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ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1898

01 εταίροι, ών τά ονόματα είνε τυπωμε'να διά κυρτών γραμμάτων, κατέβαλον 
τήν συνδρομήν των επί είκοσιπενταετίαν, κατ'ακολουθίαν είνε εταίροι ισόβιοι* οι 
δέ δι’ αστερίσκου σημειούμενοι είνε εταίροι καταβαλόντες την συνδρομήν των 
εκπροθέσμως, μετά την λήξιν του 1898.

Άγγΐλόπουλος ’Αθάνατος Θρ. Δαμβέργης Α.
Άθηνογένης Γ. Δαμβέργης Ν.
’Αναστασίου Ν. Δάσιος Σ.
ΆγόρόπουΛος Στ. Δεμερτζής Α.
Άνέζης Δ. Δημητριάδης X.
Άντωνιάδης Δ. Δήμητσαι: Μ.
Άντωνόπουλος Κ. Διγενής Μ.
Άξελός I. Διπλαράκος Γ.
Άξελός Μ. Dorpfeld W.
Άραβαντινός I. Δουρούτης Άθ.

Βαχχας Π.
Δραγάτσης Ίάχωβ. 
Δραγονμης Μ.

Βακράτσας Ε. ΔραγονμηQ Στ.
Βαλλώσης Δ. Δυοβουνιώτης Γ.
Βάσης Σ. 
Βάσσος Άλέξ. Έλευθεριάδης Έλ.
ΒικέΛας Α. Έλευθεριάδης Σωκρ.
Bissing Fritz. Εύαγγελίδης Μ.
Βούχρας Δ. Ευκλείδης I.
Bourguel Em. 
Βοϋρος Ζ. Α. 
Βυζαντινός Γ. Ζαίμης Άλ.

Γαζέπης Γ.
Ζαχαρίας Δ. Π. 
Ζητουνιάτης Π.

Ι’εωργαχο'πουλος Ε. Ζυγομαλάς Α.
Γιαννοόλης Β. Ζωγράφος Ίω.
Gaertringen ν. Hiller. 
Γχιών Α. Ήλιόπουλος X.

Graef Β. 
Γρηγοράχης Γ. Θεοδωρακάκης Στυλ.
Γρηγορίου ’Απόστολος. Θεοφανόπουλος Δ.
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Ίορδανόπουλος Μ. 
Judeich Walther. 
Ίωαννίδη; Π.
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Κοντο'πουλο; Κ. 
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Κοροράντσο; Θ.
Couve L. 
Κουλορόπουλο; Κ. 
Κουμανούδης Στ. 
Κουρουνιώτη; Κ. 
Κριεζη; Άντ.
Κόρη; Μ.

-j-ίωσΓης Κ. Ν. 
Κωνσταντινίδη; Π.

Δάκων Β. 
Λαρπρινίδη; Μ. 
Λαρπρδπουλο; Α. 
Λάππα; I. Α. 
Λάππα; I. Γ. 
Λεονάρδος Β. 
Λεονάρδο; Α. Δ, 
Λο'ντο; I,
Λύδερ; Όθ.
Λυχάχης Άλ,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ 1898 

Λύρη; Ίω.

Μαγγιώρο; Σπ.
Μαχχας Δ.
Μαχχά; Κ.
Μαχχας Ν.
Μανιάχη; Κ.
Μαντζάχος X. 
Μαρχοπουλο; I.
Μελά; Λ.
Μελισσοοργό; Γ. 
Μιστριώτης Γ.
Μπαλάνο; Ν. 
Μορφερρατο; Άν.
Μούσης I.
Μπαλτή; Θ. 
f Μπογιατζόγλου; Μ. 

ΜυΛωνας Κ.

Νεγρεποντη; Μ. Μ. 
ΝίκοΔαΊδης Γ.
Νιχολαίδη; I.
Νιχολαίδη; Λοοδ. 
Νιχολδπουλο; Π. 
Νιχολόπουλος Σ.
Noack Feid.
Νοριχό; Α.

Ξανθάχη; Π.

*Οϊχονδρου Άν.
Οίχονόρο; Π.

Παπαβασιλείου Γ. 
Παπαδηρητραχο'πουλο; Θ. 
ΙΙαπαδοπουλο; Β. 
Παπαναστασίου Π. 
Παπαχρήστου Γ. 
ίΐάππος Δ.
Πατόχας Γ.
Περρή; Π.
Περρή; Σ.
Prott ν. Hans.

Robert Κ,
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8 ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1898

Ροσετο; Άλ. Τοι.l.ltf Ερ.
Ρωμαίδης Άρ. Τσούντας X.
Ρωμανός ’Άθ. ή-Τυπάλδος Κοζάχης Γ.

Τυπάλδος Μπασιας Άβ
Σαχελλαρο'πουλος Σωτήριο? 
Σιμο'πουλος Ίιο.
Σχιας 'At.
Σχουζές Άλ.
Σχουζές Π.
Σχουζές Κ.
Σκουλού§ης Σ.
Στάης Β.
Σταμούλης Άν. 
Σταυρο'πουλος Δ.
Steele Daniel.
Στέφανος Κλών.
Στρέϊτ Γ.
Στρέϊτ Στ.
Studniczka F.
Σφαχιανάχης Β.
Σωμερίτης Δ.
Σωτηριάδης Γ.

Τραπάντζαλης Γ. 
Τριανταφυλλάχος Ν. 
Τσάτσος Ίω.
Τσιβανοπουλος Δ.

Φιλαδελφεϋς Α.
Fabricius Ε.
Φεράλδης Γ. Λοοδ. 
Φίλιος Δ.
Flamant A. J. 
Fournier Paul.
Φωτίου Ίω. 
Φωστηρο'πουλος Κ.

Χατζηδάχης Γ. 
Χατζηδάχης Ν. 
Χρυσανθόπουλος Παναγ. 
Χρυσοβελο'νης Λ.

ψαλτήρας Γ.

White W. J.
Wide Sam.
Wiegand Theodor. 
Wolters P.

Zahn Robert.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1898

ΕΚΘΕΣΙΣ

ΤΩΝ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

κατά, τό έτος 1S9&

Οννταχθεϊϋα νπο τον γραμματέως της 'Εταιρείας Π. 
Καββαδία καί μετά εγκριαιν του ονμβουΐίου άναγνω- 
οθεΐοα εν τη γενική ΰυνεΐεύοει των εταίρων τη 10 'Ια
νουάριον 1899.

Κύριοι,

Ή κατά το 1897 οικονομική δυσπραγία τής Εταιρείας, 
αποτέλεσμα των τότε ανωμάλων περιστάσεων τής πατρί- 
δος, δεν έπανελήφθη εύτυχώς κατά τό λήξαν έτος 1898, 
διότι κατά τό έτος τοΰτο διετέθησαν άπαντα τά έκδοθέντα 
γραμμάτια τοΟ λαχείου, κατ’ άκολουθίαν τά μεν καθαρά 
έσοδα τής Εταιρείας, τά μετά τήν άφαίρεσιν δηλ. των 
έξόδων και των άμοιβών των κερδησάντων αριθμών του λα
χείου, άνήλθον εις δρ. 272,893 τά δέ καθαρά έξοδα άνήλ- 
θον εις δρ. 221,324, ώστε ή χρήσις του λήξαντος έτους 
παρέσχε περίσσευμα δρ.51,569.Έν τω ύπ’ δψιν ύμών ύπό 
του λογιστοΟ τής Εταιρείας Άρ. Αάππα συντεταγμένου 
κατά τους λογιστικούς κανόνας άπολογισμφ τής χρήσεως 
τοΟ λήξαντος έτους έκτίθενται έπακριβώς καί άναλελυμέ- 
νως τά περί ών δ λόγος έσοδα καί έξοδα'.

1 ’Ίδε τους πίνακας τούτους προσηρτημένους έν τελεί του τεύχους τούτου των 
Πρακτικών υπό ιδίαν σελιδοποίηοιν, 1-27.

1
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10 ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOY 1898

Νέοι έταϊροί ένεγράφησαν κατά το λήζαν έτος 9. Μετά 
λύπης δέ άνακοινοι ύμϊν το συμβούλιον ότι των παλαιών 
έταίρων άπεβίωσαν οί Κ. Βλαστός, Κ- Κυριάκος και Λ. 
Πασχάλης. Άπεβίωσε προς τούτοις έσχάτως και ό έκτων 
ισοβίων έταίρων και άλλοτε μέλος τοΟ συμβουλίου της 
Εταιρείας ζίημήτριος ΣερατέΛος άνήρ σοφός, διακεκριμέ- 
νην καταλαβών θέσιν έν τη παρ’ ήμϊν έπιστήμη της φιλο
λογίας καί γενναίως έργασθείς ύπέρ της έπιστήμης ταύ- 
της καί διά συγγραφών καί διά μακροχρονίου διδασκαλίας 
έν τώ Έθνικώ Πανεπιστημίου.

Αναςκαφικα ΕΡΓΑ έξετέλεσεν ή Εταιρεία τά έξης:1 

Έν Άθήναις έξηκολούθησε καθ’ ολον το έτος ή άνασκαφή 
τού ΟΛυψπιειον ύπό την διεύθυνσιν του έκ τών άντι- 
προέδρων τοΟ συμβουλίου Γ. Νικολα'ίδου. Σκοπός τών άνα- 
σκαφών τούτων εινε ή άποκάλυψις τοΟ όλου περιβόλου 
μέχρι του άρχαίου έδάφους, ή έξερεύνησις τοΟ κρηπιδώ
ματος τοΟ ναού καί ή κατά τό ένόν άποκατάστασις αύτοΟ 
έν ή είχε τοΟτο τό πάλαι μορφή έξυψούμενον ύπέρ τό έδα
φος τοΟ περιβόλου. Κατά την έκθεσή τοΟ κ. Νικολα'ίδου 
έπερατώθη κατά τό λήξαν έτος ή άνασκαφή ολοκλήρου 
σχεδόν τού περιβόλου, άνεσκάφη πέριξ τό κρηπίδωμα καί 
άπεκαλύφθησαν καί έξηρευνήθησαν οί κατά τάς μακράς 
πλευράς του ναού οχετοί οί δεχόμενοι τά έκ τής στέγης 
καταρρέοντα ύδατα. Εύρέθησαν δέ κατά την άνασκαφήν 
τού περιβόλου δύο κεφαλαί γυναικών έκ μαρμάρου καί άπε
καλύφθησαν κατά χώραν κείμενα βάθρα τινά καί ύποθέ- 
ματα βάθρων άγαλμάτων. Έδαπανήθησαν δρ. 21,518.

Έξηκολούθησαν δέ κατά τό λήξαν έτος καί αί περί την 
Άκρόπο2ιν άνασκαφαί, εις ας έδαπανήθησαν δρ. 15,867. 
Ιίεριωρίσθησαν όμως αύται άπλώς είςτήν άποκομιδήν τών 
ύπό τό βόρειον τείχος χωμάτων, ά προέρχονται έκ τών

* Εκθέσεις τών εφόρων περί τών άνασκαφών της Εταιρείας δημοσιεύονται 
έν τώ τέλει του τεύχους τούτου τών Πρακτικών.
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άνασκαφών δσαι πότε έγενοντο εντός της Άκροπόλεως, 
ήσαν δηλ. ούχί άνασκαφαί, κυρίως είπεΐν, άλλ’ άπλώς 
μεταφορά χωμάτων έκ παλαιοτέρων άνασκαφών. Εύρή- 
ματα άρα δεν ήτο δυνατόν νά γείνωσιν έν ταϊς έργασίαις 
ταύταις.

"Αλλη άνασκαφική έργασία έγένετο δι’ ολου τοΟ έτους 
κατά την Στοάν τον ΆττάΛον ύπό την έποπτείαν τοΟ ύφη- 
γητου της αρχαιολογίας καί παλαιού μέλους του συμβου
λίου της Εταιρείας Κ. Μυλωνά. Σκοπός της έργασίας 
ταυτης εΐνε ή έξακολούΟησις τοΟ ύπό της Εταιρείας άπο 
τεσσαρακονταετίας ήδη άποκαλυφθέντος έν μέρει οικοδο
μήματος τούτου, ή έντελής ούτω άποκάλυψις αύτοΰ, καί 
ή έξακρίβωσις καί διευθέτησις των κατ’ αυτό. Κατά την 
έκθεσιν τοΟ κ. Μυλωνά άνεσκάφη κατά πρώτον το γήπε- 
δον τής έξαγορασθείσης οικίας Εύσταθίου, έν ω άπεκαλύ- 
φΟησαν ένιαχοϋ τά θεμέλια τοΰ στυλοβάτου τής έξωτερι- 
κής δωρίου ρυθμοΟ κιονοστοιχίας τής στοάς, ϊσοπεδώθη 
άκολούΟως ολόκληρος 6 χώρος μέχρι τοΟ έσωτερικοΟ ανα
τολικού τοίχου τής στοάς, έφ’ οδ αί θυραι αί εις τά δω
μάτια άγουσαι, καί ήρχισεν ή έκχωμάτωσις τών δωμα
τίων, συγχρόνως δέ περιεφράχΟη διά τοίχου άπας ό τώ 
Δημοσίω άνήκων χώρος, έφ’ οδ έκτείνεται ή στοά. Τών 
γενομένων δέ εόρημάτων μνημονευτέον ένταΟθα 150 περί
που μολύβδινα αττικά σύμβολα, ών τινα πρωτοφανείς φέ- 
ρουσι τύπους, καί εικονιστικήν μαρμαρίνην κεφαλήν άξιό- 
λογον τήν εκφρασιν καί τήν έξεργασίαν καί όμοιάζουσαν 
προς τήν έπί νομισμάτων εϊκονιζομένην κεφαλήν Εύμένους 
τοΟ Β\ Έδαπανήθησαν έν τή άνασκαφή ταύτη δρ. 10,359.

Αλλη δέ σκαφική έργασία έγένετο έπί βραχύν χρόνον 
έν τοΐς ύπό τήν μεσημβρινήν πλευράν τής Άκροπόλεως 
μνημείοις ύπό του παρά τή Εταιρεία έφορου αρχαιοτήτων 
Γ. Σωτηριάδου, έξακολούθησις τών άπό τοΟ έτους 1897 
γινομένων έν τφ αρχαιολογική) τούτψ χώρψ έργασιών.
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ΪΙεριωρίσθησαν δέ αί έργασίαι έν τφ κοίλω το ΰ Ωδείου 
τού Ήρώδου καί έν μέρει ύπέρ αύτό. Συνεπληρώθησαν τά 
έκ της καταπτώσεως τοίχων καί διαρρήξεως του βράχου 
σχηματισθέντα χάσματα, άνηγέρθησαν τά κατάλληλα άνα- 
λήμματα καί κλίμακες προς αποκατάστασήν τής ύπέρ τό 
Ώδεΐον αρχαίας όδοΰ, καί έκαΟαρίσθη τδ κοΐλον άπδ των 
σωρών των λίθων καί των χωμάτων. Διά των έν ταις έρ- 
γασίαις ταύταις έργαζομένων έργατών δ κ. Σωτηριάδης 
έξηρεύνησε καί μικρόν τι παρά το Άΰτεροΰκοπεϊον άπο- 
καλυφθέν ρωμαϊκών χρόνων νεκροταφείου. Ενταύθα άνε- 
φάνησαν τάφοι κεκαυμένων νεκρών πολυάριθμοι καί οχετοί 
έκ παλαιοτέρων οικήσεων, τεμάχια μιτρών πήλινων καί 
δεκατρείς μικροί καί μεγάλοι κιονίσκοι έπιτάφιοι μετ’ έπι- 
γραφών δηλουσών τά ονόματα τών τεθαμμένων. Έδαπα- 
νήθησαν έν ταΐς έργασίαις ταύταις δρ. 505.

Σκαφική τις έργασία έγενετο καί περί τό Μνηρεΐον του 
Φίΐοπάππου προς έξακρίβωσιν τού σχεδίου τού μνημείου 
τούτου, προς άνεύρεσιν καταπεπτωκότων τυχόν αρχιτεκτο
νικών μελών αύτού καί προς έξερεύνησιν λειψάνων τινών 
κτιρίων άναφανέντων κατά την κατασκευήν οδού προς 
μεταφοράν μαρμάρων διά γενομένας έργασίας προς στε- 
ρέωσιν τού περί οδ δ λόγος μνημείου (ίδε σελ. 21). Κατά 
τήν έκθεσιν τού έποπτεύσαντος τάς άνασκαφάς ταύτας έφο
ρου αρχαιοτήτων καί μέλους τού Συμβουλίου τής Εται
ρείας Α. Σκιά άπεκαλύφθη άπαν τό κρηπίδωμα τού μνη
μείου καί έξηρευνήθη δ πέριξ χώρος μέχρι τού βράχου, 
άλλ’ ούδέν αρχιτεκτονικόν μέλος τού μνημείου εύρέθη, 
ουδέ τάφος τις έφάνη έκεϊ, ώστε ή ήτο κτιστός δ τάφος 
ύπέρ τον βράχον καί έξηφανίσθη ή τό μνημεϊον δέν έμ- 
περιεΐχε καί τάφον, δ'περ τό πιθανώτερον. Λείψανα δέ τινα 
κτιρίου άναφανέντα κατά τήν κατασκευήν τής μνημονευ- 
θείσης δδού έδείχθη ότι εϊνε λείψανα πύργου οχυρωματι
κού προασπίζοντος τήν κορυφήν τού λόφου κατά ένδεχο-
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μένης έπιθέσεως έκ τού μέρους της πόλεως' άναμφιβόλως 
άρα ό πύργος οδτος άπετέλει μέρος της μακεδονικής φρου
ράς του Μουσείου. Έοαπανήθησαν έν τη άνασκαφη ταύτη
δΡ. 988.

'Υπό τοΟ αύτοΟ έφορου Α. Σκιά έξηκολούθησαν κατά 
τδ λήξαν έτος και αί έν Έΐενσΐνυ άνασκαφαί. Κατά την 
εκθεσιν αυτού αί άνασκαφαί περιωρίσθησαν εις την τελείαν 
έξερεύνησιν τοΟ ύπολειπομένου μέρους τής νοτίας αυλής 
του ιερού, άρξαμένην άπδ τού Νοεμβρίου τού 1897. Τά 
εύρήματα ύπήρξαν πενιχρά μέν, ώς καί άλλοτε, ούχί δμως 
καί άνευ τινός σημασίας διότι διά τινων εύρεθέντων παι
δικών τάφων μετά γεωμετρικών άγγείων, κειμένων μεταξύ 
τών έρειπίων προϊστορικών οικημάτων, καί διά τής εύρέ- 
σεως όμοιων έρειπίων καί νεκρικών πυρών πολλαχοΟ τής 
Έλευσΐνος καί τού περί αύτήν χώρου άποδεικνύεται οτι ό 
προϊστορικός έν Έλευσινι συνοικισμός ήτο μέγας έκτεινό- 
μενος καθ’ άπασαν την νοτίαν, την άνατολικήν καί την 
βορειοανατολικήν πλευράν του λόφου, άνευ διακοπής.Έξη- 
ρευνήθη δέ καί μικρόν μέρος τοΟ χώρου τούτου μετά τό 
πέρας τής έν τή νοτιά αύλή άνασκαφής. Τά γενόμενα δέ 
εύρήματα εινε σχεδόν μόνον άγγεϊα καί όστρακα άγγείων 
προμηκυναϊκά καί γεωμετρικά, άλλ’ άπαντα έν μεγάλη 
άφθονία καί ποικιλία. Έγένετο δέ καί μεγάλη έργασία έν 
τφ Μουσείψ προς κατάταξιν παλαιοτέρων τε καί νεωτέρων 
εύρημάτων, συνετάχθη δέ καί κατάλογος τών μέχρι το Ο 
1897 εύρημάτων περιλαμβάνων ύπέρ τούς χιλίους άριθ- 
μούς. Διά τάς άνασκαφάς καί έργασίας ταύτας έόαπανή- 
θησαν δρ. 7,523.

"Αλλη δέ έν ’Αττική άνασκαφη έγένετο έν Σουνίω ύπό 
τού έφορου έν τώ Έθνικώ Μουσείω καί μέλους τοΟ συμ
βουλίου τής Εταιρείας Βαλέριου Στάη. Σκοπός τής άνα
σκαφής ταύτης ήτο ή έξακρίβωσις τών τού ναού τής Σου- 
νιάδος ’Αθήνας καί ή άποκάλυψις του περί αύτάν χώρου.
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Κατά τήν έκθεσιν του κ. Στάη έπερατώθη ή έκσκαφή καί 
έκκαθάρισις του τε ναοΟ καί παντός σχεδόν τοΟ περιβόλου' 
σπουδαία δ’ έσχεν αποτελέσματα ή έργασία αΰτη Οπό αρ
χιτεκτονικήν έποψιν. Καί έν πρώτοις έδείχθη οτι ό ναός 
είχε καί έν τώ έσωτερικφ δυο παρά τάς μακράς πλευράς 
στίχους κιόνων, ώσπερ καί ό Παρθένων καί άλλοι μεγάλοι 
συνήθως ναοί.Ίκανώς δε διδακτικά εινε τά πορίσματα τής 
άνασκαφής τοΰ Οπό τό δάπεδον τοΟ ναοΟ τεχνητού στερεοΟ 
έδάφους καί άλλαι τινές άναφανεϊσαι άρχιτεκτονικαί λε- 
πτομέρειαι. Διά τής γενομένης δε έν τψ περιβόλω άνασκα
φής άπεκαλύφθη μακρά στοά τήν βορείαν καί δυτικήν τού
του πλευράν περιβάλλουσα καί άρχομένη άπό των Προ
πυλαίων, ών ή άνασκαφή άπεκάλυψεν έπίσης τό άκριβές 
σχέδιον. Τά Προπύλαια ταΟτα είχον τρεις εισόδους, ών ή 
μεσαία διά τάς άμαξας προωρισμένη ούσα και εύρεϊα ίκα- 
νώς εινε καί δι’ άνωφεροΟς έπιπέδου προσιτή. Άνά δύο δέ 
κίονες δωρικοΟ ρυθμου έξωθεν καί έσωθεν τής είσόδου ύπε- 
βάσταζον τό έπιστεγασμα των πυλών τούτων. Γενομενών 
δε έν τή άνασκαφή ταύτη εύρημάτων μνημονευτέον πολ- 
λοϋ λόγου άξιον χαλκοΟν μηχ_άνημα προς άνέλκυσιν των 
μαρμάρων κατά τήν οικοδομήν τοΟ ναοΟ τής Άθηνάς καί 
ένεπιγράφους τινάς σφαίρας έκ λίθου.

Ένήργησε δε άνασκαφήν τινα δ κ. Στάης καί έπί του 
βορειοανατολικούς του ναοΟ τής ’Αθήνας κειμένου εις άπό- 
στασιν 500 περίπου μέτρων ύψώματος, άφ’ οδ εινε δρατός 
περίβολος έκ πολυγωνικών ογκολίθων. Εντός τοΟ χώρου 
τούτου άπεκάλυψε περίεργον οικοδόμημα, ναόν, ώς φαίνε
ται, καί δή τον τοΟ Ποσειδώνος ίσως, ώς εικάζει. Ό ναός 
οδτος δεν είχε περίστασιν, κίονας δηλ. περιθέοντας έξω- 
τερικώς τάς τέσσαρας αύτοΟ πλευράς, αλλά μόνον δύο 
στίχους κιόνων, τον μέν πρά τής άνατολικής, τον δε προ 
τής μεσημβρινής πλευράς δ δε ναός ήτο τετράγωνος σχε- 
οον (μήκ. 19 μ., πλ. 14 μ.) καί εΐχεν έν τφ έσωτερικφ
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τέσσαρας κίονας, οίτινες ύπεβάσταζον τήν οροφήν. Κατά 
το δυσμικόν δέ μέρος τοΟ ναού κιγκλίδωμα άπεχώριζε μι
κρόν πλακόστρωτου χώρον, ένω ήτο ίδρυμένον τό άγαλμα. 
Έν ταϊς άνασκαφαϊς ταύταις έδαπανήθησαν δρ. 6,462.

Έν ’Ερέτρια έγένοντο άνασκαφαί τάφων ύπδ του παρά 
τή Εταιρεία έφορου άρχαιοτήτων Κ. Κουρουνιώτου. Δι’ 
αυτών εύρέθη χρυσούν εν τινι τάφφ διάδημα, έφ’ ο5 εϊκο- 
νίζεται πολύμορφος παράστασις θεών. Έν τώ αύτώ δέ 
τάφω εύρέθησαν προς τούτοις χρυσή άλυσις άπολήγουσα 
έκατέρωΟεν εις κεφαλάς βοών, ζεύγος μικρών χρυσών ένω- 
τίων και άλλα μικρά κοσμήματα. Έν άλλοις δέ τάφοις 
εύρέθησαν χρυσούς δακτύλιος μετ’ έγγεγλυμμένης Νίκης, 
δύο χρυσά κομβία, έρυθρόμορφοι και λευκαΐ λήκυθοι μετά 
γραφών, έπιτύμβιοι στήλαι, μεγάλη έμμετρος επιγραφή 
και πήλινά τινα ειδώλια. ’Αξιόλογου δέ εύρημα εινε μέγας 
άμφορεύς (ΰψ.0,90) τής C' έκατονταετηρίδος π.Χ. έφ’ού 
μυθολογική παράστασις.Έν ταΐς άνασκαφαϊς ταύταις έδα- 
πανήθησαν δρ. 4,916.

Κατά δέ τάς Κνκλάδαο, γήΰους έξηκολούθησαν καί 
κατά το λήξαν έτος αί προς άνακάλυψιν καί έξερεύνησιν 
άνασκαφαί ύπδ τοΟ έν τώ Έθνικψ Μουσείω έφορου καί μέ
λους του συμβουλίου τής Εταιρείας Χρήστου Τσούντα, 
δστις έπεσκέφθη έφετος δύο νήσους, τήν Σίφνον καί τήν 
Σύρον. Έν Σίφνω άνέσκαψε μόνον έννέα τάφους, έν οίς 
εύρέθησαν πήλινά τινα καί μαρμάρινα άγγεϊα, δύο μαρ
μάρινα ειδώλια, όλίγαι λίθινοι ψήφοι ορμών καί μία χαλκή 
λαβίς. Έν Σύρψ δέ άνεκαλύφθησαν 630 περίπου τάφοι, 
έν οίς εύρέθησαν πολλά πήλινα αγγεία, ών ένια φέρουσιν 
έγχάρακτα, άλλα δέ γραπτά κοσμήματα, έπειτα διάφορα 
μαρμάρινα άγγεϊα, εξ μαρμάρινα ειδώλια, πολλαί χαλκαΐ 
βελόναι, καρφίδες καί λαβίδες καί άλλα τινα. Και το 
σχήμα τών τάφων τούτων εΐνε περίεργον- πολλοί εινε τε
τράπλευροι, άλλοι μάλλον ή ήττον κυκλοτερείς, φαίνονται
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δέ δτι άπομιμοΟνται τάς κατοικίας των ζώντων διότι ένώ 
αί διαστάσεις των εινε μικραί, καί έν έκάστω κατετίθετο 
άνωθεν συνήθως είς μόνος νεκρός, δμως έχουσι σχεδόν 
πάντες θύραν έπ ίμιας των πλευρών, πρακτικώς άχρηστον.

Πλήν των τάφων άνεκαλύφθησαν δυο Άκροπόλεις, ή 
μεν έν Σίφνω, ή δέ έν Σύρψ' άμφότεραι δ’ έχουσι τούτο 
τό ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν, δτι περιβάλλονται ύπό δύο 
τειχών, έξ ών το έσώτερον εινε παχύτερον καί ε/ει κατά 
διαστήματα πύργους τετραγώνους μέν έν Σίφνω, μάλλον 
δέ στρογγύλους έν Σύρω' τό έξωτερικόν τείχος εινε άσθε- 
νέστερον, απέχει δέ τού έσωτερικοΟ τόσον, ώστε μόνον είς 
άνθρωπος νά δύναται νά διέλθη. Ή τής Σύρου Άκρόπολις 
εινε σύγχρονος τών τάφων, ή δέ τής Σίφνου κατά τι ύστε- 
ρωτέρα καί ή τειχοδομία αύτής τελειοτέρα. Ταύτα κατά 
τάς έκθέσεις τού κ. Τσούντα. Έν ταϊς άνασκαφαΐς ταύ- 
ταις έδαπανήθησαν δρ. 4,106.

"Αλλη δέ άνασκαφή έγένετο έν τή νήσφ 'Ρηγεία ύπό 
τοΟ έφορου άρχαιοτήτων Δ. Σταυροπούλου, ήτις έσχε κυ
ρίως τοΟτο τό ίστορικώς σπουδαίου άποτέλεσμα, δτι ήνεγ- 
κεν είς φώς αϋτάς τάς παλαιάς ταφάς τής Δήλου τάς κατά 
την κάθαρσιν τής νήσου τφ 426/5 π. X. ύπό τών ’Αθη
ναίων έξορυχθείσας καί είς ΊΡήνειαν μετενεχθείσας, αύτάς 
τάς «άνευρεθείσας θήκας τών τεθνεώτων».Έδαπανήθησαν 
έν τή άνασκαφή ταύτη δρ. 2,104.

Επί ολίγους μήνας έί,ηκολούθησαν καί αί έν Λυκο- 
ffovpa άνασκαφαί, έποπτεύοντος τού Κ. Κοντοπούλου. Άφ’ 
οδ έγενοντο συμπληρωτικαί τινες σκαφικαί έργασίαι έν τή 
παλαιοτέρα άνασκαφή, έξητάσθη διά σκαφής τό κτίριον, δ 
ύπό τών έγχωρίων καλείται ΜαρμαρόπΛακα. Έδείχθη δέ 
διά τής άνασκαφής ταύτης,δτι τό προκείμενον κτίριον εινε 
μεγάλη δεξαμενή έκ πωρίνων λίθων κατά τό ίσοδομικόν 
σύστημα κατεσκευασμένη. Σημειωτέου δέ δτι δ κ. Δαΐρ- 
φελό έπισκεφθείς τάς άνασκαφάς ταύτας κατά τό λήξαν
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έτος διέγνω ότι τδ ίπέρ τον ναόν της Δεσποίνης άποκαλυ- 
φΟέν έν έτει 1897 κτίριον ήτο μέγας βωμός, έν φ κατά ΙΙαυ- 
σανίαν ccοί ’Αρκάδες έθυον ίερεΐα πολλά τε καί άφθονα», 
δ[χοεος τό σχήμα τφ περιφήμφ βωμώ της Περγάμου.

Άνήλθε δε ό κ. Κοντόπουλος καί εις τό Αύκαιον όρος 
έπί τής κορυφής τοΟ οποίου έν κυκλικώ χώρφ 25 περίπου 
μέτρων παρετήρησε πλήθος μικρών τεμαχίων οστών, έξ ών 
όρμώμενος φρονεί ότι έκεΐ ήτο ό βωμός περί οί ό Παυσα
νίας λέγει «... έπί τούτου του βωμοΟ τφ Αυκαίφ Διί θύου- 
σιν έν άπορρήτφ' πολυπραγμονήσαι δέ οΰ μοι τά ές τήν 
θυσίαν ήού ήν, έχέτω δέ ώς έχει καί ώς έσχεν έξ αρχής». 
Προ του βωμού δέ τούτου άνεφάνησαν δύο λίθοι κατά χώ
ραν κείμενοι, οίτινες εϊνε ίσως αί βάσεις τών έκεϊ ιδρυμέ
νων τό πάλαι δύο κιόνων, έφ’ ών ίσταντο άετοί έπίχρυσοι. 
Διά τάς έργασίας ταύτας έδαπανήθησαν δρ. 1,764.

Έξηκολούθησαν δέ κατά τό λήξαν έτος καί αί άνασκα- 
φαί έν Έπυΰανρω, περιορισθεϊσαι κυρίως εις τήν έντελή 
άποκάλυψιν του ύπολειπομένου μέρους τοΟ Γυμνασίου καί 
εις τήν άνασκαφήν τοΰ προς νότον τούτου οικοδομήματος, 
ό φαίνεται ότι εινε Βαλανεΐον. Προς δυσμάς δέ τοΟ Αβά- 
του, ένθα ώσαύτως άνεσκάφη χώρος τις, εύρέθη σπουδαιό
τατη έπιγραφή τών τελευταίων χρόνων τής Ε’ έκατονταε- 
τηρίδος π. X. άναγράφουσα καί καθορίζουσα τάς θυσίας, 
ας ή πόλις τών Έπιδαυρίων έτέλει τφ Άσκληπιώ καί τφ 
Άπόλλωνι κατά τήν εορτήν τών ’Ασκληπιείων, ώς φαίνε
ται. Έπί τοΟ βωμού τοΟ ’Απόλλωνος έθυσιάζοντο δύο βόες, 
ό μέν τφ Άπόλλωνι, ό δέ τοις συν τφ Άπόλλωνι λατρευο- 
μένοις θεοϊς. Έπί δέ του βωμοΟ τοΰ Άσκληπιοΰ έθυσιά
ζοντο τρεις βόες, ό μέν τφ Άπόλλωνι, οί δέ δύο έτεροι τοις 
συν τφ Άσκληπιώ λατρευομένοις θεοϊς καί θεαϊς. Συγ
χρόνως δέ έθυσιάζετο άλέκτωρ τώ Άσκληπιώ, άλεκτορίς 
τή Αητοί καί έτέρα τή Άρτέμιδι' προσεφέροντο δέ καί τά 
διά τάς θυσίας αναγκαία, σίτος, κριθαί καί οίνος. Οί μηροί
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δέ των θυσιαζομένων βοών κατενέρ.οντο τοΐς θεοΐς, τοΐς ίε- 
ρομνήμοσι, τοΐς άοιδοΐς και τοΐς φρουροΐς, οίς έδίδοντοπρός 
τούτοις και τα έντόσθια. Σημειωτέου δέ οτι έν τώ αΰτφ 
λίθψ εΐνε κεχαραγμένη και άλλη λίαν ένδιαφέρουσα έπι- 
γραφή ύστερωτέρα κατά τι, έν η πρόκειται περί άποδό- 
σεως χρηματικοΟ ποσοΟ, ό οΐ Έπιδαύριοι ώφειλον τοΐς έν 
’Αρκαδική τινι κώμη παρά την Μαντίνειαν οίκοΟσιν Έλι- 
σφασίοις. Έν ταϊς άνασκαφαΐς ταύταις έδαπανήθησαν δρ.
7,363.

'Υπολείπεται εισέτι νά είπωμεν βραχέα τινά περί των έν 
Θερρω άνασκαφών, περί των σπουδαιότατων των κατά τό 
λήξαν έτος άνασκαφών της Εταιρείας. Κατά τά έν τη έκ- 
θέσει του ένεργοΟντος τάς άνασκαφάς ταύτας έφορου αρ
χαιοτήτων παρά τη Εταιρεία Γεωργίου Σωτηριάδου άνα- 
κοινοϋμεν ύμΐν τά έξης :

Διά των άνασκαφών τοΟ λήξαντος έτους όχι μόνον έβε- 
βαιώθη οτι τό άνασκαπτόμενον άπο τοΟ 1897 ιερόν ήτο τά 
του Θερμίου ’Απόλλωνος, ώς ειχεν έκτοτε προιδει ό κ. Σω- 
τηριάδης, αλλά καί άνεκαλυφθη αυτός οδτος ό ναός του 
Απόλλωνος, ναός έκ ξυλου κατεσκευασμένος, πρωτοφα

νής έν Ελλάδι, περίεργος καί διδακτικώτατος. Οδτος εΐνε 
ναός δωρικός περίπτερος, ό'στις είχε δεκαπέντε κίονας κατά 
τάς μακράς πλευράς καί πέντε κατά τάς μικράς. Είχε δέ 
ό σηκός κατά τό μέσον καί έσωτερικήν κιόνων στοάν, ών αί 
βάσεις πάσαι, δέκα τον αριθμόν, σώζονται- πρόναον δεν είχε, 
είμή μόνον οπισθόδομον έχοντα έν τφ μέσψ βάσιν κίονος. 
Ήτο δέ ωκοδομημένος ό ναός έν μέρει έπί μεγάλου έκ χώ
ματος βωμού έν ω τέφρα καί πλήθος κεκαυμένων οστών. 
'Υπό το δαπεδον δ αύτοΟ άπεκαλύφθησαν καί παντοΐα τοι
χώματα τά όποια άνήκον ίσως εις σηκόν καί οπισθόδομον 
παλαιοτερου ναοΟ περιβαλλομένου ύπό περιστάσεως έλλει- 
ψοειδοΟς, ής σώζονται αί βάσεις τών κιόνων πιθανώτατα 
ξύλινων. Καί άλλα δέ τοιχώματα έν τώ αύτφ στρώματι
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φέρουσιν εξω του ναού προς βορράν άποτελοΟντα έλλειψο- 
ειδή περίβολον μήκους δώδεκα περίπου μέτρων, έντός τοΟ 
οποίου εύρέθησάν μέχρι τοϋδε τάφοι κεκαυμένων νεκρών. 
Μόνον δε τά θεμέλια καί οί κίονες τού ναού, ών εύρέθησάν 
τινες σπόνδυλοι, ήσαν λίθινοι. 'Ο θριγκός ήτο ξύλινος. 
Τούτου δε αί μετόπαι ήσαν έπενδεδυμέναι διά πήλινων ζω
γραφιστών πλακών, ών τινες εύρέθησάν έν τή άνασκαφή. 
Τούτων ή μεν είκονίζει κυνηγόν, ή δέ τον Περσέα, ή δέ 
δύο γυναίκας, έπί μιας τών δποίων σώζεται γεγραμμένη 
κορινθιακοΐς γράμμασι έκ δεξιών ποός τ’αριστερά αρχαϊκή 
έπιγραφή XEAIAFON, ή δέ Γοργόνειον τού άρχαιοτέρου 
τρόπου, ή δέ τρεις μορφάς πολυτελώς ένδεδυμένας καί έπί 
θρόνου καθημένας. Κατά τον τρόπον δέ τής εργασίας τών 
εύρημάτων τούτων δ ναός άποδεικνύεται ούχί νεώτερος τής 
Ζ ή τών άρχών τής ΣΤ’ έκατονταετηρίδος π. X. πυρ- 
ποληθείς πιθανώς ύπό Φιλίππου του Ε' τό 218 ή 206 
π. X.

Έξ ίσου σπουδαία εινε τά έκ τής στέγης τού ναού πή
λινα εύρήματα καί ιδίως αί ήγεμόνες κεραμίδες, ών πλεΐ- 
σται εύρέθησάν. Τούτων αί μέν εινε ήγεμόνες λεοντοκέφα- 
λοι, αί δέ εχουσι μορφήν κεφαλών κορών ή άνδρών ή Σει- 
ληνών.

Καί έκ τού διακόσμου δέ τού παλαιοτέρου ναού τού 
άνάγοντος ήμας ίσως μέχρι τής πρώτης χιλιετηρίδος π. 
X. εύρέθησάν λείψανά τινα καί ιδίως όρθοκέραμοι βαρύτα
τοι καί μέγιστοι μορφάς φέροντες αίγυπτιαζούσας.

«Διά τών εύρημάτων τούτων γίνεται αναμφίβολον πλέον 
δτι προ τών μέσων ήδη τής Ζ' π. X έκατονταετηρίδος, 
δ'τε μετήνεγκε τήν κορινθιακήν τέχνην είς τήν Έτρουρίαν 
δ Βακχιάδης Δαμάρετος μετά τών Κορινθίων καλλιτεχνών 
Εύ'χειρος καί Εύγράμμου, τά λαμπρά τότε τής τέχνης 
ταύτης προϊόντα έκόσμησαν τούς ελληνικούς πρώτον έν τή 
μητροπόλει ναούς, οί ένδοξοι δέ τεχνϊται τής κυριαρχού-
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σης των Θαλασσών Κορίνθου, μεταξύ των όποιων ώς πρώ
τος έπινοητής νέων τρόπων φέρεται έν τη παραδόσει ό 
Βουτάδης, είργάσθησαν καί πλησιέστερον της γενετείρας 
αύτών πόλεως έντός της εύρυτάτης περιφερείας της έμπο- 
ρικής αύτής επιρροής. Εις τούς απώτατους δε εκείνους 
ιστορικούς χρόνους της αρχαίας τέχνης άνέλπιστον φώς 
έπιχέει νΟν ό θέρμος».

Σημειωτέον δέ ό'τι έν ταϊς άνασκαφαϊς ταύταις εύρέθη- 
σαν παρά τον ναόν καί έπιγραφαί έπί λίθων ύστερώτεραι 
της Γ' έκατονταετηρίδος καί χαλκή στήλη έντός τοΟ ναού 
φέρουσα έπί μέν τής μιας έπιφανείας έπιγραφήν συνθήκης 
καί συμμαχίας Αίτωλών καί Άκαρνάνων, έπί δέ τής έτέ- 
ρας έπιγραφήν διαιτησίας περί τών αμοιβαίων ορίων τών 
άκαρνανικών πόλεων Οίνιαδών καί Μητροπόλεως. Καί ή 
χαλκή δ’ αύτη στήλη καί πάντα τά έκ τοΟ ναοΰ εύρή- 
ματα έκομίσθησαν εις το ένταύθα Εθνικόν Μουσεϊον, οδ- 
τινος, άφ’ οδ συναρμολογηθώσι, συγκολληθώσι καί έκτε- 
θώσι καταλλήλως, λαμπρόν κόσμον θά άποτελώσιν. Έν 
ταϊς άνασκαφαΐς ταύταις έδαπανήθησαν δρ. 8,308.

Καί ταΟτα μέν τά άνασκαφικά έργα τής Εταιρείας 
κατά τό λήξαν έτος. Μεταβαίνομεν νυν εις τά προς ύπο- 
στήριξιν καί συντήρησιν τών μνημείων έργα καί έν πρώ- 
τοις εις τάς έργασίας προς ύποστήριξιν τοΟ Παρθενωνος.

Κατά τό λήξαν έτος κατωρθώθη ή ύπό τής άγγλικής 
Εταιρείας έξόρυξις τών άναγκαίων κατά τε τό μέγεθος καί 
τήν ποιότητα μαρμάρων προς άντικατάστασιν τών βε- 
βλαμμένων μελών τοΟ οικοδομήματος, κατωρθώθη προς 
τούτοις καί ή μεταφορά τών μαρμάρων τούτων εις ’Αθή
νας καί άναβίβασις αύτών έπί τής Άκροπόλεως, ό'περ ού 
μικράς δυσχερείας παρείχε, καί ούτως ήρξαντο πλέον 
αί έργασίαι τής ύποστηρίξεως. Διά τάς μέχρι τέλους του 
έτους έργασίας ταύτας έδαπανήθησαν, συμπεριλαμβανομέ-
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νης καί της δαπάνης προς αγοράν των μαρμάρων, δρ.
19,496.

Ηρξατο δέ ή Εταιρεία έργασιών καί προς ύποστήριξιν 
άλλου έν Αθήναις μνημείου σπουδαίως κινδυνεύοντος καί 
τούτου, του μνημείου τον Φοίοπάππον, οδ έστερεώθη 
μέχρι τέλους τοΟ έτους τδ κρηπίδωμα. Διά τάς έργασίας 
ταύτας έδαπανήθησαν δρ. 4,805.

Μωβαϊκον δε έδαφος άποκαλυφθέν πρό τινων έτών έν 
Πάτραις, άξιολογώτατον διά τάς έν αύτω παραστάσεις, 
ειλημμένας έκ τοΟ καθ’ ημέραν γυμναστικοΟ καί άθλητι— 
κου βίου, έκινδύνευε νά καταστραφη. Το μνημεϊον τούτο 
περιέφραξεν ή Εταιρεία καί έξησφάλισε διά ξυλίνου καί 
σίδηρου έπιστεγάσματος κατά σχέδιον τοΟ άρχιτέκτονος 
κ. Τσίλλερ άντί δαπάνης δρ. 9,926.

’ Ανέλαβε δέ ή Εταιρεία καί τήν έπισκευήν τοΟ έν Ό- 
Λνμπία Μονβείον, περί οδ πολύς έν τώ τύπω έγένετο λό
γος ώς κινδυνεύοντος. Ή κυβέρνησις, εις ήν έδήλωσε τό 
Συμβούλιον δτι εινε πρόθυμον νά καταβάλη πάσαν προς 
στερέωσιν τού οικοδομήματος δαπάνην, έπεμψεν έπιτρο- 
πήν έκ μηχανικών εις ’Ολυμπίαν ήτις νά έξετάση τό οικο
δόμημα καί προτείνη τί τό δέον γενέσθαι. Αί έργασίαι θέ- 
λουσιν άρχίσει ευθύς ώς ή έπιτροπή αυτή ύποβάλη τήν 
έκθεσίν της. Έν τφ μεταξύ έδαπανήθησαν δρ. 200 διά 
πρόχειρόν τινα έπισκευήν τής στέγης.

Έν Δαφνίω ύπελείπετο ή έκτέλεσις μικρών τινων έρ
γασιών πρός άποπεράτωσιν του μεγάλου καί πολυδαπάνου 
έργου τής ύποστηρίξεως του ναού καί τών έν αύτω μω
σαϊκών, ό'περ ή Εταιρεία άπά πολλών έτών έκτελεϊ έκεϊ, καί 
ιδίως ή έκτέλεσις άντηρίδων τινών πρός ύποστήριξιν τών 
παλαιών καί μή άνακαινισθέντων τοίχων τοΟ ναού. Αλλ 
αί έργασίαι αδται δεν κατωρθώθη νά περατωθώσιν ένεκα 
άλλων τινών δυσχερειών καί δή τής έξ ’Αθηνών άναχω-
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ρήσεως τοΟ διευθύνοντος τά έργα άρχιτέκτονος κ. Τρούμπ. 
Έδαπανήθησαν δρ. 1,404.

Κατά τό λήξαν έτος έπελήφθη τδ συμβούλιον και έρ- 
γασιών προς άνίδρυσιν τοΟ Ιέοντος τής Χαιρωνείας, άπο- 
στεΐλαν εϊς Χαιρώνειαν τδν του 'Υπουργείου των Εσωτε
ρικών μηχανικόν κ. Μουντάκην πρδς σύνταξιν σχεδίου τοΟ 
σωζομένου περιβόλου καί το0 βάθρου, καί τδν καθηγητήν 
τής γλυπτικής κ. ΒροΟτον πρδς μελέτην των σωζομένων 
τεμαγίων τοΟ λέοντος καί σκέψιν περί των δεόντων γενέ- 
σθαι πρδς άνίδρυσιν τοΟ μνημείου. Άμφότεροι δέ έπανήλ- 
θον μετά τινας ημέρας εις’Αθήνας άγγελοι ούχί εύαρέστων 
ειδήσεων.Ό κ. Μουντάκης γνωματεύει ότι καί τδ έκ πώ
ρου λίθου τείχος το0 περιβόλου εΐνε σεσαθρωμένον καί πρδ 
πάντων τδ σωζόμενον μέρος τοΟ βάθρου του λέοντος, ό εΐνε 
άνάγκη νά οίκοδομηθή ό'λως νέον. Ο δέ κ. ΒροΟτος παρετή- 
ρησεν ότι τά τοΰ λέοντος τεμάχια έχουσι ρωγμάς, αί'τινες 
δυσχερή καί έπικίνδυνον καθιστώσι τδν διά σιδηρών γόμφων 
σύνδεσμον αύτών- γνωματεύει δέ όπως κατασκευασθώσιν 
άντίτυπα τών τεμαχίων τούτων έκ γύψου καί ούτω συμ- 
πληρωθή έν Άθήναις ό όλος λέων έκ γύψου' τούτου γενο- 
μένου εύχερεστέρα πλέον εΐνε ή έκ λίθου κατασκευή τών 
έλλειπόντων τεμαχίων, καί κατ’ άκολουθίαν ή συμπλή- 
ρωσις τοΟ λέοντος έν Χαιρωνεία καί άνίδρυσις αύτοΟ. Ίάς 
προτάσεις ταύτας θέλει έκτελέσει τδ συμβούλιον τδ άρξά- 
μενον έτος, εύθύς ώς βελτιωθή ό καιρδς καί έπιτρέψη τήν 
έν ύπαίθρψ έργασίαν.

