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ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΘΩΝ 
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ Γ ΑΝ Ε ΓI ΣΤΗ Μ ΙΟ Ν 
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Η ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΙΡΑΙΕΩΝ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΡΟΛΙΤΩΝ ΣΥΡΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΝΙΔΗΣ 

DUC D Ε LUYNES 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ ΡΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ 

ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΑΚΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗΣ 

ΣΙΜΩΝ Γ. ΣΙΝΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ X. ΡΕΤΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡ. ΣΟΥΤΣΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ 

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 
ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΡΑΤΡΩΝ 

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΟΡΟΥΛΟΣ 

Η I LARI Ο Ν ROUX
ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΚΑΙ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΝΕΓΡΕΡΟΝΤΕ 

HEINRICH SCHLIEMANN 

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΒΑΛΛΙΕΡΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΡΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΟΡΟΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΦΑΙΣΤΙΔΗΣ 

ΦΙΛΙΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ 

ΣΟΛΩΝ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ I. ΡΡΩΙΟΣ 
ΟΘΩΝ A. ΚΟΝΤ ΟΣΤ ΑΥΛΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:16 EEST - 54.226.8.97



ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Έν Άθήναις έν τφ Πανεπιστήμια» τή 29 Μαρτίου 1887 
ήμερα Κυριακή, ώρα 10 π. μ. συνελΟόντων εταίρων 
τριάκοντα, προσεφώνησεν αύτούς 6 πρόεδρος Άλ. Κον- 
τόσταυλος ώς έςής'

'Αξιότιμοι Κύριοι,

Κατά, την επίσημον, διά τό Συμ-βούλιον, ημέραν ταύτην, 
νίτις είναι ώρισμένη εις λογοδοσίαν αύτοΰ προ; υμάς, αντί της 
συνήθους προσαγορεύσεως, επιβάλλεται εις έμ.έ ή έκδήλωσις τής 
λύπης τοϋ Συμβουλίου επί τώ γνωστφ ήδη ΰμΐν θανάτω του 
μέχρι τοΰδε καί έπί μακράν σειράν ετών ταμίου τής Εταιρίας, 
μακαρίτου Π. Έμ. Γιαννοπούλου. Την δέ εντεύθεν κατά τό εί- 
κός λύπην, επιτείνει εις αίσθημα άληθοϋς οδύνης ή έπελθοϋσα 
βεβαίωσις άλλου γεγονότος, όλω; τούτου απροσδόκητου, του γε
γονότος δηλονότι τής άποκαλύψεως ελλειμμάτων καί ελλειμμά
των σπουδαίων, έν τή διαχειοίσει αύτοΰ. Ή ΰπαοξις των ελ
λειμμάτων τούτων έγνώσθη τό πρώτον κατά την παράδοσιν του 
ταμείου καί τών λογαριασμών, πρός τόν έπί τούτω ταχθέντα 
σύμβουλον κύριον Γ. Νικολαίδην, ύπό τής άπορφανιοθείσης οι
κογένειας καί έβεβαίώθη δυστυχώς έπειτα διά τής τακτικής τής 
διαχειρίσεως του μακαρίτου έξελέγξεως, ήτις έγένετο, έντολή 
τοΰ συμ.βουλίου, υπό του πεπειραμένου λογιστοΰ κ. Δροσίνη,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:16 EEST - 54.226.8.97



ούτινος τάς έκθέσεις, ιδιαιτέρως εκτυπωθεισας, εχετε παντες ενώ

πιον ύ[Λών.
Τά έλλείμματα ταΰτα, ώς παρατηρείτε, πλήν άσημάντων 

τινών άλλων αταξιών, είσί δύο, συνιστάμενα εις τά έξης, ήτοι 
1) εις την έλλειψιν έκ τοΰ ταμείου της Εταιρίας δώδεκα περί
που χιλιάδων δραχμών, αϊτινες έ'δει να ύπάρχωσιν έν αΰτω κατά 
το τέλος τοΰ έτους καί 2) εις την έλλειψιν καταχωρίσεως έν τοις 
βεβλίοις, ώς είσπραχθεισών, πεντήκοντα καί πέντε χελιάδων 
δραχμών, προερχόμενων έκ τής έξαργυρώσεως τοΰ εντάλματος 
τοΰ υπουργείου τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Εκ- 
παιδεύσεως, όπερ είχεν έκδοθή προς άπόδοσιν εις την Εταιρίαν 
τοΰ ύπ’αυτής προκαταβληθέντος τιμήματος τής οικίας Λύτσικα.

Καί ή μέν έλλειψις τοΰ πρώτου τών είρημένων ποσών, ήτοι 
εκείνη τών δώδεκα χιλιάδων δραχμών, προκύπτουσα έξ αυτών 
τών βιβλίων καί τών λογαριασμών τοΰ μακαρίτου Γιαννοπού- 
λου, οΰδεμίαν δύναται νά θεωρηθή ΰποδηλοΰσα δολίαν προαίρε- 
σιν, καθόσον μάλιστα, κατά την ομολογίαν τής οικογένειας, το 
ποσόν τοΰτο, εύρεΟεν έν τω ταμείω μετά τον θάνατον αϋτοΰ, 
διετέθη ΰπ’αυτής, εις έξοδα τής κηδείας καί εις άλλας οικογε
νειακής άνάγκας, ΰπολαβούσης τό είρημένον ποσόν, ώς άνήκον 
άτομικώς εις τον άποβιώσαντα. Άλλ’ή έλλειψις τοΰ δευτέρου 
ποσοΰ, ήτοι τοΰ τών πεντήκοντα πέντε χιλιάδων δραχμών, δεν 
ήτο, κατά δυστυχίαν, έπιδεκτική τοιαύτης απλής έξηγήσεως, 
διότι το ποσόν τοΰτο, ένω είχε πρό καιροΰ είσπραχθή, όχι μό
νον δέν φαίνεται σεσημειωμένον έν τοΐς βιβλίοις, αλλά καί παρί- 
στατο πάντοτε καί μέχρι τέλους ώς καθυστερούμενον ύπό τοΰ 
Δημοσίου εν ταΐς περί τής καταστάσεως τοΰ ταμ.είου ποός τό 
Συμβουλιον ανακοινωσεσι τοΰ μακαρίτου Ριαννοπούλου. Καί ότι 
μέν έν τα> γεγονότι τούτω περιέχεται αθέμιτος πραξις, δεν δύ
ναμαι, δυστυχώς, νά μη ομολογήσω, μετά πάντων έκείνων, οί- 
τι/ες έλαβαν γνωσιν αυτοΰ. Αλλ’ έκ τών όρθώς έννοουμ-ένων 
αρχών τής δικαιοσύνης ορμωμ,ενος, οφείλω νά απευθύνω πρός 
ΰμας την προτροπήν, όπως μή σπεύσητε εις την κρίσιν ύμών, 
ώ, ..^ό-, τόν βαθμόν τής ένοχής τοΰ μακαρίτου συναδέλφου ήμ,ών, 
δ.ό., ,ο καθήκον τοΰ δίκαιου είναι πάντοτε, ώς γνωστόν, νά δέ-
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χηται έν άμ,φιβολί:£ την έπιεικεστέραν ΰπόθεσιν, ήτις επί τοΰ 
προκειμένου άναντιρρήτως συνίσταrat εις την ύπ’αύτοΰ διατη- 
ρουμένην ελπίδα καί επομένως εις την πρόθεσιν, της άποδόσεως 
τοΰ έν άρχή άποκουβε'ντος ποσού. "Αγομαι δέ τόσφ μάλλον εις 
την ΰπόθεσιν ταύτην, όσω αυτή ή άπλή σκέψις, ότι ή ριέχρι τέ
λους άπόκρυψις του είσποαχθέντος ποσού άπέβαινεν απολύτως 
άδύν ατος, φαίνεται άποκλείουσα την υπόνοιαν, ότι ό μακαρίτης 
Γιαννόπουλος είχε την πρόθεσιν νά διαπράξη όριστικώς ύπεξαί- 
ρεσιν. Ταΰτα παρατηρών δέν προτίθεμαι βεβαίως, ούτε κατ’έ- 
λάχιστον, ν ’ άρνηθώ τό, ώς εί'ρηται, αθέμιτον τής πράξεως καί 
νά άποδοκιμ-άσω ώς δυνατόν έντόνως αυτήν, άλλα θέλω μόνον 
νά προκαλέσω την προσοχήν υμών εις τόν όρθόν καί δίκαιον αυ
τής χαρακτηρισμόν, ώστε νά μή έπιβαρυνθή πέρα τοΰ δέον
τος ή μνήμη τοΰ άφ’ήμών μεταστάντος ήμετε'ρου συναδέλφου. 
•Στηριζόμενοι δέ εις τάς περί τής περιουσίας τοΰ άποβιώσαντος 
ληφθείσας ώς οιόν τε ακριβείς πληροφορίας, φρονοΰμεν, ότι δεν 
είναι άνυπόστατος ή ελπίς περί τής ύπό τής Εταιρίας άναλή- 
ψεως ολοκλήρου τοΰ ποσού των περί ών πρόκειται ελλειμμάτων. 
Έν πάση περιπτώσει τό Συμβούλιου θέλει μετέλθη, καθ’ ό έχει 
καθήκον, πάντα τά πρός τούτο παρ’αΰτφ μέσα.

