξον έν γωρυτω" έν τω πεδίω γλαύξ. — 21) Ταβών 
Καρίας, δηνάριον. Κεφαλή Ήρακλέους γενειώντος πρός δεξ. έν- 
τός κύκλου έκ σφαιριδίων.) ( Τ A Β Η Ν Ω N^/jjJflT ΕΜΩ Ν Π Α-
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ΠΙΟΥ A/’. ’Απόλλων ίστάμενος προς δ. κρατών τη άριστερ^ 
τόξον καί βέλος, τη δεξιά δάδα πρός τά κάτω καί επί τοΰ ώμου 
φαρε'τραν. —- 22) Σίδης ΙΙαμφυλίας τετράδραχμον. Κεφαλή ’Α
θήνας πρός δεξ. καί έπ’ αυτής ύστερόσημον (Σάρδεων) μέ £ΑΡ 
καί τόξον έν γωρυτώ.) ( Νίκη βαίνουσα πρός άρ. κρατούσα τη 
δεξιγ. στέφανον. Έν τώ πεδίω καρπός ροιας καί ΰπ’ αυτόν ΔΕ.
— 23) — “Ετερον ομοιον άλλα φέρον ύστερόσημον με τύπον 
μελίσσης καί όπίσω ΔΕΙ. — 24) ’Ιωνίας, Εφέσου. Ε — φ. Μέ
λισσα.) ( Φοίνεξ καί ήμισυ πρόσθιον μέρος έλάφου γονατισμένης" 
πρός δ. ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ. — 25) — “Ομοιον μέ ΚΟΜΗΣ"
— 26) — "Ομοιον μέ ΜΕΛΑΝΙ. — 27) — “Ομοιον μέΠΕ- 
ΡΙΣΤΡΑΤΟ§. — 28) — “Ομοιον μέ ΟΛΥΜΡΙΧΟΣ.— 
29) 'Ρόδου νήσου. Κεφαλή Ήλιου 3j ̂ κατ’ ενώπιον.) ( ΡΟΔΙ
ΟΝ. Βαλαύστιον έν τω πεδίω άρ. Θύρσος τεταινιωμένος καί 
ΕΥ. — 30) — Όμοίως.) ( Βαλαύστιον καί πρός άρ. Α, πρός 
δες. τρίαινα.— 31) Όμοίως. Κεφαλή Ήλιου πρός δεξ.) ( Δύο 
βαλαύστια καί άνωθεν αυτού στέφανος. — 32) Νόμισμα των 
ιπποτών τής 'Ρόδου. + R0GI6RIUSD-PINIBUS-D- 
GRA. ' Ο Μάγιστρος γονατιστός πρός άρ. πρά σταυρού έπί βά- 

σεως.) (+ OS PITALS ■ IΟ Ν IS-I RLN I · ΟΤ - RO DI. —
33) Δίδραχμον Άκαρνάνων. Κεφαλή ’Αχελώου πρός δεξιάν.) 
(ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ. ’Απόλλων γυμνός καθήμενος έπί θρόνου 
πρός δεξ., τή δεξιά χειρί έ’χων τόξον έν τώ πεδίω άρ. 30.—
34) Δίδραχμον Θυρρείου ’Ακαρνανίας. ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ. Κε
φαλή ’Αχελώου πρός δεξ,) ( Θ Υ Ρ Ρ Ε IΩ Ν. Άπό)λων γυμνός 
καθήμενος έπί θρόνου πρός δεξ. καί εχων τή αριστερά χειρί τό- 
ξον· έν τώ πεδίφ άρ. Μ<· — 35) Δίδραχμον Ήλιδος. ’Αετός 
πρός άρ. όφιν έ’χων έντοϊς δνυξιν, ώς έπίσημον άσπίδος.)(Ε—Α. 
Δέσμη κεραυνών.— 36) Μηθύμνης. Προτομή κάπρου πρός δεξ.) 

(ΜΛΘΥ. Κεφαλή γυναικεία πρός δ. περιοριζομένης ύπά τε- 
ρταγώνου έκ σφαιριδίων έντός έγκοίλου τετραγωνικού. — 37) 
Λέσβου, Μυτιλήνης δίδραχμον. Κεφαλή ’Απόλλωνος δαφνοστε-