Άνέλαβε δέ τδ συμβούλιον καί τήν περισυναγωγήν τών 
άνά τήν'Βοιωτίαν τήδε κάκεισε διεσπαρμένων άρχαίων καί 
κατάθεσιν αύτών έν τή έν θήβαις συλλογή. Διά τήν έρ
γασίαν ταύτην έδαπανήθησαν μέχρι τέλους του έτους δραχ-
μαί 952.

Έν Άθήναις δέ άνέλαβε καί τδν καθαρισμόν καί συν-
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τήρησιν των μνημείων καί αρχαιολογικών τόπων. Έδα- 
πανήΟησαν καί διά τάς έργασίας ταύτας δρ. 1,754.

Δι’ άγοράν άρχαίων έδαπανήθησαν κατά τό λήξαν έτος 
δρ. 17,345, ποσόν αρκετά ύπέρογκον έν σχέσει πρός τά 
κατά τά παρελθόντα έτη δαπανηθέντα.ΤοΟτο έγένετο, διότι 
τό συμβούλων εκρινεν άναγκαϊον πρόσκτημα διά τό Εθνι
κόν ημών Μουσεΐον δύο συλλογάς έκ του έξωτερικου έν 
Έλλάδι εισαχθείσας, μίαν δηλ. συλλογήν κρητικών άρ
χαίων, έκ τοΟ Ίδαίου άντρου, ήν ήγόρασε παρά τής χήρας 
Μητσωτάκη άντί δρ. 7,000, καί έτεραν συλλογήν κυπρια
κών άρχαιοτήτων , ήν ήγόρασε παρά τοΟ Γ. Φιλήμονος
άντί δρ. 8,500.

Τών έποστημοηκων δρροαιενράτων τής Εταιρείας, 
ό'σα άπό τοΟ παρελθόντος έτους εινε ύπό τά πιεστήρια, 
έλπίς ύπάρχει οτι θά περατωθή ή έκδοσις τό προσεχές έτος. 
Τακτικώς δέ έξακολουθεϊ έκδιδομενη ή Άρχαίοΐογοκή 
Έφημερίς, ήν ό έκ τών έπιφανεστάτων άρχαιολογούντων 
φιλολόγων τής Γερμανίας Wilamowitz ώνόμασεν έσχάτως 
«έφημερίδα ήν πας τις οφείλει νά άναγινώσκη ».

Κατά τό λήξαν δ’ έτος έσχεν αφορμήν τό συμβούλων 
νά σκεφθή καί περί τής έν προσέχει μέλλοντι έκτελέσεως 
σπουδαωτάτου έν’Αθήναις άνασκαφικου έργου καί νά προβή 
πρός τούτο εις άγοράν δύο παρά τά θησεϊον κτημάτων 
άντί δρ. 11,061. Ό διευθυντής τοΟ παρ’ ήμϊν Γερμανικοί» 
Ινστιτούτου κ. Δαϊρφελδ έπιλαβόμενος άπό έτών τήν έξα- 
κρίβωσιν τής τοπογραφίας τών ’Αθηνών ήγόρασε πρός τοΐς 
άλλοις διά χρημάτων τινός τών έαυτοΰ φίλων δύο παρά 
τά Θησεϊον οικίας, ας άνασκάψας άπεκάλυψεν ύπ’ αύτάς 
σπουοαϊον οικοδόμημα τής Ε' έκατονταετηρίδος π. X., 
ίσως τήν Βασίλειον στοάν, Άλλ’ ή έξακολούθησις τών
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έργασιών πρός περαιτέρω άποκάλυψιν της οΰτω άνακαλυ- 
φθείσης παλαίάς ’Αγοράς ύπερέβαινε τάς δυνάμεις ιδιωτι
κής έπιστημονικής έπιχειρήσεως, b δέ κ. Δαϊρφελδ οφει
λών νά άποδώση, ά είχε λάβει χρήματα, εύρίσκετο έν τή 
ανάγκη νά πωλήση τά ύπ’ αύτοΟ άγορασΟέντα και άνα- 
σκαφέντα κτήματα. Εύνόητον δέ είναι δτι τδ Συμβούλιον 
έσπευσεν αυτό νά έξαγοράση τά κτήματα ταΰτα, διότι τή 
έλληνική άρχαιολογική Εταιρεία επιβάλλεται ή άνασκαφή 
τής παλαιάς ’Αγοράς. Ή πόλις των ’Αθηνών πρέπει νά 
άνακτήση τήν παλαιάν αυτής ’Αγοράν, καθ’ ον τρόπον ή 
Ρώμη διά μεγάλων χρηματικών Ουσιών καί διά συντόνου 
καί πολυχρονίου έργασίας τών ’Ιταλών άνεκτήσατο τό Fo
rum Romanum. Αρχής δ’ οΰτω γενομένης, πρέπει ώς 
τάχιστα νά έξαγορασθώσι καί άλλαι παρά τό Θησεϊον οίκίαι 
καί οΰτω νά άρχίση έκτέλεσις άνασκαφής, ής ή διεξαγωγή 
Οά έπιθέση τήν κορωνίδα εις τά άνασκαφικά έργα τής 
Εταιρείας.

Περατουντες ένταυθα τάν περί τών έργων τής Εται
ρείας λόγον, άνακοινουμεν ήμΐν, δτι κατά τό λήξαν έτος έτε- 
λέσΟη έν ΆΟήναις σεμνή έορτή έπί τοϊς άποτελέσμασι γεν
ναίων έπί ό'λην πεντηκονταετίαν έργασιών πρός άποκάλυψιν 
καί έπιστημονικήν έρευναν τών έν Έλλάδι μνημείων τής 
άρχαιότητος. Τή 6ί) ’Απριλίου 1898 ή παρ’ ήμΐν Γαλλική 
αρχαιολογική Σχολή έώρταζε τήν πεντηκονταετηρίδα τής 
ίδρΰσεώς αΰτής. Τής εορτής ταΰτης συμμετέσχεν όλοψύ- 
χως τό συμβούλιον, έφωταγώγησε δέ καί τήν Άκρόπολιν 
τήν εσπέραν τής ημέρας έκείνης πρός τιμήν τής άρχαιο- 
τάτης τών παρ’ ήμΐν ξένων άρχαιλογικών Σχολών, ής τήν 
μακροχρόνιον καί τοσοΰτον καρποφόρον έπιστημονικήν Spa- 
σιν έκ του σύνεγγυς παρηκολούθησεν ή πρωτότοκος αύτής 
αδελφή έν τή έργασία καί τή έρεύνη, ή άρχαιολογική ημών 
Εταιρεία.Ή δέ Α.Β.Τ. ό Διάδοχος, Πρόεδρος τής Έται-
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ρείας, επεμψε προς την Σχολήν έν λευκώματι τόδε το συγ
χαρητήριον γράμμα:

Ή έν Άθήναις ’Αρχαιολογική Εταιρεία 
τμ Γαλλική Σχολμ.

'Η Άρχ. Εταιρεία συγχαίρει τμ έν Άθήναις Γαλλική Σχολμ 
έπί τμ έορτμ τής πεντηκονταετηρίδος τής ίδρύδεως αύτής, καί 
έκφράζει τής ζωηρής αύτής δυμπαθείας εις τούς μέχρι τούδε 
Διευθυντής καί έταίρους αύτίίς, οίτινες ούτω προήγαγον την 
Σχολήν ταύτην, ώδτε άνέδειξαν αυτήν καθίδρυμα. περίβλεπτον, 
γενναίως έργαδθέν ύπέρ τής άρχαιολογικής έπιδτήμης καί με- 
γάλως τιμήδαν τήν Γαλλίαν ού μόνον έν Έλλάδι, άλλή καί παρή 
τοϊς λοιποϊς πεπολιτιδμένοις λαοϊς.

Ολίγα έτη μετά τήν έλευθέρωδιν τής 'Ελλάδος ίδρυδεν ή Γαλ
λία τήν Σχολήν ταύτην έν τμ χώρα των λειψάνων τού παρελ
θόντος, έν τμ πάλαι ποτέ κοιτίδι τού πολιτιδμοϋ καί τής τέ
χνης, θελήδαδα ούτω νή δυνεχίδμ τό έπιδτημονικόν έργον, ού- 
τινος τοδοϋτον έπιτυχώς καί ένδόξως κατήρξατο άπό τοϋ 1829 
διή τής Expddition Scientilique du Moree. Αί κατή καιρούς κυβερ
νήσεις έν Γαλλίρ περί πολλοϋ έποιοϋντο έκάδτοτε τήν έν Άθή· 
ναις Γαλλικήν Σχολήν, παρ’ ήμϊν δέ έτυχεν αυτή έγκαρδίου ύπο- 
δοχής καί προθύμου έκάδτοτε συνδρομής εις τήν έπιτέλεδιν των 
έργων της. Τής έπιτυχίας δέ, μεθ’ ής έξεπλήρωδεν αύτη άχρι 
τοϋδε τόν προορισμόν της, τρανή μαρτύρια πρόκεινται αί άνα- 
δκαφικαί αύτής έργαδίαι παρή τήν Άκρόπολιν, έν Θήρα καί έν 
Μυρίνμ, έν Νεμέμ καί έν Κορίνθφ, έν Έλατεία, έν Θεδπιαϊς, έν 
Όρχομενφ καί παρή τήν Κωπαΐδα, έν Στράτω, έν Μαντινείρ καί 
έν Τεγέμ, έν Μιδτρμ καί έν Δαφνΐφ, καί μάλιδτα τή δύο άναδκα- 
φική αύτής έργα, τό έν Δήλφ καί τό έν Δελφοϊς, άτινα έποχήν 
άποτελοϋδιν έν τμ ίδτορΐμ των έν 'Ελλάδι άρχαιολογικών έργα- 
διών. Τής δέ πρός έρμηνείαν των μνημείων καί πρός προαγω
γήν τής άρχαιολογικής έπιδτήμης δράδεως τής Σχολής περιφανή 
μαρτύρια πρόκεινται πλεϊδτα όδα συγγράμματα καί μονογραφίαι 
καί κατ’ έξοχήν οί είκοδιν έκδοθέντες ήδη ύπό τής Σχολής όγκώ- 
δεις τόμοι τού δπουδαιοτάτου έν τοϊς άρχαιολογικοΐς περιοδι- 
κοϊς Bulletin de Oorrespondance Helldnique.

Ή ’Αρχαιολογική 'Εταιρεία, τό πρώτον έν 'Ελλάδι ίδρυθέν 
δωματεϊον πρός άνακάλυζτιν καί έπιδτημονικήν έρευναν των

2
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έργων της άρχαχότητος, εύχαρίδτως είδε την Γαλλικήν Σχολήν 
χδρυθεχΰαν έν Άθήναχς, καί, μετά άυμπαθεχας παρηκολούθηάεν 
έπ'χ ήμίάεχαν ήδη έκατονταετηρίδα τά έργα αύτής, συμμετέχει 
δέ σήμερον τής χαράς των Γάλλων σοφών, οΐτχνες δικαίως μετ’ 
έθνχκής υπερηφάνειας έπχσκοποϋσχν ήδη τό άρχαιολογχκόν έρ- 
γον τής εαυτών Σχολής, καχ ευχεταχ χχςί Σχολμ τήν αχίτήν καί, έν 
τφ μέλλοντχ προκοπήν έν τφ εύγενει άγώνχ ήπέρ τής προαγω
γής τής άρχαχολογχκής έπχάτήμης.

Έν Άθήναις τ?ί 6 ’Απριλίου 1898 

Ο Πρόεδρός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ
Ό Γραμματεύς 

Π. Καββαδχας

Τέλος δέ άνακοινοϊ ύμΐν τδ συμβούλιον, ό'τι, συμφώνως 
προς τήν έκφρασθεΐσαν εύχήν τής συνελεύσεως των εταί
ρων, ήγοράσθη οίκόπεδον κατά τήν γωνίαν των οδών Πα
νεπιστημίου καί 'Ομήρου καί ήρξατο ή έν αύτω οικοδομή 
κτιρίου τής Εταιρείας κατά σχέδιον, δπερ έκπονήσας δ άρ- 
χιτέκτων κ.Ίω.’Αξελός παρέσχε δωρεάν τή Εταιρεία. Τό 
σχέδιον τούτο ένέκρινε τό συμβούλιον έν τοϊς καθόλου μετά 
προηγουμένην γνωμοδότησιν των κκ. Τρούμπ καί Δαΐρ- 
<ρελδ' άπεδέξατο δέ μετά ταΰτα κατά τήν έκτέλεσιν αύ- 
τοΟ τροποποιήσεις τινάς έκληφθείσας άναγκαίας ύπό των 
αρχιτεκτόνων. Τά κατά τήν οικοδομήν τοΰ κτιρίου τού
του θέλουσιν έκτεθή ύμΐν έν τή τού προσεχούς έτους λο
γοδοσία, δτε, περατωμένου όντος του οικοδομήματος, ή 
περί τής δαπάνης καί ή περί τής άρχιτεκτονικής αύτοΰ 
μορφής κρίσις θέλει εισθαι ύμΐν εύχερής. Τό Συμβούλιον 
ηύχαρίστησεν, ώς εϊκός, δι’ έγγράφου του τον άρχιτέκτονα 
κ.Άξελόν, έφ’ ή οδτος παρέσχεν άφιλοκερδώς τή Εταιρεία 
έργασία. Ενταύθα δέ, έν τή συνελεύσει ύμών ταύτη,πολ- 
λάς έκφράζει τό Συμβούλιον χάριτας τφ Διευθυντή τού
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ΓερμανικοΟ Ινστιτούτου και άρχιτέκτονι κ. Δαϊρφελδ, 
δστις, ώς μέλος της έπ'ι τοΟ κτιρίου της Εταιρείας έπι- 
τροπής, μεγάλως τη άληθεία καί μετά της αείποτε διακρι- 
νούσης αύτδν προθυμίας έβοήθησεν ημάς έν τη διεξαγωγή 
των κατά την οικοδομήν ταύτην.

Καταπαύοντες οΰτω τον λόγον έχομεν δι’ έλπίδος, δτι 
τδ προσεχές έτος θέλομεν συναντηθή έν τφ νέφ κτιρίφ τής 
Εταιρείας.
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Α' ταχτχκτι συνέλευσις των εταίρων 
προς λογοδοσίαν του συμβουλίου διά τό έτος 1898.

Τή 1 Οτι ’Ιανουάριου 1899 ήμερα Κυριακή, ώριγ 1 Οτι π. μ. 
συνήλθον εις γενικήν συνέλευσιν τριάκοντα επτά εταίροι, tva κατά 
τό άρθρον 31 καί 32 του ’Οργανισμού έκλέξωσι το Ιΐροεδρεϊον 
τής συνελεόσεως, έκλέξωσι τήν τριμελή εξελεγκτικήν επιτροπείαν 
καί άκούσωσι τήν διά τό έτος 1898 λογοδοσίαν του Συμβουλίου.

Γενομένης ψηφοφορίας έξελέγησαν Πρόεδρος τής συνελεόσεως 
των εταίρων ό κ. Δ. Βικελας διά ψήφων 36, ’Αντιπρόεδρος ό 
κ. I. Μαρκόπουλος διά ψήφων 36, α' γραμματευς ά κ. Μ. Νε- 
γρεπόντης διά ψήφων 37 καί β' γραμματευς ό κ. Μ. Κύρης διά 
ψήφων 37.

Τοΰ κ. Βικελα καταλαβόντος τήν προεδρικήν έδραν καί εύχα- 
ριστήσαντος τους εταίρους έπί τή εκλογή του, έγένετο ψηφοφορία 
πρός εκλογήν τής εξελεγκτικής ε’πίτροπείας, έξελέγησαν δέ μέλη 
αυτής οι κ.κ. Γ. Παπαβασιλείου, Δ. Άνέζης καί Γ. Κλοντη- 
ρόπουλος διά ψήφων 39 έκαστος.

’Ακολούθως ό γραμματευς τοΰ Συμβουλίου κ. II. Καββαδίας 
άνέγνω τήν έν τοΐς προηγουμένοις (σ. 9-27) δημοσιευομένην έκ- 
θεσιν των πεπραγμένων τής Εταιρείας κατά τό έτος 1898.

Β' τακτική συνέλευσις των εταίρων.

Τή 31 ΤΙ ’Ιανουάριου 1899 συνήλθον καί αύθις οί εταίροι εις 
τακτικήν συνέλευσιν. Προήδρευσε τής συνελεόσεως ό Πρόεδρος 
αυτής κ. Δ. Βικέλας, παρήσαν δ’ εταίροι 35.
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Ό γραμματεύς της συνελεύσεως κ. Μ. Κύρης άνέγνω την 
παρά πόδας έ'κβεσιν της εξελεγκτικής επιτροπείας περί της οικο
νομικής διαχειρίσεως τοϋ έτους 1898.

'Η συνέλευσις ένέκρινεν όμοφώνως την διαχείρισιν του 1898 
και ίξέφρασε την εΰαρέστησίν της πρός τε τό διοικητικόν συμ
βούλιου καί τό λοιπόν προσωπικόν της Εταιρείας διά την έπι- 
μέλειαν καί τάν ζήλον περί την έκτέλεσιν των καθηκόντων αυ
τών, όμοθύμως δ’ άπεδέξατο την πρότασιν της επιτροπής όπως 
διαγραφώσιν έκ τοϋ ένεργητικοΰ τής Εταιρείας αϊ έπόμεναι πέντε 
επισφαλείς απαιτήσεις, δηλώσασα ότι ή διαγραφή αυτών γινό
μενη διά λόγους λογιστικούς οΰδεμίαν συνεπιφέρει απώλειαν δι
καιώματος, ήτοι:
α') Έκ προκαταβολών διά λογαριασμόν τοϋ

Δημοσίου............................................
β') Έξ εκκρεμών λογαριασμών πρός διαφό

ρους Προξένους, πρός τό 'Υπουργείου 
τής Παιδείας καί τό Κεντρ. ταμεϊον. 

γ') Έξ επισφαλών χρεωστών έκ γραμματίων 
λαχείου Α' τετραμηνίας 1897 . 

δ') Έξ οφειλής εφόρου Κ. Δημητριάδου. 
ε') Έξ οφειλής ταμίου Μήλου Μπέικου.

Έν δλιρ

Δρ. 82,390.57

2,307.75

7,466.40 
» 1,000.— 
» 9 50

Δρ. 93,174.22

’Ακολούθως έξελέγη ή πενταμελής έπί τοϋ προϋπολογισμοΰ 
επιτροπή έκ τών κκ. Β. Γιαννούλη, Γ. Δυοβουνιώτη, I. Φωτίου, 
Θ. Μπαλτή καί Δ. Βαλλώση.
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Προς την Σι/νέλει/σΊν
των Εταίρων της ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.

'Η εξελεγκτική έπιτροπεία έπιληφθεΐσα τοΰ έλέγχου της οικο
νομικής διαχειρίσεως τοΰ έτους 1898 τής ’Αρχαιολογικής Εται
ρείας καί έπιτελέσασα το έαυτής καθήκον λαμβάνει την τιίλήν 
να ύποβάλν) τό πόρισμα αύτοΰ έ'χον ώς εξής:

Α\ Εισπράξεις

Καθ’ όλον τό ύπό έλεγχον έτος 1898 ένηργήθησαν κατά τά 
κεκανονισμένα ύπό τοΰ ’Οργανισμού τής Εταιρείας εισπράξεις 
έκ δραχμών 812,649.20 προερχόμεναι:

1) έξ εσόδων τής χρήσεως 1898 . . . Δρ. 436,035.90
2) έξ ομολογιών τοΰ Λαχειοφόρου δανείου

’Εθνικής Τραπέζης.............................
3) έξ ομολογιών πατριωτικού δανείου τών

δρ. 30,000,000...................................
4) έξ εντόκων γραμματίων τοΰ Δημοσίου .
5) έξ άναλήψεως ατόκων καταθέσεων παρά

τή ’Εθνική Τραπέζγι.............................
6) έξ έντοκων καταθέσεων παρά τή Τρα-

πέζν) Βιομηχανικής Πίστεως.
7) έξ οφειλής Π. Γαννοπούλου πρφην τα-

μίου τής Εταιρείας..............................
8) έξ έπιστροφής προκαταβολών διά λ/μόν

τής Εταιρείας.....................................
9) έκ χρεωστών γραμματίων λαχείου (ό'

τετραμηνίας 1897 ..............................
10) έκ χρεωστών γραμματίων λαχείου γ'

τετραμηνίας 1897 .............................
Δρ. 812,649.20

» 6,200.—

» 10.— 

» 137,716.40

» 156,000.—

» 54,491.75

» 632.—

» 9,075.95

» 180.—

» 12,307.20
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ISΠληρωμαε

Εντός τοΰ αύτοΰ έτους ένετάλησαν πλήρωμα! 
δρ. 837,743.45 κατανεμόμεναι:
1) εις έξοδα της χρησεως 1898 . . . Δρ. 352,421.45
2) εις άπόκτησιν έντοκων γραμματίων τοΰ

Δημοσίου............................................» 41,608.20
3) εις άτοκους καταθέσεις παρά τη Εθνική

Τραπέζη............................................ » 125,000.—
4) εις έντοκους καταθέσεις παρά τη Τραπέζη

Βιομηχανικής Πίστεως . . . . » 54,259.30
5) εις προκαταβολάς διά λ/μάν της Εται

ρείας ................................................... » 10,613.60
6) εις άπόκτησιν 455 ομολογιών Εθνικού

δανείου ένοποιήσεως τοΰ 1898 . . » 41,405.—
7) εις διαφόρους πιστωτάς................................. » 49,098.40
8) εις αγοράν οικοπέδου καί δαπάνην οίκοδο-

μίας τού καταστήματος τηςΈταιρείας » 163.337.50
Δρ. 837,743.45

Γ'. ’Έσοδα χαί Ιςοδα

Ό ΰπο τοΰ Συμβουλίου τηςΈταιρείας καί της έπί τοΰ προϋ
πολογισμού ’Επιτροπείας ψηφισθείς προϋπολογισμός διά τό έτος 
1898 άνέγραφεν :
Έσοδα μέν....................................................... Δρ. 477,854.—
Έξοδα δέ. . ........................................... » 477,854.—

Τουτέστιν ίσον ποσόν έσόδων καί έξόδων.
’Αλλά κατά την έκτέλεσιν τοΰ προϋπολο

γισμού παρουσιασθεισών αναγκών πρός έκτα
κτους καί συμπληρωματικάς δαπάνας έχορη- 
γήθησαν άρμοδίως έκτακτοι καί άναπληρω-
ματικαί πιστώσεις..................................................» 12,900 —
καί ούτω τά δλον τών έξόδων άνεγράφη εις. Δρ. 490,754.—
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32 ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOY 1898

κατ’ ακολουθίαν υπήρξε διαφορά έξόδων προς 
τά έσοδα έκ Δρ. 12,900.—

Έκ των προϋπολογισθε’ντων ώς ανωτέρω έσό-
δων έκ...........................................................

Έβεβαιώθησαν............................................
“Ητοι έβεβαιώθησαν επί έλαττον 
Έκ δέ των βεβαιωθέντων εσόδων . 
είσεπράχθησαν εντός τοΰ

έτους 1898 . . . Δρ. 458,312.—
καί έμειναν εΐσπράξιμοι 

την 31 Δ/ρίου 1898. » 17,286.—

Δρ. 477,854.— 
» 475,598.—

Δρ. 2,256.— 
» 475.598.—

» 475,598.—

Άλλα καί έκ τούτων εισε· 
πράχθησαν μέχρι σή
μερον .... Δρ. 14,660.— 

ώστε τά καθυστεροΰντα 
έσοδα τής διαχειρίσεως 
τοΰ 1898 περιωρίσθη-
σαν ήδη εις . . . » 2,626.— » 17,286.—

Έκτων προϋπολογισθέντων εξόδων έκ . . Δρ. 490,754.—
έδαπανήθησαν καθ’ ολον 

τό έτος διά νομίμους 
υποχρεώσεις τήςΈται-
ρείας.............................Δο. 367,460.80

καί έμειαν πληρωτέαι δα- 
πάναι κατά την 31 Δε
κεμβρίου 1898 . . » 56,563.35

επομένως τό ολον των γενομένων δαπανών
άνήλθεν εις....................................................... Δρ. 424,029.15

Άρα έκ τής παραβολής των έσόδων έκ. . Δρ. 475,598 —
καί των έξόδων έκ........................................... » 424,029.15
προκύπτει περίσσευμα έκ................................. Δρ. 51,568.85

όπερ προσετέθη εις την περιουσίαν τής Εταιρείας,
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Α'. Χαμ,εΐον

1. Χρέωόις

Ό Ταμίας τής ’Εταιρείας είσέπραξεν έντός τοϋ έτους 1898 
πάσας τάς υπό του Λο
γιστηρίου ένταλθείσας 
εισπράξεις έκ. . . Δρ. 812,649.20

εις τάς όποιας προστιθέ
μενου καί του υπολοί
που τής 31 Δεκεμβρίου
1897 έκ. . . . » 40,952.25

αναβιβάζεται ή όλη χρε'ωσις αύτοϋ εις. . Δρ. 853,601.45

2. Πίότωιίΐς

Ό αυτός Ινήργησεν εντός του ίδιου έτους 
πάσας τάς ΰπό του Λογιστηρίου ένταλθεί-
σας πληρωμάς έκ..................................... Δρ. 837,743.45

ώστε τό υπόλοιπον τής χρεώσεως κατά την 
31 Δεκεμβρίου 1898 άνήρχετο εις. . . Δρ. 15,858.—

όσαι καί μετεφέρθησαν εις χρε'ωσιν τής έπομε'νης διαχειρίσεως 
κατά την ένυπόγραφον διαβεβαίωσιν τής ελεγκτικής ’Επιτρο
πείας του έ'τους 1898 την γενομένην τή 31 Δεκεμβρίου ίδιου 
έτους κατά τάς διατάξεις τοΰ ’Οργανισμού τής Εταιρείας.

Έν τφ ταμείφ εύρέθησαν διάφοροι χρηματαποδείξεις των Τρα
πεζών ’Εθνικής καί Βιομηχανικής Πίστεως βεβαιοϋσαι την παρ’ 
αύταΐς κατάθεσιν διαφόρων χρεωγράφων καί μετρητών τής Εται
ρείας ώς καί αποδείξεις καί ομολογίας ’Εθνικών δανείων, ήτοι:
1) 5 αποδείξεις άτοκων καταθέσεων παρά τή ’Εθνική Τραπέζγι

αξίας όμοΰ δρ. 50,000.—
2) 1 βιβλίον άποδείξεως εντόκου καταθε'σεως παρά τή Τραπέζν)

Βιομηχανικής Πίστεως άνερχομένης εις δρ. 20,141.85,
3) 2 άποδείξεις του ’Εθνικού δανείου Κεφαλαιοποιήσεως άξίας

όμοΰ δρ. 640.—
4) 39 ομολογίας τοΰ Πατριωτικοΰ δανείου τών Δρ.30,000,000.

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



34 ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1898

5) επτά χρηματαποδείξεις ’Εθνικής Τραπέζης υπό τους άριθ. 
352, 2500, 2728, 2938, 4047, 5346 καί 5976 δη-
λούσας την κατάθεσιν παρά τοίς ταμείοις αυτής 46 μί
το χών Έθν. Τραπέζης, 64 ομολογιών Έθν. Παγίου 
δανείου των £ 5,000,000 καί 455 ομολογιών Έθν. 
Δανείου Ένοποιήσεως 1898.

Ε'. Περεουβίκ τί)ς Έτ»ερε£«ς

Ή περιουσία της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 1897
άνήρχετο εις....................................... Δρ. 527,231.31

κατά δέ την 31 Δ/ρίου 1898 άνήλθεν εις. » 578.800.16
κατ’άκολουθίαν έπήλθεν αύξησις έκ . . Δρ. 51,568.85

προερχόμενη έκ της διαφοράς τών εσόδων προς τά έξοδα (ι'δε 
έσοδα καί έξοδα).

Άποτελεΐται δέ άπό τά έξης:
1) Άπό τό υπόλοιπον του Ταμείου της 31

Δεκεμβρίου 1898 έκ...................Δρ. 15,858.—
2) Άπό τά άκίνητα κτήματα αξίας . . » 67,449.99
3) Άπό 56 Μετοχάς τής Εθνικής Τραπέ

ζης άξίας...........................................» 131,320.—
4) Άπό 64 ομολογίας του ’Εθνικού Παγίου

Δανείου τών £ 5,000,000 άξίας . » 13,760.—
5) Άπό 39 ομολογίας Πατριωτικού Δα

νείου δρ. 30,000,000 άξίας. . . » 75.·—
6) Από δύο άποδείξεις ’Εθνικού δανείου

Κεφαλαιοποιήσεως άξίας. ...» 640.—
7) Άπό άτοκους καταθέσεις παρά τή Έθν.

Τραπέζγι...........................................» 50,000.—
8) Άπό έντοκους καταθέσεις παρά τή Βιο

μηχανική Τραπέζιρ ....................................» 20,141.85
9) Άπό προκαταβολάς διά λ/μόν τοΰ Δη

μοσίου .................................................... » 82,390.57
10) Άπό προκαταβολάς διά λ/μόν τής Έ-

Είς μεταφοράν . . , . Δρ. 381,635.41
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Έκ μεταφοράς ....
ταιρείας. *.....................................

11) ’Από υπόλοιπον χρέους του πρφην τα- 
μίου της Εταιρείας Π. Γιαννοπούλου 

1 2) Άπό εκκρεμείς λογαριασμούς .
13) Άπό χρεώστας έκ γραμματίων λαχείου

β'τετραμηνίας 1896 .
14) Άπό χρεώστας έκ γραμματίων λαχείου

γ' τετραμηνίας 1897 ....
15) Άπό χρεώστας έκ γραμματίων λαχείου

β' τετραμηνίας 1898 ....
16) Άπό χρεώστας έκ γραμματίων λαχείου

γ' τετραμηνίας 1898 ....
17) Άπό τό Κατάστημα τής Έταιρ. άξίας
18) Άπό 455 ομολογίας ’Εθνικού Δανείου

ένοποιήσεως 1898 άξίας.
Ήτοι τό όλον τής περιουσίας .... 
Έκπιπτομένων δε των όφειλομένων ΰπά τής

Εταιρείας............................................
μένει καθαρόν υπόλοιπον τό ώς άνω σημειω- 

θέν ποσόν των.....................................

Δρ. 381,635.41 
» 6,337.65

» 30,302.95
» 2,307.75

» 9.50

» 255.60

» 200.—

» 17,086.—
» 163,337.50

» 41,405.—
Δρ. 642,877.36

» 64,077,20

Δρ. 578,800.16

’Ενταύθα ή Επιτροπεία δεν θεωρεί άπό σκοπού του να συ- 
στήση εις την Συνέλευσιν των Εταίρων, όπως ζητηθή άομοδίως 
ή άπόσβεσις έκ τής περιουσίας τής Εταιρείας διαφόρων έπισφα- 
λών απαιτήσεων, περί τής εισπράξεως των όποιων ούδεμία υπάρ
χει έλπίς και των οποίων τα ποσά προστιθέμενα εις τό ’Ενεργη
τικόν σημαντικώς έζογκώνουσι την περιουσίαν τής Εταιρείας, 
ένφ ή πραγματική περιουσία αυτής εινε κατά πολύ μικροτέρα 
τής σημειουμένης έν τφ ισολογισμφ τής 31 Δεκεμβρίου 1898.

’Εκ τής γενομένης λεπτομερούς έξετάσεως των τε έσόδων καί 
έξόδων προέκυψεν, ότι πάσα μέριμνα κατεβλήθη παρά τε του 
λογιστοΰ καί τού ταμίου τής Εταιρείας πρός εϊσπραξιν των έσό
δων άφ’ ενός καί πρός κανονικήν καί έντός των ορίων του Προϋ
πολογισμού άναγνώρισιν των δαπανών άφ’ ετέρου.
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Τελευτώσα ή ’Επιτροπεία προτείνει εις την συνέλευσή όπως 
αυτή έγκρίνη την προκειμένην διαχείρισιν ώς καλώς εχουσαν 
καθ’ όλα αυτής τα με'ρη, έκφραση την έαυτής εύαρε'στησιν πρώ
τον μέν πρός τε τον ’Αντιπρόεδρον καί τα ριέλη τοϋ διοικητικού 
Συμβουλίου, διά της συντόνου μερίμνης τών όποιων προάγονται 
τά της Εταιρείας, σκοπούσης την άνεύρεσιν, συλλογήν και δια- 
φύλαξιν τών άρχαίων μνημείων καί την προαγωγήν της’Αρχαιο
λογικής επιστήμης, εΐτα δέ πρός τε τόν ταμίαν κ. Π. Χρυσαν- 
θόπουλον καί τόν λογιστήν κ. Α. Λάππαν δι’ οΰς κόπους κατα- 
βάλλουσι πρός έκπλήρωσιν τών εαυτών καθηκόντων καί διά την 
άμεμπτον τάξιν καί ακρίβειαν, μεθ’ ης ούτοι τηροΰσι τά λογι
στικά βιβλία καί τελευταϊον πρός τό λοιπόν προσωπικόν της 
Εταιρείας διά τόν ζήλον ον δεικνύει διά τά συμφε'ροντα αυτής.

Ή ’Επιτροπεία νομίζει καθήκον έαυτής νά προτείνη, όπως ή 
’Αρχαιολογική Εταιρεία σύνταξη κατάλογον πάντων τών δα
πάνη καί επιμελείς τής Εταιρείας είσαχθέντων αρχαίων ευρη
μάτων εις τά εθνικά μουσεία, σημειοΰσα καί την γενομένην δα
πάνην πρός άγοράν ή σκαφήν αυτών,

Έν Άθήναις τι) 29 ’Ιανουάριου 1899

Ή ’Ελεγκτική Επιτροπεία

Γ. Παπαβαςιλειου 

Δ. Ανεζιις

Γ. Κλοντηροποτλος
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Α' ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣίΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

κατά τό έτος 1899.

Τυϊ 1 7ώ ’Ιανουάριου 1899 συνήλθον, κατ’ άπόφασιν του συμ
βουλίου καί πρόσκλησιν του ’Αντιπροέδρου αύτοϋ, 61 εταίροι εις 
έκτακτον συνέλευσιν.'Υποκείμενον της συνελεύσεως ταύτης ήτο ή 
κωδικοποίησις του ’Οργανισμού μ.ετά προσθηκών τινων καί τρο
ποποιήσεων. Γενομένης συζητήσεως ή συνέλευσις έψήφισεν όμο— 
φώνως τον επόμενον ’Οργανισμόν :

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΩΝ 

ΓΠΟ ΤΩΝ ΣΤΝΕΛΕΤΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΩΝ 

ΑΙΑ ΤΩΝ Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 9 ΜΛΪΟΓ 1895,
30 ιογλιογ 1895, 20 απριλιοτ 1896 και 2 νοεμβριογ 1896

ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ,

ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΓΠΟ ΤΙΙΣ ΣΓΝΕΛΕΓΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 17 
ΙΑΝΟΓΑΡΙΟΓ 1899 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΓ ΑΠΟ 

11 ΦΕΒΡΟΓΑΡΙΟΓ 1899 Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Ι1ροορεσμ.ός τής Εταιρείας.

1· 'Η αρχαιολογική Εταιρεία, υπό προστάτη τφ Βασιλεϊ 
τών Ελλήνων διατελοΰσα, σκοπόν έχει να συνεργή α') εις την 
άνεύοεσιν, συλλογήν, συντήρησιν, έπιτήρησιν, επισκευήν καί επι
στημονικήν έρευναν τών άρχαιοτήτων καί έν άλλαις μέν χώραις 
κατ’ εξοχήν δέ έν Έλλάδι' β') εις τήν προαγωγήν τής αρχαιο
λογικής επιστήμης καί τήν διάδοσιν άρχαιολογικών γνώσεων διά 
παντός πράς τόν σκοπόν τούτον συντελοΰντος μέσου καί ιδίως 
δι’ επιστημονικών διαλέξεων καί ανακοινώσεων, διά τών πρακτι
κών τής Εταιρείας, διά τής άρχαιολογικής έφημερίδος καί άλλων 
δημοσιευμάτων καί διά τής ίδρύσεως καί λειτουργίας αρχαιολο
γικής σχολής έν Άθήναις.

Σφραγίδα έχει ή Εταιρεία φέρουσαν έμβλημα τά Διονυσιακόν
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θέατρον κοΰ έν κύκλιο «’Αρχαιολογική Εταιρεία εν Άθήναις 
φωλζ'».

Εταίροι.

S· Την εταιρείαν άποτελοϋσιν εταίροι ταχτικοί, άντεπίΰτίΛ- 
Αοντες καί έπιχψιοι. Οι τακτικοί συντελοΰσιν εις τον σκοπόν της 
εταιρείας St’ ετήσιας εισφοράς δέκα καί πέντε δραχμών κατ’ έλά- 
χιστον καί διά καταβολής δραχμών δεκαπέντε πρός εγγραφήν εις 
τους εταίρους καί λήψιν του διπλώματος.

Οί δωρησάμενοι τη Έταιρείιγ δραχμάς 1000 κατ’ έλάχιστον 
όρον θεωρούνται αυτοδικαίως, μετά την υπό του Συμβουλίου απο
δοχήν τής δωρεάς, ισόβιοι εταίροι τακτικοί, καί ουδέποτε δια
γράφονται έκ του μητρώου.

3· Οί τακτικοί έκλέγονται διά μυστικής ψηφοφορίας ύπό τοϋ 
συμβουλίου τής Εταιρείας έπί εγγράφω αιτήσει του υποψηφίου, 
δεκτός δέ θεωρείται ό λαβών τά δυο τρίτα τών παρόντων κατά 
την συνεδρίαν. Ό εκλεγείς θεωρείται εταίρος άπό τής άρχής του 
έτους, καθ’ δ έξελέγη, καί ύποχρεοϋται εις την καταβολήν ολο
κλήρου τής έτησίας εισφοράς.

"Ανδρας τών παρ’ ήμίν διαπρέποντας έν τή πολιτεία ή έν τοϊς 
γράμμασι δύναται νά έκλέγη τό συμβούλων, πέντε τό πολύ κατ’ 
έτος, δι’ ονομαστικής ψηφοφορίας, τακτικούς ισοβίους εταίρους εις 
οΰδεμίαν ύποχρεουμένους συνδρομήν οΰδ’ εις καταβολήν δικαιώ
ματος εγγραφής έν τφ μητρώψ.
. Άντεπιστέλλοντες, ούχί πλέον τών εξήκοντα, εκλέγονται ύπό 

του συμβουλίου, δι’ απολύτου πλειονοψηφίας καί φανεράς 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 διά την ύπέρο- 
χον κοινωνικήν θέσιν ή την επιστημονικήν αξίαν δυναμένων νά 
προστατεύσωσι καί προαγάγωσι καθ’ οίονδήποτε τρόπον τά τής 
έταιρείας.

Οί εταίροι έγγράφονται έν μητρωω κατά κατηγορίας, 
διακρινομένου τοϋ έπαγγέλματος, τής κατοικίας καί του χρόνου 
καθ’ ον έκαστος έξελέγη. Ή έν τφ μητρφιρ έγγραφή τών μέν
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τακτικών γίνεται μετά την καταβολήν τοΰ δικαιώματος έγγρα
φης καί την έκδοσιν τοΰ διπλώματος, των δέ άντεπιστελλόντων 
καί επιτιμίων μετά την έγγραφον αποδοχήν της εκλογής.

£5· *Η έτησία εισφορά καταβάλλεται έντός τοΰ έτους.
Οί μη καταβαλόντες ταύτην καλούνται τόν πρώτον μήνα τοΰ 

αμέσως επομένου έτους εις άπότισιν καί, έάν εντός δυο μηνών 
άπό τής προσκλήσεως σιωπηλώς ή έγγράφως άρνηθώσι την πλη
ρωμήν, διαγράφονται καί μόνον διά νέας εκλογής κατά τό άρ- 
θρον 3 δύνανται νά έγγραφώσιν εις τους εταίρους, ύποχρεούμενοι 
προσέτι καί εις νέαν πληρωμήν δικαιώματος έγγραφής (άρθρ. 2).

’Απαλλάσσονται τής ένεκα καθυστερήσεως διαγραφής καί θεω- 
ροΰνται εταίροι ισόβιοι οί επί εικοσιν έτη καταβαλόντες την έτη· 
σίαν εισφοράν.

6· 'Εταίρος προφανώς έπιδειξάμενος διαγωγήν ασυμβίβαστον 
πρός τήν έν τή εταιρεία Θέσιν αύτοΰ διαγράφεται έκ τοΰ μη
τρώου, κατά πρότασιν πέντε εταίρων, άποφάσει τοΰ συμβουλίου 
έν μυστική ψηφοφορώ καί διά πλειονοψηφίας τών τριών τετάρ
των τών παρόντων κανά τήν συνεδρίαν καί δεν δύναται νά έκ- 
λεγή έκ νέου ή μετά παρέλευσιν διετίας. Εταίρου διαγραφέντος 
έπί διαγωγή προσκρουούση εις τάς διατάξεις τοΰ περί άρχαιο- 
τήτων νόμου δέν έπιτρέπεται πλέον ή ε’κ νέου εκλογή.

Εκλογικός καιτάλογος τών έτ&ίρων.

V· Τή τελευταίγ έκάστου έτους συντάσσεται ύπό τοΰ ταμίου 
τής Εταιρείας πίναξ κατ’ αλφαβητικήν τοΰ επωνύμου τάξιν πάν
των τών τακτικών εταίρων τών καταβαλόντων τήν έτησίαν εισ
φοράν μετά σημειώσεως τοΰ άριθμοΰ τοΰ μητρφου καί τής άπο- 
δείξεως πληρωμής. Τόν πίνακα τοΰτον, ΰπ’ αύτοΰ ύπογεγραμ- 
μένον καί κεκυρωμένον ύπό τής βεβαιούσης τό υπόλοιπον τοΰ 
ταμείου έλεγκτικής έπιτροπείας, υποβάλλει ό ταμίας τήν εσπέ
ραν τής 31 Δεκεμβρίου έκάστου έτους τφ Προέδρω ή ’Αντιπρόε
δρό) τοΰ Συμβουλίου, ούτος δ’ έν άμέσιρ συνεδρί^ τοΰ Συμβουλίου 
άνακοινοϊ καί δημοσιεύων αποστέλλει πρός πάντας τούς τακτι
κούς εταίρους μετά τοΰ πρός αρχαιρεσίας προσκλητηρίου. *0
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κατάλογος ούτος, έν φ προστίθενται ύπό του συμβουλίου καί οί 
τακτικοί ισόβιοι εταίροι οί κατά τό άρθρον 5 § γ', οί μη διαγρα- 
φόμενοι ένεκα καθυστερήσεως, καί οί κατά τά άρθρα 2 § 2 καί 3 
§ 2, είναι οριστικός δι’ όλον τό μετά την 31 Δεκεμβρίου έτος καί 
μόνον οί έν αύτφ εγγεγραμμένοι έ'χουσι τό δικαίωμα του έκλέ- 
γειν, τοϋ δέ έκλέγεσθαι μόνον οί έν Άθήναις η έν Πειραιεϊ νομί— 
μως οίκοΰντες τακτικοί εταίροι οί έν τφ καταλόγω τούτω έγγε- 
γραμμένοι.

’Αποκλείονται του δικαιώματος του έκλέγειν καί έκλέγεσθαι 
οί κατά τούς δύο τελευταίους μήνας του αμέσως προηγουμένου 
έ'τους έκλεγέντες καί έν τφ μητρώω έγγραφέντες τακτικοί εταίροι.

Πόροι της 'Εταιρείας.

8. Πόροι της εταιρείας είνε α') αί άπό των τακτικών εταί
ρων ύποχρεωτικαί έτήσιαι είσφοραί καί αί έξ έγγραφης έν τφ 
μητρφω" β') τό άπό τοΰ λαχείου υπέρ των αρχαιοτήτων καθα
ρόν υπόλοιπον" γ') αί άπό τοΰ Κράτους ή άλλαι έκούσιαι είσ
φοραί, αί δωρεαί καί τά κληροδοτήματα" δ') πάσα άπό τής 
πεοιουσίας τής εταιρείας πρόσοδος" ε') τά έκ πωλήσεως τής άρ· 
χαιολογικής έφημερδος, των πρακτικών τής εταιρείας καί παντός 
άλλου δημοσιεύματος" ς') παν άπρόβλεπτον κέρδος.

Αεοικητεκον Χυμ.βούλεον„

9. Τά τής εταιρείας διοικεί δεκαεπταμελές συμβούλιον άπο- 
τελούμενον: α') έκ τής Α. Β. Τ. του Διαδόχου Κωνσταντίνου 
ώς τακτικού Προέδρου τοΰ συμβουλίου" β') έκ τοΰ κατά τό επό
μενον άρθρον 10 έκλεγομένου κατά τριετίαν ’Αντιπροέδρου όστις 
άναπληροϊ τόν Πρόεδρον άπόντα ή κωλυόμενον καί εις πάσαν 
Αύτοΰ κατά τόν ’Οργανισμόν ενέργειαν καί δικαιοδοσίαν, ήν έγ- 
γράφως έφ’ άπαξ ή έκάστοτε ήθελεν άναθέσει τφ Άντιπροέδρφ 
τούτψ(Ι)" γ') έκ τών κατά τό αυτό άρθρον έκλεγομένων κατά 
τριετίαν γραμματέως, Β' άντιπροέδρου καί συμβούλων.

(1) ’Ίδε τό Ιν σ, 61 έγγραφον τής A. Β. Υ. τοΰ Διαδόχου.
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ΙΟ. Ή ύπό των εταίρων κατά το άρθρου 32 εκλογή του 
συμβουλίου γίνεται κατά τριετίαν καί κατά την τεταγμένην ημέ
ραν διά τής σχετικής πλειονοψηφίας, έν γενική συνελεύσει των 
τακτικών εταίρων των έχόντων δικαίωμα ψήφου κατά το άρ
θρον 7. Ή ψηφοφορία μ.ία οϋσα και μ,υστική γίνεται αυτο
προσώπως διά ψηφοδελτίου, έν ω άναγράφεται ύπό του έκλογέως 
διακεκριμένως πρώτος ό ’Αντιπρόεδρος καί μετά τούτον δώδεκα 
σύμβουλοι.

ΙΙάς πέραν του αριθμού τούτου εγγεγραμμένος έν τω δελτίω 
ουδόλως λογίζεται.

’Επίσης ουδόλως λογίζονται αί ψήφοι υπέρ τίνος οΐκουντος 
έκτος τών ’Αθηνών καί του Πειραιώς.

Εάν ψηφοδέλτιον περιέχω ονόματα μόνον άνευ σημειώσεως 
καί διακρίσεως του αξιώματος, δι’ ο ψηφίζεται ό υποψήφιος, ό 
έν τω δελτίφ πρώτος άναγεγραμμένος λογίζεται αντιπρόεδρος καί 
οί επόμενοι δώδεκα λογίζονται σύμβουλοι.

Το ούτως έκλεγέν συμβούλιου συνέρχεται εις πρώτην μετά την 
έκλογήν συνεδρίαν προς πλήρη καταρτισμόν αύτοΰ, καθ’ ήν έκ- 
λέγει έκ τών μελών αύτοΰ τον γραμματέα τοΰ συμβουλίου καί 
ενα εϊσέτι αντιπρόεδρον, καλούμενου Β' αντιπρόεδρον. ’Εν τή 
αυτή συνεδρίες έκλέγει προς τούτοις διά φανεράς ψηφοφορίας τρεις 
συμβούλους έξ εταίρων, οΐτινες διατελοΰσιν ή έπί τετραετίαν 
τουλάχιστον διετέλεσαν έφοροι αρχαιοτήτων του δημοσίου ή κα- 
θηγηταί ή ύφηγηταί τής αρχαιολογίας, ή απλώς έξ εταίρων 
άσχολουμένων περί τά άρχαιολογικά.