Νϋν δέ παρακαλώ υμάς, άξιότιμοι κύριοι, νά μοί έπιτρέψητε 
καί άλλην τινά παρατήρησιν, σχετικώς πρός πάσαν ένδεχομένην 
τινά αΐτίασιν, ήτις ήδύνατο νά άπευθυνθή είτε κατά τοΰ Συμ
βουλίου επί ελλείψει τής άπαιτουμένης προνοίας καί φροντίδος, 
είτε κατά τοΰ τηρούμενου ύπό τής Εταιρίας συστήμ,ατος τής 
χρηματικής αυτής διαχειρίσεως, διότι καθ’ημάς τουλάχιστον 
ούδετέρα των αιτιάσεων τούτων δύναται νά θεωρηθή έκ τών 
περί ών πρόκειται συμβάντων δικαιολογούμενη. Καί καθ’όσον 
μεν άφορά εις τό πρώτον έλλειμμα, τουτέστιν εις τό ποσόν τών 
δώδεκα χιλιάδων δραχμών, παρακαλώ υμάς νά λάβητε ΰπ’όψει 
τάς εξής δύο πληροφορίας, ήτοι άφ’ ενός μέν, ότι τό ποσόν 
τούτο, παρά τό σύνηθες καί δύναμαι είπεΐν εκτάκτως, εύρέθη 
εις χειρ ας τοΰ ταμ,ίου, συνεπεία τής κατά τό παρελθόν έτος ύπό 
τοΰ Συμβουλίου ληφθείσης άποφάσεως,όπως άποσυρθώσι τά χρή
ματα τής Εταιρίας έκ τής Βιομηχανικής Τραπέζης παρ’ή πρό-
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τερον κατετίθεντο τα διαθέσιμα ποσά και έξ ετέρου, ότι είναι 
λίαν δύσκολον είμή άδύνατον ως έκ τη; φύσεως των εργασιών 
τη; Εταιρία;, νά μή ύπάρχη, έστιν ότε τουλάχιστον, εί; χεΐ- 
ρα; τοϋ ταμίου ποσόν τι διά τά; καθημερινά; δαπάνα; η όπερ 
καί συνηθέστερον έκ περισσεύματος αυτών. Καθ’ όσον δ’ άφορα 
εί; τό δεύτερον έλλειμμα, τουτέστιν εί; το εΐρημένον ύπά τοϋ 
Υπουργείου, έκ προκαταβολή; τη; 'Εταιρία;, όφειλόμ,ενον αυτή 
τίμημα τη; οικία; Λύτσικα, παρακαλώ ύμα; έπίση; νά λάβητε 
ύπ’δψιν, ότι τό ποσόν τοϋτο εΐχεν είσπραχθή υπό τοϋ ταμίου, 
χωρίς νά λάβη γνώσιν τοϋ γεγονότο; τό Συμβούλιον, διότι τό 
οίκεΐον ένταλμα, παρά τά γενικώ; τηρούμενα, είχεν έκδοθή υπό 
τοϋ 'Υπουργείου ούχί έπ’ όνόματι τοϋ προεδρείου άλλ’ έπ ’ ονό- 
ματι αΰτοϋ τοϋ ταμίου, όστι; έχων έντεΰθεν τό δικαίωμα νά 
ποοβή εί; τήν έξόφλησιν αύτοΰ, ήδυνήθη νά τήν άποκρύψη, 
τοϋθ’ όπερ άλλω; θά ήτο άδύνατον.

Καί ταϋτα μέν περί τοϋ λυπηροΰ τούτου θέματο;.
ΙΙερί δέ των κατά τό παρελθόν έτο; έργασιών τοϋ Συμβου

λίου θέλει πληροφορήσει ΰμά; κατά τό σύνηθε; ό κ· γραμμα- 
τεύ;, όστι; παρακαλεΐται νά λάβη επί τούτω τον λόγον.

Είτα δέ b γραμματεύς Στέφανος Α. Κουμανουδης άνέ- 
γνoj τήν έξης έκθεσιν-

Κύριοι,

χλέγομεν πρώτον περί τών εταίρων τών συνιστώντων τήν 
Εταιρίαν ή, μάλλον είπεϊν, περί τοϋ έκάστοτε διά νέων προσε

λεύσεων η θανάτων αλλοιουμένου Λυρήνο; αυτή; τοϋ ένεργοϋ.
Κατά τό παρελθόν έτο; ένεγράφησαν εί; τό μητρφον προ; 

τοι; ύπάρχουσι νέοι εταίροι πίντήκοντά τέσσαρε;, πάντε;, πλήν 
δύο, κάτοικοι ’Αθηνών.

Εκ του όλου δέ άριθμοΰ τών εταίρων άπέθαναν έν τώ έτει, 
καθ’όσον έγένετο ήμΐν γνωστόν, τρεις, έν οί; καί ό δεκαεπτά
έτη χρημάτισα; ταμία; τής Εταιρία; Παναγιώτης Έμ. Γιαν- 
νόπουλο;.
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Συνδρομήν τακτικήν έντός του έτους κατέβαλαν εταίροι έν 
όλω 212, καί δη 203 εκ των έν Άθήναις κατοικούντων, 2 εκ 
Πειραιώς, είς έκ των νήσων καί εξ έκ τοΰ εξωτερικού. Έτι δέ 
συνέδραμον σωματεία τινα ήτοι κοινά οκτώ τον άριθμόν, έν οίς 
τδ ’Εθνικόν ήμών πανεπιστήμιον, επτά ίεραί ριοναί καί δύο 
δήμοι, μνημονευθησόμενοι κατωτέρω.

Τά ονόματα των συνδραμ.όντων εταίρων τε καί σωματείων 
καί τά ποσά των έκαστου συνδρομών θέλουσιν αναγραφή έν τελεί 
της έκθέσεως ταύτης καί μ.ετ’ αυτής συνεκδοθή. Έξαιρετικώς 
δέ ένταΰθα μ,νημ.ονεύομεν δύο μείζονας συνδρομ,άς, διδομένας 
τακτικώς άπδ έτών, την γΛιόδραχμ-ον τοΰ Έθνικοΰ ήμών πανε
πιστημίου καί την πεντακοσίων χρυσών φράγκων τοΰ έν ΓΙετρου- 
πόλει ομογενούς Ίω. Κοντογιαννάκη. ’Έτι δέ συνδρομ,αί άπό 
100 δρ. καί ανωτέρω μνημονευτέαι είναι κατά τά είθισμένα αί 
έξης- Παντίά 'Ράλλη δρ. 200, Περικλέους Π. Άργυροπούλου 
δρ. 100, της μονής Πεντέλης δρ. 150, τοΰ δήμου Έρμουπο- 
λιτών Σύρου δρ. 200, τοΰ δήμ,ου Πειραιέων δρ. 100.

’Εκτάκτως δέ προσήνεγκαν εις τό ταμεΐον της Εταιρίας 
δραχμάς μέν 100 ό έκ Λονδίνου παρεπιδημήσας ένταΰθα έπι- 
στήμ,ων John Lubbock, ό δέ ομογενής Δημ. Βασιλείου δραχ. 
250, ωσαύτως ό έν Λιβερπούλη της ’Αγγλίας Γ. Α. ΓΙασπά- 
της δρ. 500. Καί έν δέ κληροδότημά ήλθεν εις την Εταιρίαν 
δραχμών δύο χιλιάδων παλαιών, ήτοι νέων 1760, τάς όποιας 
κατέλιπεν ά έν ΙΙαρισίοις κατά τόν παρελθόντα ’Ιούλιον άποθα- 
νών αδελφός τοΰ ήμετέρου προέδρου ’Όθων Α. Κοντόσταυλος.