φής πρός δεξ.) ^ . Λύρα και δφις πρός δεξ. έντός γραμ

μικού τετραγώνου.—38) Κιλικίας, Ταρσού.ΜαζαίουΣατράπου,
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Λέων σπαράσσων ταύρον προς άρ. “Άνωθεν του συμπλέγματος 
λ Η I 4Η καί κάτωθεν στοιχεΐον φοινικικόν). (Βαλτάσαρ καθήμενος 
έπ'ι θρόνου πρός άρ. καί κρατών τή μέν δεξιοί άετόν,σταφυλήν καί 
στάχυν, τή δ’ αριστερά σκήπτρον. — 39) Αίτωλών δίδραχμον. 
Κεφαλή Αΐτωλοΰ δαφνοστεφούς πρός δεξ. Κάτωθεν αυτής Φ I.) 
(ΑΙΤΩΛΩΝ. Ό ήρως Αϊτωλος προς άρ. θετών τον δεξιόν 
πόδα έπί λίθου- έν τφ πεδίω άρ. μονόγραμμα. — 40) Δήλου, 
δίδραχμον κοπέν υπό των ’Αθηναίων. Λύρα έξάχορδος.) ( Τε
τράγωνον έγκοιλον διηρημένον εις τέσσαρα.

Χαλκα τεσσαράκοντα τρία.— 1) Κιλικίας Αΐγαέων. Μ. 

AYR. ANTCONGINOCCeB. ΓΙ ροτομή δαφνοστεφής πρός 
δεξ. του αΰτοκράτορος.) ( AI ΓI—6(θΝ. ’Ασκληπιός καθή- 
ριενος έπί θρόνου πρός δεξ. καί πρό αύτοΰ οφις περί όμφαλόν ; 
έν τφ έξέργω ACT. — 2) —"Ομοιον.) ( ΑΙΓΙ6 — (ΟΝ. Ναός 
τετράστυλος πρό του όποιου δύο μεγάλαι λαμπάδες καί έν τφ 
έξέργω A[C]C(;).— 3) — [ΑΙΓΙ] — 6 — CON. ’Αφθονία καί 
Τύχη πρός άρ. ίστάμεναι. Έν τφ έξέργω ACT. — 4) Κυζι-

κηνών. ΑΥΚΑΙ-Λ· KOMMOAOC[ANTC]6[B . . ·]ΗΡΑ 
KAHC. Προτομή Κομμόδου πρός δεξ.) ( NGO ΚΟΡΩΝ άνω, 
ΚΥΖΙΚΗΝΩΝ έν τφ έξέργω. Διόνυσος έφ’ άρματος συρομένου 
υπό πανθήρων πρός άρ. συμπορευομένων καί νεανίσκου καί Σε- 
λεινοΰ(;). — 5) Λυδίας, Ύπαιπα. ΑΥΤΟ Κ Μ. ΚΥΙΤΡΑΙΑ 
ΝΟΟΔ6ΚΙΟΟ. Προτομή Δεκίου πρός δεξ.) ( 6 Π l[CTP]- 
φΛ6ΡΜ0ΛΑ0Υ·Λ?Μ0Ν0ν. "Η ρα γαμήλια ίσταμένη 

Ν 6 I Κ

κατ’ ένώπιον έφ’ άρματος ύφ’ ο έζευγμέναι έλαφοι ΐστάμεναι πρός 
δεξ. Έν τφ έξέργω ΥΠΑΙΠΗΝΩΝ. Διάτρητον.— 6) ’Ιω
νίας, Σμύρνης. ΠΡΟφΥ — ΛΑΞ. Κεφαλή Ήρακλέους πρός 
δεξ.) ( C Μ Υ Ρ Ν AI CO Ν. Ποταμός κατακεκλιμένος πρός άρ.— 
7)— Μβ — Λ — HC. Ό ποταμός Μελής κατακείμενος πρός 
άρ.) ( ΟΜΥΡΝΑΙΩΝ. Νίκη κρατούσα στέφανον καί βαδίζουσα 
πρός δεξ. 8) — ΖΜΥΡ κάτωθεν προτομής γυναικείας πρ. δεξ.) 
(ΕΠΙφΙΛΙΣΤΟΥ — ΕΙΚΑΔΙΟΣ. Νίκη βαδίζουσα πρ. δ.— 
9) Περγάμου. Προτομή Άθηνάς πρός δεξ.) ( Π §) Ρ Γ ΑΜ Η 

ΝΩΝ. Τελεσφόρος ίστάμενος κατ’ ένώπιον.— 10) — Of®Aj§.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:24 EEST - 54.226.8.97