11.· Την έκλογήν διευθύνει πενταμελής έπιτροπεία άποτε- 
λουμένη από του προέδρου καί του γραμματέως τής συνελεύσεως 
ή τών αναπληρωτών τούτων καί τών τριών έλεγκτών (άρθρ. 32 
καί 34). Ή έφορευτική αύτη έπιτροπεία, θεωρουμένη έν άπαρ- 
τίρ: όσοι καί αν παραστώσι, τηρεί πάντα τά διατεταγμένα, κη
ρύσσει την έ'ναρξιν καί λήξιν τής ψηφοφορίας, ενεργεί μετά δύο 
ψηφολεκτών, καλουμένων ύπό του προέδρου, ευθύς μετά τό πέ
ρας τής ψηφοφορίας την διαλογήν, άνακηρύσσει τό αποτέλεσμα 
κοινοποιούσα αυτό πρός τούς έπιτυχόντας ευθύς την έπομένην, 
διατάσσει την έπανάληψιν έν άκυρώσει ή άποτυχίιγ τής απολύτου

3
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πλειοψηφίας δια. τον πρόεδρον, καί ενεργεί την κλήρωσιν έν ΐσο- 
ψηφίιγ.

\*£,. Πλήν του τακτικού ’Αντιπροέδρου τοΰ Συμβουλίου ονο
μάζονται κατ’ απόφασή και πρότασιν τοΰ Συμ,βουλίου ΰπό τής 
συνελεύσεως των εταίρων καί κατά την πρώτην έτησίαν συνέ- 
λευσιν έπιτίμιοι αντιπρόεδροι έξ άνδρών έξοχου τιμής καί υπέρο
χου άξίας4 ό άριθμός δε των εις τοιαύτην τιμητικήν θέσιν εκλε
γόμενων δεν δύναται να ύπερβή τούς πέντε.

13. Το συμβούλιον συνέρχεται προσκλήσει του Προέδρου ή 
’Αντιπροέδρου εις τακτικάς μέν συνεδρίας δίς τοΰ μηνός τουλά
χιστον, εις εκτάκτους δέ όταν κληθή δι’ έπεϊγόν τι ή ένεκα αΐτή 
σεως συμβούλων τριών δι’ άντικείμενον ώρισμένον εκ των υπα
γόμενων εις τά δικαιώματα τοΰ Συμβουλίου.

Πλήν των περιπτώσεων, καθ’ άς κατά τόν οργανισμόν απαι
τείται ή παράστασις περισσοτέρων μελών, τό Συμβούλιον θεω
ρείται έν απαρτία καί αί αποφάσεις τούτου έχουσι κΰρος, εάν 
καθ’όλην την συνεδρίαν παρίστανται εξ τουλάχιστον μέλη. Αί 
άποφάσεις γίνονται διά σχετικής πλειοψηφίας, πλήν τών περι
πτώσεων καθ’ άς απαιτείται άπόλυτος πλειοψηφία. Έν ίσοψηφία 
επί φανεράς ψηφοφορίας νικ^ί ή τοΰ προεδρεύοντος ψήφος.

’Αποκλείεται τής συνεδρίας σύμβουλος, όταν συζητήται άντι- 
κείμενον σχετιζόμενον προς δικαιώματα καί υποχρεώσεις αύτοΰ 
πρός τήν εταιρείαν.

Τό Συμβούλιον α') βουλεύεται καί άποφαίνεται επί 
τών σχετιζομένων πρός τά έ'ργον καί τόν σκοπόν τής εταιρείας4 
β ) μεριμνγ περί χρηματικών πόρων καί τής ορθής χρήσεως αυ
τών κατά τάς διατάξεις τοΰ Όργανισμοΰ4 γ'j άποφαίνεται περί 
εκτελεστέων ανασκαφών καί συνεννοούμ,ενον μετά τοΰ υπουργείου 
μεριμνοί περί τής έκτελέσεως τούτων, περί επισκευής καί συν- 
τηρήσεως αρχαίων μνημείων, προβάλλει δέ καί γνώμην πρός τό 
οικεΐον υπουργείον περί πάσης πρός τάς άρχαιότητας σχετιζομέ- 
νης εργασίας4 δ ) άποφαίνεται περί τών πρός τήν εταιρείαν δω
ρεών καί κληροδοτημάτων4 ε’) άγοράζει παντός είδους άρχαία 
κινητά, πρός δέ καί άκίνητα πρός άνασκαφήν ή διάσωσιν καί 
συντήρησιν άρχαιοτήτων4 ς·') μεριμν^ περί τής επιστημονικής
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έρεύνης των αρχαιοτήτων καί τής δημοσιεύσεως των πορισμά
των μετά των άνευρισκομένων επιγραφών καί των σχεδίων καί 
απεικονίσεων μνημείων ζ') έκλε'γει, εγγράφει καί διαγράφει εταί
ρους (άρθρα 3-6, 12)' η’) συντάσσει καί ψηφίζει μετά τής 
πρός τούτο έκλεγομένης επιτροπείας κατά τά κατωτέρω οριζό
μενα τον ετήσιον προϋπολογισμόν τής εταιρείας’ θ') διορίζει 
καί απολύει τούς υπαλλήλους έπιτηροΰν την έκτέλεσιν τής άνα- 
τεθείσης έκάστω ύπαλλήλφ υπηρεσίας’ ι') άποφαίνεται περί πά- 
σης γενομένης δαπάνης πάντοτε Ιπί τή βάσει δικαιολογητικών 
καί εντός των ορίων του προϋπολογισμού’ ια') έκτελεϊ πάσαν 
άλλην εργασίαν έπιβαλλομένην αΰτφ υπό του ’Οργανισμού καί 
ιβ') ψηφίζει τάς αναγκαίας πιστώσεις διά τά έργα τής Εται
ρείας καί καθορίζει τόν τρόπον τής έκτελέσεως τούτων καί τής 
χρηματικής διαχειρίσεως.

1S- 'Ο Πρόεδρος καί άντ’αΰτοϋ ό ’Αντιπρόεδρος του Συμ
βουλίου α') έκπροσωπεΐ την εταιρείαν ενώπιον παντός δικαστη
ρίου καί πάσης αρχής καί έκτελεϊ τάς άποφάσεις του Συμβου
λίου’ β') έχει την άνωτάτην έποπτείαν πασών τών εργασιών τής 
εταιρείας’ γ') συγκαλεϊ τό Συμβούλιον εις τακτικάς καί εκτά
κτους συνεδρίας, ορίζει την ήμερησίαν διάταξιν καί διευθύνει τάς 
συνεδρίας καί συζητήσεις, προκαλών την ψήφον τών συμβούλων’ 
δ’) έντέλλεται επί τή βάσει τών εγκεκριμένων πιστώσεων την 
πληρωμήν πάσης δαπάνης διά τακτικών Ινταλμάτων ΰπ’ αύτοΰ 
υπογεγραμμένων καί συνοδευομένων υπό τών άπαιτουμένων δι- 
καιολογητικών ε') συγκαλεϊ τούς εταίρους εις τακτικάς καί εκ
τάκτους συνελεύσεις όρίζων κατ’ άπόφασιν του Συμβουλίου καί 
τό αντικείμενου έκάστης συνελεύσεως, όταν τοϋτο δεν εινε καθο
ρισμένου υπό τοΰ ’Οργανισμού’ ς·') υπογράφει παν έγγραφον καί 
κανονίζει τήν ενέργειαν ζ') αντιπροσωπεύει την εταιρείαν έντολή 
τοΰ Συμβουλίου έν συνελεύσεσιν εταιρειών καί τραπεζών λόγω 
μετοχών, ομολογιών καί χρεογράφων τής εταιρείας’ η') έπι- 
τηρεϊ τήν άκριβή τοΰ οργανισμού τήρησιν’ θ') έχει ύπό τάς αμέ
σους αύτοΰ διαταγάς πάντας τούς υπαλλήλους τής εταιρείας καί 
δύναται έν έπειγούση ανάγκη, άνευ προηγούμενης άποφάσεως τοΰ 
συμβουλίου, νά παραγγέλλη αύτοϊς τε καί τοϊς υπηρεσίαν τής
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εταιρείας έκτελοΰσιν ΰπαλλήλοις τοΰ δημοσίου να προβαίνωσιν 
εις πάσαν άνεπίδεκτον αναβολής εργασίαν η υπηρεσίαν της Εται
ρείας, δύναται προς τούτοις να προβαίνη εις πάσαν άλλην έπεί- 
γουσαν ενέργειαν υπέρ των τής Εταιρείας συνεπιφέρουσαν καί 
δαπάνην μέχρι τριακοσίων δραχμών. 'Η διαταγή ή ή ενέργεια 
αϋτη άνακοινοΰται τώ συμβουλίω έν τή άμέσως έ-πομένγι συνε
δρία αύτοΰ.

16. Ό ’Αντιπρόεδρος έχει την έν τώ Όργανισμώ άναγρα- 
φομένην δικαιοδοσίαν, άναπληροϊ τόν Πρόεδρον άπόντα ή κω- 
λυόριενον καί αντικαθιστά αυτόν έν ταϊς κατά τό άρθρον 9 περι- 
πτώσεσι. Άπόντα ή κωλυόμενον τόν ’Αντιπρόεδρον άναπληροϊ ό 
Β’ αντιπρόεδρος καί τούτον άναπληροϊ έκ των παρόντων καί 
μή κωλυοριένων ό τάς πλείονας λαβών ψήφους σύριβουλος.

ΊΎ· 'Ο γραμματεύς α’) συντάσσει έν δυνατή άκριβεία τά 
πρακτικά τοΰ συριβουλίου καί προσάγει ταϋτα πρός άνάγνωσιν 
καί κύρωσιν έν τή άριέσως έπομέννι ή τό πολύ μεθεπομ.ένν] συνε
δρία, υπογράφονται δέ τά πρακτικά υπό των παρευρισκομένων 
κατά την άνάγνωσιν' β’) συντάσσει καί υποβάλλει εις την έγ- 
κρισιν του συριβουλίου την έκθεσιν των πεπραγμένων κατά τό 
λήξαν έτος' γ’) μεριμν^ί περί τής εντός τής πρώτης τριμηνίας 
έκάστου έτους δημοσιεύσεως καί διανομής των πρακτικών τής 
εταιρείας τοΰ άμέσως προηγουμένου έτους' δ') έφορεύει την βι
βλιοθήκην τής εταιρείας συντάσσων πλήρη έπιστημονικόν κατά
λογον των βιβλίων, των υπαρχόντων καί των προσκτωμένων, 
καί πίνακα πασών τών δαπανών πρός άγοράν ή σύμπηξιν βι
βλίων καί τής άξίας τών διά δωρεάς καί άνταλλαγής κτηθέντων 
βιβλίων καί τών θηκών τούτων' ε) παρασκευάζει μετά τοΰ προ
έδρου την άλληλογραφίαν καί προσυπογράφει τά έγγραφα.

Έν ταϊς συνεδοίαις τόν γραμματέα άπόντα ή κωλυόμενον 
άναπληροϊ είς τών συμβούλων υπό τοΰ συμβουλίου οριζόμενος.

Ό γραμματεύς έχει παρ’ έαυτφ βοηθόν, καλούμενον διευ
θυντήν τοΰ γραφείου, προτάσει αϋτοΰ ύπά τοΰ συμβουλίου διο- 
ριζόμενον καί λαμβάνοντα μισθόν δραχμάς διακοσίας πεντήκοντα 
τόν μήνα. Ό βοηθός ούτος τηρεί έν τάζει άπαν τά άρχεϊον τοΰ 
γραφείου, έκτελεϊ υπό τήν έπίβλεψιν τοΰ γραμματέως πάσαν τήν
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γραφικήν υπηρεσίαν καί την αλληλογραφίαν , επιμελείται της 
βιβλιοθήκης καί κρατεί τον κατάλογον των βιβλίων, συμπληρών 
τοϋτον έκάστοτε.Ό βοηθός του γραμματε'ως ούδεμίαν άλλην δη
μοσίαν η ιδιωτικήν υπηρεσίαν επιτρέπεται να έ'χη.

*Η εφορεία της βιβλιοθήκης δύναται νά άνατεθή καί συμ
βουλή κατ’ άπόφασιν του συμβουλίου. Έν ανάγκη δύναται νά 
διορισθή καί ίδιος επιμελητής τής βιβλιοθήκης επί μισθω μέχρι 
δρ. εκατόν πεντήκοντα τόν μήνα.

18. Έάν έκλειψη ή παραιτηθή ό ’Αντιπρόεδρος, συγκα- 
λεΐται εντός οκτώ ήμερων συνέλευσις των εταίρων καί άποφαί- 
νεται περί του πρακτέου. Έάν έκλειψη ή παραιτηθή ό Β' άντι- 
πρόεδρος ή ό γραμματεύς, τά συμ.βούλιον εκλέγει τόν άντικατα- 
στάτην έκ των συμβούλων. Έάν έκλειψη ή παραιτηθή ή μη 
άποδεχθή την έκλογήν του σύμβουλός τις είτε των ΰπά των εταί
ρων είτε των ΰπά του συμβουλίου έκλεγομένων, τό συμβούλων 
εκλέγει διά φανεράς ψηφοφορίας αναπληρωτήν αύτοΰ έκ των 
εταίρων των περιλαμβανομένων έν τφ έν ίσχύϊ έκλογικφ κατα- 
λόγψ των εταίρων (άρθρ. 7).

Ταμίας, λογιστής καί κλητήρες.

19. Δ ιά την χρηματικήν τής Εταιρείας καί του λαχείου 
διαχείρισιν διορίζεται τή προτάσει του ’Αντιπροέδρου είς ταμία; 
έπί μηνιαίω μ.ισθφ δρ. τριακοσίων κατ’ άνώτατον όρον, καί είς 
λογιστής έπί μισθω δρ. διακοσίων πεντήκοντα αύζανομένω μέχρι 
τριακοσίων μετά δεκαετή υπηρεσίαν.

Λογιστήν καί ταμίαν έκλέγει τό Συμβούλιον ήτιολογημένω; 
καί διά φανερας ψηφοφορίας έκ των εύδοκεμησάντων έν λογιστική 
ή ταμιακή ΰπηρεσίιη του δημ,οσίου ή έν ύπηρεσίη τραπεζών , 
καθιδρυμάτων ή εταιρειών.

Ό ταμίας καταβάλλει πριν άναλάβη τά έαυτοϋ καθήκοντα 
χρηματικήν έγγύησιν δραχμών πεντακισχιλίων είς χρήματα ή 
δραχμών δεκακισχιλίων είς χρεώγραφα τοϋ Δημοσίου καί κτή
ματα έντάς τών ’Αθηνών ή του Πειραιώς έλεύθερα υποθήκης. 
Ή χρηματική έγγύησις κατατίθεται έπ’όνόματι τής Εταιρείας,
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είτε έν τώ κεντρικώ ταμείφ, είτε παρά τινι τραπέζη επί τόκω, 
ον λαμβάνει έντολή του προέδρου ό ταμίας, ούδεμίαν άλλην έ'χων 
άξίωσιν, ή δέ εκ χρεωγράφων έγγύησις κατατίθεται έπ’ όνόματι 
της Εταιρείας παρά τη ’Εθνική Τραπέζη και έκεϊθεν λαμβάνει 
ό ταμίας έντολή του προέδρου η αντιπροέδρου τά έκάστοτε άπο- 
κοπτόμενα κατά την λήξιν τοκομερίδια, άνευ άλλης άπαιτήσεως.

Ό ταμίας έχει παρ’ έαυτώ ενα είσπράκτορα λαμβάνοντα 
δραχμάς εκατόν κατά μήνα, διοριζόμενον καί άπολυόμενον υπό 
του συμβουλίου προτάσεε του ταμίου. Ό μισθός τούτου δύναται 
νά αύξάνη άνά πενταετίαν κατά δρ. 10 μέχρι? ού άνέλθη έν 
δλω εις δρ. εκατόν τριάκοντα.

Άπολυομένου, παραιτουμένου η οπωσδήποτε έκλιπόντος του 
ταμίου, ένεργεϊται εντός δεκαπέντε ήμερων έξέλεγξις του ταμείου 
ΰπό τής έξελεγκτικής επιτροπείας καί τριών συμβούλων καί δια— 
τάσσεται ή επιστροφή τής έγγυήσεως, άν δειχθή ανελλιπής ή 
διαχείρισις, ή ένεργεϊται δ,τι τό συμφέρον τής Εταιρείας επι
βάλλει.

30- Ό ταμίας μόνον τή άδείρ: του συμβουλίου δύναται νά 
άπουσιάση, άλλ’ ούχί πλέον τοΰ μηνάς, διορίζων αντικαταστά
την ύπ’ ευθύνην αύτοΰ.

*Αν έκλειψη ή παραιτηθή ό ταμίας ή οπωσδήποτε μείνη κενή 
ή θεσις αύτοΰ, διορίζεται προσωρινός άναπληρωτής τούτου ύπό 
του συμβουλίου εις σύμβουλος, ή τοιαύτη όμως άναπλήρωσις δεν 
έπιτρέπεται νά παραταθή πλέον του μηνάς.

31· Ό ταμίας α') εισπράττει αμέσως ούτος ή δι’ είσπρά- 
κτορος πάσαν πρόσοδον τής Εταιρείας, έκδίδων πάραυτα διπλό
τυπον άποδειξιν- β') έκτελεΐ πάσαν πληρωμήν έπί κανονική απο
δείξει του δικαιούχου ή τοΰ νομίμου πληρεξουσίου καί έπί τή 
βάσει ένταλμάτων διπλοτύπων ύπό τοΰ προέδρου έκδεδομένων 
έντος των ορίων τοΰ προϋπολογισμού- γ') κρατεί πλήν τών βοη
θητικών βιβλίων καί τό απαραίτητον βιβλίον ταμείου, έκτελών 
τάς έν αύτώ έγγραφάς διπλογραφικώς καί άνευ αναβολής ούδε- 
μιάς· δ') κρατεί δύο διπλοτύπων αποδείξεων στελέχη, έν μέν 
διά τάς τακτικάς καί έκτάκτους συνδρομάς, διά τάς δωρεάς, 
κληροδοτήματα καί χρηματικά? εισφοράς, διά τά άπό τών όμο-
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λογιών, μετοχών καί χρεωγράφων είσπραττόμενα, δια τα πω- 
λούμενα Πρακτικά, ’Εφημερίδα καί άλλα δημοσιεύματα, έτερον 
δέ διά τό λαχειον μόνον. ’Από τοΰ δευτέρου τούτου στελέχους 
έκδίδονται άποδείξεις κατά καταναλωτήν, δηλοΰσαι τό ποσόν 
τών πωληθέντων γραμματίων, τό πληρωθέν καί είσαχθέν εις τό 
ταμεϊον άντίτιμον τούτων καί τό κρατηθέν ύπό τοΰ κατανα- 
λωτοΰ ποσοστόν δέκα έπί τοϊς εκατόν' ε’) συντάσσει συν τφ λο
γιστή πίνακα λεπτομερή τών πωληθέντων γραμματίων κατά πω· 
λητήν- ς-') πληρόνει πρός αυτούς τούς προσάγοντας τάν κερδή- 
σαντα κληρον δυνάμει ενταλμάτων τακτικών τά κερδηθέντα ποσά, 
λαμβάνων τακτικήν άπόδειξιν καί προσαρτών έξωφλημένον τό 
γραμμάτιον, έξ ου τό κέρδος- ζ’) μετά έξάμηνον άπό της κλη- 
ρώσεως συντάσσει πάραυτα σύν τφ λογιστή καί παραδίδει τή 
έποπτευούσγι έπιτροπείιγ πίνακα τών κερδησάντων καί μή προσα- 
χθέντων αριθμών, ΐνα τό έκ τούτων κέρδος άναγραφή εις τά 
άπρόβλεπτα κέρδη" η') μετά την ύπό της εξελεγκτικής έπιτρο- 
πείας θεώρησιν τών βιβλίων τή 31 ΤΙ Δεκεμβρίου συντάσσει σύν 
τφ λογιστή δύο πίνακας, τόν μέν περιέχοντα τά προϋπολογι- 
σθέντα, βεβαιωθέντα, εΐσπραχθέντα καί καθυστερούμενα έ'σοδα, 
τόν δέ δηλουντα κατά κεφάλαιον καί άρθρον τοΰ προϋπολογισμού 
τάς γενομένας πληρωμάς δαπανών καί τά όφειλόμενα ώς καί 
παν περίσσευμα ή έλλειμμα έφ’ έκάστης πιστώσεως- οί πίνακες 
ούτοι, παραδιδόμενοι τώ Προέδριρ ή Άντιπροέδρφ, χρησιμεύ- 
ουσιν ώς βάσις τοΰ άπολογισμοΰ τοΰ λήγοντος καί τοΰ προϋπο
λογισμού τοΰ έπιόντος έτους- θ') έκτελεϊ πάσαν ταμιακήν ή λο
γιστικήν υπηρεσίαν άνατιθεμένην αύτφ ύπό τοΰ Προέδρου ή ’Αντι
προέδρου ι') υποβάλλει τφ συμβουλίω καθ’εβδομάδα τουλάχι
στον κατάστασιν τοΰ ταμείου, έν ή Ιμφαίνονται άναλελυμένως τά 
έσοδα καί έξοδα τής Εταιρείας, τών έξαργυρουμένων χρημα
τικών ενταλμάτων άναγραφομένων ονορ/αστί.

Ό λογιστής α') κρατεί διπλογραφικώς τά κατά τό άρθρον 21 
τοΰ ’Οργανισμού έδ.γ' ήμερολόγιον καί καθολικόν- β’) εξελέγχει 
πάσας τάς πρός έκδοσιν ένταλμάτων καταστάσεις, θεωρεί έπί 
προσωπική ευθύνη διά τής υπογραφής του αύτάς καί εκδίδει εν
τάλματα προυυπογράφων αυτά- γ') συντάσσει μετά τοΰ ταμίου
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καί συνυπογράφει τόν κατά το άρθρον 7 του ’Οργανισμού εκλο
γικόν κατάλογον των εταίρων, τούς κατά το άρθρον 21 έδ. ε' 
καί ζ' πίνακας των πωληθέντων γραμματίων του λαχείου καί 
των κερδησάντων κλήρων, καί τούς κατά τό έδ. η' του αύτοΰ 
άρθρου πίνακας των εσόδων και εξόδων έκαστου λήγοντος έ'τους- 
δ') υποβάλλει τφ συμβουλίφ κατά μήνα τουλάχιστον κατά
στασή των εσόδων καί εξόδων της Εταιρείας- ε') έκτελεϊ πάσαν 
άλλην σχετικήν υπηρεσίαν όριζομένην αΰτω ύπό του Προέδρου 
η ’Αντιπροέδρου καί ύπό του Συμβουλίου. Τόν λογιστήν τούτον, 
κωλυόμενον η κενής ούσης της θε'σεως αύτοΰ, άναπληροϊ επί ένα 
τό πολύ μήνα είς των συμβούλων, ύπό του Συμβουλίου οριζόμενος.

Διά γραφικήν καί άλλην υπηρεσίαν διά τό λαχεϊον δύνατα1 
τό συμβούλιον νά διαθέτη 2000 δρ. τό πολύ κατ’ έ'τος.

Ύπό του Συμβουλίου διορίζονται καί προσκολλώνται παρά 
τφ γραφείω δύο κλητήρες λαμβάνοντες ό μέν δραχμάς εκατόν, 
ό δέ δραχμάς ένενήκοντα κατά μήνα έκτελοΰντες πάσαν άνατε- 
θειμένην αύτοϊς υπηρεσίαν. Ό μισθός τούτων δύναται νά αύξάνη 
άνά πενταετίαν κατά δρ. δέκα μέχρις ού άνέλθη του μέν πρώτου 
είς δρ. 130, του δέ δευτέρου είς δρ. 120. Του πρώτου συμπλη- 
ρώσαντος είκοσιπενταετή υπηρεσίαν δύναται νά αΰξάνη κατά 
10 έτι δραχμάς.

Άνασχαφαΐ κοκ υπάλληλοι επί των αρχαιοτήτων.

SS· Άνασκαφάς καί άλλας άρχαιολογικάς εργασίας έκτελεϊ 
ή Εταιρεία εν Έλλάδι α') διά των εφόρων του δημοσίου οριζό
μενων προς τούτο ύπό του υπουργείου καί πρός την αιτούσαν 
Εταιρείαν παραχωρουμένων διά πάσαν τοιαύτην εργασίαν β') 
δι’ ιδίων Ιαυτής έμμισθων έφορων ύπό του συμβουλίου δι’ άπο- 
λύτου πλειοψηφίας διοριζομε'νων μέχρι τριών τό πολύ, ών οί μέν 
δύο διδάκτορες του φιλολογικού τμήματος του εθνικού ή άλλου 
ομοταγοΰς πανεπιστημίου, ό δέ τρίτος έπιστήμων διπλωματούχος 
αρχιτέκτων, φέρων επίσημα μαρτύρια σπουδής τής αρχαίας τέ
χνης· γ ) διά διατελεσάντων ποτέ έφορων του δημοσίου ή τής
Εταιρείας. Ούτοι, αν μη είνε δημόσιοι υπάλληλοι, λαμβάνουσι
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μηνιαίαν αμοιβήν λήγουσαν συν τή λήξει ή διακοπή τής έργα— 
σίας δι’ ήν προσελήφθησαν.

Των έφορων τής Εταιρείας ό μ,ισθός ορίζεται sic δραχμάς 
διακοσίας πεντήκοντα τόν μήνα. Χορηγείται προσε'τι τοϊς έφό- 
ροις τούτοις άποζημίωσις δραχμών εκατόν είκοσι πέντε τόν μήνα, 
έφ’ όσον χρόνον άνατίθεται αΰτοϊς εργασία έκτος των ’Αθηνών 
καί του Πειραιώς, παρέχονται δέ καί τά οδοιπορικά έξοδα μετα- 
βάσεως καί έπανόδου.

Διορίζονται δέ καί φύλακες αρχαιοτήτων όπου παρίσταται 
ανάγκη. 'Ο αριθμός καί μ-ισθός τούτων ορίζεται έν τφ έτησίω 
προϋπολογισμφ άμεταβλήτως, δεν δύναται δέ ό μισθός τών φυ
λάκων να ύπερβή τάς έβδομήκοντας δραχμάς, ουδέ νά είνε κα
τώτερος τών είκοσι κατά μήνα δραχμών. Έφ’ όσον δέ τό ΰπό 
τής κυβερνήσεως διωρισμένον προσωπικόν δέν έπαρκεΐ πρός έπι- 
τήοησιν καί επιμέλειαν τών άρχαιοτήτων, δύναται τό συμβού- 
λιον έγκρίσει τοϋ υπουργείου νά δωρίζ-ρ καί έπιμελητάς έν ταΐς 
σπουδαιοτέραις τών κατά τάς έπαρχίας Συλλογών επί μισθφ ή 
έπιμισθίω όριζομ.ένω ρητώς δι’ έκάστην θέσιν έν τφ προύπολο- 
γισμφ τής Εταιρείας.

ί£ΐΐ· Άνασκαφάς δύναται νά έκτελή ή Εταιρεία καί έκτος 
του κράτους έν έλληνικαϊς χώραις συμμορφουμένη πρός τούς έν 
έκάστγι έπικρατεύρ ίσχύοντας νόμους. Τά πρός έκτέλεσιν τοιού- 
των έργασιών καί τά τής χρημ.ατικής αυτών διαχειρίσεως θέλει 
καθορίσει τό Συμβούλιον έν είδικφ Κανονισμφ, δστις θέλει ΰπο- 
βληθή πρός έγκρισιν εις την συνέλευσιν τών εταίρων καλουμένην 
έπί τούτω.

24· Τάς ύπό τής Εταιρείας γινομένας έν Έλλάδι άνασκα
φάς ή άλλας άρχαιολογικάς έργασίας έποπτεύει έφορος κατά τά 
έν άρθρφ 22 οριζόμενα. Ό έφορος διευθύνει όλην την άνατεθει- 
μένην αύτφ εργασίαν, έχεt την διαχείρισιν τής διά ταύτην δα
πάνης εντολή του Συμ.βουλίου καί μόνον άδείιρ του Συμβουλίου 
απομακρύνεται, άλλως απολύεται ώς έγκαταλιπύν την θέσιν.

'Η διεύθυνσις άνασκαφής ή έργασίας τίνος δύναται άποφάσει 
τοΰ Συμβουλίου νά άνατεθή ένί τών συμβούλων, έχοντι πρός 
τούτο ύπό τάς εαυτού διαταγάς ένα τών τής Εταιρείας έφορων
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η έ'να έπιτηρητήν υπό του Συμβουλίου διοριζόμενον και λαμβά- 
νοντα ώρισμένην άποζημίωσιν έφ’ όσον διαρκή ή άνασκαφή, έφ’ 
ης διωρίσθη. Ό σύμβουλος ούτος ουδόλως αναμιγνύεται εις την 
γρηματικην διαχείρισιν.

Ούδεμία άνασκαφή η άλλη έργασία γίνεται άνευ προηγού
μενης άποφάσεως του Συμβουλίου κανονιζούσης τά κατ’ αυτήν.

3S· Τφ έποπτεύοντι άνασκαφήν τινα ή άλλην έργασίαν 
έφόρφ ή έπιτηρητή χορηγείται άποφάσει του Συμβουλίου καί 
διά τακτικού εντάλματος παγία ανάλογος χρηματική προκατα
βολή. Έκ τής προκαταβολής ταύτης πληρόνει επί τή βάσει του 
ύπο τοΰ Συμβουλίου ώρισμε'νου ήμερομισθίου του.ς έργάτας λαμ- 
βάνων από τούτων κανονικάς άποδείξεις, κατά παν δέ Σάββατον 
ή τό πολύ κατά δύο εβδομάδας συντάσσει έπ’ όνόματι των εργα
τών τάς καταστάσεις, Θεωρεί ταύτας καί υποβάλλει μετά των 
άποδείξεων προς εγκρισιν προσαρτών τή πρώτη καταστάσει άπό- 
σπασμα τής άποφάσεως τοΰ Συμβουλίου τής όριζούσης την άνα· 
σκαφήν και τής καθοριζούσης τό ήμερομίσθιον. Έκδίδεται δε τό 
προσήκον ένταλμα επ’ όνόματι των έν τή καταστάσει εργατών, 
τό όποιον θεωρείται έξωφλημένον διά τών ύποβληθεισών άποδεί- 
ξεων, ό δε ταμίας λαμβάνων τούτο άποστέλλει τό έν αΰτώ ποσόν 
τώ οΐκείφ έφόρω.

Δι’ άλλας δαπάνας συντάσσεται ιδία κατάστασις. Έκδίδεται 
δε τό έ'νταλμα επ’ όνόματι τοΰ δικαιούχου διά παν ποσόν άνώ- 
τερον τών 20 δραχμών, προκειμένου περί εργασιών γενομένων έν 
Άθήναις, καί διά πάν ποσόν άνώτερον τών 100 δραχμών, προ
κειμένου περί έργασιών έν ταίς έπαρχίαις.

*■£ 1*. Ό έποπτεύων άναφέρει πρός τό Συμβούλιον περιλη- 
πτικώς καθ’ εβδομάδα τά κατά την έργασίαν καί μετά τό πέρας 
διά λεπτομερούς έκθέσεως

Τά άνευρισκόμενα άρχαία φυλάττονται έπιμελώς, μέχρις ού 
παραδοθώσιν εις τό Κράτος.

Ορόσκτησες αρχαίων.

’Αρχαία παντός είδους άγοραζονται μόνον άποφάσει
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του συμβουλίου έπ! τη βάσει καί εντός των ορίων του προϋπο
λογισμού. Έν έπειγούση δμως ανάγκη καί άνευ άποφάσεως τοϋ 
συμβουλίου δύνανται νά άγοράζωνται άρχαϊα μέχρι ποσοΰ ούχί 
άνωτε'ρου των 1000 δρ. προτάσει της επιστημονικής επιτροπείας 
καί άποφάσει τοΰ ’Αντιπροέδρου.Τοιαΰται γενόμεναι άγοραί άνα- 
κοινοϋνται τώ Συρ.βουλίω έν τη άμέσως επομένη συνεδρίγ αΰτοϋ.

Πάντα τά έν άνασκαφαΐς άνευρισκόμενα, αγοραζόμενα η οπωσ
δήποτε προσκτώμενα αρχαία λογίζονται κτήμα δημόσιον καί ώς 
τοιαΰτα παραδίδονται εις τό Κράτος.

Έπεστιιμονική επιτροπεία.

'Υπό τοΰ Συμβουλίου διορίζεται καν’ έτος τριμελής έκ 
συμβούλων έπιστημονική έπιτροπεία, ής τάς έργασίας θέλει καθο
ρίσει ειδικός κανονισμός έκδοθησόμενος ύπά του Συμβουλίου, όστις 
δύναται νά μεταρρυθμ.ισθή μόνον έντός των δύο πρώτων μηνών 
έκάστου έτους.

Αημ,οσιεύμ,ατα της 'Εταιρείας.

ί£ί>· Ή άρχαιολογική έφημερίς, τά πρακτικά καί τά άλλα 
τής εταιρείας δημοσιεύματα πωλοΰνται ύπά τοΰ ταμίου τής 
Εταιρείας διά διπλοτύπου άποδείζεως έπί τιμή όριζομένη έκά- 
στοτε ύπά τοΰ Συμβουλίου.

Προτάσει τοΰ ταμίου καί άποφάσει τοΰ συμβουλίου ή πώλησις 
καί έν γένει ή διαχείρισις των δημοσιευμάτων τούτων δύναται νά 
γίνηται ύπά τοΰ διευθυντοΰ τοΰ γραφείου, άναπληροΰντος τον 
ταμίαν καί θεωρουμένου, ώς πράς την εργασίαν ταυτην, ώς βοη
θού αύτοΰ.

Δίδεται δέ δωρεάν ή ’Αρχαιολογική Έφημερίς καί άλλα δημο
σιεύματα τής Εταιρείας κατ’ άπόφασιν τοΰ συμβουλίου α') εις 
τήν έθν. Βιβλιοθήκην, εις τήν τής Βουλής καί εις τάς Βιβλίο— 
θήκας έπιστημ-ονικών ίδρυμ,άτων β') εις άνδρας εύεργετήσαντας 
τήν Εταιρείαν, εις έπιτιμίους εταίρους, εις ισοβίους τακτικούς 
εταίρους καί εις εταίρους άσχολουμένους είδικώς περί τήν άρ-
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χκιολογίαν. ’Επίσης δίδεται έπ’ ανταλλαγή επιστημονικών συγ
γραμμάτων.

Τά πρακτικά δε της Εταιρείας δίδονται δωρεάν πάσι τοϊς 
Ιταίροις καί τοΐς λαμβάνουσι δωρεάν η έπ’ ανταλλαγή την άρ- 
χαιολογικήν εφημερίδα.'Η άποστολή πάντων τούτων γίνεται επι
μελείς τοϋ ταμίου η του κατά τά ανωτέρω διευθυντοΰ του γρα
φείου καί Ιπί αποδείξει κανονική.

Οΰδεμία άλλη δωρεά έπιτρέπεται ουδέ κατά τεύχη πώλησις, 
πλην των ατελών σωμάτων, ών ή κατά τεύχη πώλησις γίνεται 
έπί τιμή οριζόμενη υπό του συμβουλίου.

Τοΐς Ιταίροις δίδοται ή Έφημερίς κατ’ έτος έπί τιμήματι δρ.
10. Σώματα δέ παρελθόντων ετών δίδονται αύτοΐς έπί τιμή 
όριζομένη έκάστοτε ύπό τοϋ συμβουλίου ούχί όμως κατωτέρμ 
τών 10 δρ. τόν τόμον.

Ειδικοί κανονισμοί ύπό τοϋ συμβουλίου έκδιδόμενοι καθορί- 
ζουσι καί κανονίζουσι τά τής έκδόσεως τής Έφημερίδος καί τών 
λοιπών δημοσιευμάτων τής Εταιρείας.

Βιβλιοθήκ»).

ϊίΟ· Ή βιβλιοθήκη τής Εταιρείας είνε άναπόσπαστον μέρος 
τοϋ γραφείου καί προσιτή τφ βουλομένιρ έν ώραις καθωρισμέ- 
ναις. ’Απαγορεύεται όμως εξαγωγή βιβλίου ύφ’ οίουδήποτε καί 
πας δανεισμ.ός, έξαιρουμένων βιβλίων, ά είνε διπλά, καί βιβλίων, 
ά κατ’ απόφασιν τοϋ Συμβουλίου είνε άναγκαϊα δι’ έκτελουμένας 
που έργασίας τής Εταιρείας. Κρατείται δέ κατάλογος επιστη
μονικής ταζινομήσεως, έν ω έγγράφονται τά κατ’ έτος άγορα- 
ζόμενα ή άλλως προσκτώμενα.

Βιβλία αγοράζονται προηγούμενη) άποφάσει τοϋ συμβουλίου ή 
προτάσει τής επιστημονικής επιτροπείας καί άποφάσει τοϋ’Αντι
προέδρου. Τοιαύται όμως άγοραί άνακοινοΰνται τφ Συμβουλίω 
έν τή αμέσως επομένη συνεδρίς αύτοϋ.

2Εν>νελεύσεος τών εταίρων.

31- Οί εταίροι συνέρχονται τή προσκλήσει τοϋ προέδρου 
τοϋ συμβουλίου εις τακτικάς μεν συνελεύσεις τή τελευταία Κυ
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ριακή του ’Ιανουάριου καί τη δεύτερα Κυριακή τοϋ Φεβρουά
ριου, άνά τριετίαν δέ καί τη τρίτη Κυριακή τοϋ Φεβρουάριου, 
πρός τούς έν τω έπομένω άρθρω σκοπούς' εις έκτακτον δέ, όταν 
τό συμβούλων κρίνη άναγκαίαν συνέλευσιν δΓ ώρισριένον άντι- 
κείριενον η ζητήσωσι τοΰτο έγγράφως παρά τοϋ συμβουλίου είκοσι 
τακτικοί εταίροι ή κατά την διάταζιν τοϋ άρθρου 18. Ή ημε
ρήσια διάταξις των έκτακτων συνελεύσεων ορίζεται δ^ άποφά- 
σεως τοϋ συμβουλίου.

'Η ήμερα, ή ώρα, ό τόπος καί τό άντικείμενον τής συνελεύ- 
σεως άνακοινοΰνται πρά εβδομάδας διά προσκλητηρίου τοϋ προέ
δρου τοϋ συμβουλίου άποστελλομένου ιδία πρός έκαστον τακτι
κόν έταϊρον έν Άθήναις οίκοΰντα. Συγχρόνως δημοσιεύεται περί 
τούτου καί γνωστοποίησις διά τριών εφημερίδων.

32· Κατά την πρώτην τακτικήν συνέλευσιν καί πρά πάσης 
άλλης έργασίας έκλέγεται υπό των τακτικών εταίρων, διά φανε- 
ρας ψηφοφορίας, εις τακτικός εταίρος έκτος τών μελών τοϋ συμ
βουλίου πρόεδρος τών συνελεύσεων καί· εις πρώτος γραμματεύς, 
καί πρός άναπλήρωσιν τούτων εις αντιπρόεδρος καί- εϊς δεύτερος 
γραμματεύς. Διά μυστικής δέ ψηφοφορίας, διά ψηφοδελτίου, έκ 
λέγεται τριμελής έλεγκτική επιτροπεία.

Ό πρόεδρος τής συνελεύσεως μετά τοϋ πρώτου γραμματέως 
ή οι άναπληρωταί τούτων διευθύνουσι τάς τακτικάς καί τήν 
κατά τό άρθρον 18 έκτακτον συνέλευσιν καί πάσαν άλλην γινο- 
μένην κατά τήν διάρκειαν τοϋ έτους πρός αρχαιρεσίας ή λογο
δοσίαν τοϋ συμβουλίου- τών έκτάκτων δέ συνελεύσεων προεδρεύει 
ό πρόεδρος τοϋ συμβουλίου μετά τοϋ γραμματέως.

Μετά τάν καταρτισμόν τοϋ προεδρείου τής συνελεύσεως κατά 
τήν πρώτην τακτικήν συνέλευσιν καί τήν εκλογήν τής έλεγκτικής 
επιτροπείας, άναγινώσκεται υπό τοϋ γραμματέως τοϋ συμβουλίου 
ή έκθεσις τών πεπραγμένων κατά τό λήξαν έτος.

Κατά τήν δευτέραν τακτικήν συνέλευσιν, μετά τήν άνάγνωσιν 
καί κύρωσιν τών πρακτικών τής προτέρας, άναγινώσκεται ή έκ- 
Θεσις τών έλεγκτών καί άποφαίνεται επί τής διαχειρίσεως ή συνέ* 
λευσις μετά τήν έπί τής έκθέσεως συζήτησιν. Μετά τοΰτο έκλί—

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



54 ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1898

γεται ύπό των τακτικών εταίρων πενταμελής έκ τακτικών εταί
ρων επιτροπεία έπί του προϋπολογισμού.

Κατά δέ την τρίτην άνά τριετίαν τακτικήν συνε'λευσιν, μετά 
την κύρωσιν τών πρακτικών τηςπροτέρας, γίνεται ή εκλογή τού 
διοικητικού Συμβουλίου κατά τά άρθρα \ 0 και 11, μεθ’ ο άνα- 
γινώσκονταε καί κυροΰνται παραχρήμα τά πρακτικά.

33· Αί συνελεύσεις εϊνε έν άπαρτίιγ όσοι άν προσέλθωσιν, 
αί δέ αποφάσεις, πλήν τών άρχαιρεσιών γίνονται δι’άναστά- 
σεως ή δι’ ονομαστικής κλήσεως, άν τούτο ζητηθή υπό πέντε 
εταίρων, καί ισχύει ή σχετική πλειοψηφία, λογιζομένων τών άρ- 
νουμένων ώς καταψηφιζόντων.

Συζήτησις έκτος τής ήμερησίας διατάξεως άπαγορεύεται.

’Ελεγκτική έπετροπεία κα.1 εξέλεγξες 
τών τής Έτοεερεεας.

3^· Ή κατά τό άρθρον 32 εκλεγόμενη ελεγκτική επιτρο
πεία, διαρκής οϋσα μέχρι τής εκλογής νέας τό έπιόν έ'τος α’) 
έξελέγχει τόν απολογισμόν τού λήξαντος έτους έν (αντιπαραβολή 
τών βιβλίων προς τά στοιχεία, προς τόν έψηφεσμένον προϋπο
λογισμόν καί τάς διατάξεις τού ’Οργανισμού, συντάσσει δε περί 
τής έξελέγξεως ταύτης λεπτομερή έ'κθεσιν μεθ’ ώρισμένων προ
τάσεων β') επιθεωρεί, όταν κρίνγι άναγκαϊον, τό ταμεϊον, πάν
τως όμως μετά τήν κλήρωσιν του λαχείου' γ') τή 3111 Δεκεμ
βρίου βέβαιοί τό υπόλοιπον τού ταμείου κλείουσα πάντα τά λο
γιστικά βιβλία καί τά στελέχη τών αποδείξεων καί ενταλμάτων 
διά πράξεως έν τώ τελευταίω φύλλω έκάστου" δ’) εξελέγχει τή 
3111 Δεκεμβρίου τόν κατά τό άρθρον 7 ύπό τού ταμίου συντε- 
ταγμένον εκλογικόν πίνακα καί κυροϊ διά τής έαυτής υπογρα
φής' ε’) μετέχει τής εφορείας τών άρχαιρεσεών κατά τά άρ
θρον 11.

Ό Πρόεδρος ή ’Αντιπρόεδρος τού Συμβουλίου ή τό Συμβού- 
λιον δύναται, οσάκις κρίνγι άναγκαϊον, νά προκαλή επιθεώρησή 
τής ταμιακής καί λογιστικής υπηρεσίας δι’ ενός τών άνωτέρων 
Οικονομικών ή λογιστικών υπαλλήλων τού Κράτους ή τών τρα
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πεζών ή ταμειακών καθιδρυμάτων επί αποζημιώσει όριζομένγι υπό 
τοΰ Συμβουλίου. Δύναται προς τούτοις το συμβούλων νά άνα- 
θέτγι την τακτικήν καί συνεχή έπιθεώρησιν του ταμείου καί τής 
λογιστικής καί ταμειακής υπηρεσίας ενί των μνημον-υθέντων 
υπαλλήλων, δστις οφείλει κυρίως να έπιθεωρή καί έξελέγχγι α') 
τό ταμεΐον, β') την διαχείρισιν των δήμο σιευμάτων τής Εται
ρείας, γ') τά τηρούμενα λογιστικά καί ταμιακά βιβλία, τό κτη- 
ματολόγων καί τό βιβλίον υλικού· δ') τά έκδιδόμενα εντάλματα 
πρός έξακρίβωσιν αν ταΰτα έξεδόθησαν κατά τον ’Οργανισμόν 
καί αν εΐνε συνημμένα έν αΰτοϊς τά κατά τόν ’Οργανισμόν δι- 
καιολογητικά. Περί πάντων τούτων οφείλει νά ύποβάλλγι έκθεσιν 
τφ Συμβουλίω τουλάχιστον κατά μήνα. Ή διά τάς επιθεωρήσεις 
καί εξελέγξεις ταύτας δαπάνη, ήν δύναται νά διαθέση τό Συμ
βούλων, δεν επιτρέπεται νά ύπερβαίνγ] τάς 1200 δρ. κατ’ έ'τος.

Π ροϋπολογεσμ,ός.

*{ϋ>. Ό προϋπολογισμός συντάσσεται εν σχεδίω κατ’έτος 
καί εντός τού Μαρτίου υπό τοΰ Συμβουλίου, διαιρείται δ’ εις 
τμήματα εσόδων καί εξόδων, ών έκαστον διαιρείται εις κεφάλαια 
καί άρθρα.

Τόν ούτω συντεταγμένον προϋπολογισμόν εξετάζει καί διαρ
ρυθμίζει όριστικώς τό Συμβούλων μετά τής επί τοΰ προϋπολο
γισμού επιτροπείας. Πρός τήν τοιαύτην τοΰ προϋπολογισμού ψή· 
φισιν άπαραιτήτως απαιτείται νά μετάσχωσι τής εργασίας τρεις 
τουλάχιστον έκ των τής επί τοΰ προϋπολογισμοΰ έπιτροπείας καί 
οκτώ έκ των συμ.βούλων, ή δέ άπόφασις γίνεται δι’ άπολύτου 
πλεωψηφίας. Των συνεδριών τούτων πρός συζήτησιν καί έπιψή- 
φισιν τοΰ προϋπολογισμού μετέχουσι καί οί έν Άθήναις έφοροι 
τοΰ δημοσίου καί τής εταιρείας, όσοι τυχόν δεν είνε μέν μέλη 
τοΰ Συμβουλίου ή τής έπί τοΰ προϋπολογισμού έπιτροπείας, είνε 
όμως εταίροι. Ούτοι δεν έχουσι δικαίωμα ψήφου, μετέχουσιν 
όμως τών συζητήσεων καί προτείνουσιν δ,τι νομίζουσι συντελε- 
στικόν ύπερ τών άρχαωτήτων.

'Ο ούτως έγκεκριμένος προϋπολογισμ,άς ισχύει μέχρε τής έγκρί·
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σεως τοΰ προϋπολογισμού του έπιόντος έτους, δημοσιεύεται Ιν 
τοΐς πρακτικοίς της Εταιρείας τοΰ λήγοντος έτους και δεν επι
τρέπεται ούδεμία δαπάνη μη προβλεπομένη έν τινι των κεφα
λαίων τοΰ προϋπολογισμού, ουδέ ΰπέρβασις, ουδέ μετατροπή πι
στώσεων. ’Απαγορεύεται δέ πάσα συμπληρωτική, άναπληρωτική 
ή έκτακτος πίστωσις ώς προς τάς δαπάνας προς αντιμισθίαν του 
προσωπικού. Προκειμένου περί των άλλων δαπανών τής εται
ρείας, έπιτρέπεται ή έκ τής διαθεσίμου περιουσίας τής εταιρείας 
λήψις τοιούτων πιστώσεων ψηφζιομένων ύπό τοΰ Συμβουλίου 
μετά τής έπί τοΰ προϋπολογισμού πενταμελούς έπιτροπείας κατά 
τάς άνωτέρω διατάξεις.