Τό δέ κληροδότημ.α τοΰ Κωνστ. I. Άλεξανδροπούλου, περί 
οΰ έρρέθη τι έν τη περυσινή έκθέσει τοΰ Συμ-βουλίου, ακυρωθει- 
σης της διαθήκης ένεκα έλλείψεων περί τους τύπους, εμεινεν 
ανείσπρακτου.

Όποια δέ η έν γενει κατάστασις τοΰ ταμείου της Εταιρίας 
βλε'πετε μέν καί έκ των διανενεμημένων εις πάντας υμάς έντυ
πων, θέλετε δέ άκούση μετ’ολίγον καί παρά τοΰ ήμετέρου συνα
δέλφου Γ. Νικολαίδου, εις όν τή 29 παρελθόντος Δεκεμ.βρίου 
άνετέθησαν προσωρινώς ύπό τοΰ Συμβουλίου τά καθήκοντα τοΰ 
ταμίου.
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'Έργα άργαιο.Ιογικά εντός τοΰ έτους διεξήχθησαν ΰπό τοΰ 
Συμβουλίου χρήμασι της Εταιρίας οΰκ ολίγα. Πρώτον ά>α- 
σχαφαί εις εννέα διάφορα μέρη, πολλαχώς αΰξήσασαι την γνώ· 
σιν ημών τοΰ αρχαίου εν γενει βίου καί ιδίως της τέχνης της 
Ελληνικής καί πλουτίσασαι εκτάκτως τφ αντί τά Μουσεία τής 
πρωτευούσης δι’έργων άξιοθεάτων.

Περί τής πρώτης τών άνασκαφών, τής επί τής ’Αθηναϊκής 
άκροπόλεως άναγινώσκομεν ύμϊν την έξης σημείωσιν, γεγραμμέ- 
νην ΰπό τοΰ γενικοΰ έφορου τών αρχαιοτήτων ΓΙαναγ. Καββα- 
δία, εις ον καί κατά τό έτος τοΰτο ήτο ανατεθειμένη ΰπό τοΰ 
Συμβουλίου ή τοΰ έργου επιστασία. (’Ίδε 'Εκθέσεις Έιρόρων).

Έδαπανήθησαν εις την άνασκαφήν ταυτην καθ’δλον τό έτος
δΡ. 15,982:90.

Καταβαίνοντες εις την κάτω πόλιν λέγομεν βραχέα τινά περί 
τής κατ ’ έξακολούθησιν άνασκαφής τής έν τώ χώρω τής πυρκο- 
Ληθείσης άγορας, βραχέα δέ, διότι τά άπά ’Ιανουάριου τοΰ 1886 
μέχρι τέλους Μαίου φανέντα μέρη τοΰ μεγάλου έκει τών 'Ρω
μαϊκών χρόνων κτίσματος περιεγράφησαν ήδη έν τοϊς προεκδο- 
θεΐσι πρακτικοϊς τής Εταιρίας τοΰ έτους 1885, ένθα έτέθη καί 
τό ιχνογράφημα τοΰ κτίσματος όπερ έξεπόνησεν ό άρχιτέκτων 
W. Dorpfeld, περιλαμβάνον πάντα τά εως τοΰ είρημένου χρό
νου άποκαλυφθέντα, καί οΰτω ούδέν σχεδόν σήμερον άπομένει 
νά εϊπωμεν νέον έξαγόμενον έκ τών σκαφών, αΐτινες διήρκεσαν 
μόνον έτι μέχρι τέλους ’Ιουνίου 1886, τότε δέ έκλιπόντος τοΰ 
άνασκαψίμου χώρου διεκόπησαν, καί περιμένομεν έκτοτε νά ’ίδω
μεν, πότε θέλει έκτελεσθή έν βασιλ. διάταγμα προ καιροΰ έκδο- 
θέν, δι’οΰ κηρύσσονται δημοσίας ανάγκης τινά τών αυτόθι ιδιω
τικών γηπέδων, ώστε νά γίνη, καθαιρουμένων αυτών, δυνατή 
ή έξακολούθησις τοΰ ήμετέρου έργου, ίσως δέ καί ή συντέλεσις, 
άν πρός τούτοις παραδώστ) τή Εταιρία ή Κυβέρνησις πρός κα- 
θαίρεσιν καί άνασκαφήν τον έκεϊ στρατώνα τής χωροφυλακής 
καί τό Τουρκικόν τζαμίον.

Άλλ’άν δέν έχομεν σήμερον νά προσθέσωμέν τι νέον, διαφω- 
τίζον τό κτίσμα αυτό άρχιτεκτονικώς, όφείλομεν όμως, καθώς 
έποιήσαμεν καί πέρυσι, νά καταλέξωμεν τά κινητά άοχαϊα, οσα
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άπό της 26 'Ιανουάριου 1886 ρέχρι τέλους ’Ιουνίου έν ταϊς 
σκαφαΐς εΰρέθησαν. Είναι τά εξής’

Λίθινα, α'. αρχιτεκτονικά ρέλη, οιον κιονόκρανα, πα
ραστάτες, γείσα κτλ. ρικρών διαστάσεων το πλεϊστον καί 
σχεδόν πάντα του Ίωνικοϋ η Κορινθιακού ρυθρού’ έν όλψ
κορράτια.....................................................................................12

β’. γλυπτά διάφορα περιφερή τε καί ανάγλυφα, κολοβά 
πάντα, έν οις κεφαλή αία άνδρός άγενείου, ρεγέθους φυ
σικού καί τι πλέον, καί εν ναίδιον Μητρός θεών, καί λάρ- 
ναξ σαρκοφάγος έχουσα γλυφήν κρατήρος καί δύο λεόντων
πολύ τετρίρένην, έν όλφ κορράτια.............................................25

γ'. έπιγραφαί Ελληνικών καί 'Ρωμαϊκών χρόνων’
έ^ ών άναθηρατικαί............................................................... 2
έπιτύρβιοι, (αί πλεΐσται των 'Ρωρ. χρόνων) . . .16
άδιάγνωστοι (ών αί πλεΐσται όλιγογράρρατοι). . .19
Αττικόν ψήφισρα ................................................................1 38

δ'. Χαλκά σκεύη .  2
ε '. Σίδηρους ήλος ρέγας.............................................................1
ς'. Πήλινα’ πινάκια πρασίνου γανώρατος .... 6
ζ'. Άργυρούν ρικρόν πέταλον, εχον έκτυπον παράστασιν

Χριστιανικήν ίσως.......................................................................... 1
η'. Νορίσρατα χαλκά, κακής τό πλεϊστον διατηρήσεως,

’Αττικόν..................................... 1
Βυζαντινόν............................................................................. 1
Φραγκικόν....................................................................................1
Βενετίας .  2
Τουρκικοί παράδες................................................................8
Δίλεπτον Έλλην. βασιλείου................................................... 1
Άδι άγνωστα εΐσέτι..........................................................................9 23

Τό όλον κορράτια 108

Έδαπανήθησαν εις ταύτην τήν άνασκαφήν καί τήν οΐκοδό- 
ρησιν ενός υψηλού στερεού τοίχου τού περιβόλου προς νότον καί 
ενός οχετού ρακροΰ ρετρών 89 έπί τής οδού Αιόλου, έν ολφ 
δραχραί 10,945:51.
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Μικρά δέ τις σκάφη τεσσάρων ήμερων, απόπειρας χάριν, εγέ- 
νετο κατά τάς άρχάς ’Ιουλίου ενταύθα επί τής. ανωφερούς όύοΰ, 
τής ιιιταζύ της Βον.Ιης χαϊ της οικίας Κ. Ν. Κωοτη, καθόσον 
εκεί πλησίον πρό ετών κατά την θεμελίωσιν τής Βουλής είχεν 
εύρεθή λίθος μέγας επιτύμβιος ό τοΰ (( Αβάσκαντου Ινηφισιέως 
παιδοτρίβου ελευθέρων παίδων» έκ των χρόνων τοΰ Καίσαρος 
Άδριανοϋ. Άλλ’οΰδέν σπουδαϊον προήλθεν εις φως έκ τήςσκα- 
φής· διότι το μέν φυσικόν έδαφος έν τή όπωσοΰν υψηλή σκύτη 
θέσει, ής τό ύψος ένομίζετο ότι έσχηματίσθη έξ έπιχώσεων, εΰ- 
ρέθη ευθύς μετ’ολίγον, μία δέ εκεί φανεΐσα γραμμή τοίχου, λοξή 
πρός την όδάν καί, έφ’όσον παρ’ημών έξητάσθη, μήκους 13 
μέτρων, πλάτους 1,55, ύψους άπό τοΰ φυσικού εδάφους 1,20, 
συνέκειτο έκ παντοίων μεγάλων τε καί μικρών λίθων ώς καί πλίν
θων οπτών μεταξύ καί άμμοκονίας, χρόνων ίσως τών υστάτων 
'Ρωμαϊκών, κολλητά δέ τω τοίχω καί έσωτέρω αύτοΰ ήτοι πρός 
νότον καί τάφοι τρεις έφανερώθησαν κεραμοσκεπεΐς καί άλλως 
πάνυ άσημοι" ίχώρουν δέ οΰτοι έν μέρει καί ύπ ’ αυτόν τον τοί
χον καί δέν είχον ούδενός είδους κτερίσματα, τα δέ οστά ήσαν 
πολύ έφθαομένα καί έν τω ένί έξ αυτών εύρέθησαν οίονεί σεσω- 
ρευμένα.