— 87 —

Προτομή εστεμμένη 'Αδριανοΰ προς δεξ.) ( CTP. ΚΛ. Κ6φΑ 
ΛΙΩΝΟΟ-Π6ΡΓΑΤΟΒ. Τελεσφόρος ίστάμενος κατ’ενώ
πιον.— 11) ’Αλεξάνδρειάς Τρωάδος. Κεφαλή πρός δεξ.) (“Ιπ
πος βάσκων πρός δεξ. ΰπ’ αυτόν μονόγραμμα Κ , άνωθεν αύτοϋ 
ΑΛΕΞΑΝ.— 12) Τρωάδας, Κεβρηνίας. Κεφαλή κριού πρός 
δεξ. καί ΰπ’ αυτήν ΞΚ·)( Κεφαλή ’Απόλλωνος πρός δεξ. καί 
ΰπ’ αυτήν άετός πρός δεξ.— 13) Τρωάδος, ’Ιλίου. ΙΑ—I — 
6ΩΝ. Προτομή Άθηνάς πρός δεξ.) ("Εκτωρ γυμνός ίστάμενος 
κρατών λόγχην καί ξίφος- πέριξ 6ΚΤ—ΩΡ. 14) Τρωάδος, 
’Ιλίου. ΑΥΚΑΙΜΑΥΡ — KOMOAOC. Προτομή Κομμόδου 
πρός δεξ.)(ΙΛΙ6 — ΩΝ. Άθηνά ίσταμένη πρός δεξ. κρατούσα 
λόγχην.—15) Σμύρνης. 6 Π . C Μ Ο ΥI — Ν I Π ΟΛ6 ΙΤ- 
Ο Υ. Προτομή Δήμητρος 'Ωρίας πρός άρ. κρατούσης τη μέν δε- 
ξι$ στάχεις τη δ’αριστερά κεράς Άμαλθείας. ) ( 6[I"1CTP] 

ΠΟΛ6Ι—TOYCMYPNAI— ΩΝ — Ν6 — ΩΚΟΡ—ΩΝ. 
'Η Άμαζών Σμύρνη ίσταμένη πρός άρ.— 16) Σάμου. ΑΥΤ 
ΚΛ—ICSBHPOC. Κεφαλή δαφνοστεφής Σεπτιμίου Σεβή- 
ρου πρός δεξ.) ( CAM — ΙΩΝ. "Ηρα ίσταμένη κατ’ ενώπιον.— 
17) — ΑΥΤΚΜΑΥΡΑΝ—THNCINOC. Κεφαλή δαφνο
στεφής Καρακάλλα πρός δεξ.) ( CA — ΜΙΩΝ. ’Αθλητής ίστά
μενος πρός άρ. — 18) — A C Π — Γ6 Τ A C Κ Α. Κεφαλή Γέτα 
πρός δεξ.) ( CAM — ΙΩΝ. "Ηρα ίσταμένη κατ’ ενώπιον.— 19)
— ΙΟΛΙΑ — MAM6AC6B. Κεφαλή ’Ιουλίας Μαμαίας πρ. 
δεξ.) (CAM — I — ΩΝ. Πρωτεσίλαος αποβιβαζόμενος τοΰ πλοίου.
— 20)— ΙΟΛΙΑ — MAM6AC6B. Κεφαλή ’Ιουλίας Μα
μαίας πρός δεξ.) ( CAM — ΙΩΝ. Τύχη ίσταμένη πρός άρ.— 
21) — ΑΥΤΚΜΑΝΤ —TOPAIANOC. Κεφαλή Γορδια- 
νοϋ Γ' πρός δεξ.) ( CAM — ΙΩΝ. "Ηρα ίσταμένη κατ’ ενώπιον 
εντός ναού τετραστύλου. — 22) — ΑΥΤΚΜΑΝΤ— Γ Ο ΡΔΙ 
ANOC. Κεφαλή Γορδιανοϋ Γ' πρός δεξ.)(CA—ΜΙΩΝ. 
’Αθλητής πρός άρ. κρατών στέφανον καί κλάδον. — 23) — ΑΥ 
ΤΚΜΑΝΤ-TOPAIANOC. Κεφαλή Γορδιανοϋ Γ' πρός 
δεξ.)(CAMIΩ — Ν. Ποταμός κατακείμενος πρός άρ.— 24)