’Εντός τής πρώτης έβδομάδος τοΰ ’Ιανουάριου συντάσσεται 
υπό τοΰ λογιστοΰ καί τοΰ ταμίου κατά τά έν τφ προϋπολογισμέ 
άναγεγραμμένα κεφάλαια καί άρθρα ό άπολογισμός μετά ισολο
γισμού εσόδων καί εξόδων τής διαχειρίσεως τοΰ λήξαντος έτους. 
'Ο απολογισμός καί ισολογισμός ούτος τυπούμενος διανέμεται 
τοΐς έταίροις τό βραδύτερον έν τή πρώτη τακτική συνελεύσει (άρ- 
θρον 32).

Γενοκαο διατάζεις.

ΐ(0· Πλήν των κεκανονισμένων μισθών καί τών έν τφ οργα
νισμέ άναφερομένων έπί παροχή προσωπικής έργασίας επιμι
σθίων, αμοιβών καί άποζημιώσεων ούδέν άλλο χορήγημα έπιτρέ- 
πεται είτε ύπό τύπον άποζημιώσεως, είτε ύπό μορφήν βοηθήμα
τος ή άαοιβής, είτε ύπό άλλην οίανδήποτε αιτίαν.’Επίσης ούδείς 
λαμβάνει ποσοστά λόγω είσπράξεως εσόδων. Μόνον τοΐς πωλοΰσι 
γραμμάτια λαχείου επιτρέπεται νά κρατώσι τά νενομισμένα πο
σοστά δέκα έπί τοΐς εκατόν διό οφείλει ό ταμίας νά παρέχη 
πρός τούς ζητοΰντας μέχρι δέκα γραμματίων έπί έκπτώσει ύπέρ 
αυτών τοΰ κεκανονισμένου ποσοστοΰ, έκδίδων την προσήκουσαν 
άπόδειξιν. Τά ποσοστά τών ύπό τοΰ ταμίου πωλουμ.ένων γραμ
ματίων εις ποσόν κατώτερον τών δέκα μένουσιν ώς άπρόβλεπτα 
κέρδη ύπέρ τής Εταιρείας.

Τά εκτός τής Ελλάδος πωλούμενα γραμμάτια λογίζονται εις 
χαρτονόμισμα ή καί εις χρυσόν κατ’ άπόφασιν τοΰ συμβουλίου.

56
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37. Πάντα τά χρεώγραφα, μετοχαί καί όμολογίαι καί οι 
τίτλοι της Εταιρείας κατατίθενται επ' όνόματι αυτής καί φυλάτ- 
τονται έν τή ’Εθνική Τραπέζη, αναγράφονται δ’ έν πάση ακρί
βεια έν τοΐς βιβλίοις της Εταιρείας.

38« Χρήματα έν τφ ταμείφ δεν δύνανται να κρατώνται 
πλέον των πέντε χιλιάδων δραχμών έκτος άν ύπάρχη άνυπέρ- 
βλητον προς τοϋτο πρόσκομμα ή άν το ταμεϊον έχη άνάγκην να 
ένεργήση τάχιστα. πληρωμήν ποσού ανώτερου τών 5000. Τά 
πλεονάζοντα κατατίθενται άνευ ούδεμιάς αναβολής γνώμη του 
’Αντιπροέδρου είτε άτόκως παρά τινι άνεγνωρισμένη τραπέζη 
είτε καί έντόκως παρά τφ κεντρικφ ταμείφ ή παρά τινι άνεγνω- 
ρισμένη τραπέζη. Χρήματα τής Εταιρείας οΰδενί δανείζονται 
ουδέ κρατούνται έκτος τοΰ ταμείου. Πάσα τοιαύτη παράβασις 
πλήν τής άλλης ευθύνης συνεπάγεται την άμεσον τοΰ ταμίου 
άπόλυσιν.

39. Συνδρομή χρηματική μόνον πρός έ'κδοσιν άρχαιολογικών 
συγγραμμάτων ΰπό Ελλήνων άρχαιολόγων καί εις ελληνικήν 
γλώσσαν γεγραμμένων δίδοται κατά λόγον τοΰ συγγράμματος 
καί κατ’ άπόφασιν τοΰ συμβουλίου δι’ απολύτου πλειοψηφίας. 
Τών συγγραμμάτων τούτων λαμβάνονται άνά δύο άντίτυπα μό
νον διά τήν βιβλιοθήκην τής Εταιρείας.

4LO. Παν τής Εταιρείας πρόσκτημα, ε’ίτε έζ αγοράς, είτε έκ 
δωρεάς, είτε κατ’ άλλον τρόπον οίονδήποτε γενόμενον, άναγρά- 
φεται ώς περιουσία ταύτης, τά ακίνητα έν τφ κτηματολογίφ, 
τά κινητά έν τφ βιβλίφ ΰλικοΰ, τά βιβλία έν τφ καταλόγφ τής 
βιβλιοθήκης καί τά άρχαΐα παντός εϊδους έν είδικφ καταλόγφ, 
σημειουμένων μετ’ ακρίβειας τών κατά τήν παράδοσιν τούτων 
εις τό Κράτος έν στήλη ίδίίγ.

^£1. Ούδεμία δαπάνη πρός οίανδήποτε έργασίαν έπιτρέπεται 
άνευ προηγουμένης άποφάσεως τοΰ Συμβουλίου όριζούσης ειδι
κήν διά τά έ'ργον πίστωσιν καί κανονιζούσης τόν τρόπον τής δια 
θέσεως αυτής. 'Γπαρχούσης τοιαύτης πιστώσεως τά χρηματικά 
έντάλματα τά άφορώντα ήμερομίσθια καί μισθούς, έπιμίσθια, 
άμοιβάς καί αποζημιώσεις κατά τόν ’Οργανισμόν έκδίδονται έπί 
τή βάσει καταστάσεων τεθεωρημένων ΰπό τού λογιστοΰ τής Έ·

4
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ταιρείας κατά τα έν τώ άρθρω 21 διατεταγμένα καί κατ’ ακο
λουθίαν εντολής υπογεγραμμένης ύπά τοϋ ’Αντιπροέδρου' τα 
λοιπά υποβάλλονται εις το συμβούλων προ τής έκδόσεως αυτών' 
δύναται δμως ό ’Αντιπρόεδρος έν έπειγούση ανάγκη καί τοιούτων 
ένταλμάτων νά διατάξη δι’ εντολής του την έ'κδοσιν' τά ούτως 
δμως έκδιδόμενα εντάλματα άνακοινοΰνται τώ συμβουλίω έν τή 
άμέσως επομένη συνεδρίμ αύτοϋ. Έν περιπτώσει άσαφείας τινδς 
ή αν τά δικαιολογητικά δεν είνε πλήρη, άναφέρεται ό λογιστής 
εις τδ συμβούλιον, ο αποφασίζει όριστικώς περί τής πληρωμής. 
Άντίγραφον τής άποφάσεως προσάπτεται πάντοτε εις τό στέ
λεχος του οικείου εντάλματος.

Έκδοσις καί έξόφλησις εντάλματος πέρα ή έκτος των πιστώ
σεων τοϋ προϋπολογισμού ή άνευ των άπαιτουμένων δικαιολο- 
γητικών δέν έπιτρέπεται, ό λογιστής δέ καί ό ταμίας εϋθύνονται 
προσωπικώς προς την Εταιρείαν διά την έ'κδοσιν καί έξόφλησιν 
έντάλματος παρά τον προϋπολογισμόν καί άνευ των άπαιτουμέ- 
νων δικαιολογητικών.

Έπί των δικαστικών διαφορών τής Εταιρείας ό ’Αντι
πρόεδρος τοϋ συμβουλίου διορίζει πληρεξούσιον.

Συμβιβασμός μέχρι μέν δραχμών τριών χιλιάδων γίνεται άπο- 
φάσει τοϋ συμβουλίου δι’απολύτου πλειοψηφίας, διά ποσόν δμως 
άνώτερον απαιτείται ομόφωνος άπόφασις τοϋ συμβουλίου, έκ τών 
τριών τετάρτων τουλάχιστον τοϋ δλου άποτελουμένου.

-43- Οι έν άδείορ διατελοΰντες υπάλληλοι τής Εταιρείας 
καί μέχρι δεκαπέντε τά πολύ ημερών λαμβάνουσι πλήρη τόν 
μισθόν οί πέρα τών δεκαπέντε ήμερών μέχρι τών δύο μηνών 
λαμβάνουσι τό ήμισυ τοϋ μισθοϋ, στεροΰνται δέ παντός μισθοΰ 
οί πέρα τών δύο μηνών ώς καί οί άνευ άδειας άπουσιάζοντες. 
Οί αΰτογνωμόνως άπέχοντες τής έκπληρώσεως τών εαυτών κα
θηκόντων πλέον τοϋ μηνάς θεωρούνται αυτοδικαίως άπολελυ- 
μένοι.

"Άδειαν απουσίας μέχρι μέν δεκαπέντε ήμερών καί δίς τό πολύ 
τοϋ έτους χορηγεί ό πρόεδρος ή ό αντιπρόεδρος άνακοινών τώ 
συμβουλίιρ έν τή αμέσως επομένη συνεδρία" άδειαν μ,ακροτέραν 
μέχρι δύο τό πολύ μηνών καί άπαξ τοϋ έτους χορηγεί μόνον τό
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συμβούλιον τή έγγράφιο αιτήσει τοΰ υπαλλήλου καί δι’ απολύ
του πλειοψηφίας.

4L£· Ό ’Αντιπρόεδρος καί τά λοιπά μέλη τοΰ συμβουλίου, 
ούδεμίαν λαμβάνουσιν άποζημίωσιν ή έπίδομα ή μισθόν δι’ οίαν· 
δήποτε ΰπ’ αυτών παρεχομένην τή Έταιρείιγ υπηρεσίαν πλήν 
τής άμοιβής δι’ άρθρα, τής έν τφ είδικφ κανονισμφ τής άρχαιο- 
λογικής έφημερίδος κτλ. ώρισμένης, καί των οδοιπορικών καί 
τών λοιπών αυτών εξόδων, όταν εκτάκτως άποφάσει του συμ
βουλίου μεταβώσιν έκτος τών ’Αθηνών πρός υπηρεσίαν ώρισμένην.

Αί κατά τό άρθρον 44 τοΰ Όργανισμοΰ άμοιβαί πρός έκδοσιν 
τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος καί άλλων δημοσιευμάτων τής 
'Εταιρείας χορηγοΰνται τό μέν εις τούς επιμελούμενους τής έκ- 
δόσεως τών δημοσιευμάτων τούτων, τό δέ εις τούς συγγραφείς 
τών δημοσιευόμενων άρθρων, καί δίδονται εις πάντας αδιακρί
τως καί εις μέλη τοΰ Συμβουλίου. Εις δέ τον έκάστοτε γραμ
ματέα τοΰ Συμβουλίου, έφ’ όσον δεν παρέχεται τό υπό τοΰ δη
μοσίου μέχρι τοΰ 1893 παρεχόμενον τώ γραμματεϊ μηνιαΐον επί
δομα έκ δραχμών 120, παρέχεται αυτό έκ τοΰ ταμείου τής 
Εταιρείας.

Οΐ έφοροι τοΰ δημοσίου καί άλλοι οίοιδήποτε δημόσιοι υπάλ
ληλοι διευθύνοντες καί έν γένει έκτελοΰντες άνασκαφάς καί άλλα 
έργα τής Εταιρείας έν Άθήναις καί έν ΓΙειραιεϊ οΰδεμίαν λαμ- 
βάνουσιν αμοιβήν ή, άποζημίωσιν, έκτελοΰντες δέ τοιαΰτα έργα 
έκτος τών ’Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς άποφάσει τοΰ . συμβουλίου 
καί έντολή τής κυβερνήσεως λαμβάνουσιν έκ τοΰ ταμείου τής 
Εταιρείας τά οδοιπορικά των έξοδα καί την ύπό τοΰ ίσχύον- 
τος νόμου όριζομένην. αύτοϊς ώς δημοσίοες ύπαλλήλοις έργαζο- 
μένοις έκτος τής έδρας των ήμερησίαν άποζημίωσιν. Ή διάταξις 
αύτη ισχύει καί διά τούς έφορους καί λοιπούς δημοσίους υπαλ
λήλους τούς όντας μέλη τοΰ συμβουλίου όσοι διευθύνουσιν ή έκ- 
τελοΰσι τοιαΰτα έργα τής Εταιρείας άποφάσει τοΰ συμβουλίου 
καί έντολή τοΰ υπουργείου.

Έργάται, τεχνΐται καί άλλοι οίοιδήποτε άμειβόμενοι ύπό τής 
Εταιρείας έπί παροχή προσωπικής εργασίας ή έπί έποπτεί^ο τών

ο9
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εργασιών τη; Εταιρείας μεταβαίνοντες εις τάς επαρχίας λαμ- 
βάνουσι καί τα οδοιπορικά των έξοδα.

Διά τα έν Άθήναις καί έν ΙΊειραιεϊ έργα πληρόνονται οδοι
πορικά καί άμαξαγώγια, καθ’ον τρόπον κανόνισα) το συμβούλιου.

4ο· Οϊ έπί είκοσιπενταετίαν όλην ύπηρετήσαντε; παρά τφ 
γραφείω της 'Εταιρείας καί τφ λαχείφ ώς είσπράκτορες η κλη
τήρες, ΰπερβάντες δε τό εξηκοστόν έτος της ηλικίας η αποδε
δειγμένους καταστάντες σωματικώς η πνευματικούς ανίκανοι πρός 
εργασίαν λαμβάνουσι λόγω ισοβίου συντάξεως βοήθημα ’ίσον πρός 
τά δυο τρίτα του μέσου μ,ισθοΰ των τεσσάρων τελευταίων ετών.

-46- Ή ερμηνεία καί τά καθέκαστα τών έν τφ ’Οργανισμού 
τούτφ διατάξεων κανονίζονται δι’ ειδικών κανονισμών συντασσο- 
μένων ΰπά του Συμβουλίου. Οί κανονισμοί ούτοι δύνανται νά 
μεταρρυθμίζωνται μόνον κατά τους δύο πρώτους μήνας έκάστου 
έ'τους.

"Ιδιος δέ κανονισμός συνταχθησόμενος ΰπό του συμβουλίου 
καί έγκριθησόμενος ΰπό τής συνελεύσεως τών εταίρων θέλει καθο
ρίσει καί κανονίσει τά τής αρχαιολογικής Σχολής καί τά έ'ργα 
αυτής.

Ό παρών ’Οργανισμός αντικαθιστά τον διά του άπό 9 Μαΐου 
1895 Β. Διατάγματος εγκεκριμένου ’Οργανισμόν και τάς διά 
τών άπό 30 ’Ιουλίου 1895, 20 ’Απριλίου 1896 καί 2 Νοεμ
βρίου 1896 Β. Διαταγμάτων εγκεκριμένα; ωσαύτως προσθήκας 
καί τροποποιήσεις αύτοΰ.
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ΕΓΓΡΑΦΟΝ

της A. Β. Τψηλοίήτος τοτ Διάδοχου 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έν ά^έάει πρός τάς έν τβ> αρθριμ 9 (*) τοΐτ ’Οργανισμοί? 
διατάξεις

Προς τον Αντιπρόεδρον του Σνμβονίίου

Έχοντες ύπ’ δψιν το άρθρον 8 τοΟ ’Οργανισμοί» της 
εταιρείας, ώς έτροποποιήθη, άνατίθεμεν ΰμΐν διαρκώς πά- 
σαν την κατά τον ’Οργανισμόν δικαιοδοσίαν και ένέργειαν 
του Προέδρου τοΟ Συμβουλίου εις δ,τι άφορα την χρημα
τικήν διαχείρισιν τής εταιρείας καί την έποπτείαν τής δια- 
χειρίσεως ταύτης.Όθεν, ώς αντιπρόεδρος τοΟ Συμβουλίου, 
Θέλετε άναπληροΐ ημάς έν τοϊς έξής:

α’) έν πάση ένεργεία σχετική προς την είσπραξιν των 
έσόδων καί την πληρωμήν των δαπανών.

S') έν πάση ένεργεία σχετική προς τήν διαχείρισιν τοί» 
λαχείου καί τήν ύπογραφήν τών γραμματίων αυτοί».

γ’) έν τή έποπτεία τών ύπαλλήλων τής οικονομικής δια- 
χειρίσεως τής εταιρείας.

δ') έν τή κατά τό έδάφιον ζ' τοΟ άρθρου 15 ύτογραφή 
τών έγγραφων, πλήν τών διπλωμάτων τών έταίρων, καί 
έν τή συντάξει τοί» άπολογισμοΟ καί του ισολογισμοί» έκα
στη ς έτησίας διαχειρίσεως.

Ό Πρόεδρός

Κωνσταντίνος Διάδοχος

(*) Τό έγγραφον αναφέρει τό αρθρον 8ον του το'τε ίσχόοντος οργανισμού, 
δπερ 1ν τω παρο'ντι εινε τό αρθρον 9ον.

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



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΦΟΡΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΟΝ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΟΛΥΜΠΙΕΙΟΥ

Κατά το ληγον έτος άπας ό περί τον ναόν περίβολος, έκτος 
{Λίκροός προς δυσμάς λωρίδος, άνεσκάφη ρκέχρε του αρχαίου δα
πέδου. Καί κατά [Λεν την βόρειον πλευράν, προς τοίς άλλοτε, 
άνεκαλύφθησαν καί έτερά τινα βάθρα καί κρηπιδώματα βάθρων 
άγαλμάτων, δύο κεφαλαί γυναικών έκ μαρμάρου καί ολίγα μι
κρού λόγου άξια γλυπτά η ενεπίγραφα τεμάχια, άπαντα των 
ρωμαϊκών χρόνων.

Προς τούτοις Ικαθαρίσθησαν οί οχετοί οί δεχόμενοι τά όμ
βρια ύδατα τά άπό της στέγης του ναού καταπίπτοντα καί διο- 
χετεύοντες αυτά εκατέρωθεν προς άνατολάς καί δυσμάς μέχρι 
του τοίχου του περιβόλου ένθα διασκορπιζόμενα έξέρρεον. "Οτι 
τά μεταξύ τοΰ ναοΰ καί τών οχετών ην κεκαλυμμένον ΰπά πλα
κών μαρμάρινων ώς καί αυτοί οί οχετοί έγνώσθη έκ τοΰ πέρυσιν 
άνακαλυφθέντος καλυπτηρος ολίγων πήχεων, τοΰ μόνου ώς έκ 
θαύματος περισωθέντος καί έκ τών παρ’ αύτώ μαρμάρινων πλα
κών ών μόνον τεμάχια μικρά κατά τάς έτέρας πλευράς εύρέθησαν 
κατά χώραν κεκολλημένα. Ή ύπό τάς πλάκας όμως παχεΐα 
στρώσις πηλοΰ σώζεται, κατά τά μάλλον η ηττον άλώβητος, 
περί τόν όλον ναόν. "Αν δέ καί πέραν τών οχετών καί μέχρι τίνος 
σημείου έξικνείτο ή διά πλακών στρώσις ούδέν έφάνη σημεϊον 
ούτε κατά την βόρειον ούτε κατά την νότιον πλευράν, ένφ του
ναντίον ή ανατολική πλευρά, ή μεταξύ τών δύο μακρών οχε
τών, ένεκεν, ώς φαίνεται, της έκεΐθεν εισόδου εις τον ναόν, ήν 
άπασα έστρωμένη ύπό πλακών τεκμήριον, ού μόνον αί εντυ
πώσεις αυτών οΰσαι έτι φανεραί έπί της σωζομένης λευκής στρώ
σεως πηλοΰ, αλλά καί τά τρία τεμάχια τά μείναντα κεκολλη
μένα τά μέν δύο πρό της εσχάτως έκ τοΰ προχείρου κτισθείσης
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κλίμακος προς άνοδον εις τό του ναοΰ δάπεδον, το δέ τρίτον 
πρός την εσχατιάν του περιβόλου καί άπε'χον ολίγα βήι/,ατα από 
του τοίχου.

Οί δύο δέ βραχύτεροι καί άβαθέστεροι οχετοί, οί δεχόμενοι 
τά ολίγα ύδατα της άνατολικής καί δυτικής πλευράς τοϋ ναοΰ 
καί χύνοντες αυτά εις τούς εκατέρωθεν βαθύτερους, εΰρέθησαν 
άμφότεροι, περί τά μέσα έκαστου, έπί μέτρα γαλλ. δώδεκα πε
ρίπου, πεψραγμένοι στερεώς διά τοίχου μέχρι της επιφάνειας τοϋ 
δαπέδου, ένδειξις ότι υπήρξε ποτέ άνάβασις εις τον ναόν καί από 
δυσμών/Απασα δέ ή των οχετών εργασία ώς καί ή διακόσμησις 
του περιβόλου είσί των ρωμαϊκών χρόνων επομένως μεταγενέ
στερα! του ναοΰ.

’Εκτός δέ τοΰ πέρυσι, κατά την δυτικήν πλευράν του ναοΰ, 
άνακαλυιρθέντος τεμαχίου τής κατωτέρας τών δύο πωρίνων βαθ
μιδών, ούδέν άλλο ίχνος εύρέθη είμή τά οπίσθια αυτών μέρη 
άπερ έ'μεtvav (άποκρουσθε'ντων τών εμπρόσθιων καί έξεχόντων) 
ώς στυλοβάται τών τής μεσημβρινής εξωτερικής σειράς σωζομέ- 
νων κιόνων. Έκ τής τρίτης όμως σειράς βαθμιδών αίπερ ήσαν 
μαρμάριναι καί ανώτατα τοΰ στυλοβάτου στηρίγματα, έκτος 
τών αμέσως ΰπά τούς κίονας τής νοτιοανατολικής γωνίας τοΰ 
ναοΰ ευρισκομένων, άνεκαλύφθησαν σχεδόν άκέραιαι μία μέν 
κατά την μεσημβρινήν πλευράν τοΰ περιβόλου, πέραν τοΰ όχε— 
τοΰ, δύο δέ πρός τήν βόρειον τοΰ ναοΰ πλευράν, ύποδειχθέντος 
ήμΐν τοΰ χώρου έ'νθα έ'κειντο ύπά τοΰ κ. Penrose τοΰ άνασκά- 
ψαντός ποτέ κατά τήν πλευράν ταύτην τάς δύο ταύτας βαθ
μίδας ώς μή έφαρμοζομένας τοις μεταξύ τών σωζομένων κιόνων 
κενοϊς, άφήκα όρατάς έπί τοΰ υπό τόν στυλοβάτην ώοαίου κρη
πιδώματος τοΰ έκ πολυγωνικών λίθων κατεσκευασμένου έφ’ ού 
έκειτο άπας ό συνεχής στυλοβάτης τών έξωτερικών πεντήκοντα 
δύο κιόνων, ώς έξάγεται έκ τής. περί τόν ναόν σκαφής. “Οτι δέ 
τών εσωτερικών σειρών οί κίονες είχον (άν οΰχί πάντες τινές 
όμως) μεμονωμένον στυλοβάτην, είκάζομεν έκ τής γενομένης 
άλλοτε έρεύνης ύπά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας περί τήν βά- 
σιν τοΰ τής β' σειράς κίονος, τοΰ ίσταμένου παρά τόν μέγαν 
μεγαλωοτι τανυσθέντα καί κείμενον έπχ τοΰ εδάφους
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αδελφόν αύτοΰ, έ'χοντος δε ώς στυλοβάπην εξ πώρινους σπονδύ

λους του Πεισιστρατίου ναοϋ τόν ένα επί τοΰ άλλου κειμένους.

Εΰρέθησαν δέ κατά την γενομένην σκαφην πολλά χαλκά νο

μίσματα τά πλεΐστα βυζαντινά, ολίγα ρωμαϊκά, όλίγιστα Ελ

ληνικά, πάντα δέ έφθαρμένα (1).

Έκτίσθη δέ καί έκ τοΰ τοίχου τοΰ περιβόλου τό κατά την 

ανατολικήν πλευράν ύπό τό έδαφος κατεστραμμένον μέρος, άρ- 

ξεται δέ κατά τό προσεχές έτος ή διά πώρου λίθυυ συμπληρωσις 

τοΰ υπέρ την γην όρατοΰ.

"Αν δέ, ώς ελπίζω, άνοιχθ·/) προσεχώς ή προς δυσμάς τοΰ 

περιβόλου πρά πολλοΰ κεχαραγμένη οδός, τότε καί ή έκεΐ μεί— 

νασα άσκαπτος λωρίς καθαρισθησεται καί ’ίχνη της έκεϊθεν είς 

τόν περίβολον εισόδου πιθανώς φανησονται, διότι τά ύπό την 

πλευράν ταύτην ρωμαϊκών χρόνων θολωτά κτιστά σπήλαια ύπε- 

βάσταζον, κατ’ εμέ, δίκην κρηπιδώματος, κλίμακα καί πρόπυ- 

λον έπί Άδριανοΰ, προς συμπληρωσιν τών τοΰ ναοΰ κατασκευα- 

σθέντα. Έπί όμοιων κτιστών αψιδωτών σπηλαίων κατεσκευά- 

σθησαν μεγαλοπρεπή προπύλαια ναοΰ έν Ήλιουπόλει της Συρίας 
έπί Καρακάλλα.

Άθήνησι τή 20 Δεκεμβρίου 1898

Γ. Νικολαϊδης

(1) Έκ τών νομισμάτων, τών έν ταΐς κατά τό Όλυμπιεΐον άνασκαφαΐς άνα- 
καλυφθέντων, έ'ν μο'νον εινε τών καλών χρόνων, χαλκοΰν ’Αθηναϊκόν, κάκιστης 
διατηρήσεως, κοπέν περί τά μέσα τοΰ Δ' π. X. αΐώνος καί φέρον έπί μέν της 
μιας δψεως Δήμητραν ή Τριπτο'λεμον έπί πτερωτού άρματος, Οπό δρακόντων 
συρόμενου, έπί δέ της οπίσθιας χοίρον. Τά δέ λοιπά, επίσης κάκιστης ώς έπί τό 
πλεΐστον διατηρήσεως καί σφοδρά κατιωμένα— συνεπώς δέ πάντα άχρηστα — 
εινε τών συνήθων διάφορα 'Ρωμαϊκά τών αύτοκρατορικών χρόνων, μείζονος καί 
μικρού μεγέθους, Βυζαντινά, Φραγκικά τής έν Έλλάδι Φραγκοκρατίας, Ένετικά 
καί άλλα. Έτι δέ έ’ν πεντάλεπτου τοΰ Κυβερνήτου τής Ελλάδος, έ'ν δίλεπτον 
τοΰ βασιλέως ’Όθωνος, κοπέν τώ 1845, καί έ'ν μετάλλων τοΰ ναυτικοΰ απομα
χικού ταμείου, έχον έπί μέν τής μιας δψεως κεφαλήν τοΰ Βασιλέως πρός άρ. 
καί πέριζ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α\ ΒΑΣΙΛΕΥ? ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, έπί δέ τής 
ετέρας πρώραν άρχαίας νηός πρός δεξ.. ά'νωθεν τής οποίας τρεις έκ δάφνη; στέ
φανοι, καί πέριξ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕIΟΝ. Έν γένει αί 
άνω άνασκαφαί, ώς πρός τήν νομισματικήν, οΰδέν τό καινόν καί χρήσιμον έφερον 
εις φώς.
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΤ ΑΤΤΑΛΟΥ

Ή κατ’ άπόφασιν του Σ. Συμβουλίου της ’Αρχαιολογικής 

Εταιρείας άνατεθεϊσά μοι έν τη στο^ του Άττάλου άνασκαφή, 

ήρχισε μέν την 2αν ’Ιανουάριου λήξαντος έτους, έξηκολούθησε 

δέ άνευ διακοπής μέχρι της 11Ί5 Δεκεμβρίου του αύτοΰ έτους.

Άνεσκάφη κατά πρώτον το γήπεδον της έξαγορασθείσης οικίας 

Ευσταθίου, το κείμενον προς βορράν του προ τεσσαρακονταετίας 

περίπου άνασκαφέντος μεσημβρινοδυτικοΰ της στοάς χώρου, έζη- 

τήθη είτα ή άνεύρεσις του στυλοβάτου !φ’ ου έβαινεν ή εξωτε

ρική δωρίου ρυθμοΰ κιονοστοιχία της στοάς, και του όποιου μι

κρόν τι διάστημα είχεν άποκαλυφθή τώ 1 860 κατά το νοτιώ- 

τατον της στοάς μέρος μετά τριών βαθμιδών καί της ΰπ’ αΰτάς 

προς έκροήν τών ύδάτων λίθινης αυλακος' δυστυχώς όμως οΰδέν 

τεμάχιον ούτε του στυλοβάτου ούτε τών βαθμιδών ούτε της αυ

λακος άνευρέθη, πάντα είχον άφαιρεθή χρησιμοποιηθέντα εις τά 

κατά τό μέρος τούτο οχυρωματικά του Βαλεριανοΰ έργα, ύπό τά 

όποια, ώς γνωστόν, έκαλύφθη ολόκληρος ή στοά του Άττάλου 

κατά τούς χρόνους εκείνους- άπεκαλύφθησαν δέ μόνον εις βάθος 

ενός περίπου μέτρου άπά τής άρχικής επιφάνειας τής στοάς τά θε

μέλια του στυλοβάτου έκ μεγάλων συνιστάμενα τετραγωνικού σχή

ματος τροχμαλοπαγών (Breccia) λίθων.Άφοΰ άνεσκάφη είς ικα

νόν βάθος όλον τό γήπεδον τοΰτο μέχρι τοΰ συνόρου τής προς 

δυσμάς κειμένης έτέρας οικίας Ευσταθίου, τής μήπω έξαγορα- 

σθείσης, παρά την όποιαν άπεκαλύφθη άρχαϊος τοίχος άποτελών 

ανάλημμα δρόμου (rampe) αρχαίου, διήκοντος καθ’ όλον τό μή

κος τής στοάς καί ίσοπεδώθη ολόκληρος ό χώρος μέχρι τοΰ εσω

τερικού δυτικοϋ τοίχου τής στοάς, έφ’ ού αί θύραι, αΐ πράς 

τά δωμάτια φέρουσαι, ήρχισεν έπειτα ή έκχωμάτωσις τών δω
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ματίων, γενομένης ένάρξεως άπό του τετάρτου πρός νότον δω

ματίου' τά δύο πρώτα, είχον έκχωσθή ήδη άπό του χρόνου της 

πρώτης άνασκαφής της προ τεσσαρακονταετίας έπιχειρηθείσης, 

τό δέ τρίτον δεν ήτο δυνατόν νά έκχωσθή καθ’ ολοκληρίαν, άλλ’ 

έν μέρει μόνον, διότι ό εσωτερικός άρχαϊος πρός δυσμάς τοίχος 

της στοάς λίαν βεβλαμμένος ών κατά τό μέρος τούτο, θά κατέ- 

πιπτεν, ευθύς ώς καθηροΰντο οί πρόσθετοι ριεταγενε'στεροι τοίχοι 

οί ΰποστηρίζοντες αυτόν. Άφήσαντες λοιπόν διά τόν λόγον του 

τον ημιτελή την έκχωμάτωσιν τοϋ τρίτου δωματίου μέχρις ότου 

ληφθή ή δέουσα φροντίς περί της ύποστηρίξεως του τοίχου τού

του, όστις αρχαίος ών, δέον νά διατηρηθή, προέβημεν εις την 

έκχωμάτωσιν του 4ου, 5ου καί 6ου δωματίου, των όποιων άνα- 

σκαφέντων άνεδείχθη καί ό λίαν έπιμελώς ώκοδομημένος ανατο

λικός εξωτερικός της στοάς τοίχος.

’Ενταύθα έκρίθη καλόν ένεκα ευνόητων λόγων νά περιφραχθή 

διά καταλλήλου τοίχου άπας ό χώρος ό τφ Δημοσίω άνήκων, 

έ«ρ’ ού ή στοά εκτείνεται, συμπεριλαμβανομένου καί τού άπό δυ- 

σμών πρός άνατολάς διήκοντος καί τέμνοντος την στοάν εις δύο 

μέρη δρόμου. ‘Ο δρόμος ούτος ανασκαφείς καί εξισωθείς πρός 

τό αρχικόν έδαφος τής στοάς, ήνωσεν αυτήν ούτως, ώστε νά 

φαίνηται έν συνεχές καί αδιαίρετον οικοδόμημα.

’Αφού περιεφράχθη καλώς άπας ό άνασκαπτέος χώρος, έξη - 

κολούθησεν ή σκάφη κατά τό πρός δυσμάς τής στοάς καθ’ όλον 

τό μήκος αυτής εκτεινόμενου πρόστωον, άνασκαφέντος εις ικανόν 

βάθος όλου τού μέρους αυτού, τού έκτεινομένου μέχρι τού με

σαίου μεσαιωνικού πύργου. ’Αλλά καί κατά τό μέρος τούτο 

ούδέν εΰρέθη τεμάχιον στυλοβάτου, μόνον δέ τά θεμέλια αυτού 

εις βάθος ενός, ενιαχού δέ καί δύο μέτρων άπο τού άρχικού δα
πέδου τής στοάς.

Απαντος τού άνασκαφέντος χώρου διηυθετήθησαν οί λίθοι, 

χωρισθέντων κατά τό δυνατόν πάντων τών άρχιτεκτονικών τε- 

μαχίων, τών μη τή στο^ άνηκόντων, πρός δέ ίσοπεδώθη καί 
έκαθαρίσθη τά δάπεδον αυτού.

Ευρήματα έκ τής άνασκαφής ταύτης πλήν τών άρχιτεκτο- 

νικών μεγάλων τεμαχίων ολίγα εΰρέθησαν, συνιστάμενα έξ έπι-
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γραφών τινων κολοβών και άσημάντων, μεταγενεστέρων δε χρό 

νων ώς έπί τό πλεϊστον καί έξ ολίγων συντριμμάτων γλυπτών' 

πάντων τούτων θέλει δημοσιευθή έν τω οΐκείιρ τόπιρ περιγραφική 

αναγραφή- ενταύθα δέ μόνον άς γίνη μνεία ιδίως περί μιας εικο

νικής κεφαλής, πλήρη έχούσης τήν έκφρασιν καί έπιμελέστατα 

έξειργασμένης, ήτις φαίνεται όμοιάζουσα πρός τήν κεφαλήν τήν 

επί τών νομισμάτων Εύμένους τού Β' άπαντώσαν προσέτι μνη- 

μονευτέα καί 140 περίπου μολύβδινα αττικά σύμβολα, ών πολλά 

συντετριμμένα, εύρεθέντα έν τφ τετάρτω καί πέμπτφ τής στοάς 

δωματίω.Τών συμβόλων τούτων τά άξιολογώτερα φέροντα πρω

τοφανείς τύπους, τινά δέ καί ύστερόσημα, άπεικονισθέντα ήδη 

πιστώς ύπό τού κ. Gillieron θά δημοσιευθώσι προσεχώς έν τή 

’Αρχαιολογική Έφημερίδι.

"Αν άποβλέψωμεν εις τά ευρήματα τά έκ τής άνασκαφής 

ταύτης, δυνάμεθα ’ίσως νά εϊπωμεν, ότι αΐ δαπάναι τής εται

ρείας ήμών δεν άντημείφθησαν έπαζίως, άλλ’ ό κύριος σκοπός 

τής άνασκαφής ταύτης δεν ήσαν τά ευρήματα, πράγμα άλλως 

έξαρτώμενον κατά τό πλεϊστον καί έκ τής τύχης, άλλ’ ή έζα- 

κολούθησις πρός τελείαν άποκάλυψιν τού μηκίστου τών έν Άθή- 

ναις άρχαίων οικοδομημάτων, τό όποιον πρώτη ή ’Αρχαιολογική 

Εταιρεία άπά τεσσαρακονταετίας ήδη διά τής σκαπάνης αυτής 

έρευνήσασα κατέδειξε τό αληθές αυτού όνομα, θέσασα ούτως 

ές άεί τέρμα εις τάς ματαιας καί έσθ’ ότε παραλόγους εικοτολο

γίας τών άρχαιολογούντων.

Τά Σ. Συμβούλιον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας δραστη- 

ρίως καί μετά παραδειγματικού ζήλου έργαζόμενον υπέρ τής 

εύοδώσεως τών άρχαιολογικών παρ’ ήμϊν έ'ργων, έξηγόρασε καί 

τό έν μέσιρ τής στοάς κείμενον ιδιωτικόν γήπεδον παρά τών κλη

ρονόμων Δ. Καλλιφρονά, οϊς τούτο άνήκει, ώστε μετά τήν έζα- 

γοράν ακόμη δύο ή τριών ιδιωτικών μικρών καί ευτελών οικιών, 

οΰχί μέν έπ’ αυτής τής στοάς κειμένων, άλλ’ όπωςδήποτε έπι- 

προσθουσών αυτή, θά καταστή δυνατή ή τελεία άποκάλυψις τής 

μηκίστης ταύτης στοάς τών έν Άθήναις άρχαίων οικοδομημάτων.

Ταϋτα ειχομεν νά εϊπωμεν συλλήβδην τώρα περί τής κατά 

τό λήξαν έτος άνασκαφής τής στοάς τού Άττάλου, έπιφυλασ-
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σόμεθα δέ νά διαλάβωμεν περί αυτής έν πάσνι λεπτομερεί^, όταν, 

περατουμένης κατά τό πρόσεχες έτος, ώς έλπίζομεν, της όλης 

άνασκαφής της στοάς, συντελεσθή καί τό τοπογραφικάν αυτής 

σχέδιον, άνευ του όποιου άδύνατον καθίσταται νά γίνωσι κατα

ληπτά τά λεγόμενα ήμών. Τότε δέ θέλομεν συνάμα εκθέσει έν 

ειδική πραγματείμ καί τάς νέας περί της στοάς έρευνας ήμών 

επί ζητημάτων, τά όποια οί πρό ήρεών περί αυτής γράψαντες 

δεν ήδυνήθησαν νά πραγρεατευθώσιν, άτε στερούμενοι τής άπο- 

καλύψεως τοΰ όλου οικοδομήματος. Τής έκπονήσεως του σχεδίου 

τούτου έπελήφθη ήδη μετά πολλής Ιπιμελείας καί ακρίβειας ό φι

λόπονος τής εταιρείας ήμών άρχιτέκτων κ.’Αλέξανδρος Λυκάκης.

Έν Άθήναις, τϊ) 6 ’Ιανουάριου, 1899.

Κ. Δ. ΜϊΛϋΝΑΕ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ

ΠΑΡΑ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΟΤ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΤ

Τήν παρά τό Μνημεΐον τοΰ Φιλοπάππου άνασκαφήν ΰπέ- 

δειξεν ό διευθύνων τάς πρός στερέωσιν αύτοΰ τε καί τοΰ Παρθε

νώνας έπισκευαστικάς εργασίας νομομηχανικός Ν. Μπαλάνος τό 

μέν άποβλέπων είς τήν έξακρίβωσιν του σχεδίου του μνημείου 

τούτου, τό δέ καί έλπίζων ότι ήδύναντο νά εΰρεθώσιν άρχιτε- 

κτονικά τεμάχια άνήκοντα είς αυτό'. Έτέραν αφορμήν τής άνα- 

σκαφής ταύτης παρέσχον λείψανα τινά κτιρίου κατά τήν βορείαν 

κλιτύν του λόφου του Μουσείου άποκαλυφθέντα ένφ κατεσκευά- 

ζετο ή οδός, δι’ ής έμελλον νά άχθώσιν οι διά τήν επισκευήν τοΰ 

μνημείου χρήσιμοι λίθοι.

Ή άνασκαφή αΰτη άνατεθεϊσά μοι ύπό τής ’Αρχαιολογικής 

Εταιρείας διεκόπη προώρως, επειδή ή δι’ αυτήν έψηφισμένη χι-
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λιόδραχμος πίστωσις άπεδείχθη ανεπαρκής,άπεφασίσθη δε να δια- 

κοπώσι πάσαι αΐ άνασκαφαί κατά Δεκέμβριον, όπως συνήθως (1).

Ή κορυφή του λόφου του Μουσείου άνεσκάφη σχεδόν άπασα 

πλήν μέρους τίνος πρός δυσμάς τοΰ Μνημείου τοϋ Φιλοπάππου. 

’Αρχιτεκτονικά μέλη τοΰ μνημ,είου δεν εύρέθησαν εΐριή ολίγοι λί

θοι οΐ πλείονες φανεροί δντες καί πρό τής άνασκαφής. Ένδε'χεται 

όμως νά άνευρεθώσι καί άλλοι, έάν έπεκταθή ή άνασκαφή ιδίως 

πρός βορράν.'Η άνασκαφή των θεμελίων τοΰ Μνημείου τοΰ Φιλοπ- 

πάππου άπέδειζεν ότι τοΰτο ήτο τετράγωνον, τό δέ τέως γνω

στόν καί ΰπά των περί Stuart καί Revett(2) έσχεδιασμένον ήμι- 

κυκλικόν κ.τίριον άπετέλει μέρος μόνον τοΰ όλου μνημείου, ήτοι 

τήν βορείαν πλευράν αύτοΰ. νΙδε τό έν πίν. 1 σχεδιαγράφημα. 

Πώς ήτο κατεσκευασμένον τό όπισθεν τοΰ ήμικυκλίου τούτου μέ

ρος τοΰ μνημείου δεν είνε φανερόν, διότι σώζονται μόνον οι κατώ- 

τατοι λίθοι τοΰ κρηπιδώματος έπ’ αύτοΰ τοΰ βράχου τεθεμελιω- 

μένοι. ’Επειδή όμως έν τφ σωζομένιρ μαρμαρίνψ μέρει τοΰ μνη

μείου ΰπεράνω τής οπίσθιας κορινθιακής παραστάδος (3) άπαντες 

οί λίθοι φέρουσιν άναθύρωσιν, είνε φανερόν ότι καί όπισθεν τοΰ 

ήμικυκλικοΰ μέρους υπήρχε συνέχεια τοΰ μνημείου, ’ίσως είδος τι 

στοάς. Τάφος τις ούδαμοΰ έφάνη, καίτοι καλώς έζηρευνήθη τό 

βραχώδες έδαφος, ώστε αν είνε ορθή ή ύπόθεσις ότι τό μνη- 

μεϊον ήτο έπιτύμβιον (4), πρέπει έν ταύτφ νά ΰποτεθή ότι ό 

τάφος ούτος ύπήρχεν ύπεράνω τοΰ έδάφους, ώστε έζηφανίσθη 

όλοσχερώς. Πολύ πιθανώτερον όμως φαίνεται μοι ότι τό μνη- 

μεϊον δεν είνε έπιτύμβιον, αλλά τιμητικόν οΐα ή έν Όλυμπίιγ 

έξέδρα Ήρωδου τοΰ ’Αττικού καί άλλαι άλλαχοΰ ύπάρχουσαι 

έζέδραι.

(1) Καί σπηλαιοειδή τινα οικήματα χατά τήν βορείαν χλιτϋν του λο’φου ανα- 
χαλοφθέντα ώσαύτως χατά τήν χατασχευήν τής εΐρημε'νης όδοο έμειναν ανεξε
ρεύνητα.

(2) Antiquities of Athens τόμ. Ill σελ. 35- 39. pi. Ι-ΧΙ.
(3) "Ιδε Stuart χαί Revett έ. άν. Chap. V. pi. II-IV.
(4) Milchhofer παρά Baumeister, Denkmdler d. kl. Alt. I σελ. 159: 

An der Riickseite der Fassade, welche noch einen korinthischen Pi
laster zeigt, stiess vermutlich ein quadratischer Bau mit dera eigent- 
lichen Grabraume. ΙΙρβλ. Lolling παρά Badeker, Griechenland3 σελ.94,
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’Ίχνη του περιβόλου τής πόλεως όπωσοΰν σαφή καί βέβαια 

δεν φαίνονται κατά την κορυφήν τοΰ λόφου εις όσον έξετάθη ή 

άνασκαφή, ίσως δέ ό περίβολος διήρχετο κατώτερον περιλαμβά- 

νων ολόκληρον την κορυφήν εντός (1). ’Αληθώς εύρέθησαν αυ

τόθι όχι ολίγοι τοίχοι ρωμαϊκών κτισριάτων (πιθανώς οικημάτων 

τινών), άλλ’ ούτοι δεν μ οι φαίνονται ότι ήδύναντο να προξενή- 

σωσι τήν έξαφάνισιν τών ιχνών του περιβόλου, εάν διήρχετο αΰ- 
τόθεν (2).

Το ανωτέρω είρημένον κατά τήν βορείαν κλιτυν τοΰ λόφου 

τοΰ Μουσείου κτίσμα, ού μέρος άνεκαλύφθη κατά τήν κατα

σκευήν τής πρός μετακόμισιν τών λίθων όδοΰ, άνασκαφέν έφάνη 

ότι είνε πύργος τετράγωνος κατεσκευασμένος προς ΰπεράσπισιν 

τής κορυφής τοΰ λόφου άπά τών έκ τοΰ μέρους τής Άκροπόλεως 

επιθέσεων. Ή θέσις αύτοΰ σημειοΰται έν τώ έν πίν. 1 διαγράμ- 

ματι άντιγεγραμμένω έκ τοΰ Atlas von Athen τοΰ Curtius καί 

Kaupert, αυτά δέ τά εύρεθέντα λείψανα τοΰ κτιρίου παριστα τό 

παρακείμενον έν τφ αύτφ πίνακι σχεδιαγράφημα ΰπό κλίμακα 

1 : 200. Δεξιόθεν ήτοι παρά τό δυτικόν πλευράν τοΰ πύργου 

εΰρέθη καί μέρος τοΰ τείχους- κατά τό έτερον πλευράν όμως τά 

έπί τοΰ βράχου κλιμακωτά λαξεύματα, έφ’ ών έπεκάθηντο οί 

λίθοι, είνε περιπλοκότερα καί μάλλον συγκεχυμένα, ώστε ούτε ή 

κατασκευή ούτε ή διεύθυνσις τοΰ τείχους είνε σαφής έντώπαρόντι. 

’Ίσως προεκτεινομένης τής άνασκα.φής άνακαλυφθώσι πλείονα καί 

σαφέστερα ίχνη. "Αξιόν σημειώσεως αυτόθι είνε μικρόν τι βάθρον 

γ έξ αύτοΰ τοΰ βράχου λελαξευμένον έ'χον μήκος 0,50 πλά

τος 0,08 καί ύψος 024, φέρον δέ άνωθεν τετράπλευρον κοί

λωμα βάθους 0,05. Όπισθεν τοΰ βαθριδίου τούτου ά βράχος 

ύψοΰται καθέτως 0,44 ώς βαθμίς, έμπροσθεν δέ υπάρχει κυκλο

τερές τι λάξευμα άβαθές, όπερ δεν είνε άποκεκαλυμμένον τε-

(1) Πρβλ. ΙΙαυσ. I, 25, 6: εστι δέ εντός τοΰ περιβόλου τοΰ αρχαίου τό 
Μουσεΐον.

(2) Μεταξύ τών τοίχων τούτων εύρέθησαν ου* ολίγα έκ τών γνωστών πυρα
μιδοειδών η κωνοειδών πήλινων σωματίων (άγνύθων), άλλα δέ τινα καί έν τη 
κατωτέρω της κορυφής άνασκαφή, ών έν φέρει καί σφραγίδα, δυσδιάκριτον όμως. 
Περί τών τοιούτων σωματίων διέλαβεν έπ’έσχατων ό Ν. Γ. Χατζή-Ζωγίδης έν 
Άθηνα τόμ. I' σελ. 541 έξ.