Έκ τής άποπειρατηρίου ταύτης έργασίας δέν έπείσθημεν, ότι 
ή γραμμή χύτη τοίχου ήδύνατο νά είναι τών Ελληνικών χρό
νων καί δη τοΰ περιβόλου τής πόλεως, όστις όμως δέν απείχε 
πολύ έντεΰθεν.

Έστωσαν δ’ένταΰθα καταλελεγμένα καί τά μικρά έκ τής θέ- 
σεως ταύτης ευρήματα"

’Αρχιτεκτονικά μέλη λίθινα τέσσαρα, όχι μεγάλα.
Έπιγραφαί δύο έπί λίθων ολιγογράμματοι, αδήλου ΰποθέσεως.
'Εν άρυβαλλίδιον πήλινον κοινόν.
Εν πρόσωπον ανθρώπου πήλινον τετριμ,μ,ένον.
Δύο κωνοειδή σωμάτια πήλινα διάτρητα.
Εν άρτοειδες σωμάτιον πηλ. διάτρητον, έγον έντυπον σ-ύια- 

βολον.

Πέντε λαβαί αμφορέων Κνιδίων καί Ροδίων ένεπίγραφοι (1).
(I) Ι1αρατηροίίρ.ςν, οτι λαβαι αμφορέων ενεπίγραφοι καί σωμάτια κωνοειδή καί
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Ή τρίτη τών έν τή κάτω πόλει άνασκαφών του έτους έπεχεε- 
ρήθη έξ αφορμής δοθείσης παρά τής δημοτικής άοχής, ήτις οδόν 
τινα έτεμνε πλατυτάτην κατά τάς άρχάς Σεπτεμβρίου 1886, 
άγουσαν άπό των παριλισσείων κήπων δυτικώς εις τήν πόλιν, 
θέλουσα δε νά παρακάμψν) το ύψωμα, έφ’ού νυν θέατρον νεω- 
τερικόν, τό του Τσόχα λεγόμενον, έζέκλινε μικρόν προς νότον, 
παρά τό άρχήθεν υπό του Υπουργείου εγκεκριμένου σχέδιον, 
άγνοοΰμεν διά τι- καί εκεί έπεσεν εί'ς τινας επί τής νέας γραμ
μής προιρανέντας τάφους κτιστούς καί άπλας σαρκοφάγους λάρ
νακας, άλλά καί εις ένα κεκολοβωμ.ένον μέν τό ύψος, όρθώς δέ 
έμπεπηγμένον επί του εδάφους κίονα ραβδωτόν. Καί τούς μέν 
κτιστούς τάφους διέλυσεν ή δημαρχία, περί δέ άλλων τινών ογ
κωδών λίθων σποράδων αυτόθι προφανέντων καί ιδίως του κίο- 
νος έδίστασε, φαίνεται, καί έγραψε προς τήν ήμετέραν Εται
ρίαν, απαιτούσα τήν ταχεΐαν παρ’ημών άρσιν αυτών πρός τον 
σκοπόν τού νά προβή ή οδοποιία άκωλύτως. Τότε άνηνέχθημεν 
πρός τό Υπουργείου Παιδείας καί δηλώσαντες αΰτώ, ότι ή ρυμο
τομία δέν έπρεπε νά λάβγι τήν πρός νότον άπόκλισιν, επειδή ού
τως έπάτει τήν βεβαίως έκεΐ που ΰπάρχουσαν ύπά γής βορειοα
νατολικήν γωνίαν τού περιβόλου τού Όλυμπιείου, είσεχώρει δέ 
καί Ισωτέρω αυτού, άπητήσαμεν τήν αναστολήν τής ρυμοτο
μίας καί ευτυχώς είσηκούσθημεν. Έπεμψε δέ τό Υπουργείου 
περί τά τέλη Σεπτεμβρίου ενα υπάλληλόν του μέ σκαφείς τινας 
έκ τών επί τής Άκροπόλεως έν τή άνασκαφή τήςΈταιρίας εργα
ζομένων, ί'να σκάψωσιν, ούδέν μετακινούντες, περί τόν ραβδω
τόν κίονα καί τά πλησιέστατα μέρη. Ούτω δι’ εργασίας ολίγον 
ήμερων έφάνη, ότι είσοδός τις έκεϊ ήτο κανονική εις τόν περίβο
λον, διατέμ.νουσα τήν βόρειον αυτού πλευράν, ό δέ κίων καί τό 
κατ’άντικρύ αυτού πρός νότον άποκαλυφθέν τότε βραχύ σκέλος 
τοίχου συνάπτοντος τή βορείω τού περιβόλου πλευρά, ως και η

άρτοειδή ολίγον ανωτέρω της θέσεως ταύτης ευρέθησαν προ δεκαετηρίδων τινών 
εις πλήθος ριέγα, ιδίως έν τή καταβολή τών θεμελίων τής πλησίον οικίας του Κ. 
Πλατύ, έν δέ τή θεμελιώσει τής οικίας Κ. Κωστή ευρέθησαν ώσαύτως προ ετών 
μνήματα έπιτύμβια και κτερίσματα αξία λο'γου, περί ών ορα « Παλιγγενεσίας » 
ούλλον τδ μετά τήν 22 Σεπτεμβρίου 1864.
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διασωθεϊσα αυτόθι μαρμάρινη στρώσις, ήσαν υπολείμματα του 
ποτέ ύπάρξαντος ενταύθα άξιολόγου πρόπυλου, οί δέ δια της 
εισόδου ταύτης τό πάλαι εισερχόμενοι προβαίνοντες κατ’ ευθείαν 
έφθανον εις τόν πρώτον στοίχον κιόνων τής ανατολικής προσό- 
ψεως τοϋ Όλυμπιείου. Ταϋτα έγνώσθησαν άριδήλως τάς πρώ
τα; ήμερα;· Μετά ταϋτα δε', γενομενου μικρού τίνος διαλείμ
ματος έλαβεν εις χεΐρας άπό τής 13 ’Οκτωβρίου ή Εταιρία 
ήμών, άδεια τοΰ Υπουργείου, την περαιτέρω δι ’ άνασκαφής 
ερευνάν τής όλης βορείου πλευράς τοϋ περιβόλου καί προήγαγε 
τάς εργασίας μέχρι τής τελευταίας ήμερα; τοΰ παρελθόντος 
έτους, δαπανήσασα δρ. 3,995.40, ότε έστη περιμένουσα νά ι'δγι 
έπεργομένην την ύποσγεθεισαν ενέργειαν των τοΰ κράτους αρ
γών προς εντελή εύόδωσιν τοΰ καλοΰ τούτου άνασκαφικοΰ έρ
γου. ΙΙρώτος δέ άπαιτούμενος πρός τοΰτο όρος είναι ή έγκατά- 
λειψις τής κακώς χαραχθείσης πρώτης όδοΰ, ήτις δέον νά λάβνι 
βορειοτέοαν διεύθυνσιν, έπειτα ή άπό τοΰ τετραγώνου έμβαδοΰ 
τοΰ Όλυμπιείου άρσι; τών δύο σιδηρών τροχιών, των άγουσών 
πρός τούς παριλισσείους κήπους καί πρός τό Φάληρον, καί τέλος 
ή κατάργησις μέν τής νΰν τών κηδειών όδοΰ διά μέσου τοΰ αϋ- 
τοϋ έμβαδοΰ, άνοιξις δέ άλλης έξωθεν κατά μήκος τής δυτικής 
πλευράς τοΰ περιβόλου. Έλπίζομεν δέ προσεχώς νά έγκριθώσι 
ταϋτα πάντα, όπως παρά τοΰ Υπουργείου τα ήτήσαμεν, ότε 
καί ή παρά τής Εταιρίας ενέργεια δέν θέλει λείψγι πρός ευ
πρεπή άποκατάστασιν τών τόπων τούτων.