— ΑΥΤΚΜΙΟΥΛ — ΦΙΛΙΠΠΟΠ. Κεφαλή Φιλίππου τοΰ 
πρεσβυτέρου πρός δεξ.) (CAM—Ήρα ίσταμένη κατ’
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ενώπιον. — 25) — A ΥΤ Κ Π Ο ΛIΚ Γ ΑΛΑ I Η Ν Ο C. Κεφαλή 
Γαλλιηνοΰ προς άρ.) ( CAM — ΙΩΝ. ’Αφροδίτη κρατούσα α
σπίδα — 26) Ταβών Καρίας. ® §Μ IΤIA Ν Ο C Κ AI C A Ρ 
C 6 Β. Κεφαλή Δομιτιανοΰ εστεμμένου πρός δεξ.) ("Αρτεμις κυ - 
νηγέτης πρός δεξ. καί πέριξ ^)ΑΒΗ — Ν Οι) Ν — I 8 Ρ CO Ν Ο C
— ΔΙΑΟΡΘΡIjjl — ΟΥ.— 27) Λαοδικείας, Φρυγίας(;). CY 
Ν8ΔΡΙ — ΟΥΝ6ΩΝ. Προτομή νεανική άνδρική με δύο δέ
ρατα πρός άρ.)(ΛΑΟΔΙΚ6ΩΝ— Ν6ΩΚΟΡΩΝ. Θάνατος 
κατακείμενος πρός άρ.·—28) Άφροδισιάδος Καρίας. Ι6ΡΑ — 
ΒΟΥΛΗ. Προτομή Βουλής πρός δεξ.) ( ΑφβΟΔ6 — ICI6 
ΩΝ. ’Αφροδίτη πρός δεξ. κρατούσα στε'φανον τη αριστερά καί 
τη δεξιά δένουσα τό σανδάλιον βοηθοΰντος καί του "Ερωτος. — 
29) Μεγάρων. Κεφαλή ’Απόλλωνος πρός δεξ.) ( Μ Ε Γ Α — Ρ Ε 
ΩΝ. Λύρα πεντάχορδος καί ύπ’ αυτήν βέλος όριζοντίως.— 30)
— Κεφαλή ’Απόλλωνος πρός δεξ.)(ΜΕΓΑ— ΡΕΩΝ. Λύρα 
πεντάχορδος καί άνωθεν αύτης άστήρ οκτώ ακτινών.— 31) 
Παμφυλίας, ’Ασπόνδου. j//jO ΥΑIΚ Ο Ρ Ο Υ ΑΛ6 ΡIA Ν 0§H§ 

ff®C8 Β. Προτομή Βαλεριανοϋ πρός δεξ. Έν τφ πεδίω άρ. 
ΙΑ.)(Α0Π6Ν — ΔΙΩΝ. Ζευς ίστάμενος πρός δεξ. άνατεί- 
νων την δεξιάν καί τη άριστερά κρατών σκηπτρον. — 32) Πι- 
σιδίας, Βάρης. A ΥΤ Κ A Α Γ Ο ΡΔ IΑ Ν Ο Ι§. Προτομή αγένειος 
Γορδιανοΰ πρός δεξ.)(ΒΑΡ — ΗΝΩΝ. "Ηρα καθημένη πρός 
άρ. κρατούσα φιάλην καί σκηπτρον.— 33)— ΓΙαλαιόπολις. 
ΑΥΤΚΜΑΥΑΝΤΩΝΕΙΝ — OC. Κεφαλή Έλαγαβάλου 
εστεμμένη πρός δεξ.)(ΠΑΛ80Π0 —Λ6ΙΤΩΝ. Ζευς κα- 
θήμενος επί θρόνου πρός άρ. κρατών φιάλην τη δεξιμ καί σκηπ
τρον τη άριστερά. Πρός τοΐς ποσΐν αΰτοϋ άετός.— 34) — Σα-

λαγασσός. l\WIliWIHIIII^ ^—ΑΛ€UlllllliHtt· Προτομή ’Αλε
ξάνδρου Σεβήρου πρός δεξ.) (CAT ΑΛ — Α— CCGHN. ’Α
φροδίτη κατ’ ενώπιον ίσταμένη, την κεφαλήν στρέφουσα πρός 

δεξ.— 35) 'Ομοίως WI\illi\l^^Wllillll· Προτομή Ιουλίας" Μαί- 
σας πρός δεξ,) ( CAT ΑΛ — Α—ΟΟβΩΝ. "Αρης ίστάμενος 
κατ’ ενώπιον τήν κεφαλήν στρόφων πρός δεξ. — 37) 'Ομοίως, 

Πέργης. ΑΚΟΡΝΗΛΙΑΟΑΛΩΝΙΝΑΟεΒ. Προτομή Σα- 
λωνίνας πρός δεξ.) ( Π € Ρ — ΓΑΙΩΝ. Τράπεζα άγώνων.—
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37) Όμοίως. A Κ Ο Ρ Ν Η AIA C Α ΛΩ ΝI Ν A C G Β. Προτομή 
Σαλωνίνας διαφόρου τύπου.) (IGPA | ΛΑΜΠΡΑ [ 6ΝΔΟ 
ZOC | NGfKOPOC | Π 6 Ρ ΓΗ | ΠΡΩΤΗ εντός στεφά
νου.— 38) Κιλικίας, Σελευκέων των προς τω Καλυκάδνω. ΑΥ 
ΚΠΛΚ — ΓΑΛΛΙΗΝ — OC. Προτομή Γαλλιηνοϋ προς δεξ.) 
(C6A6YK6 —ΩΝΚ — A — ΛΥΚΑ — ΔΝ. Άθηνά προς 
δεξ. με άσπίδα καί δόρυ καταβάλλουσα γίγαντα. — 39) Ή- 