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



ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOY 1898 ΊΊ

λείως προς το παρόν. Εις τί έχρησίμευε τό βαθρίδιον τούτο, 

άδηλον, μοί φαίνεται δ’ όμως δχι άπίθανον ότι έν αύτώ ήτο έμ- 

πεπηγμένος όρος τις η έρμης προσιρκοδομημένος εις την έζωτε- 

τερικήν πλευράν τοΰ τείχους. Πρβλ. τόν πρό του Διπύλου δρον

Κεραμεικοΰ CIA.I1, 1101, Mittheil. d.d. arch. Inst. Athen 

III πίν. Ill άριθ. 31, Πρακτικά της Άρχ. Έτ. 1873 σιλ. 9. 

Έσωτερικώς τοΰ πύργου ό βράχος εΐνε λελαξευμένος εις μικρόν 

τετράγωνον χώρον, άφοριζόμενον προς τά όπισθεν ύπό του μι- 

κροΰ τοίχου α κατεσκευασμένου έκ ροικ,ρών λίθων. Ό χώρος ού- 

τος φαίνεται ότι ήτο αποθήκη τις, διότι εάν ύποτεθή ότι αύτό- 

θεν έμάχοντο οί στρατιώται, τό ύψος τοΰ πύργου θά ήτο πολύ 

μικρόν. Τό δε τοιχάριον β ωσαύτως έκ μικρών λίθων κατεσκευα- 

σμένον εΐνε παλαιότερον τοΰ πύργου καί εισχωρεί ύπό τά θεμέλια 

αύτοΰ. Τό κτίριον τοΰ πύργου εΐνε καλώς κατεσκευασμένον διά 

πλινθιδων εκ λίθου πώρινου καί άρουραίου όπως τά κτίρια τών 

καλλίστων χρόνων, καί τά παρά τά θεμέλια αύτοΰ δέ εύρεθέντα 

όστρακα άπαντα δέν εΐνε νεώτερα τοΰ Δ' π. X. αΐώνος, οΰδέν 

δέ ίχνος νεωτέρων χρόνων έφάνη αυτόθι. Ό πύργος λοιπόν άναμφι- 

βόλως ανήκει εις τά φρούριον, όπερ κατεσκεύασεν ή πρώτη εν τώ 

Μουσείω έγκατασταθεϊσα Μακεδονική φρουρά ύπό Δημητρίου 

τοΰ Πολιορκητοΰ (1).

Ανδρεας Ν. Σκιάς

(1) Παυσ. I, 25, 5. Πλουτ. Δημ. 34.

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



ΠΡΑΚΤΙΚΑ Tor 1898η

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΕΛΕΤΣΙΝΙ

Ή κατά τό έτος 1898 έκτελεσθεϊσα έν Έλευσΐνι άνασκαφική 

εργασία πρέπει νά διακριθή εις δύο περιόδους, ών ή μέν πρώτη 

διαρκέσασα άπ’ άρχής του έτους μέχρι του μ.ηνός Μαίου ήτο 

συνέχεια της από τοΰ Νοεμβρίου του παρελθόντος έτους άρξα- 

μένης έν τή νοτίρε αυλή τοΰ ΐεροΰ άνασκαφής (1), ή δέ δευτέρα 

άπό τοΰ μηνός ’Ιουλίου μέχρι των μέσων τοΰ ’Οκτωβρίου διαρ- 

κέσασα κατηναλώθη είς Ιπέκτασιν τής έν τή παναρχαίρ: νεκρο- 

πόλει άνασκαφής, περί ής έδημοσιεύθη ήδη έκτενής έκθεσις έν 

Έφημ.Άρχ. 1898 σελ. 29-122.

Περί τής έν τή παναρχαίρ: νεκροπόλει άνασκαφής ταύτης θά 

ρηθώσι προσεχώς πλείονα άλλαχοΰ συμπληροΰντα τά ήδη έν 

Έφημ.Άρχ. έν. άν, γεγραμμένα. Πρός τό παρόν άρκεϊ νά δη- 

λωθή ότι κατά την πρός νότον κλιτόν τοΰ λόφου τής έλευσινια- 

κής άκροπόλεως, ένθα κεϊται ή παναρχαία νεκρόπολις, έγένετο 

σκάφη είς τρία μέρη :

α') Έν τφ ήδη Ισκαμμένω μέρει πρώτον μεν πρός δυσμάς 

τοΰ τοίχου Π'(2) είς μήκος 20 μ. περίπου, πρός βορραν δέ τοΰ 

τοίχου Σ είς έκτασιν 8 μ. περίπου, είτα δέ κατά τά νοτιανα- 

τολικά τοΰ άνεσκαμμένου μέρους νοτιώτερον τοΰ μεταγενεστέρου 

τοίχου Δ καί τοΰ ρωμαϊκοΰ όχετοΰ.

β') Κατά την ράχιν τοΰ λόφου πλησιέστατα τής νοτιοδυτικής 

γωνίας τοΰ νΰν οικοδομήματος τοΰ μουσείου, πρός βορρδέν δέ τοΰ 

τέως άνεσκαμμένου μέρους.

γ') Δυτικώτερον τής θέσεως ταύτης πέριξ τοΰ ήδη γνωστοΰ 

υπογείου θολωτοΰ κτιρίου, οπερ γνωστόν δν άπό πολλών έτών

(1) ’Ίδε Πρακτικά το5 1897 σελ. 89.
(2) ’Ίδε τόν παρενθετον πίνακα έν Έφημ.Άρχ. 1893 σελ 29-30.
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άναμφιβόλως εΐνε τάφος, καίτοι τοϋτο ήμφισβητεΐτο τέως ΰπό 
τινων (1).

Καί εις τά τρία ταΰτα μέρη εΰρέθη ή συνέπεια της νεκροπό- 

λεως μ,ετά αλλεπαλλήλων ταφών καί ευτελών τοιχαρίων προϊ

στορικών οικημάτων. ’Ιδιωτική δέ τις σκάφη έκτελεσθεϊσα παρά 

τους πρόποδας του λόφου αντίκρυ του ειρημ,ένου θολωτού τάφου 

προς νότον, ήτοι εντός τοΰ περιβόλου τοΰ σαπωνοποιείου τών 

κ.κ. Χαριλάου καί Κανελλοπούλου (2) άπέδειξεν ότι καί έκεϊ 

ύπάρχουσι πυραί τών εσχάτων μυκηναϊκών χρόνων, ώς άπεδεί- 

κνυον τά εύρεθέντα όστρακα καί άκέραια αγγεία. 'Ολόκληρος 

άρα ή προς νότον κλιτός του λόφου τής έλευσινιακής άκροπό- 

λεως κατέχεται ΰπό τής εΐρημένης παναρχαίας νεκροπόλεως, 

τό δέ ήδη άνεσκαμμένον μέρος αυτής είνε πολό μικρόν άναλό- 

γως προς την έ'κτασιν, ήν αΰτη κατέχει. Τής Αρχαιολογικής 

Εταιρείας έ'ργον είνε νά έξαγοράσν) όχι μόνον άπασαν την αυ

τόθι άπά πολλοΰ ώς εξαγοραστέαν κριθεΐσαν έ'κτασιν, άλλά καί 

άλλην προσέτι, έν οίς και τους έκεϊθεν τής σημερινής όδοΰ καί 

τών αρχαίων τοίχων Β καί Δ (3) κειμένους οΐάίσκους, ί'να συνε- 

γίσϊ) την άνασκαφήν. Καί κατά την νοτιανατολικήν δέ καί ανα

τολικήν κλιτόν τοΰ λόφου, ένθα τό ιερόν, έξετείνετο ωσαύτως ή 

παναρχαία νεκρόπολις, ώς άποδεικνύουσιν οΐ τε υπό Φιλιού καί 

οί ΰπ’ έμ.οΰ πρότερον(4) καί κατά τό παρελθόν έτος άνακαλυ- 

φθέντες τάφοι, περί ών άκολούθως. Ή μεγάλη αΰτη έκτασις τής 

νεκροπόλεως άποδεικνύει ότι κατά τε τους προϊστορικούς χρόνους 

καί τους τών γεωμετρικών αγγείων ύπήρχεν έν Έλευσΐνι συνοι

κισμός λίαν σημαντικός, μάλλον δέ πόλις αληθής διά τους χρό

νους εκείνους.

Τήν σημασίαν τής νεκροπόλεως ταύτης εξαιρεί καί τό σπά-

(1) Τσούντας, Μυκην. σελ. 123, Philios, Eleusis, ses mysteres etc. σελ. 
78. ΙΊρβλ. Lenormant, Gazette archeol. 1883 σελ. 218 (planche 42). 
Perrot et Chipiez, Histoire de l’art VI σελ. 417 εξ,

(2) Τό έργοστάσιον τούτο σημειοΰται καί παρά Curtius und Kaupert, 
Karten von Attica.

(3) Τδε παρένθ. πίν. Έ<ρημ. Άρχ. 1898 σελ. 29-30.
(4) Πρακτικά 1895 σελ. 160 όποσημ. 4 καί σελ. 170 εξ. Έφημ. Άρχ. 

1898. σελ. 38.

5
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νιον άληθώς γεγονός δτι απανταχού, όπου μέχρι τοΰδε έγένετο 

σκάφη τις εν αυτή, έλάχισται. άπεκαλύφθησαν βλάβαι των παν

αρχαίων ταφών έζ επηρείων ύστε'ρων χρόνων παρά τό μουσείου 

μάλιστα καί τόν Θολωτόν τάφον ή άνασκαφη του.παρελθόντος 

θέρους έδειξεν ότι μέχρις αύτοΰ του σημερινού εδάφους φθάνουσι 

τά προϊστορικά λείψανα καί μόνον έν λίαν περιωρισμέναις περιο- 

χαΐς φαίνονται μεταγενέστεραι (συνήθως των ολίγον πρό ημών 

χρόνων) φθοραί.

Τά ευρήματα τής άνασκαφής του 1898 δεν δύνανται νά 

περιγραφώσιν ενταύθα, πρέπον δ’ όμως νομίζω νά άναγραφώσι 

καί άπό τοΰδε κεφαλαιώδη τινά περί αυτών. Έν τή προεκτάσει 

τοϋ πρότερον ανεσκαμμένου μέρους πρός δυσμάς τοΰ τοίχου Π' 

προς βορράν δέ τοΰ τοίχου Σ εύρέθησαν πολυάριθμοι γεωμετρι

κοί τάφοι, άλλά ολίγον δυτικώτερον τής προεκτάσεως του τοί

χου σ' ΰπάρχουσι μόνον προϊστορικά! ταφαί. Οί γεωμετρικοί τά

φοι λοιπόν εκτείνονται κατά μήκος έκ βορρά πρός νότον περι

βαλλόμενοι έκατέροθεν (ήτοι έζ ανατολών καί έκ δυσμών) ΰπό 

προϊστορικών ταφών" ό δέ έν τφ μέσω χώρος ό κατεχόμενος ΰπό 

τών γεωμετρικών τάφων δεν ήτο πρότερον κατειλημμένος ύπό 

προϊστορικών ταφών. Έν ταΐς πρός δυσμάς τής προεκτάσεως 

τοΰ τοίχου σ' προϊστορικαϊς ταφαϊς άνεκαλύφθησαν πάλιν τά 

αυτά αλλεπάλληλα στρώματα τοιχαρίων, άτινα καί εντός τοΰ 

κτιρίου A (1), άπεδείχθη δέ καί πάλιν ότι τά πλεϊστα μέν τών 

τοιχαρίων τούτων είνε παλαιότερα τών γεωμετρικών τάφων, τά 

δύο δέ ανώτατα στρώματα νεώτερα αυτών, οΰδέν δέ στρώμα 

τοιχαρίων υπάρχει σύγχρονον πρός τούς γεωμετρικούς τάφους. 

'Ωσαύτως δ’ άπεδείχθη, καί μάλιστα πολύ σαφέστερου ή άλλοτε 

ότι τινές μέν τών προϊστορικών πυρών είνε παλαιότεραι καί τών 

παλαιοτάτων τοιχαρίων, τινές δέ νεώτεραι. "Ο,τι λοιπόν έν τώ 

κτιρίω Α παρετηρήθη μετά πολλών δυσκολιών καί άτελώς, 

έςηκριβώθη δέ μόλις μετά πολλάς έρεύνας καί δισταγμούς καί 

αμφιβολίας, άπεκαλύφθη πάλιν ένταΰθα σαφέστερου καί βεβαιό

τερου, έπεκυρώθησαν δέ πληρέστατα τά έν Έφημ. Άρχ. 1898 

σελ. 44 -48 καί 53-65 γεγραμμένα.

(1) ’Ίδε Έφημ. Άρχ. 1898 σελ. 41-48.

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



πρακτικά Toy is&s

Ετι σπουδοιιοτέρα άποκάλυψις τής άνασκαφής του παρελθόν

τος θέρους είνε ότι έν ταΐς πλείσταις προϊστορικούς πυραϊς εΰρέ- 

θησαν αλλεπάλληλα λεπτά στρώματα άσβεστου έζ εκείνης, ής 

ολίγα ίχνη παρετήρησα έν έτει 1897 έν ταϊς πυραϊς 57 καί 62, 

ε’ίκαζον δέ ότι είνε λείψανα ανθρωπίνων οστών μετα,βεβλημένων εις 

άσβεστον έκ του πολλοΰ πυρός(1).Ή άσβεστος αΰτη άλλοτε μέν 

εΰρίσκετο έντός τής τέφρας των πυρών εις μικράς μάζας ή κατά 

λεπτά οριζόντια στρώματα (2) αποτεθειμένα ΰπό τών καταστα- 

λαζόντων όμβριων ύδάτων, ότέ δέ όχι μεν εντός του στρώματος τής 

τέφρας, άλλ’ ολίγον τι υποκάτω αύτοΰ ή παραπλεύρως, όπου 

κατεστάλαζον διά τής τέφρας διερχόμενα τά όμβρια ΰδατα. 

’Ενίοτε ή άσβεστος δέν εύρέθη κατά στρώματα οριζόντια όπω- 

σοΰν μεγάλα, άλλ’ υπήρχε διεσπαρμένη έντός τών χωμάτων (ή 

τής τέφρας) όμοιάζουσα πρός λατύπην πωρίνων λίθων, έ'ν τινι 

τόπφ δέ τά στρώματα δέν ήσαν οριζόντια άλλ’ εέχον πολλάς 

συρρικνώσεις άποτελούσας ποικίλα καί περίεργα ώς έπί τό πολύ 

κυκλικώς συνεστραμμένα σχήμ,ατα (3). Ποσόν τι έκ τής τοιαύτης

(1) Έφημ. Άρχ. 1898 σελ. 68.
(2) Έν μια πυρά (παρά τό μουσεΐον) τά τοιαϋτα στρώματα ήσαν οΰτω λε

πτά καί πυκνώς έπ’ άλλήλων κείμενα, ώστε ώμοίαζον πρός δέσμην παιγνιόχαρτων.
(3) Ό διδάκτωρ Θ. Σκούφος έμπειρο'τατος περί τήν γεωλογίαν καί παλαιον

τολογίαν έπισκεφθείς μετ’ εμού επί τούτω την έλευσινιακήν νεκρο’πολιν καί έξετά- 
σας τά τε μετά τήν άνασκαφήν έπί το'που περισωζο'μενα ολίγα λείψανα τών προϊ
στορικών πυρών καί τάς εμάς έκ τής άνασκαφής παρατηρη'σεις γράφει τά έξης : 
Τοιαϋται δυρρνκνώδεις και δτολιδώδεις άπαντώδι δυχνότατα έπί, 
ύδατογενών γεωλογικών δτρωμάτων, ήδύναντο δέ κάλλιδτα νά 
δχηματιδθώδι και έν νεκρικαϊς πυραϊς, άφοιί ήτε δποδός καί ή 
περί αύτάς καί ή ΰπ’ αύτάς γή κούφη ουδα ύπέδτη πολλάς δυμ- 
πιέδεις· καί διά μέν τής έπηρείας τών ύδάτων διετάχθη αύττι εις 
φυλλοειδή έπάλληλα δτρώματα, διά δέ της πλευρικής πιέδεως 
καί της τών ίτπερκειμένων καί μεταγενεδτέρων χωμάτων έπε- 
τεήχθη ή δτολίδωδις αύτών ούδαμώς δέ δύνανται νά χρηδιμεύ- 
δωδιν ώς έπιχείρημα πρός άναίρεδιν της γνώμης δτι τά εϋρε- 
θέντα δτρώματα τέφρας είνε νεκρικαί πυραί. Άφοϋ δέ ή μέν χη
μική άνάλυδις τοϋ κ. Ζέγγελη έόεβαίωδε τήν έν τοϊς δτρώμαδι 
τής τέφρας ή παρ’ αήτά παρουδίαν φωδφόρου, φωδφοροΰχα δέ 
όρυκτά ή πετρώματα δέν παρουδιάζονται αήτόθι, δυμμερίζομαι 
καί έγώ τήν ύμετέραν πεποίθηδιν δτι ό φωδφόρος μόνον έκ ζωι
κών όδτών δύναται νά προέρχηται.

ίδ

Θ. Σκογφοε
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άσβεστου συνέλεξα έκ πολλών πυρών, άπέστειλα δε εις τον φίλον 

μου Κωνσταντίνον Ζέγγελην υφηγητήν της χημείας έν τω ΈΟν. 

Πανεπιστήμια) , ίνα διά χημικής άναλύσεως έξακριβώσγι, άν 

αληθώς ή άσβεστος αΰτη είνε λείψανον οστών. ’Αληθώς δε ή 

χημική έξέ ιτασες άπέδειξεν έν τοϊς άναλυθεϊσι δείγμασιν ικα

νόν ποσόν φωσφόρου, όστις δεν δύναται άλλως νά έξηγηθή η ώς 

προερχόμενος έξ οστών. Καί άν λοιπόν ιχέχρι τοΰδε ήδύνατο νά 

θεωρηθή πως εύλογος άριφιβολία τις μήτοι αΐ εύρεθεΐσαι πολυά

ριθμοι πυραί δεν ήσαν πυραί νεκρών, άφοΰ δεν εΰρέθησαν σαφή 

ίχνη οστών κεκαυμένων, ήδη δέν δύναται νά εχγ ύπόστασιν οΰδεμία 

αμφιβολία- διότι 6 ισχυρισμός ότι τά οστά, ών την ύπαρξιν έν 

ταϊς πυραϊς έβεβαίωσεν ή χημική έξέτασις, δέν ήσαν άνθρώπων 

αλλά ζώων αναιρείται ευκόλως καί άναντιρρήτως εξ αυτής τής 

διασκευής τών εύρεθεισών πυρών. Περί τούτου πλείονα άλλοτε.

Ή εκθεσις του κ. Ζέγγελη εχει ούτως :

Έξετάσας τά σταλε'ντα μοι πέντε είδη χωμάτων έξ Έλευ- 

σϊνος, πρός έξακρίβωσιν τής προελεύσεως αυτών καί ιδία του άν 

ταΰτα έμπεριέχουσι λείψανα οστών κεκαυμένων, άνακοινώ ύμϊν 

τά εξής.

Ώς γνωστόν τά κύριον συστατικόν τής ουσίας τών οστών είνε 

τό φωσφορικόν άσβέστιον, ήτοι ενωσις χημική άσβεστου μ.ετά 

φωσφορικού οξέος, ήτις ενωσις άποτελεϊ τά 65-70 °/0 κατά 

μέσον όρον τής όλης ουσίας τών οστών, ώστε ή άνίχνευσις τών 

δύο τούτων συστατικών ήδύνατο καί ήρκει νά έξακριβώσγι τό 

γεγονός.

Καί όσον μέν άφορ^ό την άσβεστον, αύτη άποτελεϊ τά κύριον 

συστατικόν όλων τών άνω δειγμάτων, ίδί^ι όμως οΰχί μετά φω

σφορικού οξέος άλλά μετ’ άνθρακικοΰ οξέος ηνωμένη ώς άνθρα- 

κικάν άσβέστιον, ώς τούτο έμφαίνεται προχείρως έκ τού άθρόου 

άναβρασμού όστις παράγεται άν έπί οίουδήποτε τών άνω χωμά

των έπιχύσωμεν άραιόν τι όξύ, πρός δέ καί έκ τής γενομένης χη

μικής άναλύσεως, έξ ου ώς συμπέρασμα άπορρέει τά γεγονός ότι
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τα χώματα ταΰτα δεν δύνανται νά εινε τέφρα οστών, άλλ’ αν 

όντως λείψανα καέντων οστών ύπάργουσιν έν αύτοϊς, ταίίτα συγ- 

κατεχώσθησαν άναμίξ μετ’ άσβεστολιθικης γης.

Ώς δε καί έκ του άνομοιομόρφου, της έλλείψεως συνεκτεκό- 

τητος καί άλλων εξωτερικών φαινομένων προκύπτει, άπαντα τά 

άνω χώματα δεν είνε φυσικόν τι προϊόν ομοιομερές ήτοι πέ

τρωμα, άλλα μίγμα πολλών έν μέρει ίσως φυσικών (ασβεστό

λιθου, κοινής γης, χώματος), έν μέρει τεχνητών (ασβέστου, 

διά χρόνου εις άνθρακ. άσβεστον μεταποιηθείσης) υπολειμμάτων 

καύσεως όργαν. σωμάτων καί προϊόντων.

Πλην δε τούτων καί ή του ύδατος έπίδρασις διά χρόνου ήλ- 

λοίωσεν ίσως εν τισι την αρχικήν τούτων σύστασεν.

“Οσον δ’ άφορ^ τό δεύτερον τών συστατικών, τό φωσφορικόν 

οξύ, τοΰτο προσδεωρίσθη ακριβώς έν τοϊς άνω δείγμασι καί εύ- 

ρέθη έν άπασιν αύτοϊς περιεχόμενον κατά τάς κάτωθι αναλογίας.

Άρ. 1. Χώμα έκ της ύπ’ dpiO. 72 πυράς.

Φώσφορος (Ρ) = 1.89°/0 

αναλογώ/ εις 

Φωσφορικόν όξύ

(ΡΑ) =4.59 «/ο

Έν τώ δείγματι τούτω παρατηρεϊται εύκρινώς καί τεμάχιον 

κυανοΰν ασβεστόλιθου η μαρμάρου. Τό ποσάν της περιεχομένης 

ασβέστου (CaO) δι’ άναλύσεως εΰρέθη άνερχόμενον εις 21.9 °/0 
άντιστοιχοΰν εις ανθρακικήν άσβεστον (Cac03) 39,25 °/0-

Άρ. 2. Χώμα έκ της ύπ’ dpxO. 32 πυράς.

Φώσφορος = 0.34 °/0 

Φωσφορικόν όξύ = 0.77°/0

Άρ. 3. Τέφρα ύπό την πυράν 29.

Φώσφορος =0.24 °/0 

Φωσφορικόν όξύ = 0.545
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Άρ. 4. Χώρια ύπό την πυράν 29.

Φώσφορος == 0.36 °/0

Φωσφορικόν όξύ —0.815

Άρ. 5. Τέφρα έκ της πυράς 79.

Φώσφορος —0,37

Φωσφορικόν όξϋ = 0,847

Άρ. 6. Τέφρα έκ τοϋ ί/π’ άριθ. 26 Αγγείου.

Φώσφορος — ίχνη

Ό προσδιορισμός τοΰ φωσφορικού οξέος έγένετο διά κατεργα

σίας των χωριάτων έν θερμφ ύπά βασιλικού ύδατος, καθιζήσεως τοΰ 

έν τω διαλύματι φωσφορικού οξέος διά μολυβδαινικοΰ άριριωνίου, 

άναδιαλύσεως του ιζήματος έν άμμωνίρ: και καθιζήσεως διά μα- 

γνησιακοΰ διαλύματος (mixture magnesienne), διακαύσεως 

τοΰ ιζήματος καί ζυγίσεως τοΰ οΰτω άποχωρισθέντος πυροφω- 

σφορικοΰ μαγνησίου.

Εις τό ΰπ’ άριθ. 6 δείγμα ό φώσφορος εΰρέθη κατ’ ίχνη μόνον 

αληθώς περιεχόμενος' ταΰτα καίτοι ήσαν αρκούντως αισθητά, 

οΰχ ήττον δεν ήδύναντο νά προσδιορισθώσι διότι ένφ έκ των 

άλλων δειγμάτων μοί εστάλη λίαν επαρκής πρός χημικήν άνά- 

λυσιν ποσότης, έκ τοΰ τελευταίου μοί έστάλησαν μόλις 0jf!I|i4.

Καίτοι ή ποσότης, ήτις εις τά πέντε πρώτα δείγματα πε- 

ριέχεται, δεν είνε μεγάλη, οΰχ ήττον είνε τοιαύτη, ώστε δεν δυ- 

νάμεθα νά δεχθώμεν ταύτην ώς έκ τυχαίων προσμίξεων τών 

συστατικών τών χωμάτων προερχομένην, άλλ’ έξ άπαντος εκ 

τής συμμίξεως έν αύτοϊς ουσιών τά μάλιστα φωσφορούχων.

Τοιαΰται δε πρόκεινται δύο ειδών.

1. ’Ορυκτά ώς ό άπατίτης, ό φωσφορίτης ή λείψανα πα

λαιοντολογικά ώς οί κοπρόλιθοη

Τοιαΰτα όμως σώματα δεν άπαντώσιν έν Έλλάδι, οΰδαμώς 

δέ περί την ’Ελευσίνα.

2. 'Οργανικής καταγωγής σώματα, οίον τέφρα φυτών ή τέ

φρα οστών.
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Καθά γνωστόν, ό έν τώ ζωϊκώ οργανισμ.ώ περιεχόμενος φώ

σφορος έλκει την καταγωγήν του εκ τής φυτικής τροφής. Τά 

φυτά έν τοϊς σπόροις ίδίγ αυτών, τοϊς καρποϊς, ταΐς ρίζαις κλπ. 

περιέχουσι ποσά άξια λόγου φωσφόρου- ούτω τοιαΰτα ώς άνω 

μέρη φυτών έν ξηργ τελείως καταστάσει περιέχουσι κατά μέσον 

όρον 5-15 έπϊ τοϊς χιλίοις φωσφορικού οξέος.

Άλλ’ επί του προκειμένου ή έκ φυτών προέλευσις δεν φαίνεται 

ήμϊν πιθανή ένεκα τών εξής λόγων.

1. Τής έλλείψεως συστατικών τινων άπαραιτήτων τοιαύτης 

φυτικής τέφρας καί δη καλιού κλπ. χημικώς έλεγθείσης.

2. Έκ τής εΰρεθείσης ποσότητος φωσφορικού οξέος, ήτις άν 

ΰποτεθή ότι οφείλεται εις φυτικήν τέφραν έπρεπε νά είνε πολύ 

μικροτέρα αφού τό κύριον σώμα άποτελεϊται έξ ανθρακικής ασβέ

στου, ώς ειπομεν.

Μόνον άν ιδιαίτεροι άρχαιολογικο! λόγοι δύνανται νά ΰπαγο- 

ρεύσωσι την ΰπόθεσιν ότι έκαίοντο έκεϊ τοιούτου είδους σπόροι 

ή καρποί κλπ. (ούγι ξύλα), ήδύνατο — πάντως όμως λίαν πα- 

ρακεκινδυνευμένως — νά άποδοθή ή εύρεθεϊσα φωσφόρου ποσό- 

της εις φυτικήν καταγωγήν. Έν τοιαύτη περιπτώσει δει προς 

τοϊς άλλοις την έλλειψιν του καλιού κλπ. ήτοι τών ετέρων συ

στατικών τής φυτικής τέφρας, νά έξηγήσωμεν διά τής ύποθέσεως 

ότι ταύτα διελύθησαν καί παρεσύρθησαν ύπό τών ύδάτων, του 

φωσφορικού οξέος ένωθέντος μ,ετά τής άσβέστου τών πέριξ άσβε- 

στολιθικών χωμ-άτων καί σχηματίσαντος φωσφορικήν ασβεστον.

Έκ τούτων πάντων τών λόγων έμόρφοοαα την πε- 
ποίθηΟιν, δτι ό άνευρεθε'ις (^ωο^όρος έν τοϊς χώμαοι 
και τη τέφρα οφείλεται εις τέφραν οστών ουγκαταριι- 
χθεΐσαν μετ’ άλλο^ν σωμάτων ιδία γης άσβεστολιθικης.

Αΰτη νομ.ίζομ.εν είνε ή μόνη πιθανή έξήγησις τής έν σχετικώς 

άξιο: λόγου ποσότητι ύπάρξεως τού φωσφόρου έν τοϊς ρηθεΐσι 

χώμασι κλπ. ήτις πιθανή έξήγησις γίνεται ασφαλής βεβαιότης 

άν αρχαιολογικοί λόγοι δύνανται νά τήν ένισχύσωσιν.

Έν Άθήναι; 10 Φεβρουάριου 1899.
Κ. Δ. Ζεγγελιις
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Ή έν αΰτφ τφ ίερφ έν τη νοτίιγ αυλή άνασκαφή άπεκάλυψε 

μόνον κτιρίων λείψανα, άτινα παριστα τό έν πίν. 2 σχεδιαγρά- 

φημα.Τοΰτο δε καί προσεδοκάτο. Πλήν των κηρίων μόνον θραύ

σματα τινα αγγείων πασών των εποχών εΰρέθησαν, ούδέν δέ άρ- 

χαϊον άντικείμενον άξιολογώτερον. 'Ήδη ή Ιν τη νοτιά αυλή'τοΰ 

ίεροΰ άνασκαφή πρε'πει να θεωρηθή περατωθεϊσα, διότι έξ άπά- 

σης της περιοχής αυτής μόνον μικρά τινα μέρη δεν έξηρευνήθη- 

σαν κωλυόμενης τής εργασίας υπό τών ύπερκειμένων αρχαίων 

κτιρίων ή έξ άλλων παραπλήσιων εμποδίων. Έκ τών εΰρεθέντων 

κτιρίων άξιολογώτερον είνε λείψανόν τι Τ τοϋ αυτόθι διερχομέ- 

νου τείχους τών κατά τον Περικλέα χρόνων, ού άπαντες σχεδόν 

οί λίθοι άφηρέθησαν έν ύστέροις χρόνοις(Ι). Τό νϋν εύρεθέν μέρος 

Τ είνε μόνον ό κατώτατος δόμος τών θεμελίων, οστις ένεκα τής 

πρός νότον κλίσεως του έδάφους δεν καταλαμβάνει άπαν τό πλά

τος του τείχους, άλλ’εκτείνεται μόνον κατά την εξωτερικήν 

πλευράν αύτοΰ(2). Οί εύρεθέντες λίθοι δεν είνε συνεχείς καθ’ ά

παν τό άποκαλυφθέν μέρος τοΰ Τ, έλλείποντος μέρους τίνος έν 

τφ μέσω, άλλά τά έν τφ βράχφ κλιμακωτά λαξεύματα, έν 

οίς ήσαν τεθεμελιωμένοι οί λίθοι, σωζόμενα δεικνύουσι την θέσιν 

τών έλλειπόντων λίθων.

Ένδοτέρω τοϋ Τ εΰρέθη παράδοξόν τι κιονοειδές κτίσμα υ 

ύψους 2,25 ώκοδομημένον ευτελέστατα διά πέντε δόμων πωοί- 

νων πλινθίδων ειλημμένων Ις άλλου κτιρίου καί πολλαχώς τε- 

θραυσμένων. Τοϋτο φαίνεται ότι έχρησίμευσεν ώς υποστήριγμα 

κεκλιμένου τίνος επιπέδου ξυλίνου κατασκευασθέντος πρός άνέλ- 

κυσιν τών έκ τοΰ τείχους άφαιρουμένων λίθων- κατεσκευάσθη 

δέ προχείρως εκ τεθραυσμένων καί άχρηστων λίθων αύτοΰ τοϋ 

τείχους.

Ό εις τό οικοδόμημα τοΰ Τελεστηρίου άνήκων τοίχος Γ-Γ’ 

είνε τεθεμελιωμένος εις βάθος 9,64 άπό τοΰ δαπέδου τής Φιλω-

|1) Πρβλ. Πρακτικά 1895 σελ. 168 έξ.
(2) Έν τώ σχεδίω ή γραμμή του Τ δεν συμφωνεί πρός την γραμμήν του 

τείχους κατά τό σχέδιον τοΰ Λυκάζη (Πρακτικά 1895 πίν. 1), ’ίσως διότι ό 
κατώτατος δο'μος δεν ήζολούθει αυστηρώς την γραμμήν ταύτην. Δυστυχώς ή 
άσυμφωνία αυτή παρετηρη'Θη μόνον μετά τήν εκ νέου επίχωσιν τοΰ άνασκαφέντος 
μέρους, ότε δεν ήδύνατο νά εξελεγχθή πάλιν ή καταμε'τρησις.
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νείου στοάς, βαθμηδόν όμως προς δυσμάς (ήτοι προς το Γ') τό 

βάθος αύτοΰ έλαττοΰται σημαντικώς ώς έκ του άποτόμως άνυ- 

ψουμένου βραχώδους έδάφους. Οί άνώτατοι δόμοι του Γ-Γ" 

έλλείπουσιν, υπολείπονται δε οί κατώτεροι δέκα εννέα (1), έ'χον- 

τες έν όλφ ύψος 7,35, οϊτινες και παρίστανται έν τή προηγου- 

(α,ένγ) εΐκόνι έκ φωτογραφίας τίνος πεποιημένγ).

Πλήν τούτων εΰρέθησαν καί πολλά παλαιότερα τοιχάρια (β, 

β' καί β"), ών τινα διακρίνονται καί έν τή εΐκόνι, δριοια πρός 

τά έν Πρακτικοΐς 1895 πίν. 1 σημειούμενα α3 καί α4, καί τά 

πολυάριθμα κατά την νοτίαν κλιτύν τοΰ λόφου της άκροπόλεως 

έν τ9) νεκροπόλει ευρισκόμενα (2). Μεταξύ των τοιχαρίων τούτων 

εΰρέθησαν καί τρεις ορυκτοί τάφοι παιδιών τΐ, τ2 καί τ3, άνή- 

κοντες εις την εποχήν των γεωμετρικών αγγείων, ό τρίτος δ’ έκ 

τούτων κεϊται έν τοιαύτγι θέσει, ώστε είνε φανερόν δτι είνε νεώ- 

τερος των παρακειμένων τοιχαρίων, διότι άλλως θά ήτο κατε

στραμμένος κατά την οικοδομήν αυτών. Τά ευτελή άρα τοιχάρια 

ταΰτα (ώςκαί τά έν Πρακτικοΐς 1895 πίν. 1 σημειούμενα α3 καί 

α4) είνε παλαιότερα τών γεωμετρικών αγγείων σύγχρονα δέ προς 

τά έν τή παναρχαίγ νεκροπόλει εΰρεθέντα τοιχάρια τών κατω

τέρων τεσσάρων στρωμάτων, άνηκουσι δέ καί ταΰτα ώς έκεϊνα 

εις οικήματα προϊστορικών χρόνων (ΐδε καί ανωτέρω σελ. 74). 

Καί τά ένταΰθα δ’ εΰρεθέντα τοιχάρια ομοίως πρός τά έν τή 

παναρχαία νεκροπόλει διακρίνονται εις τρία στρώματα, ών κα- 

τώτατον τό β, μέσον τά β' καί άνώτατον τά β", δπερ κεϊται 

0,90 ύψηλότερον τοΰ παρακειμένου τάφου τΐ καί μ.όνον τών 

άλλων ενδέχεται \ά είνε σύγχρονον τών γεωμετρικών άγγείων 

(πιθανώτερον δ’ ομ.ως καί αυτό είνε παλαιότερον ώς καί τά 
λοιπά) (3).

(1) Ό ανώτατος Ιξ αυτών εινε lx μέλανος Ιλευσινίου λίθου, οί δέ λοιποί 
έκ πώρου.

(2) Έφημ. Άρχ. 1898 σελ. 41 εξ.
(3) Τά β Οψοΰνται μέχρι τοΰ δευτέρου δόμου τοΰ τοίχου Γ-Γ', ολίγον τι 

βαθύτερου δ! τοΰ ΰψους τούτου εινε έσκαμμένοι οί τάφοι τΐ καί τ2 (ή'τοι 6,70 
βαθύτερου τοΰ ανώτατου δόμου τοΰ Γ-Γ').Τό παρά τόν τάφον τ3 υπάρχου τοιχά- 
ριον 6' ΰψοΰται μέχρι τοΰ πέμπτου δόμου τοΰ Γ-Γ', ό δέ τάφος τ3 αντιστοιχεί 
πρός τόν τέταρτον δόμον. Τό 6" κεϊται κατά ένα έτι δόμον ύψηλότερον τοΰ β'·
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Οί τρεις τάφοι τ 1, τ2 καί τ3 ήσαν πάντες πενιχρότατοι εις 

κτερίσματα, άνήκοντες εις παιδία, όθεν καί τό μικρόν μέγεθος 

αότών. Ό τάφος τΐ κτιστός διά λίθων καί καλυπτόμενος διά 

πλακών, έχων δέ μήκος 0,95, πλάτος 0,35 καί βάθος 0,35 
άνήκεν εις παϊδα ώσεί οκταετή, ού ή κεφαλή έκειτο πρός βορ— 

ράν, ο! δέ πόδες ήσαν ολίγον τι συγκεκαμμένοι πρός άνατολάς, 

ώστε πιθανώς ό νεκρός έτάφη κατακεκλιμένος επί του δεξιού 

πλευροϋ. 'Ως κτέρισμα εΰρέθησαν έν τφ τάφω πε'ντε πόδες αγ

γείων γεωμετρικών (ώς είνε φανερόν εκ του είδους του μελανός 

γανώματος αυτών), οί'τινες άποκεκομμένοι όντες έκ τών εις ά 

άνήκον αγγείων άνεπλήρωσαν ένεκα τοΰ κωνικού σχήματος αυ

τών παρά πένησιν άνθρώποις τά κύπελλα (1). Σπουδαϊον έν 

τούτω τφ τάφω είνε ότι εγγύτατα πρός τήν δυτικήν πλευράν 

αύτοϋ εΰρέθη βόθρος τις διαμέτρου 1,10 καί βάθους 0,45, όστις 

ήτο πλήρης τε'φρας ούτε οστά ούτε άλλο τι έμπεριεχούσης, δύ- 

ναται δέ σχεδόν είπεϊν μετά βεβαιότητος νά θεωρηθή ώς επι

τύμβιος βωμός. Πρβλ. Έφημ. Άρχ. 1898 σελ. 50 καί 89.
Ό τάφος τ2 έπεκαλύπτετο διά πλακός, άλλ’ ήτο άκτιστος, 

ή πρός τήν κατωφέρειαν όμ.ως (ήτοι ή πρός άνατολάς) πλευρά 

αύτου περιεβάλλετο ύπό μιας ώμής πλίνθου. Μήκος αϋτοΰ 0,45, 

πλάτος 0,25, βάθος 0,35. ’Εντός αύτου εύρέθη νεκρός παιδιού 

καθήμενος, ώς μόνον κτέρισμα έ'χων δακτυλιοειδές τι σύρμα χαλ- 

κοΰν, όπερ πιθανώς ήτο σφηκωτήρ τής κόμης.

‘Ο τάφος τ3 (μήκ. 0,55, πλάτ. 035, βάθ. 0,35) ήτο άκτι

στος έπικεκαλυμμένος μόνον διά πλακών καί έπεστρωμένος διά 

χαλίκων, ίφ’ ών έ'κειτο σεσαθρωμένος ό σκελετός βρέφους μετά 

τής κεφαλής πρός ΝΛ. 'Ως κτερίσματα παοέκειντο δύο αγγεία 

πολύ μικρά, ών τό μεν ήτο λάγυνος αγάνωτος μετά μαστοειδούς

έπ’αύτου όπήρχον καί λείψανα ώμων πλίνθων, άτινα όμως ώς Ικ της γειτονείας 
τοΰ Γ-Γ' ήσαν συγκεχυμένα καί δέν διεκρίνοντο ασφαλώς δτι άπετέλουν τοίχον 
έπικαθη'μενον έπί τοΰ 6", ώς θπετέθη έν Έφημ. Άρχ. 1898 σελ. 43 εξ. ΙΙροσέτι 
παρετηρήθη πλησίον καί στρώμα τι κοκκινοχώματος πάχους 0,10 έπικαλύπτον 
τόν τάφον τ3 καί τά παρ’ αυτόν τοιχάρια, δπερ ίσως προήρχ^ετο έκ διαλυθει- 
σών πλίνθων.

(1) Τοιοΰτος πούς δμως εΰρέθη καί έν τώ πλουσιωτάτω τάφω τής ’Ίσιδος, 
Έφημ. Άρχ. 1898 σελ. 107.
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άποφύσεως, το δε κυαθοειδές κύπελλον μετά ποδάς διακεκοσμη- 

{/.ένον κατά τον συνήθη τρόπον των γεωμετρικών άγγείων.

Νοτιοδυτικώς του τάφου τ3 εϋρέθη προσε'τι μεγάλη πυρά 

μετά κεκαυμ,ένων οστών ανθρώπου καί οστράκων γεωμετρικών 

άγγείων, ής τό δάπεδον αντιστοιχεί προς τόν έβδομον καί όγδοον 

δόμον του τοίχου Γ-Γ . “Ισως εις αυτήν άνήκεν ή έν προτέρα 

ανασκαφή ολίγον άπωτε'ρω εύρεθεϊσα έσχάρα έξ ωμών πλίνθων 

α'" (Πρακτικά 1895 πίν. 1. Πρβλ. Έφ. Άρχ. 1898 σελ. 50).

Κατά μήνα Μάρτιον επισκοπών τά πρό πολλοΰ υπό ΦΛίου 

ανεσκαμμένα εν τώ ΐερφ προϊστορικά ερείπια, παρετήρησα ότι 

ή πρός ΒΑ γωνία του μυκηναϊκού περιβόλου του ίεροΰ (ΐδε 

Πρακτικά 1887 πίν. 1, θ , Philios, Eleusis pi. h-y, ολίγον 

τι πρός άνατολάς τής πομπικής όδοΰ) ήτο τεθεμελιωμένη επί 

χώματος, έν ώ δεεκρίνετο στρώμα τέφρας καί κεκαυμε'νης γής, 

έσκέφθην δε ότι τοϋτο ήτο προϊστορική πυρά νεκρού, όμοια ταϊς 

έν τω ΰπ’ έμοΰ άνεσκαμμένφ μέρει τής παναρχαίας νεκροπόλεως 

εΰρεθείσαις. Ύπορύξας λοιπόν μετά μεγάλης δυσκολίας τό ύπερ- 

κείμενον τείχος (1) άνέσκαψα τήν πυράν ταύτην μέχρις 0,60 

περίπου ένδοτέρω τής προσόψεως τοΰ τείχους, είδον δέ ότι τό 

στρώμα τής τέφρας αυτής σώζεται νυν εις μήκος 3,50 μ. άπό τής 

γωνίας τοΰ τείχους, άναμφιβόλως δέ θά ήτο πολύ μεγαλύτερον, 

κατεστράφη δέ τά μέν κατασκευαζομένου τοΰ προσιρκοδομημένου 

εις τόν μυκηναϊκόν περίβολον πολυγωνικοΰ τείχους (Πρακτικά 

1887 πίν. 1, θ, Philios, Eleusis pi. h-h1), τό δέ κατά τήν 

άνασκαφήν τοΰ Φιλιού. Τό μέγεθος τοΰτο καί ή έν γένει όμοιό- 

της πρός τάς πρότερον ΰπ’ έμοΰ άνεσκαμμ,ένας προϊστορικός πυ

ράς μέ πείθει ότι καί αύτη είνε πυρά νεκροΰ, κάίτοι άλλο 

τι ασφαλέστερου σημεϊον τούτου δεν παρετήρησα, (άλλ’ ουδέ

(1) Τό εξορυχθέν χώρια αντικατέστησα διά λίθων, ( μαρμάρων διά τό ευδιά- 
κριτον), Γνα μή τό τείχος μετέωρον άπομεΐναν καταπέση.
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πιθανόν ήτο να παρατηρήσω). Βέβαιον δμως είνε ότι τό πυρί

καυστου τούτο στρώρια εϊνε πολύ παλαιότερον του μυκηναϊκού 

περιβόλου του ιερού, διότι ούτος δεν ήδύνατο νά οΐκοδομηθή έπί 

γης, άν αΰτη δεν ήτο άπό μακροΰ χρόνου συμπεπιεσμένη και 

στερεά, όθεν καί ούδεμία καθίζησις παρατηρεϊται νυν έν τω τεί- 

χει. Εντός τής τέφρας εύρέθησαν άκαυστα οστά ζώου (άρνίου 

κατά πάσαν πιθανότητα) καί τινα όστρακα μυδίων (πάντα λεί

ψανα του περιδείπνου βεβαίως), προσέτι δέ ικανά όστρακα αγ

γείων, ών τά μέν ήσαν άγανώτων προϊστορικών αγγείων έξ ερυ

θρού πηλού, άλλα έξ όμοιου πηλού ίστιλβωμένου διά τριβής, εν 

όστρακον έκ πηλού ερυθρού μετά επιχρίσματος έκ πηλού υποκί

τρινου, τεμάχιον νησιωτικού αγγείου μεταπεποιημένον εις βέμ- 

βικα, καί τέλος μικρότατον τεμάχιον λεπτού άγγείου έξ ερυθρού 

πηλού μετά παχέος μελανού χρώματος, όπερ ίσως ανήκει εις τό 

παλαιότατον είδος των μετά γανώματος μυκηναϊκών όστράκων(Ι). 

"Αλλα προϊστορικά όστρακα αγγείων εύρον όμοΰ μετά οστών 

προβάτου (2) υποκάτω τού στρώματος τής τέφρας εντός φυσικής 

κοιλότητος τού βράχου ύπαρχούσης πλησίον αυτής τής γωνίας 

τού εΐρημένου μυκηναϊκού περιβόλου, ής ό πυθμήν κεϊται 0,70 

περίπου υποκάτω τών λίθων τού τείχους. Τά πλείονα τών οστρά 

κων προήρχοντο ώς είκάς έξ ευτελών άγανώτων αγγείων έκ πη

λού ερυθρού ή ξανθού, αλλά καί έκ τών λεγομένων λυδχκών 
(ήτοι τών έκ μέλανος πηλού) εύρέθησαν ικανά καί άλλα έκ 

τών ^λεγομένων νησιωτικών, όμοιων τοϊς εξ Αίγίνης γνωστοϊς 

(Έφημ. Άρχ. 1896 πίν. 10 άριθ. 1-6. Πρβ. καί Έφημ. 

Άρχ. 1898 σελ. 63 Ιξ.). Τά τελευταία ταΰτα, ήτοι τά νη

σιωτικά ήσαν τά βαθύτατα εύρεθέντα επ’ αυτού τού βράχου.

"Αλλην προϊστορικήν πυράν παρετήρησα υποκάτω τών λίθων 

τού προϊστορικού τοιχαρίου θ'" (Πρακτικά 1887 πίν·. 1 = ΡΜ· 

lios, Eleusis, pi. 1,), άπέχοντος 7,50 μ. περίπου άπό τού προ· 1 2

(1) FurtwSngler-Loschke Myk. Vasen σε).. VII, α' είδος τής II κατη- 
γορίας. Εννοείται δτι τό δστρακον τούτο πιθανώτατα είνε πολύ νεώτερον τής 
πυράς κατά τύχην παραπεσόν εις αυτήν.