Νΰν δέ πριν εΐπωμεν, τί μετά την άνάληψιν τοΰ έργου ύπό 
τής Εταιρίας προήλθεν εις φώς καθ’όλην την βόρειον τοΰ περι
βόλου πλευράν, λέγομεν άνευ υπερβολής τόδε, ότι τά έξαγθέντα 
αρχαιολογικά πορίσματα έκ τής μόλις τριμήνου ταύτης άνασκα
φής ύπερτεροΰσι κατά πολύ τά έξ άλλων τινών χρονιωτέρων καί 
δαπανηρότερων.

Πρώτον, τό ποόπυλον έφάνη ότι ήτό ποτέ τετράστυλον επί 
έμβαδοΰ τετραγώνου, προέχοντος άπό τής βορείου πλευράς τοΰ 
περιβόλου. Ανευ δε ΰπερβάσεω; βαθμιδών εισήρχοντο έξωθεν οί 
εισερχόμενοι εις τόν τετράγωνόν του χώρον, όστις θά ήτό ποτέ 
Στεγασμένος καί ώσαύτως εις τό ΐσόπεδον έδαφος τής αυλή
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του ναοϋ. Ό δέ τετράγωνο; του προαυλίου χώρο; εΰρέθη νΰν 
σώζων κατά το ήμισύ του μόνον μέρο; στρώσιν μαρμαρίνην, 
νίτις όμ.ω; δεν φαίνεται ούσα ή έξ ΰπαρχή;, άλλα προερχόμενη 
έξ επισκευή;, άτε συνεστηκυΐα έκ καλυπτήρων στέγη;, άποκε- 
κρουσμένων τα; έξοχά;.

Δεύτερον αί σκαφαί έδειξαν τό άκρεβώ; τετράγωνον τοϋ όλου 
περιβόλου, διότι Ιφάνησαν ε’ν τφ βάθει σωζόμεναι αΐ περατοΰ- 
σαι την βόρειον πλευράν γωνίαι, η τε ανατολική καί ή δυτική, 
έκατέρα μετ ’ άντηρίδο; διαγώνιου. Καί περί τούτου μέν ούδεί; 
ποτέ των έν Άθήναι; άρχαιολογούντων ειχεν αμφιβολίαν, άλλ’ 
οί έν Βερολίνφ χαραχθέντε; τοπογραφικοί χάρται κακώ; έδεί- 
κνυον καί δεικνύουσιν έτι την βόρειον τοϋ περιβόλου πλευράν 
όχι ισομήκη τή μεσημβρινή αλλά βραχυτέραν καί εκατέρωθεν 
καταλείπουσαν άνοιγμα διά είσοδον εί; την αυλήν. Εί; τούτο 
δέ τό σφάλμα παρήχθησαν οΐ χαράξαντε; του; χάρτα;, ώ; έκ- 
λαβόντε; άρχαΐον ένα ψευδή νεωτερικόν τρίβαθμον τοίχον, όν 
προ 26 ετών ό έκ Γαλλία; μηχανικό; Daniel, βανδαλικω τω 
τρόπω άποσπάσα; μεγαλολίθου; έκ τοϋ μέσου τή; βοοεία; πλευ
ρά;, κατεσκεύασεν έν τφ έλλιπώ; σωζομένω βορειοτάτφ άκρω 
τή; δυτική; πλευρά;, εΐσέχοντα προ; τά έσω έπί δέκα περίπου 
μέτρα. Τούτον ήμεΐ; τον τοίχον νΰν διαλύσαντε;, ώ; ήτο δί
καιον, του; λίθου; του του; αρχαίου; μετεχειρίσθημεν οπού έδει, 
δηλώσαντε; καί υπέρ γή; δι ’ αυτών την ά7α)θή βορειοδυτικήν 
γωνίαν.

Τρίτον κατεδείχθη, ότι τό ήμικυκλικόν εκείνο καί μεγαλόλι- 
θον πρόσκτισμ.α τό προ; τω δυτικω πέρατι τή; βορείου πλευρά; 
τοϋ περιβόλου έ'ξωθεν όρώμ,ενον, δεν είναι σύγχρονον τω τοίχο) 
του περιβόλου, άλλά μεταγενέστερον, εί καί έπιεικώ; παλαιόν, 
κτισθέν δΓ άγνωστον ήμίν λόγον καί περιλαβόν εν αυτω κατα 
την χορδήν αύτοΰ, ήτοι προ; τή βορείω τοϋ περιβόλου πλευρά, 
τρέΐ; των έξ ύπαρχή; εκεί κτισθεισθων αντηρίδων.

Τέταρτον ένεφάνίσθησαν πάνυ εϋπροσδέκτω; εννέα μεγαλο- 
λιθα έπισάγματα του τοίχου τοϋ περιβόλου καί των αντηρίδων, 
ίδιοσχήμ.ω; έξειργασμένα, όποια, καθ ’ όσον έμοί γνωστόν, οΰ- 
δαμ,οϋ τή; Έλλάδο; έγνώσθησαν, πλήν τινών ολίγων τοϋ προ;
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τώ Διπύλω τείχους. Ταΰτα δε ή [Λ εις ήδη και έχρησιμοποιήσα- 
μεν, έπιθέσαντες αυτά οπού έ'δει επί του αρχαίου τοίχου, ού 
όμως το ποτέ ύψος δεν μάς είναι γνωστόν, άλλ ’ υποτίθεται ευ
λογώ ς δχι μέγα.

Πε'ριπτον δε τι καί μάλα αινιγματώδες έφάνη έξωθεν της βό
ρειας του περιβόλου πλευράς, ολίγον δυτικότερα του πρόπυλου' 
μεγίστων εκ πώρου κιόνων ήμίτομα τύμπανα, ήτοι σπόνδυλοι 
ήμίσεις κεΐνται πλησίον άλλήλων κατανωτιζόμ.ενοι μ.έν μέ το 
περίφερες μέρος των, κανονικός δέ μέ τας χορδάς των άπαρτί- 
ζοντες γραμμάς τοΰλάγιστον δύο ϊκανώς πλατείας καί κατ’ ορ
θήν γωνίαν συνημμ-ένας, λοξώς δέ προς τόν του περιβόλου τοϊ- 
χον έχούσας. Έξ ενός δέ μόνον δόμ.ου σύγκεινται επί τής φυσι
κής κιμωλίας, καί φαίνονται μέν ώ; τι υπόλειμμα στρώσεως οδού 
τής παρά τόν τοΐγον τοϋ περιβόλου, άλλα δυσπαράδεκτον είναι 
τοϋτο διά τόσον ογκώδεις λίθους' μάλλον δέ πιθανόν φαίνεται 
ώς έκ του κανονικού αυτών σχήματος καί τής γραμμικής διευ- 
θύνσεως, ότι είναι λείψανα κτίσματός τίνος άρχαίου, ύπάρχοντος 
αυτόθι πρό τής θεμελιώσεως τού τοίχου τού περιβόλου, καθ’όσον 
μάλιστα καί παρετηρήθη, ότι εις ή δύο τών σπονδύλων τούτων 
οί πλησιέστατοι τώ περιβόλω άπεκρούσθησαν τάς άκρας υπό τών 
οικοδόμων επίτηδες, ϊνα παρασκευασθή τόπος προς θεμελίωσιν 
τού τοίχου τού περιβόλου. "Αλλως δέ οί σπόνδυλοι ούτοι είναι 
ισομεγέθεις μέ τούς άποτελοΰντας την θεμ.ελίωσιν τών μαρμάρι
νων κιόνων τού Όλυμπιείου, καθώς ό άρχιτέκτων Δοέρπφελδ, 
παρακληθείς ύπό τής Εταιρίας, διά σκαφής έξηκρίβωσε, καί 
πιθανόν νά είναι τών χρόνων τού Πεισιστράτου.

'Ρητέον, δ’έ'τι, ότι διελύσαμ,εν πολλά τών έ'ξω τού περιβό
λου άμορφων κτισμ.άτων καί τάφους τών μετά Χριστόν χρόνων, 
κτιστούς μέν στερεώς διαφόροις λίθοις καί όπτοπλίνθονς, ασκε
πείς δέ εΰρεθέντας τό πλεΐστον, πλήν δύο, επιγραφήν δέ αυτών 
Χριστιανικήν ούδεμ.ίαν εΰρομεν.