λείων. ββ®Ν6ΤΡΟYCKIAAAC6B. Προτομή Έτρου- 
σκίλλας.) ('Ερμης βαδίζων πρός δεξ. καί σύρων διά της δεξιάς 
χειρός κριόν, τή δ’ άριστερά εχων κηρύκειον πρό αύτοϋ στήλη, 
έφ’ ής κεφαλή κριοϋ.'—40) Ιναρίας, Ταβών. ΑΥΚΑΙΠΟΛ!
— ΓΑΛΛΙΓΗΝ]00. Προτομή Γαλλιηνοϋ έστεμμε'νου. Πρό 
αυτής ύστερόσημον D D. ) ( 6 Π Π I Α0 C Τ ΑΙA Τ Ρ Ο Κ 6 
OYCTABH—ΝΩΝ. Διόνυσος γυμνός ίστάμενος κατ’ ένώ- 
πιον τήν κεφαλήν στρόφων πρός άρ. καί κρατών θύρσον καί κάν
θαρον. ΙΙράς τοΐς ποσίν αύτοΰ πάνθηρ. —41) Λυδία, Μαγνη
σίας. ΜΑΜΑ — IAC6BAC. Προτομή Μαμαίας πρός δεξ.) 
(ΜΑΓΝ —ΗΤΩΝ —ΟΙΠΥΛΟΥ. Ταύρος πρός άρ. — 42)
— ΛΙΚΙΝ — ΓAAAIHNOC Προτομή Γαλλιηνοϋ δαφνοστε
φής πρός δεξ.) (6ΠΙΟΤΡΑΥΡφΡΟΝΤΩΝΟΟ — ΜΑ
ΓΝΗΤ — ΩΝΟΙ. Κάλπη έφ’ής...........ΝΙΔ6. —43) Με-

τάλλιον χαλκουν. IA C Ο Β Ο G R A D Ο ΝI C Ο Ρ RO C Ο S . Ο 
ΡΤΙΜΟ. Προτομή Γραδονίγου πρός δεξ. ) ( C Ο R C ΥRΑ. 
Ναΰς αρχαία πλε'ουσα πρός δεξ.

7

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:24 EEST - 54.226.8.97



— 90 —

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TOT ΕΤΟΥΣ 189ο

Τό Συμβούλων της Εταιρείας μετά της ΰπό της συνελεύσεως των εταίρων 
έκλεγείσης πενταμελούς επιτροπείας έψήφισεν έν τρισί συνεδριάσεσι (τη 8, 14 
καί 18 Φεβρουάριου) τον έξης προϋπολογισμόν των κατά τό 1895 έσόδων καί 
έξόδων της Εταιρείας.

ΤΜΗΜΑ Λ'. ΙΙροτπολογιςμος Εσόδων

Προνπολογ.

Είδος έσόοοιν
ΓΙοσά

κατ’ έδάφιον

Ποσά

Κεφάλ. ’ΆοΟρ Κατ’ άρθρον
Κατά

κεφάλαιον

Λ ΕΣΟΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
I Ειςφοραι

'Υποχρεωτικά! είσφ. τακτικών εταίρων. Δρ. 5,000 —
Δικαιώματα έγγραφης νέων εταίρων . » 600 —

Εκούσιοί είσφοραί, δωρεαί καί κληροδοτήμ. » 500 —
6,1002 Τοκοι και Μερίσματα —

Τόκοι 64 ομολογιών παγίου δανείου » 384 —
» ΙΟ λα/, όρολογ. Έθν. Τοαπέζης . » 160 —

Μερίσματα 56 μετοχών » » » 5,600 —
6,1443 Εσοδα εξ Ακίνητων Κτημάτων —

Ένοίκιον οικίας Εταιρείας έν Κηφισσία . » 200 —
» κτημάτων έν Άθη'ναις » 60 —

4 Εσοδα εκ Δημοςιετματων
— — 260 —

Άντίτιμον πωλουμέν. τευ/ων Άρ/. Έφημ. » 3,000 —

5
» « » ΙΙραζτ.Έταιρ. » 300 —

3,300Απρόβλεπτα Εσοδα —
Νομισμ. διαφορά τόκ. 64 δμολ. παγίου δαν . » 200 —

» » » 10 » λάχει οφορων
Εθνικής Τραπέζης................................... » 100 —

Νομισ^-ατ. διαφορά των εις τό εξωτερικόν
πωλουμένων γραμματίων λαχείου » 3,000 —

Όμοίως εκ πωλ. τευχ. Άρχ. Έφημερ. » 300 —

6
Ιΐρόστιμα υπό του συμβουλ. επιβαλλόμενα. » 50 —

3,650Εσοδα ΙΤαρελθοτςων Χρήσεων —
Καθυστερουντα έξ εισφορών εταίρων και άλ-

λων έσοδοόν................................................. » 1,500 —
Β ΛΑΧΕΙΟΝ — — 20,954 —