(2) Άνεγνώρισεν αυτά ώς τοιαύτα ό καθηγητής τής ζωολογίας Ν. Ατ*ο- 
στολιδης.
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ειρημένου μυκηναϊκού περιβόλου προς βορραν. Ή τέφρα της πυ

ράς ταύτης είνε παχύτατη καί λευκή (1) σωζομένη εις μήκος 

2,40, προφανώς δε είνε πολύ παλαιοτέρα του τοιχαρίου θ'", 

διότι τοΰτο ώκοδομήθη έπ’ αυτής ώς επί στερεού εδάφους. "Ο

στρακα εύρον έν αυτή ολίγα, λυδικά καί νησιωτικά. Με'γα μέρος 

τής τέφρας ταότης άφήκα άνέπαφον, ϊνα μη καταστρέψω όλο- 

σχερώς τό έπ’ αυτής ώκοδομημένον τοιχάριον, άφοϋ δέν ήλπιζον 

νά εύρω τι σπουδαϊον έν αυτή.

"Αλλοι τάφοι μετά γεωμετρικών αγγείων,όμ,οιότατοι τοϊς κατά 

τούς πρός νότον πρόποδας τοΰ λόφου τής άκροπόλεως, εΰρέθησαν 

κατά μήνα Σεπτέμβριον ύπό τοΰ ϊατροϋ Β. Μορφοπούλου έν τώ 

ύπογείω τής νεόδμητου οικίας αύτοΰ κειμένης πλησίον τοΰ σιδη

ροδρομικού σταθμοΰ μεταξύ τής γραμμής τοΰ σιδηροδρόμου καί 

τής εις Θήβας άγούσης αμαξιτής όδοΰ, μόλις είκοσι βήματα πρός 

άνατολάς των ερειπίων τοΰ γνωστοΰ ρωμαϊκού υδραγωγείου καί 

τής σημερινής όδοΰ, ήτις άγει παραπλεύρως τοΰ υδραγωγείου τού

του έκ τής παρά τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν πλατείας εις τά ερεί

πια τών Μεγάλων Προπυλαίων. Οΐ τάφοι ούτοι ήσαν έπίσης εις 

αλλεπάλληλα στρώμ.ατα διατεταγμ.ένοι, πιθανώς δέ καί νεώτεροι 

τάφοι (μετά μελανομ,όρφων άγγείων) ύπήρχον αυτόθι, άλλ’ ούτοι 

ήσαν κατεστραμμένοι, διότι τά υπόγειον δεν έσκάφη όλον νΰν τό 

πρώτον, άλλ’ ηΰρύνθη μόνον ύπαρχον καί πρότερον.Τό κατώτα- 

τον στρώμα τών τάφων κεϊται έν τή άμμω τοΰ έν χρόνοις πα- 

λαιοτέροις τών εύρεθέντων τάφων αύτόθεν διεοχομ.ένου έλευσινια- 

κοΰ Κηφισοΰ (2). Ή παλαιοτάτη αύτη κοίτη του ποταμοΰ ήτο 

αυτόθι πολύ πλατεία, διότι κατεϊχεν άπαν τό πλάτος τοΰ έκσκα 

φέντος υπογείου, έκτεινομένη καί περαιτέρω έκατέροθεν άλλ’υ

πήρχε καί ύψηλότερον έτερον στρώμα άμμου νεώτερον τών τά

φων, άλλά πολύ μικρόν. Οί εΰρεθέντες τάφοι ήσαν τουλάχιστον 

πέντε, ών εις ορυκτός, δύο όστεοδόχα άγγεϊα καί δύο πυραί. Ό

(1) ΓΙρβλ. Έφημ. Άρ/. 1898 σελ. 68.
(2) "Ιδε τά ότ’έμοϋ γεγραμμένα έν Πρακτικοΐς τοΰ 1897 σελ. 105 εξ.
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άξιολογώτατος των τάφων άνήκεν εις τό κατώτατον στρώμα 

καί ήτο κτιστός έπικεκαλυμμένος διά πλακών, εμπεριείχε δέ 

όστεοδόχον άμφορέα ύψους 0,53 σχήματος οΐου ό έν Έφημ. 

Άρχ. 1898 πίν. 3 άριθ. 8, έν ω ύπήρχον κεκαυμένα τά οστά 

δύο νεκρών, τοΰ μέν παιδικής ηλικίας του δέ ανδρικής. Ό άμ- 

φορεύς ούτος έν μέν τφ λαιμφ εινε διακεκοσμημένος διά πολ

λαπλής όρθογωνίως τεθλασμένης γραμμής, την δέ κοΛίαν έχει 

μέλαιναν πλην δύο τετραγώνων πεδίων έκατέροθεν, πληρουμέ- 

νων δι’αλλεπαλλήλων όξυγωνίως τεθλασμένων γραμμών.Τό στό- 

μιον αύτοΰ έπεκάλυπτε ταπεινή πυξίς πλουσίως έξωθεν καί έ'σω- 

θεν διά γεωμετρικών κοσμ.ημάτων πεποικιλμένη.

Έν τφ αύτφ ύπογείφ εύρέθη καί οικοδόμημά τι έκ συμπή- 

κτων λίθων (άρουραίων) τής αυτής κατασκευής προ τά έν Πρα- 

κτικοϊς 1897 σελ. 105 έξ. μνημονευόμενον πρόχωμα του πο

ταμού, πιθανώς δέ συνέχεται μετά τοΰ προχώματος άδηλον εις 

τί χρησιμεΰον.

Έτέρα ιδιωτική σκαφή ή τοΰ Δ. Μεθενίτου άπεκάλυψεν ίκα- 

νάς έπιγραψάς καί γλυπτά άνήκοντα προδήλως εις ίδιον Ιερόν 
’Ασκληπιού καί δή παλαιόν, ήτοι ήδη άπό του Ε' π. X. αΐώ- 

νος ίδρυμένον, ώς άποδεικνύει ή παλαιοτάτη τών εύρεθεισών έπι- 

γραφών.Τάς αρχαιότητας ταύτας ό Δ. Μεθενίτης λέγει ότι εύρε 

τάς μέν τώρα τάς δέ άλλοτε (1) έν τινι άμπέλω αύτοΰ κειμένγ 

παρά τήν δεξιάν όχθην τοΰ έλευσινιακοΰ Κηφισοΰ εν χιλιόμετρον 

περίπου έξω τής νυν κώμης Έλευσΐνος, εκατόν δέ περίπου μέτρα 

πρός δυσμάς τών λειψάνων τοΰ γνωστοΰ παλαιοΰ υδραγωγείου. 

Έπισκεφθείς τήν άμπελον ταύτην είδον αληθώς μικρά τινα λεί

ψανα μεταγενεστέρων κτισμάτων, άλλ’ έπειδή τά μέρος τοΰτο είνε 

έκτεθειμένον εις τάς πλημμύρας τοΰ ποταμοΰ, όστις πολλάκις αλ- 

λάσσει κοίτην άναμφιβόλως δέ καί αύτόθεν διήλθεν δχι άπαξ, 

μοί φαίνεται πως δύσκολος ή ΐδρυσις ίεροΰ έν τοιαύτν) θέσει.

’Αλλά τοΰτο ευκόλως δύναται νά έξακριβωθή διά μικράς άνα- 

σκαφικής έργασίας1 έλπίζων δ’ ότι τά γενόμενα ευρήματα δύ· 

(1) Πρβλ. καί Έφημ. Αρχ. 1892 σελ. 115 ίιποσημ. 3,
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νανται νά συντελέσωσιν, ώστε νά μη άναβληθή επί μακράν η έπι- 

χείρησις της άνασκαφής ταύτης ύπό της ’Αρχαιολογικής Εται

ρείας.σπεύδω νά ανακοινώσω ενταύθα τα άξιολογώτερα των αρ

χαίων, δσα μοι έπέδειξεν ό Δ. Μεθενίτης ώς έν τη είρημένη 

άμπέλω αύτοΰ εύρημένα.

1 . Στήλη έκ μελανός έλευσινίου λίθου, σχήματος αρχαϊκού, 

οίον λ.χ. έν Mitth.d. Inst. Athen 1896 σελ.295 φέρουσα άνω

θεν τετράγωνον κοιλότητα, έν ή ήτο έμπεπηγμε'νον ανάθημά τι. 

“Υψος αυτής 1,16, πλάτος παρά την θέσιν τής επιγραφής 0,29, 

πάχος 0,23. Μέγεθος των γραμμάτων 0,02. Τά γράμματα είνε 

άμελώς κεχαραγμένα, το σχήμα δέ τής στήλης καί ή ορθογρα

φία του τρίτου στίχου (ΟΙ = φ) δηλοΰσιν οτι δέν είνε νεωτέρα 

του τέλους του Ε' αίώνος (τουλάχιστον πολΰ νεωτέρα).

Α Π A Τ Ο Υ Ρ I 
Ο ί ΑίΚΛΗΓΙ 
ΟΙΕΥΞΑΜΕΚΟ 
ί ΑΡΕΟΗΚΕΚ

Άπατούρι- 

ος Άσκληπι- 

οι εύζάμενο- 

ς άνέθηκεν.

2. Βάσις έκ λευκοΰ μαρμάρου μετά μέρους των ποδών αγάλ

ματος νεανίο-υ, ώς φαίνεται, άνωθεν. Πλάτος 0,89, πάχος 0,69, 

ύψος 0,24.Έκ των ποδών ό άριστερός έρείδεται επί τοΰ έδάφους, 

ό δέ δεξιός είνε μετέωρος.Γράμματα μετά έξογκωμάτων κατά τά 

άκρα άνήκοντα πιθανώς εις τόν F' π. X. αιώνα- μέγεθος αυτών

0,025.

ΕΠΙΚΡΑΤΗ* 
Π Α Μ Φ I Λ Ο Υ 
ΛΕΥΚΟΝΟΙΕΥ* 
Α* ΚΛΗ ΠΙΩΙ

Έπικράτης

ΙΙαμφίλου

Λευκονοιευς

Άσκληπιώ.

3· Ιΐίνας αναθηματικός μετά έμβόλου κάτωθεν. “Υψος 0,17 

άνευ τοΰ έμβόλου, πλάτος 0,11, πάχος 0,03. Φέρει άνάγλυφον 

μαστόν γυναικός.

ΙΣΙΑΣ 

Α Σ Κ Λ Η 
nilJUEYXHN

Ίσιάς 

Άσκλη

πιώ ευχήν.
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4. ΓΙλάξ τετράπλευρος έκ γλαυκοχρόου μαρμάρου. "Υψος 

0,23, πλάτος 0,27.

ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΣ
ΙΕΡΟΦΑΝΤΟΥΖΑ
ΚΟΡΕΥίΙΝ ΑΣΚΛΗ
ΠΙΟΥΚΑΙΥΓΙΑΣ
ΑΝΕΘΗΚΕΝΤΟΠ
ΡΟΝΑΟΝΚΑΙΤΟ
ΝΟΙΚΟΝΕΠΙΚΑ
ΛΛΙΚΡΑΤΙΔΟΥ
ΑΡΧΟ NT Ο Σ

Ευφρόσυνος 

ιεροφάντου ζα- 

κορεύων ’Ασκλη

πιού καί 'Υγίας 

άνέθηκεν το π

ρόναον καί το

ν οίκον επί Κα- 

λλικρατίδου 

άρχοντος

5. ΙΙίναξ εκ λευκοϋ μαρμάρου έλλιπης άνωθεν καί πρός άρι- 

στεράν. Πλάτος 0,30, ύψος 0,23, πάχος 0,03. Ή πρώτη έπι- 

γραφή υπάρχει εντός άναγλύφου στεφάνου δάφνης (η ελαίας), ή 

δε δεύτερα κάτωθι τοϋ στεφάνου.

tα

Ε I C I Δ Ο Τ Ο C 
ΠΑΡΡΑΕΙΟΥ 
ΦΥΛΑΕΙΟΕΙΕ 

ΡΑΤΕΥΩΝΑιΊΕ 
Θ Η Κ Ε

Είσίδοτος 
Παρρασίου 

Φυλάσιος ίε- 

ρατεύων άνέ- 

θηκε.

ΟΡΘΡΑΓΟΓΑΕ ΕΙΕΙΔΟΤΟΥ 
ΦΥΛΑΕΙΟΕ ΚΛΕΙΔΟΥΧΟΕ

Όρθαγό(ρ)ας Είσιδότου 

Φυλάσιος κλειδοΰχος

6. Τεμάχιον μαρμάρου λευκοϋ έκ κυλινδρικής τίνος βάσεως

6
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άποτετμημένον, πανταχόθεν ελλιπές. "Υψος 0,065, περίμετρος

0,20.
_ΙΙΑ1ΔΑΙ_ΑΙ'' . . (π)αϊδα(ς) άν-

Γ Β Η A C I Ν Ε [εΰσε]βήα ;

~ν/ (ΟΥ)

Πλήν των ενεπίγραφων τούτων μνημείων εύρέθη καί άγαλμα 

μαρμάρινον άνδρός άκέφαλον καί τέχνης κακής των ρωμ,αϊκών 

χρόνων, άνάγλυφον μετά Ιΐανίσκου ύψους 0,14 καί άλλα τινά.

Πλήν τής άνασκαφής έγένετο κατά τον αυτόν χρόνον καί 

άλλη έργασία έν τω μουσείφ πρός τοποθέτησιν καί τακτοποίη- 

σιν των νεωτε'ρων ευρημάτων, ήτις ήτο τά μάλιστα δυσχερής 

ένεκα τής μεγάλης έλλείψεως χώρου άναποφεύκτους καθιστώσης 

έπανειλημμ,ένας μ.ετακινήσεις των πρότερον έν τω μ.ουσείφ ΰπαρ- 

χουσών άρχαιοτήτων. ’Ιδίως διεσκευάσθη όλως έζ ύπαρχής έν 

των πέντε δωμ.ατίων του μουσείου, ήτοι τό έμπεριέχον πρότερον 

μέν τά τεμάχια των γλυπτών καί τά μικρότερα άκέραια ανά

γλυφα, νυν δέ το κιονόκρανον των Μικρών Προπυλαίων. ’Ηδη διά 

τής νέας διασκευής τό δωμάτιον τούτο περιλαμβάνει σχεδόν 

πάντα τά τεμάχια, άτινα πρότερον περιείχε πολύ καλύτερον δέ 

εκτεθειμένα, καί προσέτι τό πλεΐστον μέρος των ευρημάτων τής 

νεκροπόλεως εύσυνόπτως κατατεταγμένα κατά τάφους. Πάντα 

τά έν τή νεκροπόλει ύπ’ έμοΰ εύρεθέντα αγγεία καί λοιπά αντι

κείμενα άπό τοΰ έτους 1895 μέχρι του 1897 κατεγράφησαν λε

πτομερώς έν εύρετηρίφ πεοιλαμβάνοντι πλέον τών χιλίων άριΟ- 

μών. Τά δέ ευρήματα του 1898 επίσης εύσυνόπτως κατά τάφους 

διατεταγμένα έκαθαρίσθησαν πάντα εκ τών χωμάτων και συνεκολ- 

λήθησαν δι’ έργασίας τοΰ Ίωάννου Παπανικολάου, ώστε νυν είνε 

πρόχειρα εις μελέτην. Ο αυτός ΙΙαπανικολάου έξετέλεσε καί πλεί- 

στας άλλας συγκολλήσεις παλαιοτέρων εύρημ,άτων, έζών άζιον ιδίας 

μνείας είνε μέγας αναθηματικός πίναζ πήλινος φέρων άνάγλυφον δφιν
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έ'χων δε νυν ώς είνε συγκεκολλημένος ύψος μέν 1,58, πλάτος δέ 

1,05. "Απας ό πίναξ ήτο βεβαμμ,ένος διά λευκου χρώματος, εν 

δέ ταϊς φολίσι τοΰ δφεως ύπάρχουσιν ίχνη καί κυανοΟ χρώματος 

καί έρυθροΰ. Δυστυχώς το πλεϊον μέρος τοΰ πίνακος τούτου είνε 

ήφανισμένον καί άνεπληρώθη διά γύψου, άλλ’ άπαν το με'σον 

τοΰ σώματος του δφεως συνεπληρώθη μετά βεβαιότατος κατά 

άσφαλή ’ίχνη καί μόνον ή ουρά καί ή κεφαλή είνε άπλώς κατ’ ει

κασίαν προστεθειμένα!- έκ βεβαίων ιχνών όμως ήτο φανερόν δτι 

ή κεφαλή ΰψοΰτο ύπεράνω τοΰ έδάφους τοΰ πίνακος, όπως καί 

έν τή συμπληρώσει Ό πίναξ ούτος εΰρέθη τφ 1883 υπό Φι

λιού, φαίνεται δ’ ότι ήτο ανατεθειμένος έν τφ Τελεστηρίφ εις 

τινα τών χθονίων θεών (πιθανώς την Δήμητρα) ώς έκ τής 

εργασίας δε φαίνεται έ'ργον παλαιότερον τών μακεδονικών χρό

νων. "Αξιόν σημειώσεως είνε ότι πήλ'-vot πίνακες μικροΰ μεγέ

θους μετά αναγλύφου δφεως εΰρεθησαν πολλοί έν Λυκοσούριγ, 

ώς μοι είπεν ό κ. W. Reichel, όστις εϊδεν αυτούς παρά τινι 

χωρικφ. Καί έν αύτφ δε τφ μουσείφ τής Έλευσΐνος υπάρχει τε- 

μάχιον όμ,οίου πίνακος μικροΰ κατά τό μέγεθος.

*Η έν Πρακτικοϊς τοΰ 1897 σελ. 91 έκφρασθεϊσα έλπίς ότι 

έμελλον νά εύρεθώσι καί άλλα τεμάχια έκ τοΰ σκύφου τής Άν- 

θίππης έπραγματοποιήθη, ώστε νέα έ'κδοσις αύτοΰ είνε νΰν αναγ

καιότατη .

Δυστυχώς τό μουσεΐον ύπερεπληρώθη αρχαιοτήτων ούτως, 

ώστε όχι μόνον τά μέλλοντα εύρήμ.ατα δεν δύναται πλέον νά 

περιλάβη, άλλ’ ουδέ τά υπάρχοντα είνε ευκόλως προσιτά. IIρό 

πάσης έπεκτάσεως τής άνασκαφής λοιπόν έπιβάλλεται ή έπαύ- 

ξησις τοΰ μουσείου.

Ανδρεας Ν. Σκγας
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ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΣΟΥΝΙΩ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΟ 1898

Ή κατά τό παρελθόν έτος έν Σουνίω γενομένη άνασκαφή διήρ- 

κεσεν επί πέντε καί πλέον μήνας' ήτοι από τών αρχών ’Ιουλίου 

μέχρι τών αρχών του Δεκεμβρίου. Έπερατώθη δε ή άνασκαφή 

καί έκκαθάρισις οΰ μόνον του ναού τής’Αθηνάς (ϊδ. Πρακτ. παρ. 

έτους), άλλα καί παντός σχεδόν του περί αυτόν πεφραγμένου χώ

ρου, τουτέστι τοΰ περιβόλου αΰτοΰ. Καί έν τφ ναφ μέν, πλήν 

μικρών τινων άλλων λεπτομερειών, περί ών έν οΐκείψ τόπφ θά 

έκθέσωμεν τά δέοντα, ούδέν Ετερον άπεκαλύφθη συμπληρωτικόν 

τής τε μελέτης καί τοΰ σχεδίου, τοΰ ύπό τοΰ κ. Dorpfeld εν τοις 

Mittheilungen τοΰ 1884 δημοσιευθέντος η ότι 6 ναός ούτος 

Εφερε καί έσωτερικώς, έν τφ σηκφ δηλονότι, διπλοΰν στοίχον κιό

νων, όπως ό Παρθένων καί Ετεροι αρχαίοι ναοί, τοΰθ’ όπερ ό κ. 

Dorpfeld δέν ήδύνατο νά γνωρίζγι κατά την έκπόνησιν τοΰ 

σχεδιαγράμ.ματος τοΰ ναοΰ, μή όντος τούτου τότε δεόντως άνε- 

σκαμ,μένου. Ή άνασκαφή άπεκάλυψε πρός τούτοις ότι ό ναός, 

καιά τήν δυτικήν κυρίως πλευράν αϋτοΰ, ύπέστη άγρίαν ιερό

συλων έπιδρομ.ήν, ών εργον είνε ή άπό τών θεμ.ελίων σχεδόν 

εΐπεϊν άνατροπή παντός τοΰ κρηπιδώματος τοΰ όπισθοδόμου ! 

Τά υψηλόν δηλ. έκ πωρίνων ορθογωνίων λίθων κρηπίδωμα τοΰ 

ναοΰ, τό εις τάν άρχαιότερον ναόν (τάν πώρινον καλούμενον καί 

ύπό τών Ιίερσών καταστραφέντα) άνήκον, τά υψηλόν, λέγο— 

μεν, κρηπίδωμα τοΰτο κατά τήν ΒΔ τοΰ ναοΰ γωνίαν άπε- 

σπάσθη έξ ολοκλήρου διά μοχλών' κεϊνται δε οι έκ τούτου λίθοι 

τανΰν κάτωθεν τοΰ ναού έν τφ περιβόλω. Ευχερής ούτω καί οΰ 

πάνυ δαπανηρά θά ήτο ή έπανίδρυσις τούτων, καί συνεπώς ή 

έπανόρθωσις τοΰ κρηπιδώματος τοΰ ώραίου ναοΰ, όστις, άνευ 

τούτου, ού μόνον τά νΰν άσχημος τήν θέαν είνε, άλλά καί έν τφ
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μέλλοντι λίαν έσται επισφαλής, καθόσον, ώς γνωστόν καί έξ άλ

λων ναών, τό έσωτερικόν τοϋ κρηπιδώματος — τό μεταξύ τοί

χων δηλ. διάστημα — πεπληρωμένον εινε διά μικρών αργών λί

θων καί χώματος κατά στρώματα, τοΰτο δε', φυσικώς, έκλιπόν- 

των τών συγκρατούντων τοίχων, θά έξαφανισθή συν τώ χρόνω. 

Έπεσκεύασα προχείρως (διά ξηρολίθου τοιχώματος) καί συνε- 

κράτησα τό διασωθεν μέρος του κρηπιδώματος, άλλ’ άνευ της 

γενναίας άποφάσεως τής έπανορθώσεως τούτου ό ναός μετά 

πάροδον δεκαετηρίδων τινών, ελάχιστα θά περισώζγι ίχνη τών 

βάσεων αΰτοΰ.

Έν ,τώ περιβόλια, άνασκαφέντι ώς εϊπομεν καί τούτφ, άπε- 

καλύφθη μακρά στοά, την βορείαν καί δυτικήν τούτου πλευράν 

περιβάλλουσα καί άργομ.ένη άπό τών Προπυλαίων, ών ή άνα- 

σκαφή άπεκάλυψεν επίσης τό ακριβές σχέδιον, διάφορον έν πολ- 

λοΐς τοϋ έν τώ συγγράμματι <( Antiqu. of Attika» δημο- 

σιευθέντος. Τά Προπύλαια ταϋτα ειχον τρεις εισόδους, ών ή 

μεσαία, διά τάς άμαξας προωρισμένη ούσα, καί εύρεϊα ίκανώς 

είνε καί δι’ επικλινούς οΰδοϋ έφωδιασμένη. Άνά δύο κίονες (δω

ρικού ρυθμοΰ) έσωθεν καί έξωθεν τής εισόδου έκόσμουν συγκρα- 

τοΰντες τό έπιστέγασμ.α τών πυλών τούτων δι’ ών είσήρχετό τις 

εις τον περίβολον τοϋ ναοΰ.

’Εκτός τών άνωτέρω έκτεθεισών έργασιών, τών γενομένων έπ: 

τοϋ ναοΰ καί έν τω περιβόλιρ καί περί τών αποτελεσμάτων τών 

όποιων έν προσέχει πραγμ.ατείμ ημών, δημ.οσιευθησομ.ένγ] έν τή 

Άοχ. Έφημερίδι μετά τών οικείων σχεδίων (έκπονηθέντων ήδη 

ύπά τοϋ μ,ηχανικοΰ κ. Ίωαννίτου) θά άσχοληθώμ,εν, έτέρα τις 

έργασία έγένετο έπι τοϋ ΒΔ τοϋ ναοΰ τής Άθηνάς κειμένου τα- 

πεινοτέρου υψώματος, τοϋ άπέχοντος τοϋ ναοΰ περί τα πεντα

κόσια μέτρα.
Έπί τοϋ ύψώμ.ατος τούτου ύπήρχεν ορατός περίβολος έ< 

πολυγωνικών ογκολίθων κατεσκευασμένος, ορατά δ’ έπίσης έκειντο 

λείψανα κτιρίου τινός, άλλά ταϋτα εις ελάχιστα θρύμματα — 

μαρτύρια φοβέρας καταστροφής. Ιίαραδόξως τά μέρος τοΰτο εις 

οΰδέν τών νεωτέρων σχετικών συγγραμμ-άτων μνημ.ονεύεται — 

τοϋ γερμανικού Χάρτου μη έξαιρουμένου.Μόνον ό μακαρίτης Λόλ-
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λιγκ, έν τή νεωτέρα έκδόσει τοΰ Baedecker ποιείται μνείαν τοϋ 

μέρους τούτου έφιστών την προσοχήν τοϋ επισκέπτου εις λείψανα 

κτιρίου τινός. Έν άγνοια διατελών τής σημειώσεως ταύτης τοΰ 

Λόλλιγκ, έπεχείρησα την έρευναν τοΰ [Λερούς τούτου, τοΰ άλλως 

τε προδήλως ΰποκρύπτοντος οικοδόιΛημά τι άρχαιον, καί ή σκα

πάνη άπεκάλυψε την βάσιν λίαν παραδόξου κτιρίου όπερ, ευ

θύς έξ άρχής δεν έδίστασα, ριεθ' όλην την άνωμαλίαν αϋτοΰ νά 

καλέσω ναόν, τοΰτο δέ και ό κ. Dorpfeld έλθων έπί τόπου 

καί έξετάσας τό κτίριον παρεδέχθη. Το παράδοξον τοΰτο κτί- 

ριον, ούτινος τό δάπεδον ελάχιστα ΰψοΰται υπέρ τό φυσικόν 

έδαφος, έφερε στοάν έκ πωρίνων κιόνων μόνον κατά τάς δύο 

αύτοΰ πλευράς, την ανατολικήν δηλ. καί μεσημβρινήν, των 

δύο άλλων ούσών γυμνών. Ό Ολικός δήλα δη τοΰ ναοΰ αύ

τοΰ είνε σχεδόν τετράγωνος (19χ14) ή οροφή δ’ αύτοΰ έκρα- 

τεϊτο υπό τεσσάρων κιόνων ιδρυμένων έν τφ μέσω. ’Όπισθεν 

τούτων, κατά τό δυτικόν τοΰ κτιρίου, κιγκλίδωμα άπεχώριζε 

μικρόν τοΰ ναοΰ μέρος, ένθα έφυλάσσετο τό άγαλμα, ώς τά νΰν 

πλακόστρωτον έδαφος έπί τοΰ μέρους τούτου πρόδηλον καθιστά. 

Έν γένει τό κτίριον είνε ιδιόρρυθμον καί φαίνεται άνήκον (άρ- 

χικώς τούλάχιστον, διότι τά σωζόμενα αύτοΰ μέρη προέρχονται 

ώς τά πολλά έξ έπισκευών μεταγενεστέρων) είς έποχήν άρχαιο- 

τέραν τοΰ ναοΰ τής Άθηνάς. 'Ως προς τον προορισμόν τοΰ κτι

ρίου τούτου έλπίζομεν νά δυνηθώμεν νά ΰποστηρίξωμεν έν τή 

σχετική πραγματεία ημών ότι τοΰτο είνε ό αλλαχού έν Σουνίω 

τοποθετούμενος ναός τοΰ ΙΙοσειδώνος.

Ευρήματα κινητά αί άνασκαφαί ημών αύται δυστυχώς ελά

χιστα έφερον είς φώς- έξαιρέσει χαλκοΰ τινός μηχανήματος προς 

άνέλκυσιν τών μαρμάρων κατά τήν οικοδομήν τοΰ ναοΰ τής 

Άθηνάς, όπερ όντως είνε πολλοΰ άξιον, καί σφαιρών τινών λί

θινων ένεπιγράφων- τά λοιπά ευρήματα (άγγεϊα καί χαλκά αν

τικείμενα) δεν είνε άξια μνείας.

Β. Σταης
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Καί εφέτος αί έν Έρετρίικ έργάσίαι περιωρίσθησαν μέχρι τοΰ 

Νοεμβρίου εις την άνασκαφην τάφων, τόν κύριον σκοπόν της εις 

Ερέτριαν άποστολής μου, μόνον δέ κατά Σεπτέμβριον, ότε διέ— 

τριβον έν Βάθεια ερευνών τα έκεϊ υπάρχοντα Έρετρικά νεκοο- 

ταφεϊα, ήσχολήθην έν παρέργω καί εις άναζήτησιν τοΰ υποτιθε

μένου ώς κειμένου έν Βάθειρι η πλησίον ταύτης σπουδαιοτάτου 

Έρετρικοΰ ίεροΰ τής Άμαρυσίας Άρτέμιδος- άπό δέ τοΰ Νοεμ

βρίου έπεχείρησα την άνασκαφην περιέργου 'Ρωμαϊκού οικοδο

μήματος κειμένου προ τής δυσμικής πύλης τής πόλεως, εις δ 

τυχαίως προσέκοψα κατά την έρευναν τοΰ κατ’ εκείνο τό μέρος 

νεκροταφείου.

Άνεσκάφησαν έφέτος πάντα τά δυσμικά νεκροταφεία τής 

’Ερέτριας, ήτοι τό παρά τό ήρειπιωμένον 'Τγιονομεϊον των Νέων 

Ψαρρών, τά ολίγον βορειότέρον τούτου παρά την έκ Χαλκίδος δη

μοσίαν οδόν έν τω άγρφ του Νικολάου Βελισσαρίου κείμενον, καί 

έπΐ τοΰ έκτεταμένου νεκροταφείου του εκατέρωθεν τής αρχαίας 

όδοΰ ’Ερέτριας Χαλκίδος όσα σημεία είχον μείνει άθικτα κατά 

τάς διαρκώς άπό δεκαετίας καί πλέον γινομένας φανεράς καί 

κρύφιας άνασκαφάς, ήρευνήθησαν δέ καί διάφορα μικρότερα νε

κροταφεία κείμενα ομοίως έπί τοΰ δυσμικοΰ πεδίου τής Ερέτριας, 

άτελώς ύπό διαφόρων μέχρι τοΰδε άνεσκαμμένα. Έπί τών άνα- 

τολικώς τής ’Ερέτριας κειμένων νεκροταφείων μικρά μόνον έρ- 

γασία, εΐκοσαήμερος, εγένετο έν Βάθειρ: καί πλησίον ταύτης.

Τό πλεΐστον τών άνασκαφέντων τάφων άνήκεν εις τους χρό

νους τής ς' π X. έκατονταετηρίδος, ήσαν δ’ οί πλεϊστοι τούτων 

σχετικώς βαθέα (1 μέτρον —1,60 ή καί βαθύτερα) ορθογώνια 

ορύγματα (πλάτ. 0,80-1), εις ών την βάσιν έσκάπτετο στε- 

νότερον όρυγμα (0,55-0,60 πλάτους καί όμοιου σχεδόν βά

θους) έπιτήδειον ή νά δέχηται αυτόν τόν νεκρόν ή την ξυλίνην
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λάρνακα έν η κατέκειτο συνήθως θαπτόμενος ό νεκρός καί ής 

συχνότατα εύρίσκομεν τούς ήλους πολλάκις δέ καί τεμάχια του 

ξύλου. Τό στενότερον τοΰτο όρυγμα, ό κυρίως τάφος, εκαλύπτετο 

δι’ άκατεργάστων πλακών, ό δ’ υπέρ τοΰτο λάκκος έπληροΰτο 

θαλασσίας άμμου ή καί χώματος' ενίοτε, σπανίως όμως, άντί τοΰ 

συνήθους φυσικοΰ εδάφους τοΰ τάφου έχρνισίμ.ευεν ώς τοιοΰτον 

στρώσις έκ μεγάλων (0,50-0,60) τετραγώνων κεραμίδων. Πολ

λοί επίσης των τάφων των χρόνων τούτων ήσαν τοΰ σχήμ.ατος 

των εκ κεραμίδων καλυβοειδών, ους περιγράφει ό Τσούντας έν 

Άρχαιολ. Έφημερίδι 1886 σελ. 38, έλάχισται δέ μόνον λάρ

νακες εύρέθησαν διαφόρου ύλης (πηλοΰ, πώρου).

Εις τούς τάφους των χρόνων τούτων ανάγονται καί οι άνευ- 

ρεθε'ντες πολλοί μικροί πίθοι, έν οίς λαυ.βανομένοις μόνοις ή άνά 

δύο (προσεκολλώντο ασφαλώς τά στόμια δύο ισομεγεθών πίθων 

πλαγίως κειμένων, άφ’ οϋ έτίθετο έντός αυτών κατά τό ήμισυ 

εις έκαστον ό νεκρός) έθάπτοντο παΐδες μικράς ή καί μ,έσης ήλι— 

κίας (ύψος αυτών σύνηθες 0,50-0,70 καί πλέον, άπαξ 0,40 

μετά σκελετοΰ βρέφους, ώς φαίνεται, καί σπανιώτερον μέχρις 1 

μέτρου' τό πλάτος αυτών σχετικώς λίαν μέγα). Οι πίθοι ούτοι 

έ'κειντο πλαγίως έντός τοΰ εδάφους υποστηριζόμενος καί διά λί

θων, έτίθετο δ’ έντός αυτών ό νεκρός έ'χων την κεφαλήν πρός τό 

στόμιον έστραμμένην. Τά στόμια τούτων έκαλύπτοντο ή δι’ επί

τηδες κατεσκευασμένων καλυμμάτων ή διά τυχαίων πλακών, 

έτηρεϊτο δέ καί έν τούτοις αύστηρώς τό έθος τού νά θάπτηται ό 

νεκρός έχων τήν κεφαλήν πρός Άνατολάς. Οί πλεϊστοι τών εύ- 

ρεθέντων ούτω πίθων ήσαν κοινότατοι καί άνευ τινός άξίας, 

άλλ’ εις την κατηγορίαν τών τάφων τούτων δέον νά άναχθώσι 

καί δύο πολύτιμοι μ.ελανόμορφοι αμφορείς, οΐτινες εύρέθησαν 

έ'χοντες ομοίως σκελετούς μικρών παιδιών. Ό είς τούτων (εύ- 

ρέθη έντός δημοσίου κτήματος παρά τό Ύγιονομεΐον) έχει ύψος 

0,90 και είνε τοΰ συνήθους σχήματος τών έξ ’Ερέτριας άμφο- 

ρέων, ε'χει δήλα δη ευρεϊαν γαστέρα, υψηλόν κωνικόν πόδα καί 

μέγαν λαιμόν, φέρει δ’ εκατέρωθεν τής γαστράς παρά τάν λαι

μών δύο διπλας καθέτους λαβάς καί έχει έπίτηδες κατεσκευα- 

σμ.ένον κομ.ψόν πώμα. Ως έκ τής φύσεως τοΰ έδάφους, εν ω
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έκειτο ό άμφορεύς, άπολιθωθείσης θαλασσίας άμμου, έξήχθη οΰ- 

τος εις τεμάχια, κατωρθώθη δ’ όμως άνευ σημαντικής βλάβης 

νά συγκολληθή και νά άναλάβ/ι τό πρώτον αύτοϋ σχήμα.'Ολό

κληρον τό σώμα αύτοϋ καλύπτεται υπό εικόνων, παρίσταται δ’ 

έπί μεν της κοιλίας ό 'Ηρακλής άποτέμνων διά ξίφους τάς κε

φάλας τής ΰδρας βοηθούμενος εις τούτο καί υπό του Ίολάου, 

όστις φέρων στολήν πολεμιστοΰ πλήττει καί οΰτος διά του ξίφους 

κατά τών κεφαλών τής υδρας. Θεαταί τής σκηνής παρίστανται 

άφ’ ενός μέν ό Ερμής καί ή Άθηνά, άφ’ έτε'ρου δε τρεις γυναί

κες. Τήν όπισθίαν οψιν τής κοιλίας κατε'χει παράστασις διαφό

ρων ζώων, έξ ών προ πάντων διακρίνεται ζωηρότατος ταύρος. 

Επίσης καί τό λοιπόν σώμα τού άγγείου ώς καί τόν πόδα αυ

τού καλύπτουσι παραστάσεις ζώων καί πτηνών πλήν τού ήμί- 

σεως τού λαιμού, έφ’ οΰ εϊκονίζεται άρμα κατ’ ενώπιον.

Ό έτερος άμφορεύς (εύρέδη επίσης παρά τό Ύγιονομεΐον έν 

τφ οίκοπέδφ τού Δ. Κοτζιά) είνε κατά τι μικρότερος τού πρώ

του, ύπε'στη δ’ οΰτος κατά τήν εξαγωγήν σημαντικωτέραν πως 

βλάβην, μή έλαττοϋσαν όμως κατά πολύ τήν αξίαν του- έ'χει 

καί οΰτος τό αύτό περίπου προς τόν πρώτον σχήμα καί φέρει έπί 

τής κοιλίας παράστασιν τής γαμικής πομπής του ΓΙηλέως καί 

τής Θέτιδος. Έπί άρματος παρίσταται ό Πηλεΰς καί ή Θέτις 

(ΡΕ. ., ΘΕ. .), τούτους δέ δεξιούται άνήρ (. . . AEV^;) ΐστά- 

μενος παρά τό άρμα. Γυναίκες φέρουσαι έπί κεφαλής κρατήρα 

όδεύουσι παραλλήλως τώ άρματι. Έπί τού λαιμού τού άγγείου 

είκονίζονται άνδρες καί γυναίκες σχέσιν ί'σως έχοντες ποός τήν 

έπί τής γαστρός παράστασιν. Ή επιφάνεια τού πώματος έ'χει 

διαφόρους παραστάσεις ζώων.
Συνήθη κτερίσματα τών. τάφων τούτων ήσαν τά γνωστά μι

κρά άνευ άξίας τινός μελανόμορφα ληκύθια, άτινα έν μεγάλω 

άριθμφ (άπό 6 μέχρις 26) εΰρίσκοντο εντός τών τάφων, σπα- 

νιώτερα δέ τά ειδώλια (συνήθης τύπος τής καθημένης γυναικός) 

καί άγγεία μικρά (κυαθίσκοι). Καί έντάς τών δύο γραπτών άμ- 

φορέων εΰρέθησαν μικρά ληκύθια.

Τά τών γεωμετρικών χρόνων ευρήματα ήσαν λίαν περιωρι- 

σμένα, μολονότι άνεσκάφη ολόκληρος ό χώρος τού νεκροταφείου,
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έν φ πέρυσιν εύρέθησαν αί γεωμετρικαί πυραί, άςία δε λόγου εϊνε 

μόνον ή εύρεσις τεσσάρων γεωμετρικών αμφορέων της ίδιαζούσης 

εις τά έξ ’Ερέτριας έργα των χρόνων τούτων τε'χνης, οϊτινες 

έχρησίμευον ώς τάφοι μικρών παιδιών. Ιίάντες οί έξ Ερέτριας 

γεωμετρικοί άμφορεϊς, πλήν ενός εύρεθέντος εφέτος έν τω 15 

λεπτά της ώρας δυτ. τής ΒάΟειας κειμένω άγρω του Δ. Λίζού 

έν θέσει «Χονδρός Σχοΐνος», εύρέθησαν έν τω παρά τώ Ύγιο- 

νου.είφ τών Ν. Ψαρρών κειμένω νεκροταφείο), έν τω αύτώ δέ 

νεκροταφείο) άνεκαλύφθησαν καί πέρυσιν αΐ γεωμετρικαί πυραί' 

άλλ’ όμ.ως γεωμ,ετρικά νεκροταφεία φαίνεται, ότι ύπήρχον έφ’ ό

λης τής έκτάσεως τού εκατέρωθεν τής άρχαίας όδοΰ ’Ερέτριας 

Χαλκίδος κειμένου νεκροταφείου, διότι εις πλεϊστα σημεία του 

νεκροταφείου τούτου άνευρίσκομεν όστρακα γεωμ,ετρικά προερχό- 

μ.ενα έκ τάφων καταστραφέντων ήδη άπό του ς' αίώνος, ών 

ίχνη δυστυχώς οΰδαμοϋ άνεκάλυψα' άς σημειώσω δέ ενταύθα 

καί την ευρεσιν δύο (όαθεων φρεάτων, έν οίς ύπήρχον πολλά γεω

μετρικά θραύσματα, κειμένων έπί τής άρχαίας όδοΰ ’Ερέτριας 

Χαλκίδος, του μέν ήμίσειαν ώραν μακράν τής πόλεως έν τω άγρφ 

του ’Αντωνίου Συνοδινοΰ, τοϋ δ’ ευθύς παρά την πύλην τής πό

λεως εντός δημοτικού κτήματος. ’’Αξιόν παρατηρήσεως είνε, ότι 

ούδαμοΰ τήςΈρετρίας άνευρέθη μέχρι τοΰδε όστρακον μυκηναϊκόν.

’Ελάχιστοι είνε οί άνασκαφέντες τάφοι τών τελευταίων χρό

νων τής ε' καί τής δ’ έκατονταετηρίδος, ήσαν δ’ ούτοι ή πώρι

νοι λάρνακες ή σπανιώτερον πήλινοι ή ορύγματα'όμοια προς τά 

τής ς' έκατονταετηρίδος, έν οίς οί τοίχοι τών τάφων έπεκτίζοντο 

διά κεραμ.ίδων. Τά έκ τούτων συνήθη ευρήματα, ερυθρόμορφοι 

λήκυθοι καί λευκαί είνε ολίγα καί μ,ικράς μόνον αξίας, μ,όνον δ’ 

εντός πώρινης λάρνακος εύρέθησαν μετά λευκών ληκύθων παρά 

τό στήθος του νεκρού δύο πολύτιμα χρυσά κομβία τεχνικώτατα 

έν μ,ορφή ρόδακος πεποιημένα καί μετά τούτων είς χρυσοΰς δα

κτύλιος έχων έπί τής σφενδόνης έ'γγλυπτον ίπταμένην Νίκην. 

(Κτήμα ’Αργυρής Κόλια).

Έκ τών εύρημ,άτων τών τάφων τών τελευταίων π. X. εκα

τονταετηρίδων. ών μέγας αριθμός έπίσης άνεσκάφη, άξιον λόγου 

είνε μόνον χρυσή ταινία μήκ 0,25, έφ’ ής είκονίζεται άρι-
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στερά μέν ή Σελήνη (;) έπί άρματος συρόμενου ύπ’ έλάφων 

καί πρό ταύτης ό Ερμής μετά κηρυκείου χωροΰντες πρός δε

ξιά, όπου ό Ζευς μετά τοΰ άετοΰ καθήμενος δεξιοϋται τού

τους. Μετά τόν Δία παρίστανται δύο σκηπτροΰχοι θεαί καθή- 

μεναι καί μετά ταύτας έν τω μέσω τής ταινίας πέντε μικρό- 

τεραι γυναίκες χορεύουσαι (;). Έπί τοΰ δεξιού τής ταινίας 

επαναλαμβάνεται ή παράστασις τής Σελήνης μετά τοΰ Έρμου t 

τούτους δ’ ενταύθα δεζιοϋται γυναικεία θεότης καθημ,ένη, έμπρο

σθεν τής όποιας ίσταται παϊς. Ή ταινία αύτη εύρέθη μετά μιας 

μικράς χρυσής άλύσεως μήκ. 0,40, ήτις άπολήγει εκατέρωθεν 

εις μικράς κεφαλάς βοών, ών ή μέν μία έχει κρίκον, ή δ’ έτέρα 

άγκιστρου, μεθ’ ενός ζεύγους μικρών χρυσών ενωτίων έλικοειδών 

έχόντων εις τό άκρον κεφαλήν λύκου έξ ΰέλου, καί άλλων χρυ

σών κοσμηματίων εντός υδρίας κεκοσμημένης διά γραπτών φυ

τικών κοσμημ.άτων καί φανταστικών ιχθύων, ήτις περιείχεν οστά 

κεκαυμένα καί έκειτο έν τή γή ύπά μέγα επίτηδες προς ασφά

λειαν αυτής τεθειμένου πήλινον κωδονοειδές άγγεϊον (κτήμα Δ. 

Κεντιστοΰ).

Πλείονα καί περιληπτικώτερα περί τε τοΰ τρόπου τής ταφής 

καί τοΰ σχηματισμοΰ τών τάφων ελπίζω νά έκθέσω προσεχώς έν 

τή ’Αρχαιολογική ’Εφημέριοι.

Έκ τοΰ μεγάλου πλήθους τών εύρεθέντων ενεπίγραφων επι

τύμβιων λίθων έξαίρομεν μόνον ένα του ς' αιώνος εις μνήμην 

Χαιρίωνός τίνος .’Αθηναίου τοΰ γένους τών Ευπατριδών, όπερ τό 

πρώτον νυν, άν καλώς γνωρίζω άπαντά έν επιγραφή, καί στή

λην τοΰ γ' αιώνος έχουσαν έπί τοΰ επικράνου ζωηρότατου άνά- 

γλυφον δύο τράγων άντωπών ίσταμένων έπί τών οπισθίων ποδών 

καί σχηματιζόντων οίονεί τόξου υπέρ άμφορέα άναγεγλυμμένον 

όμ.οίως έν τω έπικράνω.

Αΐ έν Βάθειμ έργασίαι κατέστησαν βέβαιον, ότι έντάς τής πε

ριφέρειας τής σημερινής κάτω Βάθειας, καί κατά πάσαν πιθα

νότητα ούχί πολύ μακράν τοΰ γηλόφου τών Παληοκκλησιών 

άνατολικώς τής Βάθειας, έκειτο ιερόν τής ’Αρτέμιδος, ’Απόλ

λωνος, Λητοΰς, όπερ είνε άδύνατον νά ταυτισθή πρός τό τής’Αμα- 

ρυσίας ’Αρτέμιδος, άνευρέθησαν δέ καί τρία νέα μικρά τεμάχια
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αναθηματικών επιγραφών του ίεροΰ τούτου καί είς μαρμάρινος τε- 

ταινιωμένος ομφαλός έκ του αΰτοΰ ίεροΰ κατά πάσαν πιθανότητα 

προερχόμενος. Έπ’ αύτοϋ του λόφου τών Παληοκκλησιών έπεχεί- 

ρησα την άνασκαφήν μικρών δοκιμαστικών λάκκων μέχρι του στε

ρεού, δεν έπέτυχον όμως παλαιόν τι οικοδόμημα, ί'σως διςτι οί 

άνοιχθέντες λάκκοι ήσαν ολίγοι, έπΐ τής δυτικής δ’ όμως κλιτύος 

αυτου λίαν εγγύς τής θαλάσσης ύπάρχουσι τά λείψανα αρχαίων 

(ελληνικών;) οικημάτων, ών άνέσκαψα έν δωμάτιον έ'χον τούς 

τοίχους αύτοϋ (ΰψ. σωζόμενον με'χρις ενός μέτρου) άληλιμμένους 

διά λεπτοτάτου κονιάματος.

Κ. Κουρουνιωτης

ΕΚΘΕΣΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΡΗΝΕΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΙΙΣ

Μέγα μέρος τής πρός δυσμ.άς παρακείμενης τή Δήλω μείζονος 

νήσου 'Ρηνείας, ήτις ποτέ ύπό του θαλασσοκρατήσαντος τυράν

νου τής Σάμου Πολυκράτους καταληφθεΐσα άνετέθη τφ Δηλίω 

Άπόλλωνι, πιθανώτατα όλον το μεσημβρινόν αυτής τμήμα, διε- 

τέλεσεν ον καί έν τοϊς μετέπειτα χρόνοις κτήμα τοϋ ίεροΰ τής 

Δήλου. Τούτου την ανατολικήν άκτήν την πρός την Δήλον τε- 

τραμμένην καί διά στενού πορθμού άπ’ αυτής κεχωρισμένην άπα- 

σαν σχεδόν καλύπτει μέγας καί πυκνός ερείπιών εις μήκος πλέον 

τών δισχΛίων μέτρων εκτεινόμενος καί είς βάθος μέχρι τετρα- 

κοσίων μέτρων καί πλέον ένιαχοΰ άπό τής θαλάσσης προήκων. 