Τά δέ κινητά εύρήμ.ατα τής άνασκαφής ταύτης ήσαν τά εξής-
Λίθινα, α'. άρχιτεκτονικά μέλη διάφορα (έν οίς 12 σω

λήνες κέραμοι.)........................................................................16
(S', γλυπτά τεμάχια διάφορα..............................................21

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:16 EEST - 54.226.8.97



γ'. έπιγραφαί (2 επιτύμβιοι, 2 άναθηματικαί, 1 ψήφι
σμα, 8 άδιάγνωστοι). ·....................................................... 13

δ'. σφονδύλων................................................................................ 1
Χαλκα (2 δακτύλιοι, 3 σταυροί, 2 ενώτια, 16 κρίκοι). 23
Όστε'ϊνα (βελόναι η καρφίδες)............................... 3
Πήλινα (μορφών καί λύχνων θραύσματα καί κρίκος). . 4
Νομίσματα χαλκοί (’Αθηναίων 3, Βυζαντινά 18, άδιά- 

γνωστα 6).......................................................................................... 27

Τό ολον κομμάτια 10.8

Τετάρτη άνασκαφή. Έν Πειραιεΐ κατά την νοτιοανατολικήν 
συνοικίαν άγ. Νικολάου, καταντικρύ τής οικίας Σαχτούρη (έν 
τή αυλή τής όποιας ϊσταται κατά χώραν ό γνωστός « όρος εμ
πόριό καί όδδ») καί δή έν τή γωνία τής λεωφόρου Άρτέμιδος 
καί τής όδοϋ Νοταρά καταβαλλόμενων έν μηνί Ίουλίω θεμε- 
μελίων οικίας έν τφ οίκοπέδφ του ’Αντωνίου Λουκίσα έφάνη έν 
κτίσμα άρχαϊον, συνεστηκός έπιμελέστατα έκ λίθων πωοίνων με
γάλων κατά τον ίσόδομον τρόπον οΐκοδομίας καί αύτόθεν δη- 
λούμενον ώς δημόσιον καί των καλών Ελληνικών χρόνων. Εις 
τόν καθηγητήν τοΰ έν Πειραιεΐ γυμνασίου ’Ιάκωβον X. Δραγά- 
τσην, τόν άναγγείλαντα πρός τε τό Ύπουργεΐον τής παιδείας 
καί τήν Εταιρίαν ημών τήν άνακάλυψιν ταύτην, άνετέθη ύπό 
τοΰ ήμετέρου Συμβουλίου ή έπιστασία τής περαιτέρω έΕετάσεως 
τοΰ κτίσματος δι’ άνασκαφής, δαπάνη τής Εταιρίας. Συγχρό
νως κατεβλήθη προσπάθεια υπέρ τοΰ νά διατηρηθή ή άρχαιότης 
αύτη καί μή έπικαλυφθή ύπό νεωτέρας οικοδομής. ’Εκ τής έπί 
δύο εβδομάδας γενομένης περισκαφής έφάνη, ότι τό κτίσμα παρε- 
τείνετο καί έξω τοΰ ίδκοτικοΰ γηπέδου έπί τάς οδούς Άρτέμι- 
δος καί Νοταρά εις μήκος 12 μέτρων Γαλλικών (έφ’όσον ήτο 
δυνατόν νά έςετασθή,) πλάτος 15,55, ύψους δε (όπου ύψηλό- 
τατον διεσώθη) 5 μέτρων. Έγνώσθη δέ, ότι έχει σχήμα στοάς, 
βλεπούσης πρός τόν λιμένα, μετά χωρισμάτων τετραγώνων εις 
τά οπίσω, καί είναι τό ύπολειφθέν τοΰτο μέρος τό άκρον αυτής τό 
βορειοανατολικόν,καθά δηλοΰται τοΰτο σαφώς έν τώ σχεδίω,όπερ 
έξεπόνησεν ό άρχιτέκτων Καβεράου κατά παραγγελίαν τήςΈται*
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ρίας καί μέλλει νά έκδοθη συν τη λογοδοσία ταύτη (1). Φιλοτίμως 
δε καί επιτελώς 6 Δοαγάτσης έπιστατησας του έργου άνηνεγκεν 
εις το .Συμβούλιον εκτοτε τα παρατηρηθέντα ΰπ’ αύτοϋ έν ταΐς 
σκαφαΐς δια λεπτομερών εκθέσεων του, έκ μιας των όποιων έξά- 
γομεν τα έξης' «Κατά την άνασκαφήν του κτιρίου μετά την 
παχεΐαν νέαν έπίστοωσιν της όδοΰ έφάνη στρώμα πλήρες θραυ
σμάτων άμφορέων τών κοινών, έν οίς καί τινες λαβαί μ,ετά σφρα1 
γίδων καί λύχνοι ικανοί' μετά τό στρώμα τοΰτο θραύσματα 
άγγείων χρόνων καλών, ών τινα - μετά κοσμημάτων ή μερών 
παραστάσεων, άλλα μετά φυλλωμάτων η μαιάνδρων, άλλα την 
έπιγρύσωσιν τών κοσμημάτων διατηροϋντα- εν δέ τούτων τεμά- 
χιον αγγείου χρόνων καλών έφερε τά γράμματα Σ Ω Τ Η . . . 
έκτυπα, έν τοΐς τελευταίοις δέ χώμασι καί ηλοί τινες χαλκοί 
εΰρέθησαν. (2)»

Εις ταΰτα προσθέτομεν, ότι άφοΰ έτελείωσεν ή άνασκαφή 
έφ’όσον έπετρέπετο, έγεμίσθησαν πάλιν οί έςω του ιδιωτικού 
οικοπέδου έν ταΐς όδοΐς άνοιχθέντες λάκκοι, ό δέ Α. Λουκίσας 
ΰπεχρεώθη παρά της άρχης νά μη κτίση έπί του αρχαίου κτί- 
σματος, αλλά παρ’αυτό πλαγίως, καί έδωκεν έγγραφον περί 
τούτου ύπόσχεσιν.

Έδαπανηθησαν δέ εις τό έργον δρ. 468:7ο.
Περί της πέμπτης άνασκαφης της άπό έτών έξακολουθούσης 

έν ΈΛευσΐη άναγινώσκομεν ΰμΐν τά εςής γεγραμμένα υπό του 
έζ άρχης έν αύτη έπιστατοϋντος έφορου Δημητρίου Φιλιού. (Ίδε 
’Εκθέσεις Έφόρων).

Έδαπανηθησαν έν Έλευσΐνι δρ. 5,370.
Καί ή έκτη άνασκαφή ή έν τφ Άριφιαρείω, τω έν τη Ώρω- 

πία,κατ ’ έξακολούθησιν έγίνετο, έπιστατοϋντος του έφορου Βα
σιλείου Λεοναρδου. Η εκθεσις του έχει ώς έςης. (Ιδε Εκθέσεις 
’Εφόρων).

Έδα πανηΟησαν εν τω Άμφιαρείφ δρ. 6,702-

(1) Έν τω σ/εδίω τουτω όράται δεδηλωμένου προς τδ βάθος του οικοπέδου 
του Αουκ'.σα και εν άλλου χτίσματος αρχαίου γωνιώδες μέρος, εν άποστάσει §νός 
μέτρου από της στοάς, περί ού οεν εκριναμεν αναγκαιον νά ειπωμέν τι εν τοΐς 
ανωτέρω, ί'να μή έκταθη υπερμέτρως ό λο'γος.

(2) ΕνννΟίΐται, οτι παντα τα ευρεθεντα χατετέθησαν εν τω Μουσείω ΙΙειραιώς,
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’Εν τη έδδόμτ] άνασκαφη, ήτις ήτο τάφων άνερεύνησις έν τη 
επί της Εύβοια; Έρεΐριακέ) χώρα, έπεστάτησεν ό έφορος Χρη
στός Τσούντας, ού την έκθεσιν άναγινώσκο[Λεν ύμιν. ("Ιδε ’.Rc- 
&'cr«c ’Εφόρων).

Έδαπανήθησαν έν ’Ερέτρια δρ. 1,200:85.
Ό αύτος έφορος έπεστάτησε καί έν τη όγδόρ άνασκαφη, τη 

έν Μυκήναις, περί ης έπέδωκεν ήμ.ιν την έξης έκθεσιν. (Τδε 
’Εκθέσεις ’Εφόρων).