1 Λντιτιμον 100,000 Γραμματίων Λα-
ΧΕΙΟΓ α' καί 6’ εξαμηνίας 1895 . » 200,000 —

2 Αντιτγμον Καθγςτερογμ. εκ Γραμ- I
ΜΑΤ. ΛαχειΟΤ της β' εξαμηνίας 1894 » 2,000 —

3 Αντιτιμον Εκδοθηςομενων ΚΑΤΑ ΤΟ
1895, 50,000 Γραμ. Λαχειογ επί πλέον. » 100,000 —

— — 302,000 Η
Έν δλω............................ Δο. 322,954 —

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:24 EEST - 54.226.8.97



— 91

ΤΜΗΜΑ Β'. Προτπολογιςμος Εξόδων

ΠρονποΛογ.

Κεφάλ. ’Άρθρ.

Προσδιορισμός των εξόδων
Έτησία

δαπάνη

ΠΡΟΣΩΙΙΙΚΟΝ 
Προσωπικόν Γραφείων Εταιρείας 

1 Ταμίας πρός 250 δρ. μην.
1 Βοηθός γραμματέως » 250 » υ
1 » Ταμίου » 130 β »
1 Είσπράχτωρ » 120 » »
1 Κλητήρ β 120 » »
1 ι> » 90 » »

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑρΧΑΙΟΤΙΙΤΩΝ 
3 ’Έφοροι πρός δρ. 200 μην. έκαστος 

β » 70 » »
» » 60 ι> »

Φύλακες
ν

Φύλαξ
Φΰλαχες
Φύλαξ

4ο
30
20

Δρ.
»

ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ- 
ΧΕ1ΡΙΣΕΩΣ

Ενοικιον Καταστήματος. . . . β

Εξοδα Γραφειοτ και Διαχειριςεως

Θε'ρμανσις καί φωτισμός.......................... β
Γραφική Ολη, χάρτης, λογιστικά καί ά'λλα 

βιβλία, τυπωτικά εγγράφων και άλλα μι
κρά πράγματα τοΰ γραφείου . β

Τηλεγραφικά καί ταχυδρομικά τέλη . . β
Φύλακτρα χρεωγράφων...........................β

Βιβαιοθηκη

Δι’ αγοράν βιβλίων...........................................β
Διά δετικά καί διάφορα έξοδα . »

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΤΗΜΑΤΑ 
ΔΡ Οικοδομήν, Επιςκεγην και Στν-

ΤΗΡΗΣΙΝ κτιρίων, συλλογών καί φυ- 
λακείων....................................................................... Β
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 
Σγντηρηςις Αρχαίων και Αναςκαφαι 

Διά συντήρησιν καί έξωραϊσμόν άρχ. μνη
μείων καί το’πων καί ιδίως του ΠαρΟενώ- 
νος, συμπεριλαμβανομένης καί τής τοΰ
Josef Durm αμοιβής..............................β

Διά περισυναγωγήν, συγκο'λλησιν καί αγο
ράν αρχαίων καί διά σχεδιαγράφησιν καί 
απεικο'νισιν αρχαίων καί άρχαιολ. το’πων. « 

Δι’ επιμίσθια έφο’ρων καί οδοιπορικά έξοδα 
κατά τά άοθ. 22 καί 24 του οργανισμού, β 

Δι’ άνασκαφάς καί αγοράν κτημάτων πρός 
άνασκαφάς καί πάσας τάς πρός άνασκαφάς 
σχετιζομένας δαπάνας καί δι’ άποζημίω- 
σιν καί οδοιπορικά έξοδα επιστατών κατά 
τό ά'ρθρον 24 του οργανισμού. . . β

Εις μεταφοράν ■ Δρ.

3,000
3,000
1,560
1,440
1,44*1
1,080

7,200
3,360
3,600

540
2,520

240

250

1,000
100

10

2,500
500

65,394

6,000

6,000

50,000

Ποσά

κατ αουρον

Ποσά

κατά κεφάλ.

11,520

17,460

3,425
28,980

1,360

3.000

1.000

7,785

1,000

127,394

127,394 37.765
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ΤΜΗΜΑ Β'. Προτπολογιςμος Εσόδων

ΙΙροϋποΛογ.

Κεφ.

Προϋδιοοισιιός των έξόδων
’ΆρΟρ.