"Ολος ούτος ό χώρος πλήν μικρών διαλειμμάτων είνε πλήρης 

σωρών μ.αρμάρων καί άλλων λίθων έν άγρίιγ καταστάσει διεσκε- 

δασμένων, εν οίς προβάλλουσιν ένιαχοΰ τά κατά χώραν έναπο- 

λειφθέντα μ.έρη τών μ,νημ,είων καί τοίχων. Ταΰτά εΐσι προφανώς 

τά λείψανα τών ταφών καί τών επιτύμβιων μ.νημ.είων καί τών 

άλλων οίκοδομ.ημάτων, έν οίς διακομιζόμεναι αί γυναίκες τής
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Δήλου έτικτον καί άποθνψσκοντες έθάπτοντο οΐ οίκήτορες τής 

ίεράς νήσου μετά τήν δευτέραν ολικήν αυτής κάθαρσιν τήν κατά 

τον χειμώνα των έτών 426-425 π. X. ύπά των ’Αθηναίων 

γενομένην καί τήν σύγχρονον άπαγόρευσιν του έναποθνψσκειν καί 

έντίκτειν έν Δήλω του λοιπού.

Βόθροι καί ορύγματα καθ’ άπαντα τον ερειπιώνα πάμπολλα, 

ένιαχοΰ συνεχή σχεδόν, μαρτυροΰσι τήν γενομένην ένταΰθα επί 

μακράς σειράς έτών τυμβωρυχίαν.Οΐ δέ τήν Δήλον κατά καιρούς 

Ιπισκεψάμενοι καί περί αυτής γράψαντες αρχαιολόγοι καί άλλοι 

σοφοί άνδρες πάντες σχεδόν ποιούνται καί τινα λόγον περί τών 

λειψάνων τούτων, πάντες δμ.ως κατά τό μάλλον ή ήττον έν 

παρόδφ έζετάσαντες αυτά καί γράψαντες. Ή πρώτη συστημα

τική έξερεύνησις καί άνασκαφή αυτών εινε ή δι’ εμού ύπά τής 

αρχαιολογικής εταιρείας κατά τό παρελθόν θέρος γενομένη.

Αυτή δέον νά διαιρεθή εις δύο βραχείας περιόδους.

Κατά τήν πρώτην διαρκέσασαν άπά τής 81)? ’Ιουνίου με'χρι τής 

1 δ*)? ’Ιουλίου έζηρεύνησα τόν έρειπιώνα καθ’ δλην αυτού τήν έ'κ- 

τασιν διά πλείστων μικρών ώς τά πολλά δοκιμαστικών ορυγμά

των. Καί δι’ αυτών ήχθησαν εις φώς πλεϊσται ταφαί νεκρών, 

τών μεν κεκαυμένων, τών δ’ άκαύστων, παντός εί'δους καί πάν

των τών άπό τής καθάρσεως τής Δήλου μέχρι τών τελευταίων 

αυτής ημερών αιώνων, αί μέν σεσυλημέναι ή ύπό τυμβωρύχων 

τών νεωτέρων χρόνων ή καί άρχαιόθεν, πολλαί δέ καί ασύλητοι. 

Τό κακόν είνε ότι έπίχωσις μεγάλη ένταΰθα ουδέποτε έγένετο, 

και επομένως οΐ μεταγενέστεροι θάπτοντες τούς νεκρούς αυτών 

κατέσκαπτον ώς τά πολλά τούς τάφους τών προγενεστέρων.

Έκ τών σκαφών τούτων συνέλεξα διάφορα κτερίσματα, έν οίς 

καί τινα χρυσά καί αργυρά κοσμήματα ( 1 4 φύλλα χρυσού στε- 

φανίσκου τών 'Ρωμαϊκών χρόνων, 3 ζεύγη χρυσών ενωτίων, 

ψέλλια αργυρά καί άλλα τινά)' έ’τι δέ πινακίδιον μολύβδινον, 

έφ' ού'Ρωμαίος τις τής Δήλου, ό Τίτος Πακώνιος, έχει έγχαράξη 

Λατινιστί τά ονόματα τών έχθρών αυτού' καί τέλος μ.άρμαρα 

έπιτύμβια φέροντα κοινάς άναγλύφους παραστάσεις καί έπιγρα- 

φάς, έν αίς καί τινα επιγράμματα έμμετρα.

Κατά τάς δοκιμαστικάς ταύτας σκαφάς έπεσπάσατο τήν
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προσοχήν μου ιδία τόπος τις τής άκτής κατά τόν πρό του έκ- 

κλησιδίου τής άγιας Κυριακής ορμίσκον, έν ώ ένε'τυχον πλήθει 

τεμαχίων πωρίνων λαρνάκων καί θραύσμασί τισι έρυθρομόρφων 

αγγείων των καλών χρόνων. Καί ένόμισα τό πρώτον ότι ήσαν 

ταΰτα λείψανα ταφών τών πρώτων μετά τήν κάθαρσιν τής Δή

λου χρόνων κατασκαφεισών ύπό τών μεταγενεστέρων συσσωρευ- 

θέντα έκεϊ' επί τή έλτσίδε δ’ ότι επιμόνων έν τώ τόπω τούτω Οά 

άπεκάλυπτον καί τάφους άθικτους τών χρόνων τούτων, ότε τό 

σ. συμβοΰλιον τής εταιρείας εύηρεστήθη νά μοι χορηγήσγι καί 

δευτέραν χίλιόδραχμον πίστωσιν καί ή εργασία μετά τινων ημε

ρών διακοπήν έπανελήφθη τή 3ΐ1 Αύγουστου, περιωρίσθην μ,ε'χρι 

του τέλους αυτής εις τούτον τόν τόπον, ούτινος άπεφάσισα τήν 

διά συνεχούς σκαφής άποκάλυψιν.

’Αλλά τά άποκαλυφθέντα αυτόθι ύπερέβαλον τάς εμάς προσ

δοκίας. Άνεΰρον έν τώ χώρω τούτω αύτάς τάς παλαιάς ταφάς 

τής Δήλου τάς κατά τήν κάθαρσιν τής νήσου τού 426-425 π. 

X. ύπό τών ’Αθηναίων έξορυχθείσας καί μετενεχθείσας ενταύθα, 

αύτάς τάς «άναιρεθείσας θήκας τών τεθνεώτων». Άπεκαλύψθη 

δηλ. έν χώρφ τετραγωνικώ 500 περίπου τετραγωνικών μέτρων 

έκτάσεως περιβεβλημενω άναλήμματι στρώμ.α έκτεταμ.ένον οστών 
μετά θραυσμάτων αγγείων πήλινων, μικρών τοιούτων άρτιων, 

ειδωλίων πήλινων καί άλλων κτερισμάτων άναμεμιγμένων, κατά 

τό πλεϊστον συμπαγές ύπό τής άνωθεν πιέσεως, κεκαλυμμένον 

διά πλακών κοινών, έν μ.έρει δέ δι’ όμοιων εις μικρά τετραγω

νικά διαμερίσματα διγιρημένον, ών έκαστον προφανώς περιέλαβε 

τά περιεχόμενα ενός τάφου ή όμάδος τοιούτων, έν ώ τών πολ

λών τά οστά φύρδην μετ’ άλλήλων διακομισθε'ντα καί ριφθέντα 

άτετέλεσαν εν στρώμα άδιαίρετον. Τά μετά τών οστών έύρεθέντα 

κτερίσματα ήσαν σχετικώς ολίγα- πληθύς τοιούτων, καί ιδίως 

θραυσμάτων άγγείων, εύρέθη έν τώ καλύπτοντι αύτά χώματι, 

μάλιστα ένδον τής μεσημβρινής πλευράς τού άναλήμματος. Άπε- 

καλύφθησαν δ’ ετι έν τφ χώρφ τούτω καί είκοσι καί έννέα πώ- 

ριναι λάρνακες, αί πλεϊσται κατά τήν βορειοδυτήν γωνίαν αύτού 

κατά στοίχους κατατεθειμένα'., άΐτινες μετηνέχθησαν έκ Δήλου 

προφανώς περιέχουσαι νεκρούς προσφάτους έτι κατά τήν κά-
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θαρσιν. Όμ.οίων δέ Λαρνάκων κατά την άποβίβασιν καί μετα- 

κόμισιν πάντως καταστραφεισών τοί τεμάχια συνεσωρεύθησαν 

κατά την άνατολικομεσημβρινήν γωνίαν ένδον του άναλήμμα- 

τος' καί ταΰτά είσι τά κατά τάς δοκιμαστικά; σκαφάς εύρε- 

θε'ντα καί παρακινήσαντά με εις την άποκάλυψιν του χώρου.

Τά κτερίσματα των άθικτων λαρνάκων — διότι τινές τούτων, 

ώς καί μέρη τιν-ά του άλλου στρώματος, είχον εν μεταγενεστέ- 

ροις χρόνοι; άνορυχθή. καί καταστραφή — ήσαν τά πολλά αγ

γεία ερυθρόμορφα κοινά η καί απλώς μελαμβαφή. Άλλ’ έν τφ 

στρώματι των οστών καί μάλιστα έν τφ χώματι συνέλεξα πλή

θος μέγα θραυσμάτων άγγείων πήλινων άναγομένων εις πάντα; 

τους άπο τών προϊστορικών χρόνων μέχρι τών τής καθάρσεως 

αιώνας, έ'τι δέ πολλά άρτια μικρά αγγεία καί άλλα κτερίσματα. 

Έκ τούτων αναφέρω ένταΰθα είδώλιον χαλκοΰν νεανίου γυμνού 

αρχαϊκόν (λαβήν κατόπτρου) καί άγγεϊον μικρόν πήλινον έ'χον 

σχήμα κεφαλής νεανίου έν κράνει, άπεαγός τάν λόφον, όστις άπε· 

τέλει τό στόμ.ιον τού αγγείου.

Νυν άπό τών μέσων τού παρελθόντος μηνός διά δεξιού τεχνίτου 

υπό τού σ. συμβουλίου άποσταλέντος μοι ενταύθα εργάζομαι εις 

την κάθαρσιν καί συγκόλλησιν τών ευρημάτων τούτων Έκ δέ 

τής μέχρι τοΰδε εργασίας φαίνεται ότι καί έκ τών φύρδην εύ- 

ρεθέντων τεμαχίων θέλουσιν άποτελεσθή πλεϊστα άγγεϊα, παν

τοίων σχημάτων καί χρόνων, πλήρη ή μικρά έ'χοντα χάσματα.

Περί ζητημάτων τινών έκ τής άποκαλύψεως ταύτης προκλη- 

θέντων ή καί ποότερον ήδη ύφισταμ.ένων, οίον τά περί Καρικών 

τάφων τό έκ τού γνωστού χωρίου τού Θουκυδίδου (I, 8, 1) την 

αρχήν σχόν, σιγώ έν τφ παρόντι, όπως μή έκταθή πέρα τού μέ

τρου ή προκειμένη έ'κθεσις.

Ιΐροσθετέον τέλος ότι κατά τά άκρα τού χώρου τούτου άπε- 

καλύφθησαν καί τινες τάφοι, οί μέν σύγχρονοι ή μικρόν νεώτερο 

τής καθάρσεως τής Δήλου καί μεταφοράς τών ταφών, οί δέ 

καί μεταγενέστεροι, τινές τών 'Ρωμαϊκών χρόνων. Τούτων τινές 

περιεΐχον ευρήματα αξιόλογα (ειδώλια πήλινα, κοσμήματα χρυσά 

καί αργυρά). Τών τελευταίων 'Ρωμαϊκών χρόνων ήν ό τής νεα

ρά; ίερείας τής Ίσιδος Φιλοΰς, ήτις έτάφη φέρουσα τό σεϊστρον
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έν τη δεξιοί καί δακτύλιον χρυσοΰν έν τη αριστερά έ'χοντα έπιγε- 

γραμμένον το δνορια αυτής έκτος άλλων ποικίλων κτερισμάτων.

Έν Μυκονω τη Ι9ϋ Δεκεμβρίου 1898.

Δ. Στατροποτλλος

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

Ή έλπίς ήν πέρυσιν έξέφρασα έν τη πρός τά συμβούλιον ετή

σια εκθέσει μου (Ι'δε πρακτικών του 1897 σελ. 21), δτι ή σκάφη 

έ'φερε πλέον έπί τά ’ίχνη τοΰ ύπδ τοΰ Πολυβίου μ,αρτυρουμ,ένου 

ναού τοΰ Θερμίου ’Απόλλωνος, έπραγματώθη εφέτος.

Καί οΐ μέν δύο έκ πώρου σπόνδυλοι δωρίων κιόνων καί οί ογ

κωδέστατοι καλυπτήρες κέραμ.οι, έξ ών ε’ικασα τότε εγγύς που 

κείμενον τό ζητούμενον ιερόν, άπεδείχθησαν κατόπιν άνήκοντες 

εις άλλο τι κτίριον, όπερ είσέ-rt δεν άνευρέθη. Άλλ’ άπό τοΰ 

παρεκκλησίου της 'Αγίας Τριάδος όρμώμενος καί ευθύ πρός βορ- 

ραν σκαπτών ύπ’ αυτήν την ρίζαν τοΰ βουνού Μέγα-Λάκκου, 

άνεΰρον τά λείψανα του ναοΰ έπί ΰψηλοτέρου πως επιπέδου, όπερ 

ώς όχθος πλήρης συντριμμ,άτων λίθων είργασμένων διεκρίνετο καί 

πριν, χωριζόμενος πάσης τής λοιπής πρός δυσμάς μ-έχρι τοΰ δυ

τικού τείχους τοΰ περιβόλου όμ,αλής τού τεμένους έκτάσεως. 

’Ανάλημμα ευτελές καί ύψους μόλις ενός μέτρου άπεκάλυψα 

στηρίζον άλλοτε τόν όχθον τούτον, όστις πρός άνατ-ολάς ήρεμα 

ανέρχεται μέχρι των βράχων τοΰ βουνοΰ καί άποτελεϊται, ώς 

καφόπιν φανερόν έγινε, ε’κ συσσωρευθέντων κατά μικρόν χωμάτων 

καί συντριμ-μ.άτων λίθων έκ τών πλευρών τοΰ βουνοΰ.

Τά πρώτα λείψανα τοΰ ναοΰ μοί παρουσιάσθησαν έν τώ νοτίω 

καί άνατολικώ στυλοβάτη τής περιστάσεως αύτοΰ. 'Ο στυλοβά-
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της ουτος ώς καί ό των λοιπών πλευρών δεν στηρίζεται έπί Θε

μελίων αλλ’ έπί μ.ιάς στρώσεως λίθων, ήτις αποτελεί την εύθυν- 

τηρίαν, αί δέ βάσεις τών κιόνων οΰδ’ έπ’ αυτής στηρίζονται, 

αλλά κεϊνται απλώς έπί του έδάφους. 'Ομοίως δέ καί οί τοίχοι 

του σηκοΰ, εις τό αυτό ύψος πανταχοΰ ολίγον άπό τοΰ έδάφους 

ανέχοντες, στερούνται κυρίως είπεΐν θεμελιώσεως.

Ό ναός είνε δωρικός περίπτερος, κίονας έ'χων δεκαπέντε κατά 

τας μακράς πλευράς καί πέντε κατά τάς στενάς. Καί τό μέν 

μήκος αυτού είνε μέτρων τριάκοντα οκτώ περίπου, τό δέ πλά

τος δώδεκα περίπου. Τοΰ δέ σηκοΰ τό μέν έσωτερικόν μήκος είνε 

μέτρων είκοσιπέντε περίπου, τό δέ έσωτερικόν πλάτος μέτρων 

τεσσάρων καί εξήκοντα ένέα εκατοστών. Ό σηκός είχε καί έσω- 

τερικήν κιόνων σειράν, ών αί βάσεις πάσαι, δέκα τόν άριθμόν, 

σώζονται. Ό σηκός άρα άπετελεΐτο εκ δυο έσωναρθήκων. Πρό

ναος δεν υπάρχει πρό τής εισόδου τοΰ σηκοΰ, ίσως δέ μέρος τού

του χωριζόμενον διά κιγκλιδωτοϋ άπετέλει τόν πρόναον. Δια- 

κρίνεται όμως καλώς ό οπισθόδομος βάθους μέτρων τεσσάρων 

περίπου, έ'χων βάσιν κίονος έν τφ μέσω, ανοικτός μέν ών κατά 

μέτωπον πρός την περίστασιν, διά τοίχου δε χωριζόμενος άπό 

τοΰ σηκοΰ. ’Οκτώ κιόνων σώζονται οί πρώτοι έπί τών βά

σεων στηοιζόμενοι σπόνδυλοι’ τινές δέ μ.όνον τούτων έ'χουσι ρα

βδώσεις λίαν άβαθεϊς καί ταύτας έπί μέρους μόνον τής περιφέ

ρειας. Ό λίθος πανταχοΰ είνε ό έπιχώριος ασβεστόλιθος.

Ό ναός ούτος ώκοδομήθη έπί στρώματος γής άποτελεσθέντος 

τό πλεϊστον έκ τών ύπό τοΰ αίματος μελανθέντων και 
πλήρων τέφρας καχ άπεχρων κεκαυμένων οστών χωμά
των μεγάλου βωμοΰ. 'Υπό τό δάπεδον δέ τοΰ ναοΰ άπεκαλύ- 

φθησαν καί παντοϊα τοιχώμ,ατα, τά όποια Ισως άνήκον εις τόν 

σηκόν καί τόν οπισθόδομον παλαιοτέρου προϋπάρξαντος ναοΰ, 

περιβαλλομένου ύπό περιστάσεως έλλειψοειδοΰς, ής σώζονται αί 

βάσεις τών κιόνων, πιθανώτατα ξύλινων. Έν τφ αΰτφ στρώμ,ατι 

τοΰ παλαιοτέρου ναοΰ εύρίσκονται καί πολλοί πίθοι μεγάλοι, ών 

εις μέν εύρέθη κενός παντάπασιν κεκαλυμμένος ύπό πλακός, οί 

δέ άλλοι πάντες πλήρεις χωμάτων μεμιγμένων μετ’ ανθράκων 

καί τεμαχίων οστών. Έν τφ κέντριρ τοΰ βωμοΰ, όπου ή τέφρα

7
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αποτελεί πάχος ήμίσεος μέτρου, εύρέθησαν χαλκά ζώα ώς τά 

άργαϊκά της ’Ολυμπίας.

Καί άλλα δε τοιχώματα έν τω αύ-ιώ στρώματι άποτελοΰντα 

τετράγωνα διαμερίσματα κατά την βορειοδυτικήν γωνίαν τοΰ 

ναοΰ φέρουσιν έξω αύτοϋ πρός βοοράν άποτελοϋντα ελλειψοειδή 

περίβολον μήκους δώδεκα περίπου με'τρων.Ό ελλειψοειδής ούτος 

τοίχος έχει μέτωπον έσωθεν και έξωθεν- εντός δέ αύτοϋ εύρηκα 

τάφους κεκαυμε'νων νεκρών- εις ένα έξ αυτών εύρέθη καί γρυ- 

«οΰς τέτιξ, πιθανώς έκ τών βοστρύχων κόμης γυναικός- παντα- 

χοϋ δέ έν τω αύτώ στρώματι εύρέθησαν τινά μέν θραύσματα 

αγγείων τοΰ γεωμετρικού τρόπου, πολύ δέ πλείονα άλλα τών 

ευτελών, προσομοίων δέ τοϊς «λυδικοΐς» ποτέ έπικληθεϊσι. Άλλ’ ή 

σκαφή έν τω έλλειψοειδεϊ τούτω έξωθεν τοΰ ναοΰ κτιρίω προε- 

χώρησε μόνον μέχρι τής άποκαλύψεως δύο τάφων.

Ό ναός διευθυνσιν έχει άπό βορρά πρός νότον" ή έκ τοΰ νότου 

διπλή εις τόν σηκόν είσοδος εκατέρωθεν τοΰ έν τφ μέσψ τής 

προσόψεως κίονος διακρίνεται έκ τοΰ ούδοΰ.

Ούδέν ’ίχνος λίθινου άρχιτεκτονικοΰ μέλους τοΰ ναοΰ εύρέθη 

πλήν τών μνημονευθέντων σπονδύλων, πλήθος όμως μέγα ήμι- 

καύστων καί άπηνθρακωμένων ξύλων έκάλυπτε τό δάπεδον αύ- 

τοΰ καί έπ’ αύτοϋ ολίγη φυτική γή άροτριουμένη. Μεταξύ τών 

ανθράκων εύρέθησαν και ικανοί μεγάλοι ήλοι, έτι δέ πλήν τοΰ 

μεγάλου πλήθους τών στρωτήρων καί καλυπτήρων κεράμων τής 

οροφής καί δύο τεμάχια σιμών έξ οπτής γής μετά ζωγραφιστών 

ανθεμίων καί λωτοΰ καί ομοίως άνθέμια πήλινα τής κορυφαίας. 

Τά άνθέμια ταΰτα είνε εντελώς όμ.οια πρός τά τοΰ θησαυροΰ 

τών Γελωων τοΰ έν ’Ολυμπία, αί δέ σιμαί εντελώς όμοιαι πρός 

τάς τοΰ Σελινοΰντος. Ό ναός λοιπόν ητο βεβαιότατα ξύ

λινος μετ' έπενδύσεως έξ οπτής γης.
Αλλά τά σπουδαιότερα τοΰ ναοΰ εύρήματα είνε αί τών όρ- 

θοκεράμ,ων μορφαί καί αί πήλιναι ζωγραφισταί αύτής μετόπαι.

Ακριβώς παρά τόν ανατολικόν στυλοβάτην καί πάντοτε έξω

θεν αύτοϋ, έτι δέ παρά τόν βόρειον και έν μέρει παρά τόν δυτι- 

τικάν άμέσως ύπό τήν έλαχίστου βάθους φυτικήν γήν, μεταξύ δέ 

ανθράκων καί κεράμων άλλων τής οροφής εύρέθησαν πλεΐσται
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■ηγεμόνες κεραμίδες, αί μέν ήγεμόνες λεοντοκέφαλοι, αί δε φέρου- 

σαι κορών η άνδρών η Σιληνών κεφαλάς Πασαι αΰται εφερον 

χρώματα, ώς έκ τών πολλών ιχνών δήλον, καί ανάγονται εις 

την άρχαϊκήν καί την μέχρι τοϋ τετάρτου καί τοΰ τρίτου ίσως 

αΐώνος προ Χρίστου τέχνην. Καί σφίγγες πήλινοι εύρέθησαν έκ 

τών άκρωτηρίων.

Όμοίως δέ άναμίξ- μετά τών αυτών κεράμων εύρέθησαν καί 

πολλά πήλινων ζωγραφιστών μετοπών τεμάχια. Τινά τούτων 

συναρμολογηθέντα άπετέλεσαν πλήρεις σχεδόν τάς πλάκας, αΐ- 

τινες ήσαν ενός περίπου μέτρου τό πλάτος καί τό ύψος, πάχους 

δέ πέντε έως οκτώ εκατοστών. Αί παραστάσεις αύται πλαισίού- 

μεναι ύπό παχείας μελανής γραμμής καί ροδάκων εΐκονίζουσιν ή 

μέν κυνηγόν, ή δέ τόν Περσέα, ή δέ γυναίκας δύο έπί μιας τών 

όποιων κεϊται ή επιγραφή έκ δεξιών πρός τάριστερά άρχαϊκοΐς 

κορινθιακοΐς γράμμασι ΝΟΗΔΙΛΒΧ, ή δέ Γοργόνειον του αρ

χαιότερου τρόπου, ή δέ τρεις μορφάς πολυτελώς ένδεδυμένας καί 

έπί θρόνων καθημένας. Πόνον ή τελευταία αϋτη πλάξ φαίνεται 

έπιδιορθωθεΐσα οΰχί πρά τοΰ τρίτου αΐώνος, άλλ’ αί λοιπαί πά- 

oat δεικνύουσι τεχνοτροπίαν τής ανεπτυγμένης αρχαϊκής τέχνης.

Κατά ταυτα ό ναός άποδεικνύεται ούχί νεώτερος τοΰ εβδόμου 

ή τών άρχών τοΰ έκτου πρά Χοιστοΰ αΐώνος, πυρποληθείς πιθα

νώς ΰπό τοΰ Φιλίππου Ε' τό 218 ή 206 πρό Χριστού, διότι 

οΰδέν εύρημα νεώτερον τοΰ τρίτου π. X. αΐώνος παρετηρήθη.

’Αλλά καί έκ τοΰ παλαιοτέρου, ώς προεϊπον, ναοΰ ή ίσως έκ 

τοΰ αΰτοΰ μέν, παλαιοτέρου όμως αύτοΰ διακόσμου εύρέθησαν 

έντετειχισμένοι παρά τόν ναόν δύο όρθοκέραμοι βαρύτατοι καί 

μέγιστοι μορφάς φέροντες αίγυπτιαζούσας,

Έξ άλλου δε τίνος παρακειμένου κτιρίου εύρέθησαν καί όμοιοι 

όρθοκέραμοι καί πήλινον τρίγλυφον καί λεοντοκεφαλή έκ τής γω

νίας τής οροφής μετά παχυτάτης τής γωνιαίας κεράμου φερούσης 
ζωγραφιστά κυμάτια.

Εύρέθησαν καί έπιγραφαί έπί λίθων παρά τόν ναόν, νεώτεραι 

τοΰ τρίτου αΐώνος, καί 2ζαλκη στήλη εντός τοΰ ναοΰ φέρουσα 

κατά τά πλεϊστον σωζομένην μακράν επιγραφήν «συνθήκης καί 

συμμ,αχίας Αΐτωλών καί Άκαρνάνων » καί έτέραν διαιτησίας περί
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τών αμοιβαίων ορίων των άκαρνανικών πόλεων Οίνιαδών και 

Μητροπόλεως. Έν άμφοτέραις φέρεται ό ορισμός της άναθέσεως 

αυτών «έν Θέρμω έν τφ ίερώ του ’Απόλλωνος», άνάγοντα: δε 

άμ,φότεραι είς τό πρώτον ημισυ του τρίτου πρό Χρίστου αιώνος. 

Και νεωτέρα μέν είνε ή δευτέρα, χαραχθεΐσα έπί Χαριξένου 

στρατηγοΰντος τό τέταρτον, πάντως τοϋ αύτοΰ εκείνου, όστις έν 

έπιγραφικοίς μ.νημείοις τό πρώτον ώς στρατηγός τοΰ κοινού τών 

Αίτωλών άναφέρεται έν έτει 277/6 (CIA II 323) καί άλλως 

δέ μνημονεύεται έν έπιγραφή τοΰ 287/6 καί υπό τοΰ Πολυ

βίου έν Δ' 34. Διό καί ό χρόνος αύτης δεν δύναται νά τεθη 

προγενέστερον τοΰ έ'τους 250 περίπου πρό Χριστοΰ. Έν τη επι

γραφή ταύτη, προχειρότερον άλλως χαραχθείση καί ούχί βαθέως 

έγκολαφθείση, άναφέρεται τό πρώτον ώς άποτελούσα ιδιαίτερον 

στρατιωτικόν διαμέρισμα ή περί τόν Στρατόν χώρα, αΣτρατι- 

κόν τέλος» όνομαζομένη, ώς έν άλλη έπιγραφή παρά Dittenber- 
ger έν Inscr. Gr. sept. Ill 1, 369 ή τών Όζολών Λοκρών 

χώρα φέρεται ώς Λοκρικόν τέλος' ετι δέ μνημονεύονται οι έκ 

τών πολιτών τοΰ Θυρρείου ώς διαιτηταί ταχθέντες ΰπά την ονο

μασίαν «γαοδίκαι». Παλαιοτέρα δέ είνε ή πρώτη, επιμελέστατα 

καί βαθέως Ιγκεκολαμμένοις γράμμασι χαραχθεΐσα, καί νεωτέρα 

μέν πάντως τοΰ έτοι^ζ 280 πρό Χριστοΰ, παλαιοτέρα όμως της 

μικρόν μετά τό 272 έπί ’Αλεξάνδρου Β’, βασιλέως της Ηπεί

ρου, υίοΰ καί διαδόχου τοΰ Πύρρου, διανομής της ’Ακαρνανίας 

μ.εταςύ αύτοΰ τε καί τοΰ κοινοΰ τών Αίτωλών. Διότι άναφέρε- 

ται μέν έν αύτη ηδη ή έν Αίτωλίγ πόλις Λυσιμάχεια, κτίσμα 

τοΰ έν τοϊς έτεσι 287-281 βασιλεύσαντος τών Μακεδόνων Λυ

σιμάχου, μνημονεύεται δέ ώς είς τών ταμιευόντων έν τφ κοινφ 

τών Αίτωλών ό Δωρίμαχος, όστις πιθανώτατα ούδείς άλλος εινε 

η ό πάππος του έν έ'τει 219/218 στρατηγησαντος τών Αίτωλών 

Δωριμάχου, πατήρ τοΰ Νικοστράτου καί ώς ίερομνημων τών 

Αίτωλών έν Δελφοΐς φερόμενος έν επιγραφή ολίγον νεωτέρα τοΰ 

έ'τους 279 (CIA II 551), καταλέγονται δέ ώς συγκροτοΰσαι τό. 

κοινόν τών Άκαρνάνων ού μόνον αί βόρειαι της ’Ακαρνανίας πό

λεις, ή Λεύκάς μετά τοΰ’Ανακτορίου, τοΰ Θυρρείου καί της Φυ- 

τίας, άλλά καί αί μεσημβριναί, ό Στράτος καί οί Οίνιάδαι, περί
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ών άμφοτέρων γνωρίζομεν ότι από της ρηθείσης διανομής της 

’Ακαρνανίας κατείχοντο ύπό των Αίτωλών.

Αί έργασίαι της έν Θε'ρμω ταύτης άνασκαφής διήρκεσαν άπά 

τού ’Απριλίου μέχρι μεσοΰντος του Σεπτεμβρίου μετά μικράς μό

νον κατά Ιούλιον διακοπής.Περιωρίσθησαν δέ κυρίως εις την άπο- 

κάλυψιν του μοναδικού τούτου ένΈλλάδι άρχαίου δωρικού ναού, 

διά των ευρημάτων τού οποίου διαφωτίζεται το ζήτημα περί τής 

πρώτης πατρίδος τής σικελικής καί έτρουσκικής όμοιοτρόπου άρ- 

χιτεκτονικής διακοσμήσεως των ναών. Ευθύς κατά τό τέλος των 

άνασκαψών κατά Νοε'μβριον του παρελθόντος έτους 1897, ότε 

άπεκαλύπτετο ή επιγραφή ή άναθηματική τφ Θερμίφ Άπόλ- 

λωνι, έξέφραζον την ελπίδα ότι πλήν των λειψάνων των έν τή 

άκμή τής αίτωλικής ομοσπονδίας άνεγερθεντων ιερών θά άνεύρι- 

σκον καί τά ίχνη τής παλαιοτάτης έν τφ έθνικφ κέντρω τών 

Αίτωλών λατρείας του Θερμίου ή μάλλον ίσως Θεσμίου ’Απόλ

λωνος. Καί τά μέν νεώτερα κτίρια δεν εΰρον εΐσέτι, άν καί δεν 

άμφιβάλλω ότι ύπάρχουσι τοιαΰτα καί ότι έν τή προσέχει σκαφή 

θ’ άνευρεθώσιν" άλλ’ ό παλαιότερος ναός, ό άνάγων ημάς σχεδόν 

που μέχρι τών αρχών τής πρώτης πρό Χριστού χιλιετήρίδος καί 

εις αυτούς τούς χρόνους τής έγκαταστάσεως τών Αίτωλών έν τή 

χώρα, άνευρέθη περισώζων πολύ σπουδαιότερον καί λαμπρότε

ρου τον εαυτού διάκοσμον ή όσον ήδυνάμεθα νά έλπίσωμεν. Είνε 

αναμφίβολον πλέον, ότι πρό τών μέσων ήδη τού έβδομου πρό 

Χριστού αϊώνος, ότε μετέφερε την κορινθιακήν τέχνην εις τήν 

Έτρουρίαν ό Βακχιάδης Δαμάρετος μετοικών εις τούς Ταρκυ- 

νίους μετά τών Κορινθίων καλλιτεχνών Εύχειρος καί Εύγράμμου, 

τά λαμπρά τότε τής τέχνης ταύτης προϊόντα έκόσμησαν τους 

ελληνικούς πρώτον έν τή μητροπόλει ναούς, οί ένδοξοι δέ τεχνϊ- 

ται τής κυριαρχούσης τών θαλασσών Κορίνθου, μεταξύ τών 

οποίων ώς. πρώτος έπινοητής νέων τρόπων φέρεται έν τή παρα- 

δόσει ό Βουτάδης, είργάσθησαν καί πλησιέστερον τής γενετείρας 

αυτών πόλεως έντός τής εύρυτάτης περιφέρειας τής έμπορικής 

αυτής έπιρροής. Εις τούς άπωτάτους δέ έκείνους ιστορικούς χρό

νους τής αρχαίας τέχνης άνέλπιστον φώς έπιχέει νΰν ό Θέρμος.

Ή έντός τού ναού καί περί αυτόν σκαφή δεν έφθασεν έτι εις
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το πέρας της. Προς άνατολάς ιδίως αύτοΰ ΐκανώς ευρύς χώρος 

υπολείπεται ανεξερεύνητος έτι, εις δν φέρουσι τά ίχνη κτιρίων 

των πρό της οικοδομής τοΰ ναοΰ εποχών. 'Υπάρχει δέ ενταύθα 

πρό πάντων ελπίς ευρημάτων, διότι τό παλαιόν έδαφος καλύ

πτεται υπό των έκ τοΰ όρους κατελθόντων χωμάτων καί λίθων 

εις ύψος τριών μέχρι πέντε μέτρων.

Άλλα καί ό χώρος οΰτος εΐνε ελάχιστος έν συγκρίσει προς τόν 

λοιπόν άνερεύνητον έτι τοΰ τεμ.ένους. Ή μακρά πέρυσιν έτι γνω- 

σθεϊσα στοά άπεκαλύφθη μόνον κατά τό κρηπίδωμα ούχί δέ εν 

τω έσωτερικώ αύτης, όπερ έχει βάθος δεκατριών μέτρων. ’Αλλά 

καί τό πρό του κρηπιδώματος έδαφος, ώς δύναμαι έκ τινων τεκ

μηρίων νά εικάσω, εινε φαίνεται έν μέρει τό καλύψαν τά κατά 

τόν τρίτον αιώνα υπό τοΰ Φιλίππου καταστραφέντα κτίρια, άπερ 

έν τοϊς ύπολειπομένοις πιθανώς αυτών ϊχνεσιν ανάγκη νά έξερευ- 

νηθώσι. Διότι καί ή άνακαινισθεΐσα στοά καί τινα τών πρό αύτης 

ένεπιγράφων βάθρων δεν είνε παλαιότερα τών αρχών τοΰ πρώτου 

πρό Χριστού αίώνος, αν όρθώς τοΰτο συνάγω έξ έπιγραφής μνη

μείου τών Πτολεμαίων. Ούδέν δ’ άπολύτως έτι ήρευνήθη έκεΐ 

όπου συντρίμματα στηλών καί λίθων είργασμένων άτάκτως εις 

την γην κεχωσμένων μαρτυροΰσι την ύπαρξιν καί άλλων κτιρίων 

της άκμης της ομοσπονδίας.

Τοιουτοτρόπως ό Θέρμος καί έν τοϊς τέως εύρήμασιν αντάξιος 

της προσοχής της αρχαιολογικής εταιρείας έκφαίνεται καί ουχ 

ηττον έν τοϊς κατακεκρυμμένοις έτι ΰπά την γην κειμ.ηλίοις.

Γεώργιος Σωτηριαδης
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Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1898 ΜΕΤΑ 5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

TAMEION, τα εν αΰτω μετρητά............................................. ............................................. 15,858 —

Ακίνητα Κτήματα.................................................................................................................. . » 67,449 99

Μετοχαι Εθνικής Τραπεζης........................................................................................... 131,320 —

Ομολογιαι Εθνικοτ Δανειοτ Ενοποιηςεως 1898 ...................................... . 41,405 —

» Ελληνικοτ ΓΙαγιοτ Δανειοτ των £ 5,000,000.............................. 13,760 —

» ΙΙατριωτικοτ Δανειοτ των Δρ. 30,000,000 ...................................... 75 —

» Δανειοτ Κεφαλαιοποιηςεως.................................................................... 640 —

Προκαταβολαι δια Λογαριασμόν τοτ Δημοςιοτ..................................................... 82,390 57

Π. ΓΐΑΝΝΟΠΟΤΛΟΣ ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.............................................. 30,302 95

Εθνική Τραπεζα, άτοκος κατάθεσις............................................................................ 50,000 —

Προκαταβολαι δια Λογαριασμόν της Εταιρείας............................................. ....... 6,337 65

Εκκρεμείς Λογαριασμοί................................................................................................... 2,307 75

Τραπεζα Βιομηχανικής Πιςτεως της Ελλάδος, έντοκος κατάθεσις. • » 20,141 85

Χρεωςται εκ Γραμματίων Λαχειοτ Β' Τετραμηνίας 1896 .... 9 50

Επισφαλείς Χρεωςται εκ Γραμματίων Λαχειοτ Λ' Τετραμηνίας 1897 . . » 7,466 40

Χρεωςται εκ Γραμματίων Λαχειοτ Γ' Τετραμηνίας 1897.............................. 255 60

» » » Β' » 1898 .............................. 200 —

» » 1) Γ ' )) » 17,086 —

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.................................................................................................. 163,337 50

Δρ. 650,343 76

•
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ΑΝΑΑΤΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΡΙΔΟΣ

ΧΡΕΩΣΙΣ

Εις Μισθούς του προσωπικού των Γραφείων......................................................................... Δρ,
» » » » επί των άρχαιοτήτων........................................................ »
» Ένοίκιον του Καταστήματος................................................................................................ »

:» ’Έξοδα Γραφείων καί διαχειρίσεως........................................................................................ »
» Έπιχορήγησιν του Γραμματέως του διοικητικού Συμβουλίου.......................................... »
» Βιβλιοθήκην..............................................................................................................................

>» Άνασκαφάς καί συντήρησιν αρχαίων μνημείων...................................................................... »
'» Δημοσιεύματα.............................................................................................................................»
I» Συνδρομάς....................................................................................................................................»
:» ’Έξοδα διάφορα.................................................................................................. »
» ’Έξοδα δικαστικά.......................................................................................................................... »
» Έξοδα παρελθουσών χρήσεων...............................................................................................»
» Εκτάκτους δαπάνας.................................................................................................................... »
» Άμοιβάς κληρουμένων γραμματίων Λαχείου Α' τετραμην. 1898 Δρ. 50,000.—
» » » » » Β' » » » 50,000.—
» » » a » Γ' » » » 50,000.— »

» Ποσοστά πωλουμένων γραμματίων Λαχείου Α' τετραμην. 1898 Δρ. 14,990.— 
ί» » )) » » Β' » » » 15,000.—
μ » » » » Γ' » » » 15,000.— Δρ.

» ’Έξοδα λαχείου.......................................................................................................................... »
» Συντάξεις υπαλλήλων τής Εταιρείας.................................................................................. »

, , Δρ.
» Κεφάλαιον, τό καθαρόν περίσσευμα εσόδων προστιθέμενον εις το Κεφάλαιον . . »

Δρ.

11,040 —

18,544 —

4,200 —

1,421 85
1,440 —

6,517 20
160,975 75

9,855 75
1,000 —

683 15
14 35
85 50

4,586 55

150,000 —

44,990 ___ j

7,715 05
960 —

424,029 15
51,568 85

475,598 —

Ευ Άθήναοο, τρ 81 Δεκέμβριον 1898

Ό Ταμίας

II. Χρυςανθοπουλος
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A. I. Ααππας

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



ΑΠ
Ο

ΛΟ
ΓΙ

ΣΜ
Ο

Σ Τ
Ω

Ν
 ΕΣ

Ο
ΔΩ

Ν
 ΤΗ

Σ Χ
ΡΗ

ΣΕ
Ω

Σ 1
89

8
— 6 —

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



— 7 —

'E
y Ά

θη
να

οc
 zf\

 31
 Δε

κε
μβ

ρί
ου

 189
8

Ό
 Τα

μί
ας

 
'Ο

 Λο
γχ

ω
τή

ς

Π
. Χ

ρυ
ςα

ν
θ

ο
π

ο
υλ

ο
ς 

A.
 I. 

Λα
π

π
ας

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



ΑΠ
Ο

ΛΟ
ΓΙ

ΣΜ
Ο

Σ Τ
Ω

Ν
 ΕΞ

Ο
ΔΩ

Ν
 ΤΗ

Σ Χ
ΡΗ

ΣΕ
Ω

Σ 1
89

8
8

<3
Ο
Η

Μ

Ρ3

?■

Η

<=» ΰ f=* 5> Cl.« ?UJ
Ω ^ 8 K
Ί 'ω

4,
91

6 COCO■*H

8 I I HOM • 00
CD O oS’ o>8 Φ iO <70

■8H CO8 "8^
<1

1
iii i

d
CO
Ό

d
Qj
>-
d

*3*
d>
Ό
ί
οcs2
O
S
;Po

d
Qj
Φ

S* a,K id
*3-
H

d d
P
d
P
d

*3
d
K
d

co

*3
p

Q>

d

d
C03

O
CO

£o
<
<o
<

>
rO
X

H
3
Ό
O
Qj

s

a
P

** P 
> 0 o ^
Qj c ® § 
Qj M

< 9

O) £ 

Q,*
<3 B
* a 

w

8
K
8

<1

££>£
oo

»■»
ri
<£>

C3
£9
£
OI—I
<
<
<
•Θ
H
bd

m

8 H
*T §
<■* 2 WΌ Qj^1 
?Φ sn
QjQjo

*4 *β 2
o
z
H

w
·©*d
Qju

GO *P ο? <7* CO co 03

m

w <1
M< ·

0>

£ ◄2 w
Qj<X> is 
Qj d

<: s
* e

'W - 
- -3

VJ>
*■* ??r 

* ?0 r-t> 
0 8

H

κ
«

<1

d.

•'|HI 5r< i
μ» O fc>

; 3 J5 ξ- 
Ι *% -5I IT> Q

8 ° M

2'S > 3
8 3 M d. ti - 
Cl. o t—

s^Svj> ti ^
a:»
·· J=* p 
« l·* ^
LJ O-
> v8 Μ*~U> 8

CD ^ ω 
LI' Q->

gw
8<1

. H . 3d*- WJI

• >3 · -2 >3

M-g·-

i s
£ ■» 

W 8M-l . v

sa.jpg 3- »‘ q -' x 'ri t;* 10 Q. 3 > «
°r« 3 2 ^ ^
8 g-sa S
x «co ο-^ι f=- 5 0

h o. « . θ-^ o
3 =Lr< ^O- W Ό 8 >'ω co μ ?^L ,2

vj· v/> p X
HHH

■S' i/s>£ >~co

SSS

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



Άρ
θρ

ον

5η <1 Ο

η
2
5-.

Μ

5ηΟΗ

*
Ξ
Η

a
^ a
?. w 
ο φ 
Ο» ο 
ο -
Oj C

<1 η
(5

Εη
ΗΟ
C
Η ?=■ΗΗ > <

<1 to Β ίο 
ο<1 Ρ

52;ο
<
<
e
Η
Μ

Edl

«0

dι*
d
Sj

Μ«■*
Ό
©

d
J-

"d
*Η*

cO»
d
*
Ό
d
?·
◄

?-
ο
α>CD
Qj

« a

o lOuO ?>·
CO COiO oo

lO
o>

o_ cL
<1 <1

52 lO UO 0 iO Ο I
2 -;; CO c- Oi ιΟ 1
S co σί 002 co o t— 05 CO
Π3 — Oi -r- r—
* —' «.o'

aa o. o’, ^
5 <1 ~ * <1 ^ *
MCL · · .
c
w · · ·
w

w:an s JIt >- >- t$
~ d-®-'» * "5· ο ω KΦ r< * to o
< O S _ 3
w Λ 3 p M" ■< ?3- :L -a · ·
c .J -«

ΐ.'ί g“ 
•S-^i

§3
to > to · «> o o- a ^ p o

* Md >-<r? rto
P" V/*

to rg Λ
«

<J

^_cS '-?=* e

'o-S

11 · . 
4 S §Q, ?— >— O* MS-'to o 
< g"o« ° 9-

«Η_ x . 
d. _

. 3
^r< °

'« ^ i S 
9-„i? 5' >- 
« W^'3 
to > C"
? - '1*5.

£- d- <£ -to "«

jjSSto
<1

<1

O CO 05t-co^
CO CO -r-

!»3W

W to
• > 'Xo «to o CO

a— d- o to d.
h ^rM.>

-« l'|J 8 1
βϊ*·ί s*·
* ~i=- > K -u> » r-
= W P i*g 3 -3to ο ω Ό v_
to H .| ^
« =r >>- J .*£-» ~O, to yj* o, cl >
H '

=L
6 ?- p-3 yto 'to -to ω

«ΗΗΗto
<1

H

<1
iO o

£ ?3 · 
«-< 3- ®
to o ^ to „S'"to
< «- to to
Ό cd -ri P to to
'« g- >
to Q-J 
x rL^

'to -§0. w. g-
« η λ *· 
to > « · to>■ to CJL. 

P O

=L «

*w

H

;α
φο

ρα
>

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



10 —

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



11

To 
I 03

CO lO co eo 
co cn

O1C1OOO O •^cOOiOCOt·
lO ■*— Gv cO - 
CO CO C— -r- lO
G^ -cf ^ lO

00
G^ 03
01 o4
OO

■stf 03
t- oo

ιβΟΟ^ιΟiCtNin'N-iT
t"- t~* C* 03 CO
t— cO co

*3
0-

>3

>3

* ^
P >-

w«.! §
v5 <T> 5 °-

CL. t> ^ "O
m ^ 0~
CL. o 3 H

h

e-l?
0- if ω >

2
8 J '8 '5
5 “ §-3- 
^-5 κQ-, ’'tS *-U>

> ^ « 8 Γ£1 ~
8

<1

^-v2-
Tw ^ ^

β ^ I *340 0- x
^8 ,2 8 3
r< ?3 8 o
X l·· g >-
* S> ΒW> <E> ®

-8 ,t>

3 3 
“ 0- 

• C;P 0

3- ·
CL.

. 0-

?8 .
rL « o_ Q-

•ΕΓ-1> 3

_B 0J-3H 
.5 |WS-B
— Jf > H 8 *=νω 8 
0-

0 -
^ 3 -

>< 3 |
3 « >
o ht '**0 _j 1Ω 

v8 8
b o. S 3 ΐ 

S Μ .9-

'8 w >-'« , „ Q- o Β.Ϊ-3»
>8 O.M §I ‘ ut

3.3 ■
• s s
-«;= 

•“W

£ DO HZ--

3 3-S■-* 3 o_

■L ί

ο >3
n-s-8 «

»- ν» > ω > O
8 ra >3 ^ 2 J
S“ ^ =» <= A

I'* |·|| J .3_J_ o- ^ 0 **

ω IK'S 5-1 5
’ rL H ^C-
■ <! -s->!"" ^

0 rL 0 if :>-3 -3 » -ω8 «----QL. 8 '
J vw 7^ W-,

8 v/. 8 *°
o ;' '“

8 J 8 -5 S' μ 8 \j> O 8^ 8 _ CL. -i X-P t — 1C· — U· —^«-•oorrooo'CO'.nO
<C > rL >- κ κ (§ d. μ i “ 3.
- ς5 fcO “8 -8 -O fcO tO fcOP" tn t/ι tf* tn V/» tit V/» wt

-S '8O 8

«ΗΗΗΗΗΗ H HW

. > 3 >8oo
^ 'O 'O
i=- 5- H

Oh ^=· >

ω ?— u« 
"3 '‘S

?3 -m >
« 3f~~0O 
°-v8 

■ 'ω rL

'3^ - 'o 3
.S gH b

,-S|§ - |
- '8 '■-! b > s ο 8 

. >3 §- H JS
c- 3- =

o—5 > Q- 5 »3 'S
^ »3 '’ r5,d

j^§' 
»- if S' ·"· x > o

'C > „ yjt 
2 O <x, -O 

. x /-< 8 o_ ’
e !2 x n

8 ra
ti ^ w

o- a ^
<1

° X 2
"2 «pb > -

'3- 3ofg
2-i
rL b 
^8

g §.
> b

« W s
C5- V/i 3

-ω O O 
-y M 40 ,2 > Ό?3 o
H '3 by

1 2-?Λ 2 ° Ο- Ι-»- bW
o ?3 8

Ovif
g E-r- ί; o

5 rL

’bg

s

$« b

tfr b ,e
»-* 3 8 
> 'i. Q- 
2 Pg 8 XJ* 5

" -a s s.gbCE5 -U1 bu) -8 to 
P" U1 U1 Ul v/>
“ShSS
8

<1

.u> ^
> Θ-

>3 '8
• H g
-8 a-2 S8?3 M .