Έδαπανήθησαν έν Μυκήναις δρ. 6,987:5Q.
Τέλος έν τη κατ’έξακολούθησιν άνασκαφη, τη έν τη ’JS’^re— 

δαυρία τη Άργολική, έπεστάτησεν ό έφορος Βαλέριος Στάης. 
Ή έκθεσίς του έχει ώς έξης. (’Ίδε ’Εκθέσεις ’Εφόρων). 

Έδαπανήθησαν έν Έπιδαύρω δρ. 3,655:50.
Τοσαΰτα μέν περί άνασκαφών, ών ή ολική δαπάνη άνέβη εις

δρ. 55,008:50.
Έμερίμνησε δε το Συμβούλιον καί περί επισκευής άρχαίων 

τινών κτισμάτων έπισφαλώς έχόντων ένταΰθα τε καί άλλαχοΰ 
της Ελλάδος καί προεκάλεσε την έπί τούτφ γνωμάτευσιν τοϋ 
άρχιτέκτονος W. Dorpfeld, παρ’ού μετά γενομένην έξέτασιν 
έθεωρήθη ώς μάλλον έπείγουσα ή έπισκευή τοΰ μ.νηριείου του Φι- 
λοπάππου καί ή τοΰ έπιστυλίου της συστάδας των κιόνων του 
Όλυρ.πιείου. Έγένετο καί προϋπολογισμός τις της δαπάνης διά 
τά δύο ταΰτα έργα, άλλα διά καιρικάς τινας περιστάσεις άνε- 
βλήθη ή έκτέλεσις. Μία μόνον έξεταστική έργασία έγένετο περί 
τά θεμ.έλια τοΰ ενός των μ.οναχώς ίσταμένων κιόνων τοΰ Όλυμ- 
πιειου, των προς δύσιν, έπιστατοΰντος τοΰ εϊρημένου άρχιτέ- 
κτονος, έπειδη ένεννηθη υποψία περί της στερεότητας τοΰ κρηπι
δώματος του, άλλ’εΰρέΟη,γενομένης ίκανώς βαθείας περισκαφής, 
δτι καί μάλα ασφαλώς είναι τεθεμ.ελιωμένος ό κίων, ώς ή περί 
τούτου λεπτομερής έκθεσις του άρχιτέκτονος προς τό Συμ,βού- 
λιον διέλαβεν.

Άγοραι αρχαίων έργων τέχνης καί έπιγραφών πρός πλουτι
σμόν των τής Εταιρίας συλλογών έγένοντο κατά τό διανυθέν 
έτος έν ολω δρ. 12,861.35, δηλ. κατά τό ήμισυ όλιγώτεραι 
ή πέρυσtv. Ούτως έτυχε' δεν προσηνέχθησαν ήμΐν πολλά άξια
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λόγου αρχαία εις αγοράν παρά των άρχαιοπρατούντων. Εις το 
άνωτέρω δε ποσόν συμπεριλαμβάνονται καί δραχμαί 4,694, 
πεμφθεϊσαι έν μηνί Αΰγούστω εις τόν έν Ήρακλείω Κρήτης Φι
λεκπαιδευτικόν Σύλλογον, ώς συνδρομή, αφού καί αλλέως καί 
δι’ αποστολής εντεύθεν εις Κρήτην του έπιμελητού του τής 
Εταιρίας Μουσείου ’Αθανασίου Σ. Κουμανούδη έπληροφορήθη 
τό Συμβούλιον, οτι οί διέποντες τα του Συλλόγου εκείνου πρός 
τή υπέρ τής έκπαιδεύσεώς τής ομογενούς νεολαίας έπιμελεία όχι 
έν παοέργω ετίθεντο καί την περισυναγωγήν καί συντήρησιν των 
τοϋ τόπου αρχαιοτήτων, έχοντες ήδη αυτών κατηρτισμένην συλ
λογήν άξιόλογον, έφιλοτιμούντο δέ εσχάτως νά αΰξήσωσιν αυ
τήν διά προσκτήσεως ενός εύρεεγέθους εικονικού έκ μαρμάρου αν
δριάντας, πωλουμένου παρ’ ιδιώτου καί κινδυνεύοντας νά έξαχθή 
τής νήσου, μόνον δέ διά χορηγίας πεμπομένης εντεύθεν δυναμέ- 
νου ν’άγοοασθή καί μ.είνγ) έν τή συλλογή Ηρακλείου, οπερ δή 
καί έγένετο. Πρώτην ταύτην φοράν εις τάς έξω τού βασιλείου 
Έλληνικάς χώρας έποίησεν ένέργειαν ή Εταιρία ήχων ευτυχή.

Δωρεάς αρχαίων ολίγας έλαβαν έν τω έτει αί τής Εταιρίας 
συλλογαί. Τά ονόματα των δωρητών θέλουσι τυπωθή έν τελεί 
ταύτης τής έκθέσεως.

Ή εϋθέτησις τών αρχαίων τής Εταιρίας έν τω Μετσοβίω 
έγίνετο δι’όλου τού έτους παρά τού έπιμελητού τού Μουσείου 
τής Εταιρίας, περί τών έργασιών τού όποιου κρίνομεν αναγ- 
καΐον νά ρηθή, οτι όχι μόνον νά παραλαμβάνγι έχει πολλά καθ’ 
έκάστην άρχαΐα έκ τών άνασκαφών προερχόμενα, otov τά έκ 
Μυκηνών κατά τούτο τό έτος καί τά έξ ’Ερέτριας καί νά έπι- 
νοή καί έξευρίσκη έν τή δυσχωρία τού Μετσοβίου τόπους κα
ταλλήλους πρός τοποθέτησίν των, δπερ μόλις διά συχνών μετα
θέσεων κατορθοΰται, αλλά καί εις τό νά παραδίδη πάλιν άλλα 
εις τό Κεντρικόν Μουσεΐον διά πρωτοκόλλων απασχολείται πολ- 
λάκις, οιον τά λίθινα τά έκ τού 'Ιερού τής Έπιδαύρου καί άλλα 
έξ άλλων προελεύσεων. Διεξάγει δέ ό αυτός καί τά πολυειδή 
έργα τού γραφείου τής Εταιρίας, ώστε οΰδέν θαύμα, αν δέν 
συνετελέσθη είσέτι καθ’ ολοκληρίαν ή εϋθέτησις έν δυσί τών μι
κρότερων δωματίων τών παρακειμένων ταΐς μείζοσιν αίθούσαις,
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ώστε νά άνοιχθώσι καί αυτά εις το κοινόν. Τάς δυσκολίας ταύ- 
τας συνόρων τό Συρ,βούλιον έ'δωκε πρό τίνος χρόνου την άδειαν 
τφ έπιρ.ελητη νά προσλάβη τινά βοηθόν της εκλογής του διά 
τά Μουσειακά καί τά άλλα έργα, καί εύχόρ-εθα νά έπιτύχη εις 
την εκλογήν. Τότε δε καί ρ.όνον Οά κατορΟωθή καί ή ποΟουριένη 
εκδοσις έντυπου καταλόγου των άρχαίων διά τό κοινόν. Ό δέ 
χειρόγραφος κατάλογος προβαίνει άδιαλείπτως συντασσόρ.ενος 
παρά του Έπιριελητοϋ. ΈφΟάσαρ.εν έν αύτω τόν γενικόν άριΟ- 
ρ.όν 15,968 (1). Πέρυσιν ό άριθριός ήτο 15,676.—[Ήνοίγετο

(1) Σύγκειται δ αριθμό; ουτο; έκ των έξης καθ' ύλην ειδικών αριθμών. Λίθι
νων 4237, χαλκών 1138 (ιξών 111 σταθμά), σιδηρών 58, μολυβδί/ων 2501, 
(εξ ών 1310 σύμβολα, 410 σταθμά), αργυρών 68, χρυσών 257, οστέινων 115, 
Οαλίνων 276, διαφόρων υλών 305, πήλινων αγγείων 3542, πήλινων μορσών 
1964, πηλ. μητρών ή τύπων 190, πηλ. λύχνοιν 584, πηλ. σκευών 281, πηλ. 
θραυσμάτων 319, πηλ. πυραμιδοειδών και κωνοειδών 102, πηλ. άρτοειδών καί 
φακοειδών 28, πηλ. λαβών αμφορέων ένεπιγράφών 4. — Ίστέον δέ δτι αί λαβαί 
αμφορέων αί ενεπίγραφοι (εκ 'Ρόδου, Θάσου, Πάρου, Κνίδου, Κολοφώνος καί 
άλλων το'πων), συμποσοΰνται νυν υπέρ τά; 10 χιλιάδα;, κατατεθειμέναι ούσαι εν 
τοίς δπογείοι; τοΰ Βαρβακείου, έξ ών με'γα με’ρο; Ιξεδόθη Οπό A. Dumont Ιν
τώ βιβλίω Inscriptions cdramiques de Grfece, Paris 1871.