Έκ. μεταφοράς. . ,Δρ
Δημοσιεύματα

Διά τήν έχδοσιν της Άρχ.’Εφημ. τοΰ 1895. » 
» » τών I ίταχτικών τοΰ 1893. »
» » » » 1894. »

Διά τό δ'τεΰ-/. της εφημ. τοΰ παρελΟ. έτους »
ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

Σγνδρομη προς Εκδοςιν Αρχαιολο
γικών ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ κατά τό άρθρ.
39 τοΰ οογανσμοΰ................................... »
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 

Εξοδα Εγκαταςταςεως και Επιπλω- 
ςεως τών γραφείων και τής ΒιβλιοΟήκ. » 

Αγορά Εργαλείων
Δι’ άγοράν μιας φωτογραφικής μηχανής 

πρός ‘/ρήσιν τών ’Εφόρων . . . . »
Δι’ άγοράν αρχιτεκτονικών εργαλείων πρός 

καταμέτρηση/ καί σ/χδιαγράφησιν . . »
Αποζημιωςις εις Αθ. Κογμανογδην, 

πρώην βοηθόν γραμματέως, έργασθέντα 
επί ένα μήνα, μετά τήν παραίτησίν του 
πρός παράδοσιν ών εΐχεν εις χεΐρας του
αρχαίων βιβλίων κλπ...................................»

Αποζιιμιωςις εις Αλ.Λγκακην δι’ α 
έξετέλεσε, κατ’ άπόφασιν τοΰ Συμβου
λίου τοΰ έτους 1894, τοπογραφικά σχέ
δια άνασκαφών Έλευσΐνος. . . . »

Δικαστικά Εξοδα.......................................»
Απρόβλεπτα Εξοδα................................»

ΛΑΧΕΙΟΝ
Αμοιβαι

Διά τάς άμοιβάς τών κληρουμένων κατ’ έ
τος γραμματίων..............................................»
Διά ποσοστά 10 °/0άνήκοντα τοΐς πωλητ. 
τών έκδοΟησ. 130,900 γραμματίων . » 

Εξοδα
Άντίτιμον χάρτου, λιΟογράφησις κκίτΰπω- 

σις 150,000 γραμματίων................................»
Διά τήν εις βιβλία άνα 100 έκαστον βιβλιο- 

δέτησιν τών γραμματίων . ... »
Τε'λη ταχυδρομικά καί τηλεγραφικά διά τά 

εκτός του κράτους πωλούμενα ...»
Τέλη χαρτοσήμου δι’έξόολησιν χρημ. γραμ

ματίων καί Τραπεζικών επιταγών, έξοδα 
μεταφοράς χρηματοδεμάτων έκ Πειραιώς 
καί διάφορα άλλα έξοδα................................»

Διά τήν έπιδιόρΟωσιν τών σφραγίδων τοΰ 
Λαχείου............................................................»

Έτησία

δαπάνη

Έν δλω. ,Δρ.

6.000
800
800

2.070

600

1,750

105,000

30,000

4,000

375

850

375

125

Ποσά

κατ αρυρον

27,394

9,570

1,000

2,500

2,350

250

600
200
500

135,000

5.725

Ποσά 

ιτά κεφάλ.

37,765

137,064

1,000

6,400

140,725

322/954

ο»££«ϊο·
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ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Λογοδοσία του συμβουλίου . 
’Ισολογισμός τοϋ έτους 1894. 
'Έκθεσις ελεγκτικής ’Επιτροπείας . 
Νέος οργανισμός της Εταιρείας 
Κατάλογος των Ιταίρων του 1894 .
Βιβλία δωρηθέντα............................
Βιβλία άγορασΟέντα............................
’Αρχαία δωρηθε'ντα............................
’Αρχαία άγορασΟέντα .... 
Προϋπολογισμός τοΰ έτους 1895 
Περί τών Ιν Έπιδαύριμ άνασκαφών 
Περί των Ιν ΈλευσΤνι άνασκαφών . 
Περί των Ιν Λίγίνη άνασκαφών. 
Περί των Ιν ’Αττική άνασκαφών . 
Περί των Ιν Άμοργώ άνασκαφών .

σελ. 5 
» 32
» 40
» 52
» 73
» 75
» 78
» 81 
» 81 
» 90
» 13
» 14
» 17
» 20 
ν 22
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΙΙ

rno

ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΙΙΕΡΙΟΔΟΣ ΤΡΙΤΗ

'Γης Έ,φημερίδος έκδίδονται χατ’ έτος τέσσαρα τεύχη σχήματος τέταρτον, 
άτοτελούντα ένα τδμον συγκείμενον έκ δώδεκα τουλάχιστον τυπογραφικών φύλ- 
λο>ν καί δώδεκα πινάκων.