8 £ Ch

•■ts-g
3 40 M
o 8 _ v8

-§-<£ '5 g lb

rS S.J -g " 
ι-ί ? 1 

E-.- S'.«'»
b 58 —- O O,b . 540 o

t «'§-<§ 5> S. 0 ©Ji >— 40
*" cr~i b 8 rLvo

1*" ui tp tp

« Η Η H 
8 

<1

Ει
ς μ

ετ
αφ

ορ
άν

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..Δ

ρ.
 5,232.

85
 Δρ

. 76,
11

6.
70

 Δρ
. ]| 5

2.
20

0J
—

1 43,
16

3 '0
51

 
9,

03
6

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



— 12 —

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



— 13 —

1 05

I ^

I I

CO
cO
Ή CN

05 05

> 3-
vu> =L
> a.

-§ ©

« i3

r- 3- 

-§ 8 
Jj'S

HH

> i x · ‘u, > i
-o) s -

I §" > W Q- g 2
δ s’,3. § = 4 S

;; 3 *--§ Ί B S·»
§ M >i-sc ?
i3 > i* i3 S' ^ „ > >-!=·«. H JS 1R· ϊ-.£- 
cgPS^ni'M^
§"J I'l’gJS .»s

> Q- s' q m!g '3 £ 3 ‘S-ra i? »2ΐ-*«ωΜ·ιθ^Ν H 8 X =L ^8 b ->
■> „__'£ *·0'νο.-Β·
b ?i=- 8
q {-» x

vg 8
Q-cS 3 y1 “O

: >3

J O- >

? <: O gr i

* ” O: 8 - H ίθ
S I- '°
i > x d

CD X

o ^ K
8-Po,
8 * 3-

*3
3 X
° ^ CO r< 

'U) O
£

6

-P· CL.

M I
8 H 
X
> 2

-p* 5 
m =>

-3 X
8 c< 
> > 

-i=*~8

Γ2
1"

*8-58 3

o

K ^ ?o B f

. 8 
rL 

Ί=· 
. > 

8 
7*i

?D X-
o r5M 3-

“§'2

• CL. X 8 >- 
<n. 2

o 'F

cL'«

> ><

’ 8
?3

W« 5 o > b ω 
g Λ ?3 tf -w · I* O. «8 S *—i *3 V- >—

|J l·» =L 'GO 8 »-* O-
υ· S' Vi» 2 · VJ* o

ST 2 Ο «ο S-i * S’ 0 ,1 

*5 S^-P

-j · l vi»
O «

v« . ω Μ
^8 ^ 3

, K u» ο-

& Κ i.
ο ο_' · J Q-8

55,5 - =*-
Ο κ

° οΓΐ3 
. ι5 «-* Η > 8 >

8 =L?3 >
■ ^3

' 3 - Si5^ Ο- 3 ±8,0 o K if >
- a. .5'«

’5-g^-ss.q ,
S-'2' μ « κ ο

I-S >
» b «

vi
rL<*.νίΤ^Η
g5

'g-M

« 8 
o

H 0_

O-O S-.

■« r-s -a> q oX”]
-· ι-»1§.1

o «

-8 io

3
CL. h* P-1

►8 ^ =L «

'« o ^ o O— >
§-0.3: 
^ iT a-i 

”8 *« v8

> ^ 8" 
Λ ^ '

-8
: 05 ;l

o- x '
8 '5
K <O

*<X

• 8
iT o»^ - ,

>*3 o*F *5i-'
ίΓ cl. · q 3 y ^ x

co ° “ ΛΟ ^ 8 S /<->, r< u ■
iis § fti 
„ s U^g<6°'
rL vy» i. V/· »■ vi>

H g

'2H

H «J r-. l*-> 0
- O UL/» ^ O 2 JJLi·
ϊίο “8 2 to

/' H V/> Vi> Vi»

8 O r<

> JJLi» ^ ' “
?3 -ω v3 40

S S3 g ΗΗ HHH Sgg H Η H

H

3'« o 
°-^o ρ 8 ^
i:« g·8 S v2
±3uf

X -8
>^3 b ?fr 

H
« ; if
i<J 3

ιΐς
 [ΐε

τα
φο

ρι

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



— 14 —

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



15

I ϊό I σί

dL dL t--- -

8 s>-

> -q-ΙΟ 0, ?<
I ?g'

,2 3

5.28 CD
8 v:
* θ' * » * 
vp Q- >. O

'§. 3.'? sK viT Q.
.. VP ,« <^0 ,
ra~<· 

v« .K 8 8 ?3 8 Μ X ® 
<1 ^

® g?«-' 
5*— 2.

<2
‘ 3 :

o > ,<
£"'*=*8 η

3 8
5v<
3 8
5”WIP
e
3-Ss

.3.3

«iWHW Η Η H 
8 

<1

8 "g θα, a

« ?3

0

X >

0-^<
-δ- g-|

VP > « .5

>— Q- H ><i 9 Ό " O-
3 §-'«·»n x vp t> £° ^ .a

vp χ (-*
»g" 2 3
5 c5 
£-·“ or<

.O r< S
3.^®

S S-°,£
», 1-0 M n;vc a- >

κ ,q-8 VP ?2, > θ
αD · το. a ^

?<£7 ο o

H 3 1 -«H

"8X. 8 *
8 *2 «x > '7?. o
g 3 §. 5
se u i

κ -

" o>
3.2 2

'v3 
δ . x

* 40

"8

8
<1

w

a. -s
<1 ~

5-8 μ 2 .
V, _ ». ft- VP
i « ’«
F-“ g !=§:
X VP ^ 2-2

'gW-3,3 VP 2- .0-0 ?fr
J7 g §-'§.-3> "8 o 8 * Ό) fc>

> »-J

> b3 o*■£ Q- 
9-V° 
8 >

„ '« »8 > 
^*§3 
S 80" 
5 <5 § . 
ovS^>;
i. o b »3O^'io O 10 O h* VP

•o-^-S §

|S
"8
8

40 '3 
>—

2-λλΡ
^ i.

8
K
8

<1

H

O ot- t-
co

>-03 
q _ r< 
'5 8i<
s.;?
>»3 ^

> 8 > 
3 £’3 
'8^2- 
>ij< =L 

„8 8 > 
B 8 3 
S =* “- 
2 3'g.

'8 -g- 8
ft-40 

>
8 <0 ?3
Q- > -^--8 S'o 0- 8 
«0 2; 
«-«s
^ VP 8

-8.SS
^-80

< s l

13

8 '2

3-

-2^8

S
. *3-

o K 
> K '8
« M ?o
55?
>-M Ό Ϊ

8.
'S.L·! 5

> M ο P- 2 "8 ·' CD S toκ # » 2“
<3 is ^-5

κ
s

<1

H

a

ίίς
 μ.ε

τα
^ο

ρά
ν.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
Δρ

. 16
0,

69
1.

85
 Δρ

. 1 5
2,

20
0 *—

· 43,
16

3 *
05

* 
9,

03
6

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



— 16 —

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



11 —

15

<o

o

>—(

<1
<
Φ
H
W

s
Si
©Cj

t©

>
w

;>o
Cb
o
Cb
<

w

5 a-'-
Ph > ω
< -ρ·<1 
55 £- ο 

Ο o >

5 §
k Si'S
© _ u> ft ^.'O 
G ^ CL·

H 14

w

> .5'

CL· μ.

% w

-a ^p- 

< §

a
14
a

<1

£
o
<
<J
<
*0*
H

β
©j
©

°Φ*
k3

s
I©
©

wj*
a

o
oiO

I-- 1 lO

._· <■>/

?►
O
Oj
O
Q>

rL
ah*ax a

x:
P*
rL

* >3 x

?a
3.

3 2 «3
.2 o ^
X M ° Ίο

Η

a
14a

<1

W

o>

>
o
Cb

CD
Cb
<

^ °- »D >-
^ > O

'a b ξ* £■ L·
> vy
?3 o--a^ MΞ a • a

><Z

> 2 x a =*- « riQ. X C-Vy ©i >*a

° X ® X« ί ε'ΐ

H
H

£
O

<3
<3
e-
S3
S3

>
3w
Ό•s
Oj
X
>

>3
Ό
>
0
β
riw
Oj
8
H

to
o

JW
W

β
K«
<

N

23
o

<3
<3

S3
S3

2 °~
So
•5-a
Η o 
8 5 

to -
QJ

S o
3 'm 
η 3
S '-S

° a
a?ui

o #. 
h ?p- 
.. *o .
« X 
to >- P*a a cc> 
>-£n "2CL·" °

ru> > a 
- »3 i 
M =L -2

o- P- .

M ^ o "
CL·—
K «

0-
a

*-* P, v/*•o >3 314 Η o H

s H> rS -K-
Ί-θ ;
?- g. s Θ 

•8 f ? .w· Jj Μ ~
'-· L y p*

H3 x S
«igs-'e
5-g H O 
S ?P"_u.
a S 
κ w a 
<

9

Έδ
οθ

η ε
χτ

ακ
το

ς π
ία

τω
σι

ς δ
ρ.

 1,0
00

.

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



Δι
άκ

ρι
όι

ς τ
ω

ν δ
απ

αν
ώ

ν κ
ατ

ά,
 τά

 έν
 τώ

 π
ρο

ϋπ
ολ

ογ
ιό

μώ
 Αν

αγ
ρα

φό
με

να
 

Π
ρο

ϋπ
ολ

ογ
ι 

Δα
πα

νη
Ο

έν
τα

κε
φά

λα
ια

 κα
ί ά

ρθ
ρα

 
σΟ

έν
τα

 Δαπανη
θε

ντ
α ελαχτον

18 —

Ο
Ο
ο

GO - 05 Οοο

8
rL
rL

ν3 „

js * ,ζ. ί
2-.<2Γ :

ϋ-^g· g
■ Η

?ί=*-
η ? ΰ Η Ο rL w tj , 2 ϊρ- b 5-ο ΪΓγ<

« ο 0U - iM <1 -« ο

η

: * — · 2 ?3---Κ β?« 2
• Τ„ w ?<- >

-ST* Μ 'ω <ς Ν' £.'£*
r— <<&<-<- ^ ε ·-*'3 8 ,Χ °. rL to vy> ω C“ > £-r* 2 x! to « cS £
k 1-1 » w 'g-n H o « ,&vy» —
3 S 
9- H

as
> Q_ ¥4

•oo · oo

Sso
<
<
©a
a

>. 
c,.<

a
a
<

Oj
<D 3 
Qj.o .

?! S. 
8 

<1

. a.
8

a

JL»-
·? ·■*.< <

^>2 g a
ir ^ O- o.. 
8 o

rL
rL

8 H ?3 μ*
> i— ^
'FS'i- SI-*- 8

►* c- X ui
^ *3"ίο -jx* 2 ^ -

> H 9- F* I

8 6 q^o9* f S ^ o 3 °
Ό H fc>

H'O §L
ώ x,CO ^ O > ' ©

O '§~S-'g® -· -*©
Q- 2 ω ϊ* jr* Q-'8 . ,

*· CU 8 OO X „

rL
8

rL
8

• CQ .C-,

x:. s 
< ·<

• rL 
rL 
8

U_ ^ U)
8 H • OO '2 « 'Π « ' σ μ. 8 μ»^2 > ίο

w S S S S H ’ §<! δ
s « 
< <

3-^
<5 δ 

8 
<1

3*3*3κ κ κ
a s ,a is ,y s® S £to f -ωo <n> © CE3
S >S fO > o
a 8G 8H β

« « «
<1 <1

α)
 Έδ

όθ
η έ

κτ
ακ

το
ς π

ίσ
τω

σι
ς δ

ρ.
 90

0 δ
ιά

 τη
ν δ

απ
άν

ην
 

τη
ς φ

ώ
τα

γω
γή

σε
ω

ς τ
ής

 Άκ
ρο

πό
λε

ω
ς.

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



;όθ<3γ
Λ

— 19

° 11 ο
05 ί" 1ΙΌ β

CO |

ςτ3 05 1! «Ι-*
to Η

Λ.
'ϊτ

«

1 I
Ο Ο Ο Ο χ=1* Οί ιΟ tri 
lO CO -Γ-

<χ> toCO 05

<Ν

Ο >
kw I'
^ Β

i
8

> d -s 3, 
ί p<:

|i
O o-

W -

M JJ./·

w 3 a 

« *2<E> 3-cQ.

- CL· ω
£ ίο >

α-ο ?§

«
> >« <w ?3

tli* > ·-*
'« '3.« .. ►* e

fed

3 3 3
-sse

-« νω O 

«
O- c* 8 5— ^ n;

> ?3
> ?q Η X 
3 P 2 
K 5 x-
2- g §'“dL £ >
5=- q Ξ 3
θ- g ϋ o_ r-ω U -o

o- f > p > g-
ω o.?3 »3 5> Θ- H i* do

~ s

« , 
"ti 3 
a £2

s-ii® .-> s >g

H 2 «..
O io ■ 

. ?3* o 
«d-d 
t: ® $o .

vCj CL· L·"crs -a Q3-
V»

x b

3 «

3 ^
>r μ W

8 “j ο e >'x b -8 3 3f 2 s °-3
ο “ M
3 £ >cC «

ο- d-.S 
X s s-j|}f:U«5iO 8

. x:
«

.<1

• -.3 -i

rL
r'F

>3 o- 1

> 5 ^ 
3 g- r- 
b Sx

« Sh hhhh 
8 

<1

i υ> 1-* ϊ—~i

as

> =L 
3 dL
s 1 
£►- 
SL >« 3 x
^ > o
>
’3 3'*5 x °
^ s §■
i “4·|s 2Q_ ti ίΟ 
>! \t> w*

BH

®
£
O
<
<c
ea
a

0
μ
a

!E
M

®

B

?■ w·
3 ? g.djo

-C ^ x

Jq.'SL
I?5»

v -3-

w S'
χβ vo

I 2
> 2

W "if

S

£
o

<1
<d
θ
H

pr
r< 
*3>3'0

χω 3
%£
>
«
K
«

<J

w Vii
Q> «

5}
a g 
* a
Vv

h’F
ς,/ι ?d
o 2

£t

P s
Ό »
8 g. 

8C

M!i

SJS-

u
ο f

8
V=L

x!
'u>
=L

« > 
X *ω
Γ» ?£ 
O O do 1^. 'u> Ji*
K > 
0 XΝί Λ

> CD
-T

< §L

Er
 Άθ

ήν
αι

ς z
fj 3

1 Δ
εκ

εμ
βρ

ίο
υ 1

89
8

Ό
 Τ

αμ
ία

ς 
Ό

 Λ
ογ

ισ
τή

ς

II.
 Χρ

υς
αν

θ
ο

γι
ο

τλ
ο

ς 
A.

 I. 
Αα

π
π

ας

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



— 20 —

Κ1ΝΗΣΙΣ TOT ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1898
Πίν. Γ'

Τό υπόλοιπον του Ταμείου κατά την 31 Δεκεμ. 1897 άνη'ρχετο εις Δρ. 40,952 25

Κατά την διαχείρισιν του 1898 είσεπράχθησαν :

Έξ ομολογιών Λαχειοφόρου δανείου Εθνικής Τραπέζης . )) 6,200 _

» » Πατριωτικού δανείου των δρ. 30,000,000 . » 10 —

» έντοκων Γραμματίων τοΰ Δημοσίου.......................................... )> 137,716 40

» άτοκων καταθέσεων παρά τη ’Εθνική Τραπέζη .... )) 156,000 —

» έντοκων καταθέσεων παρά τη Τραπέζη Βιομηχανικής Πίστεως )) 54,491 75

’Εκ προκαταβολών διά λογαριασμόν της Εταιρείας .... » 9,075 95

Έξ οφειλής Π. Γιαννοπούλου πρώην Ταμίου της Εταιρείας . )) 632 —

’Εκ χρεωστών Γραμματίων Λαχείου Β' τετραμηνίας 1897 » 180 —

» » » » Γ' » » )) 12,307 20

’Εξ εσόδων του προϋπολογισμού....................................................... )) 436,035 90 812,649 20

Είσεπράχθησαν εν δλω. Δρ. 853,601 45

καί έπληρώθησαν τά έξης ποσά:

Εις άπο'κτησιν 455 δμολ. ΈΟνικοϋ Δανείου Ένοποΐί[σεως 1898 . » 41,405 —

» άπόκτησιν Έντοκων Γραμματίων τοΰ Δημοσίου .... » 41,608 20

» άτοκους καταθέσεις παρά τη ΈΟνικη Τραπέζη............................ » 125,000 —

» έντοκους καταθέσεις παρά τη Τραπέζη Βιομηχανικής Πίστεως » 54,259 30

» προκαταβολάς διά λογαριασμόν της Εταιρείας............................ » 10,613 60

» διαφόρους πιστωτάς............................ » 49,098 40

» Κατάστημα της Εταιρείας. » 163,337 50

» έξοδα του προϋπολογισμού . » 352,421 45 837,743 45

Έμεινεν υπόλοιπον εις χρέωσιν τοΰ Ταμείου κατά τήν 31 Δενευ.- 
βρίου 1898 έκ .. .. . ^ 15,858 —

Έν 'Αθηναία τη 81 Δεκεμβρίου 1898
Ο 1 αμίας 'q Λογιστής

Π. ΧρΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ A. I. ΛαΠΙΙΑΣ
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ΠΙΝΑΞ έμφαίνων την περιουσίαν της Εταιρείας 
κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους 1898

ΙΧίν- Δ'

Ή περιουσία της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 1897 άνήρχετο εις Δ

άποτελούμενη εκ των έξης :
Έξ ακινήτων κτημάτων................................................................................ Δρ, 67,449.99
Έκ 56 Μετοχών Εθνικής Τραπέζης άξίας................................................ » 131,320.—

» 10 Όμολογιών Λαχειοφορου Δαν. Εθνικής Τραπέζης αξίας. . » 5,780:—
Έξ 64 » Εθνικού ΙΙαγίου Δανείου των £ 5,000,000 άξ. » 13,760.—
Έκ 40 » » Πατριωτ. » » δρ. 30,000,000 άξ. » 85.—

» δύο αποδείξεων του’ Εθν. Δανείου Κεφαλαιοποιήσεως αξίας . . » 640.—
Έξ έντοκων Γραμματίων τού Δημοσίου άξίας. ....... 96,108.20

» άτοκου καταθέσεως παρά τη Εθνική Τραπέζη............................ » 81,000.—
» έντοκου καταθέσεως παρά τη Τραπέζη Βιομηχανικής πίστεως . » 20,232.45

Έκ προκαταβολών διά λογαριασμόν τού Δημοσίου.................................. » 82,390.57
» » » » τής Εταιρείας ... . » 4,800.—

Έξ υπολοίπου τού εκ δρ 69,392.18 χρέους τού άποβιώσαντος πρώην
Ταμίου Γιαννοπούλου ........................................................ . » 30,934.95

Έξ εκκρεμών λογαριασμών.................................................................................. » 2,307.75
Έκ χρεωστών γραμματίων Λαχείου Β' τετραμηνίας 1896 ...» 9.50

» » » » Β' » 1897 ...» 180.—
» » » » Γ' » 1807 ...» 12,562.20

Καί εκ τού κατά την 31 Δεκεμβρ. 1897 υπολοίπου έν τω Ταμείω . » 40,952.25

Δρ. 590,512.86
Έκπιπτομένων δέ των όφειλομένων κατά την 31 Δεκεμβρίου 1897
εις εγγυοδοσίας...............................................................Δρ. 6,500.—
εις πιστωτάς διαφόρους................................................. » 56,781.55 » 63,281.55

Εντός δέ τού έτους 1898 έπήλθον αί εξής αυξομειώσεις :
α') Εις τό υπόλοιπον τού Ταμείου τής 31 Δεκεμβρίου 1897 εκ. . Δρ. 40,952.25 

Προσετέθησαν αί καθ’δλον τό έτος 1898 ένεργηθεΐσαι εισ
πράξεις (όρα ιδιαιτέραν αναλυτικήν κατάστασιν τής κινή- 
σεως τού Ταμείου κατά τό 1898) άνελθοΰσαι έν δλω εις . » 812.649.20

Τό δλον..........................................
άφαιρουμένων δέ των κατά τό αυτό έτος ένεργηθεισών πληρω

μών άνελθουσών έν δλω εις........................................................

Δρ. 853,601.45 

» 837,743.45

επομένως έμεινεν υπόλοιπον έν τώ Ταμείω κατά την 31 Δεκεμ
βρίου 1898 ....................................................................................Δρ. 15,858.— Δ

β ') Εις τά άκίνητα κτη'ματα ούδεμία έπήλθε μεταβολή .... >:
γ’) Επί των Μετοχών τής Εθνικής Τραπέζης 56 τον αριθμόν

ούδεμία έπήλθε μεταβολή, σημειοΰται δ’ ή άξια αυτών εις . »
δ') Επί των Όμολογιών τού Λαχειοφορου Δανείου τής Έθν. Τρα

πέζης 10 τον άριθμόν έλαβε χώραν ή εξής μεταβολή, δτι ή 
Εταιρεία έξεποίησε κατά τό λήξαν έτος τάς 10 ταύτας 
Όμολογίας.

ρ. 527,231.31

ο. 527,231.31

ρ. 15,858.— 

. 67,449.99

• 131,320.—

Εις μεταφοράν. . , Δρ. 214.627.99
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Έκ μεταφοράς.
ε') Έπί των 'Ομολογιών Έθνικοΰ Παγίου Δ αν. των £ 5,000,000 

τόν άριθμ,όν 64 ούδεμία έπήλθε μεταβολή, σημειοΰται δ’ ή
άξια αυτών εις.............................................................................

ς-') ’Επί τών 'Ομολογιών του πατριωτικού Δανείου τών δραχμών 
30,000,000 Ιπήλθεν ή Ιξής μεταβολή,δτι τής υπό τόν αριθ
μόν 128,956 'Ομολογίας κληρωθείσης ε’ις τό άρτιον είσε- 
πράχθη τό έκ δρ. 10. άντίτιμον αυτής, επομένως 6 αριθμός 
τών 'Ομολογιών τούτων πεοιωοίσθη εις 39 υπό τούς αριθ
μούς 81885 έως 81905, 81 901 έως 81909,81911 έως 
81914, 86886 έως 86,889, 128955, 128951 καί 187052 
έως 187056, σημειοΰται δ’ ή αξία αυτών ε’ις .... 

ζ') ’Επί τών 'Ομολογιών Δανείου Κ,εφαλαιοποιήσεως, μενουσών 
άνεισπράκτιον δύο αποδείξεων, ούδεμία έπήλθε μεταβολή,
σημειοΰται δ’ ή άξια αυτών εϊς.................................................

η') Τό κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1891 ύπόλοιπον τών Έντόκιον 
Γραμματίων τοΰ Δημοσίου άνερχόμενον εϊς δρ. 96,108.20 
εϊσεπράχθη εντός τοΰ έτους όλοσχερώς. 

θ') Εις τό κατά τήν 31 Δεκεμβρ. 1891 ύπόλοιπον άτοκου κατα-
θέσεως παρά τή Εθνική Τραπέζη έκ . . Δρ. 81,000.—

προσετέθησαν διά νέων καταθέσεων εντός τοΰ
έτους 1898....................................................... » 125,000.— »

καί άνελήφθησαν εντός τοΰ ίδιου έτους..........................................»

επομένως τό ύπόλ. κατά τήν 31 Δεκεμ. 1898 άνέρχεται εις . Δο.

Διά τό ποσόν τοΰτο έξεδόθησαν ύπό τής ’Εθνικής Τραπέζης αί 
έξής αποδείξεις :

ή ύπ’ άριθ. 791 (τοΰ 1898) άπόδειξις διά Δρ. 8,000.—
» » 801 » 11 11 11 ιι 7,000.—
ιι ιι 821 » » ο ο ιι 8,000.—
» » 826 » » » » » 22,000.—
» ιι 837 » » » » » 5,000.—

Δρ. 50,000.—

Γ) Εις τάς προκαταβολάς διά λογαριασμόν τοΰ Δημοσίου ούδεμία
έπήλθε μεταβολή............................................................................

ια') ’Εκ προκαταβολών διά λογαριασμόν τής Εταιρείας εις Εφόρους 
καί έπιστάτας επί άποδόσει λογαριασμού κατά τήν 31 Δε
κεμβρίου 1897 ώφείλοντο..............................................................Δρ.
εντός δέ τοΰ έτους 1898 Ιδόθησαν νέαι προκαταβολαί . . »

Τό ολον............................................... Δρ.
κατά τό αύτό δέ έτος άπεδόθησαν............................................... »

επομένως οφείλονται κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1898. . . Δρ.

Όφειλέται δέ τοΰ ποσοΰ τούτου είσίν οί εξής:
Κ. Δημητριάδης έφορος............................................................................... Δρ.
Θ. Σοφούλης έφορεύων.................................................................................»
Κ. Κουρουνιιύτης έφορος.................................................................................»
Γ· Σωτηριάδης »................................................................................ »
Δ. Σταυρόπουλος »............................................................................ .......
((θεόκλητος άρχιεπίσκοπος Σπάρτης....................................................... »

Εις μεταφοράν .

»

»

206,000.— 

156,000.—

50.000.— »

4,800 — 
10,613.60

15,413.60
9,075.95

6,337.65 »

1,000.— 
1,000.— 

500.— 
1,677.45 

600.— 
501.10

214,627.99 

13,760.—

75.— 

640.—

50,000.—

82,390.57

6,337.65

. Δρ. 5,278.55 Δρ. 367,831.21
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Έχ μεταφοράς.
X. Ήλιόπουλος Ιφορεύων. ,.................................................
Κ. Καμπάνης αρχιεργάτης........................................................
Α. Μουντάχης εργοδηγός...............................................................
Γ. Γεωργιάδης σχολάρχης έν Σπάρτη . .
I. Παπανιχολάου συγκολλητής αρχαίων...................................

Τό ολον.

. Δρ. 5,278.55 Δρ. 367,831.21
. » 298.—
. » 200.—
. » 300.—
. » 201.10
. » 60.—

. Δρ. 6,337.65

ιβ') Έχ του υπολοίπου τοϋ έκ δρ. 69,392.18 χρέους πρός τήν Εται
ρείαν τοΰ άποβιώσαντος ταμίου αυτής Π. Γιαννοπούλου άνερ-
γομένου κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1897 εις...................................Δρ. 30,934.95

είσεπράχθησαν εντός του έτους 1898 .................................................» 632.—

έπομένως έμεινεν υπόλοιπον κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1898 . . Δρ. 30.302.95 » 30,302.95

ιγ') Έπί των έκκρεμμών λογαριασμών οΰδεμία έπήλΟε μεταβολή. . » 2,307.75
Τό ποσόν τοϋτο οφείλεται υπό των έξης:

ύπότοΰ Γεν. Προξένου Λονδίνου !κ γραμμ. Λαχ. α' έξαμ.1895 Δρ. 200.—
» Προξένου Άδριανουπόλεως » » 6' » 1895 » 106.—
» » Κάιρου » » » » 1895 » 100.—
» » Προύσης γραμμ. Λαχ. β' έξαμ. 1891 Δρ. 60
» τοΰ ίδιου » » α' » 1892 » 90 » 150.—

» Γεν. Προξ. Σμύρνης Β. Φίλωνος » Λαχ. α’ έξαμ. 1892 » 98.—
» » » Άργυροπούλου » β' » 1894 » 254 —
» ΓΙολ. Πρακ.’Αλεξάνδρειάς Γρυπάρη » » » 1895 » 550.—
» Γεν. Προξ. Κ/πόλεως Ε. Φίλωνος έκ νομισμ. διαφοράς » 320.15
» 'Υπουργείου τής Παιδείας διά τάκαταβληθέντα εις τόν Ιν

Σμύρνη Κοντολέοντα................................... . . » 220.—
» Κεντρικού Ταμείου τά κατατεθέντα πρός έκδοσιν Β. Δια

τάγματος διά τήν άπαλλοτρίωσιν δύο αγρών έν τή θέσει 
Διμήνι τοΰ Βόλου...............................................................<) 309.60

Τό ολον 2,307.75

ιδ') Εις τούς χρεώστας έκ γραμματ. Λαχείου Β' τετραμηνίας 1896,
ούδεμία έπήλθε μεταβολή ....... » 9.50

Τό ποσόν τοΰτο οφείλεται υπό τοΰ Ταμίου Μήλου Μπέϊκου. 
ιε') Εις τό κατά τήν 31 ΙΟβρίου 1897 ύπόλοιπον εντόκων καταθέσων 

παρά τή Τραπέζη Βιομηχανικής Πίστεως έκ Δρ. 20,232.45 
προσετέθησαν διά νέων καταθέσεων έντός τοΰ
έτους 1898 .........................................................» 54,401.15 Δρ. 74,633.60

καί άνελήφθησαν έντός τοΰ ίδιου έτους................................... )) 54,491.75

έπομένως τό υπόλοιπον κατά τήν 31 ΙΟβρίου 1898 ανέρχεται εις » 20,141.85 # 20,141.85

ις·' ) ’Εκ των χρεωστών έκ γραμματίων Λαχείου Γ' τετραμηνίας 1897
άνερχομένων τή 31 1 Οδοίου 1897 εις...........................................
είσεπράχθησαν έντός του έτους 1898 ...........................................

»
))

12,562.20
12,306.60

έπομένως τό ΰπολοιπον κατά τήν 31 ΙΟβρίου 1 898 άνέρχεται εις » 255.60

οφείλεται δέ τό ποσόν τοΰτο ύπό τών έξης:
υπό τοΰ Ταμίου Μήλου................................................................

)) διευθ. τα/υδρορ.. Ξηροχωρίου.................................................. »
72.—
27.—

Εις μεταφοράν.................................... .

α.
<1 99.— Δρ. 420,593.26
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Έχ μεταφοράς .
υπό τοΰ διευθ. ταχυδρ. Σπάρτης .

» » » Λίμνης............................

. . Δρ. 99.— Αο. 4^0,593.26
. . » 93.60

» 63.— » 255.60

ιζ') Έχ χρεωστών έχ γραμματίων Λαχείου Β' τετραμηνίας 1898 . 
τό ποσόν τούτο οφείλεται δπό του διευθυντοΰ τοΰ 'Υποκατα

στήματος τής ’Εθνικής Τραπέζης εν Λαμία, 
ιη') Έχ χρεωστών έκ γραμματίων Λαχείου Γ’ τετραμηνίας 1898 

ήτοι περί τούς 46 άνταποχριτάς τής Εταιρείας έμειναν οφεί
λεται κατά τήν 31 ΙΟβρίου 1898 γραμματίων 8543 άξιας . 

οφείλεται δέ τό ποσόν τοϋτο ύπό των εξής:

υπό του Γυμνασιάρ·/. ’Άργους διά 130 γραμ. Δρ. 260.—
» » ΓυΟείου » 30 » )) 60.—
» » Ζακύνθου » 100 » » 200.—
» » Καλαμών » 300 )) » 600.—
» » Κέρκυρας » 256 » )) 512.—
» » Κορίνθου » 100 » )) 200.—
» » Λαμίας » 500 » » 1,000.—
» » Πειραιώς » 200 » » 400.—
» » Πύργου » 500 )) » 1,000.—
» » Χαλκίδος » 200 )) )) 400.—
» διευΟ.ταχυδρ. Άμ.αλιάδος » 160 » )) 320.—
» » » Άμαη'σσης » 00 » » 120.—
» » » ’Άργους » 100 )) )) 200.—
» » » "Αρτης » 100 )). » 200.—
» » » Αίγίνης » 100 » » 200. -
» » » Δημητζάνης » 60 » » 120.—
» » » Καλαμών » 400 )) » 800.—
» » » Λαμίας » 100 » » 200.—
Μ » » Λευχάδος » 100 » » 200.—
» » » Μελιγαλα » 100 » » 200.—
)) » » Νεαπόλεως » 60 )) )) 120. -
» » ν Πύργου )) 200 » )) 400.—
» a » Τυρνάβου » 60 )) )) 120.—
» » » "Τδρας » 100 )) » 200.—

» » Άλμυρου » 160 » » 320.-
» Σ/^ολάρ-^ου Αιγίου 21 » )) 42.- -

υ » Άλμυοού » 00 » )) 120.—
» » Καρδίτσης η 100 » » 200.—
» » Λεβαδείας » 40 )) )) 80.—
» » ΙΙατρών V 200 » )) 400.-
)> » Σίφνου )) 40 » » 80.—
» » Τυρνάβου )) 60 )) » 120. —
» Ταμίου Αΐγιαλείας » 260 » )) 520. -

» » Γόρτυνος )) 200 » )) 4υ0.—
» » ΓυΟείου » 60 )) » 120. -
» » Θηβών )) 80 )) » 160.-
» » Κυνουρίας )) 100 » )) 200. -
» » Καλαμπάκας » 60 » )) 120.—
» » Λεβαδείας » 100 )) » 200.—
„ » Σύρου » 600 » » 1,200.—
» Τελώνου Βώλου » 1,000 » » 2,000.-
η » Κατακώλου » 37 » » 74.—
» » Σύρου » 300 » » 600.—

200.—

17,086.—

Εις μεταφοράν..................... ήτοι7,494 γραμμ. Δρ. 14.988.— Δρ. 438,134.86

,.&
ι.,

ί I 
.
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Έχ μεταφοράς............................
υπό Διευθ. Έθν Τραπ. Λαμίας 

» » » » Λεβαδείας
» » Σχολής άπο'ρων παίδων Πατρών

τό δλον γραμμ.

εθ') Έχ του Καταστήματος τής ’Εταιρείας ουτινος 5;
1898 ανέρχεται εις.................................................

χ’) Έχ 455 'Ομολογιών Έθν. Δανείου Ένοποιήσεω

. 7,494 γραμμ. Δρ. 14,988.— Δρ. 438 134.86
100 » » 200.—
60 » » 120.—

889 » » 1,778.—

8,543 τό ολον δρ. 17,086.—

ολη δαπάνη χατά την 31 ΙΟβρίου
........................................................Δρ. 163,337.50
1898 αξίας................................... » 41,405.—

Τό ολον τής περιουσίας τής Εταιρείας κατά τήν 31 ΙΟβρίου 1898 Δρ. 642,877.36

Έχ των άνωτέρω προκύπτει οτι ή περιουσία τής 'Εταιρείας
χατά τό έτος 1898 ηίίξησε χατά...................................

Έχπιπτομένων δέ των όφεελομένων ύπό τής'Εταιρείας δΓ εγ
γυοδοσίας τω μέν Ταμία αύτής Π.Χρυσανθοπούλω . . Δρ. 5,000.— 

τώ δέ έργολάβω Ν. Μόσχω........................................................» 1,500.—

Δρ. 115,646.05

Τό ολον. . . . Δρ. 6,500.—
Δι’ άνεκκαθαρίστους λογαριασμούς................................................» 4,477.20

» οφειλομε'νας άμοιβάς γραμμ. Λα ν. Β'τετραμην. 1898 . » 3,100.—
» » » » » Γ' » 1898 . » 50,000.—

'Υπολείπεται καθαρόν περίσσευμα πρός αύ'ξησιν τής περιουσίας τής Εταιρείας

»

Ιχ Δρ.

64,077.20

51,568.85

Ευ 'Αθήνας τη 31 Δεκεμβρίου {898

Ό Ταμίας

Π. Χρυςανθοπουλος

'Ο ΛογτΟττις

A. I. Ααπιιας
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ΓΕΝΙΚΗ ΛΗΨΟΔΟΣΙΑ
Πίν. Ε

Χρέωόις (ΙΙλ,ηρωμαΛ)

'Υπόλοιπα Πράξεις
Τό δλον

.31 Δεκεμβρίου 1897 εντός τοϋ έτους 4898

Ταμεΐον...................................
’Ακίνητα κτήματα ....

Δρ. 40.952 25 812,649 20 853,601 45
» 67,449 99 67,449 99

Μέτοχοί Έθν ν.ης Τραπέζης 
'Ομολογίοι Λαχειοφόρου Δανείου

» 431,320

5,780
~

131,320

6,200

—

Εθνικής Τραπέζης . 
Όμολογίαι Εθνικού ΓΙαγίου Λα-

»
“

420 —

νείου τών £ 5,000,000 . » 43,760 — 13,76U —
Όμολογίαι Πατριωτικού Δανείου

των Δρ. 30,000,000 . . .
Όμολογίαι Δανείου Κεφαλαίο-

» 85 — 85 -

ποιήσεως................................... » 640 — 640 —
’Έντοκα Γραμμ. του Δημοσίου . 
Έθν. Τράπεζα, άτοκος κατάθεσις

» 96,108 20 44,608 20 137,716 40
» 81,000 — 125,000 — 206,000 —

Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως, 
έντοκος κατάθεσις .... » 20,232 45 54,401 45 74,633 60

ΓΙροκαταβολαι διά λογαριασμόν
του Δημοσίου............................ » 82,390 57 82.390 57

Προκαταβολαί διά λογαριασμόν 
τής Εταιρείας .... 

Π. Γιαννόπουλος πριυην Ταμίας
» 4,800 — 40,613 60 15,413 60

τής Εταιρείας . . » 30,934 95 30,934 95
’Εκκρεμείς Λογαριασμοί. 
Χρεώσται έκ γραμματίων Λα-

» 2,307 75 2,307 75

χείου Β' τετραμηνίας 1896 . 
Επισφαλείς χρεώσται έκ γραμμ.

Λαχείου Α' τετραμην. 1897. 
Χρεώσται έκ γραμματίων Λα-

» 9 50 9 50

» 7,466 40 7,466

180

40

χείου Β' τετραμηνίας 1897. 
Χρεώσται |χ γραμματίων Λα

χείου Γ' τετραμηνίας 4897 .

» 480

80» 12,562 20 60 12,562
Εγγυοδοσίαι .... »

70Πιστωταί διάοοοοι . » 55,772 70 55,772
Κεφάλ. εξ επισφαλών άπαιτήσεων »
Κεφάλαιον . »
Κατάστημα τής Εταιρείας. 
Όμολογίαι ’Εθνικού Δανείου Έ-

» 163,337 50 163,337 50

νοποιη'σεως 4898 .... » 41,405 — 41,405 —
Χρεώσται έκ γραμματίων Λα-

200χείου Β' τετραμηνίας 1898 . 
Χρεώσται έκ γραμματίων Λα-

» 200 —

χείου Γ'τετραμηνίας 4898 . » 17,086 — 47,086 —
Προϋπολογισμός του 1898 . » α) 475,598 — 475,598 —

Δρ. 597,979 26 1,798,091 95 2,396,071 21

α) ’Έξοδα πληοωθέντα. . Δ?. 424,029.45
Περίσσευμα προστεθέν εις τό Κεοάλαιον » 54,568.85
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ΤΟΪ ΕΤΟΥΣ 1898

ΙΙΠίτωΟις ( Είβπράξεις) ΎχόΧο ιτιά 3ί Δεκεμβρίου 1898

'Υπόλοιπα Πράξεις
Τό όλον

Χρέωΰτς Πίρχωόις

31 Δεκεμβρίου 1897 εντός τοϋ έτους 1898 Ενεργητικόν Παθητικόν

837,743 45 837,743 45 15,858
67,449 99

131,320 —

6,200 — 6,200 —

13,760 —

10 — 10 — 75 —

640
137,716 40 137,716 40
156,000 — 156,000 — 50,000 —

54,491 75 54,491 75 20,141 85

82,390 57

9,075 95 9,075 95 6,337 65

632 — 632 — 30,302 95
2,307 75

9 50

7,466 40

180 — 180 —

12,307 20 12,307 20 255 60
6,500 — 6,500 — 6,500

56,781 55 56,568 35 113,349 90 57,577 20
7,466 40 7,466 40 7,466 40

527,231 31 51,568 85 578,800 16 578,800 16
163,337 50

41,405 —

200 —

17.086
475,598 — 475,598 —

597,979 26 1,798,091 95 2,396,071 21 650,343 76 650,343 76

Έν ΆΘΆναις χμ 31 Δεκεμβρίου 1898 

Ό Ταμίας
Π.ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

'Ο ΛογιΟχτις 
A. I. ΛΑΙ1ΠΑΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1898 ΠΙΝΑΞ 1.

Ο ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΕΙΣ ΠΥΡΓΟΣ

ΛιΔΕΙΟΝ
νΗΡΠΛΟΥ,

ΓΕΝΙΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

και μα:

Εττιοιιευαι μέ^ρι Μαρτίου Ί899.

ωρινοι ιιδοι upncuii 

3ερε^Γων

Μάρτιος 1899

Ν. ΙΩ.ΑΝ Ν I Τ Η Σκλίμα:

γ: 1 1 Ί ___
7 %

zr 1
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΒΚΔΙΔΟΜΕΝΗ

r no

ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΡΙΤΗ

Της Έφημεριδος Ικδίδοντάε κατ’ έτος τίσσαρβ τεύχη σχήματος τετάρτου, 
άποτελοΰντα έ'να τόμον συγκείμενον έκ δώδεκα τουλάχιστον τυπογραφικών φύλ
λων καί δώδεκα πινάκων.

Μέχρι τοΰδε έξεδόθησαν : .
Τόμος Α°ι 1883, έκ 18 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 4 διπλοί, καί 9 άπει- 

κονισμάτων εν τω κειμένω.
Τόμος Β°! 1884, έκ 14 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων, ών 7 διπλοί, καί 7 άπει- 

κονισμάτων έν τω κειμένω καί παρένθετων πινάκων.
Τόμος Γ°« 1885ς εκ 17 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων, ών 8 διπλοί, καί 14 άπει- 

κονισμάτων έν τω κειμενω καί παρένθετων πινάκων.
Τόμος Δ"! 1886, έκ 17 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 4 διπλοί, καί 10 άπεί- 

κονισμάτων έν τω κειμενω καί παρένθετων πινάκων.
Τόμος E°s 1887, έκ 14 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 6 διπλοί, καί 38 άπέι- 

κονισμάτων έν τω κείμενοι καί παρένθετων πινάκων.
Τόμος Τ»! 1888, έκ 13 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων, ών 5 διπλοί, καί 20 άπεε- 

κονιαμάτων έν τψ κειμένω καί παρενθέτων πινάκων. ..
Τόμος Z°s 1889, έκ 14 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 1 διπλοΰς,καί 12 άπει- 

κονισμάτων έν τω κειμενω.
Τόμος Η°ί 1890, έκ 15 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 1 διπλοΰς,καί 11 άπει- 

κονισμάτων έν τω κειμένω καί παρενθε'των πινάκων.
Τόμος Θ«ε 1891, έκ 12 τυπ, φύλ. μετά 15 πινάκων, ών 1 διπλοΰς,καί 4 άπει- 

κονισμάτων έν τω κειμένω καί παρένθετου πίνακος.
Τόμος Ι?« 1892, έκ 16 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 1 διπλοΰς,καί 13 άπει- 

, κονιαμάτων έν τω κειμένω.
Τόμος ΙΑ°ε 1893, έκ 14 τυπ. φύλ. μετά 15 πινάκων, ών 1 διπλοΰς, καί 11 

άπειχονισμάτων έν τώ κειμένω καί παρένθετων πινάκων.
Τόμος ΙΒ»; 1894, έκ 17 τυπ. φύλ. μετά 14 πινάκων, ών 1 διπλοΰς, καί 8 

άπειχονισμάτων έν τω κειμένω καί παρενθέτου πίνακος.
Τόμος ΙΓ»ί 1895, έκ 17 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων, ών 6 διπλοί, καί 26 

άπειχονισμάτων έν τω κείμενο) καί παρένθετων πινάκων.
Τόμος ΙΔ«ε 1896, έκ 17 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων, ών 1 διπλοΰς, καί 14 

άπειχονισμάτων έν τω κειμένω καί παρενθέτου πίνακος.
Τόμος ΙΕ°< 1897, έκ 13 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων, ών 2 διπλοί, καί 13 

άπειχονισμάτων έν τώ κειμένω.
Τόμος Ι7°( 1898, έκ 18 τυπ. φύλ. μετά 15 πινάκων καί 2 παρενθέτων, καί 

59 άπειχονισμάτων έν τώ κειμένω.
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ΕΝ ΤΩ ΓΡΑΦΕΙΩ

ΤΗΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

( Οδός Στλδιογ Αριθ. 54)
„ J * j - I > {V * Ί η ', ^ V '

π η λ. ο γ ν τ .α. ι
' ... V -ίΜ ■'· .· ■’ <· ·. ·;. ' ’; ..

Έφημερίς Αρχαιολογική, άφορωσα τάς εντός τη; ‘Ελλάδος άνευρισκ.ομένας άρ- 
χαιότητας. Έν ΆΟήναις, 1837-1860. Τεύχη μοναδικά, 1-4, 11 -29 (14 « 
και 16°' δέν έξεδόθη), 50-55. Έκαστον τεύχος .... Δρ. I .— 

’Αρχαιολογική Έφημερίς, έκδιδομένη οκό τής εν ΆΟήναις ’Αρχαιο
λογικής Εταιρίας. Περίοδος δεύτερα, 1862. Έν ΆΟήναις,
1862. Τεύχη Α'-ΙΒ' ........... » 12.—

— 1869-1874. Τεύχη ΙΓ'-ΙΖ'. Έκαστον τεύχος . ... » 3.—
Έπιγραοαί ανέκδοτοι άνακαλυφθεϊσαι και ΙκδοΟεΐσαι δπά τού ’Αρχαιο

λογικού Συλλόγου. Έν ΆΟη'ναις, 1851-1855. Φολλάδιον 2.3.
(τό 1«ν φυλλ. 1851 δέν υπάρχει) εις 40ν. Έκαστον τεύχος . » 1.— 

Πρακτικά τής επί τού ΈρεχΟείου ’Επιτροπής. Έν ΆΟήναις 1853.
εις 40> μετά 8 πινάκων................................................................» 1.—

Έπιγραφαΐ Ιλληνικαί κατά τό πλεΐστον ανέκδοτοι, έκδιδίίμεναι 6πό τής 
εν ΆΟήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας. Φυλλάδιον Am (άλλο
δέν έξεδόθη). Έν ΆΟήναις 1860. εις 4ον....................................» 1.—

Γενικαΐ συνελεύσεις των εταίρων τής έν ΆΟήναις Αρχαιολογικής Ε
ταιρίας, 1860-1870. Έν ΆΟήναις 1860-1870. Φυλλάδια 11
εις 40ν. Έκαστον φυλλάδιον.........................................................» 1.—

Πρακτικά τής έν ΆΟήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1872-1881 (ό 
τόμος τού 1871 δέν, υπάρχει). Έν ΆΟήναις, 1872-1882.
Τόμοι 10 εις 8«ν..Έκαστος τόμος. . . . . . » 3.—

— 1882-1898. Έν ΆΟήναις,· 1883-1899. Τόμοι 17 εις 8°*.
Έκαστος τόμος .... ...... . . » 3.—

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