Μέχρι τούδε έξεδδθησαν ;
Τδμος Α°ί 1885, εκ 18 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 4 διπλοί, καί 9 άπει- 

κονισμάτων εν τω κειμένω.
Το'μος Β°« 1884. έκ 14 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων, ών 7 διπλοί, καί 7 άπει- 

κονισμάτων εν τω κειμένω καί παρένθετων πινάκων.
Τδμος Γ°« 1885, εκ 17 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων, ων 8 διπλοί, καί 14 άπει- 

κονιαμάτων-έν τω κειμένω καί παρένθετων πινάκων.
Το'μος Α°ί 1886, έκ 17 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 4 διπλοί, καί 10 άπει- 

κονισμάτων έν τω κειμένω και, παρενθέτων πινάκων,.
Το'μος Ε°« 1887, έκ 14 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 6 διπλοί, καί 38 άπει- 

κονισμάτων έν τω κείμενο) καί παρενΟέτων πινάκων.
Τδμος (70(ί 1888, έκ 13 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων, ών 5 διπλοί, καί 20 άπει- 

κονισμάτων έν τω κειμένω καί παρενΟέτων πινάκων.
Το'μος Ζ°ί 1889, έκ 14 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 1 διπλούς,και 12άπει- 

κονισμάτων έν τω κειμένω.
Το'μος ΓΙ°ί 1890, έκ 15 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 1 διπλούς,καί 11 άπει- 

κονισαάτων εν τω κειμένω καί παρενΟέτιον πινάκων.
Τδμος Θ°* 1891, έκ 12 τυπ. φύλ. μετά 15 πινάκων, ών 1 διπλούς,καί 4 άπει- 

κονισμάτων έν τω κειμένω καί παρενΟέτου πίνακος.
Το'μος Ι°ί 1892, έκ 16 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 1 διπλούς,καί 13 άπει- 

κονισμάτων έν τω κειμένω.
Τδμος ΙΑ°« 1893, έκ 14 τυπ. φύλ. μετά 15 πινάκων, ών 1 διπλούς, καί 11 

άπεικονισμάτων έν τω κειμένω καί παρενΟέτων πινάκων.
Τδμος ΙΒ°ί 1894, έκ 17 τυπ. φύλ. μετά 14 πινάκων, ών 1 διπλούς, καί 8 

άπεικονισμάτων έν τω κειμένω καί παρενΟέτου πίνακος.
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ΕΝ ΤΩ ΓΡΑΦΕΙΩ

ΤII Σ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(Οδοε Στλδιογ Αριθ. 54)

λ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Έφημερίς ’Αρχαιολογική, άφορώσα τάς εντός της Ελλάδος ανευρισκομένας άρ- 
χαιότητας. Έν ΆΟήναις, 1837-1860. Τεύχη μοναδικά, 1-4,11-29 (1 ί °*
και 160ν δέν έξεδόθη), 50-55. Έκαστον τεύχος .... Δρ. 1.— 

’Αρχαιολογική Έφημερίς, έκδιδομένη Οκό τής έν ΆΟήναις ’Αρχαιο
λογικής Εταιρίας. Περίοδος δεύτερα, 1862. Έν ΆΟήναις,
1862. Τεύχη A ’.-IB’........................................................................» 12.—

— 1869-1874. Τεύχη ΙΓ*. -12'·. "Εκαστον τεύχος. ...» 3.— 
Έπιγραφαί ανέκδοτοι άνακαλυφθεΐσαι και έκδοΟεΐσαι υπό τού Αρχαιο

λογικού Συλλόγου. Έν ΆΟήναις, 1851-1855. Φυλλάδιον 2.3.
(τό ίΟΪ ουλλ. 1851 δέν υπάρχει) εις 40ν. "Εκαστον τεύχος . » 1.— 

Πρακτικά τής επί τού Έρεχθείου ’Επιτροπής. Έν ΆΟήναις 1853.
εις 4<ιν μετά 8 πινάκων.................................................................» 1 . —

Έπιγραφαί Ιλληνικαί κατά τό πλεΐστον ανέκδοτοι, έκδιδόμεναι Οπό τής 
έν ΆΟήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας. Φυλλάδιον Αον (ά'λλο
δέν έξεδόθη). Έν ΆΟήναις 1860. εις 4°ν.................................... » 1.—

Γενικαί συνελεύσεις των εταίρων τής έν ΆΟήναις Αρχαιολογικής Ε
ταιρίας, 1860-1870. Έν ΆΟήναις 1860-1870. φυλλάδια tl
εις 4°ν. "Εκαστον φυλλάδιον..........................................................» 1. —

Πρακτικά τής έν ΆΟήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1872-1881 (δ 
τόμος τού 1871 δέν δπάρχει). Έν ΆΟήναις, 1872- 1882.
Τόμοι 10 εις 8ον. Έκαστος τόμος...................................................» 1 .—

— 1882-1894. Έν ΆΟήναις, 1883-1895. Τόμοι 13 εις δ»».
Έκαστος τόμος .... ...................................................»3. —

Έφημερίς’Αρχαιολογική.Περίοδος Τρίτη 1883 κ. I. "Εκαστος τόμος. » 25.—
"Εκαστον τεύχος » 6.25
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