Νομίσματα δέ δπάρχουσι τά έξη;’
Χρυσά

Ελληνικόν (εξ ήλεκτρου)..................................................................................  1
'Ρωμαϊκά (ών τό έ'ν νομισματο'σημον).............................................................  3
Βυζαντινά.................·...........................................................................................251
Βενετικά.......................................................................................................... 5
Κουφικόν καί Περσικόν καί ’Ινδικά (μέσων καί νεωτε'ρων χρο'νων) . . 15

'Αργυρά 275
'Ελληνικά..................................................................................................................587
'Ρωμαϊκά...............................................·..................................................... 247
Παρθικών βασιλέων ................................................................................................. 167
Βυζαντινά καί άλλων διάφορων χωρών (μέσων και νεωτέρων χρόνων . 180

Έκ κράματος polin 1,181
Numi Alexandrini.................................................................................. 509

Κί6όη2α υεώζερα
’Αργυρά......................................... ..... ................................... ..... . . 12
Χαλκά................................................................................................................ 12

’’Αλλα δέ χαλκά έτι δπάρχουσι διαφόρων εθνών καί εποχών άκατάτακτα δπέρ 
τά; 20 χιλιάδα;, ών τά πλεΐστα έντελώ; άχρηστα, ώ; εφθαρμένα.

’Έτι σημειοϋμεν, δτι των πήλινων ,τή; Εταιρία; αγγείων υπάρχει Γαλλιστί 
έκδεδομένο; κατάλογο; δπό Μ. Collignon, τυπωθεί; έν Παρισίοις τώ 1878, των
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δε τό έν τ<μ Μετσοβίω Μουσεϊον διά τε τούς εταίρους καί δι’άπαν 
το κοινόν καθ’εκάστην πλήν της Κυριακής καί των μεγάλων 

εορτών.]
Εις τά διάφορα Μουσειακά έργα οίον κατασκευήν θηκών, βά- 

θοων, επίπλων άλλων, στολών διά τους φύλακας, συγκολλήσεις 
αρχαίων κτλ. ετι δε καί εις μισθούς του προσωπικού τοϋ Μου
σείου έδαπανήθησαν κατά τό έτος δρ. 10,302:5ο.

Ή βιβλιοθήκη τής Εταιρίας ηύξήθη κατά τό έτος έξ αγο
ρών μέν κατά 45 τόμους καί φυλλάδια άντί δρ. 2,012:60 (έν 
οίς καί τά δετικά)· έκ δωρεών δέ η έξ ανταλλαγών πρός τά δη
μοσιεύματα ημών κατά 52 τόμους καί φυλλάδια. Ιΐίναξ των 
τε άγορασθέντων καί τών άλλων προσκτηθέντων θέλει ποοσαρ- 
τηθή ταύτη τή εκθέσει. Πάντων δέ τών βιβλίων τής Εταιρίας 
υπάρχει κατάλογος έν δελτίοις.

Ή αρχαιολογική έφημερίς τής Εταιρίας έξηκολούθησεν έκδι- 
δομένη κατά τά έτος τακτικώς, δαπανηθεισών δρ. 5,948:55. 
’Αντίτυπα αυτής στέλλονται κατ’άπόφασιν του Συμ.βουλίου εις 
τενα επιστημονικά ιδρύματα τής Ευρώπης καί ’Αμερικής κατ’ 
άνταλλαγήν πρός τά αυτών δημοσιεύματα, καί άνευ δέ (ανταλ
λαγής εις τινα τών ομογενών ιδρύματα έν τώ έξωτερικώ καί 
εντός τοϋ βασιλείου.

Ταΰτα μέν ούτω. Έν δέ ταΐς επαρχίαις τοϋ βασιλείου πρός 
ταΐς γενομέναις δαπάναις εις τάς εΐρημένας άνασκαφάς, έμι- 
σθοΰντο έτι ύπό τήςΈταιρίας τακτικώς φύλακες αρχαιοτήτων έν 
Έλευσΐνι, Άμφιαρείφ τής Ώρωπίας, Χαιρωνεία, Θεσπιαΐς, Τα- 
νάγρα, Νεμέα, Επιδαυρω τή Αργολική καί Μυκήναις, οπού 
δηλ. επίσημα ύπάρχουσιν άρχαϊα μνημεία καί συλλογαί καταρ- 
τισθεΐσαι παρά τής Εταιρίας. Ετι δέ έδίδοντο καί όδοιπορικ,ά 
καί επιδόματα μισθών τά συνήθη εις τούς εφόρους, τούς έκπεμ- 
πομένους εις άρχαιολογικάς τής Εταιρίας υπηρεσίας. Εις ταΰτα

οέ πήλινων μορφών ώσαΰτως Γάλλιού όπό J. Martha, έν Παρισιοις, 1880. Έν 
δέ τώ β;6λίω τοΰ L. von Sybel τώ ίπιγρχφομένω Katalog der Sculpturen ZU 
Athen, Marburg, 1881 και τά τη; Εταιρίας λίθινα γλυπτά όσα έως τότε είχε, 
περιεγραρησαν σ/εοόν παντα. Αναφέρομεν και τόν έξης επίτομου κατάλογον τών 
ΆΟήνησι Μουσείων· Die Museen Athens von Arthur Milchhofer Athen. 
K. Wilberg, 1881.
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πάντα έδαπανήθησαν έν τψ έτει δρ. 6,426:60. Καί πλειότερά 
δε θά έδαπάνα ή Εταιρία υπέρ των πολλαχοΰ των επαρχιών 
ύπαρχουσών τιμιωτάτων αρχαιοτήτων, αν μόνον υπήρχε τό κα
τάλληλον προσωπικόν, εις ό νά άναθέτη έκάστοτε τό Συμβού- 
λιον την επιμέλειαν έργων. Άλλ’, όπως καί πέρυσιν είπομεν, 
τοιοΰτο προσωπικόν είναι πάνυ δυσεύρετον, αί δέ εύχαι ημών 
περί του νά πλασθή αυτό καί περί του νά καταστη επαγωγός ή 
αρχαιολογική υπηρεσία εις μεμορφωμ,ένους έπιστημονικώς νέους 
μένουσιν άκόμη άπλαϊ εϋχαί. Ό αριθμός των κατά τό κράτος 
εφόρων άρχαιοτητων τών διοριζομ.ένων καί μισθουμένων υπό τής 
Κυβερνήσεως δεν ηύξησεν, ώς ηΰχόμεθα, καί Ινώ οι υπάρχοντες 
έφοροι απασχολούνται ώς τό πολύ εις διαφόρους άνασκαφάς τής 
ήμετέρας Εταιρίας καί τών αλλογενών έν Έλλάδι αρχαιολογι
κών σχολών, κρατούνται δέ καί έν τή πρωτευούση τινές διά λό
γους διαφόρους υπηρεσίας, μένει εξ ανάγκης τό πλεΐστον τοΰ 
βασιλείου άρχαιολογικώς άνεφόρευτον έπί βλάβη μέν πολλή τών 
ύπολειπομένων είσέτι αρχαίων κτισμάτων, έπί χαρ^ δέ μεγίστη 
τών λαθραίως τυμβωρυχούντων.

ΓΙροσκορής δέ λίαν ό λόγος ημών εις τους Εταίρους θά έγί- 
νετο, άν κ’εφέτος πάλιν άνεφέρομεν μίαν πρός μίαν τάς υπέρ 
τών άρχαιολογικών πραγμάτων προτάσεις καί αιτήσεις, άς εποι- 
ήσάμεν πρός τό Ύπουργεΐον τής παιδείας κατ ’ έπανάληψιν άπό 
πλειόνων ετών, δέν ηϋτυχήσαμεν δέ είσέτι νά τάς ίδωμεν έκπλη- 
ρουμένας. Δύο. όμ.ως τουλάχιστον έξ αυτών άς έπαναλάβωμ.εν 
καί σήμερον. Ήτήσαμεν την άπαγόρευσιν τής λατομίας έν τοΐς 
περί τάς ’Αθήνας έπιφανέσιν ΰψώμασι, τοΐς άρχαιόθεν λελαξευ- 
μένοις τε καί μη λελαςευμένοις, καί την έξοίκησιν τών Άναφιω- 
τών άπό τών πρός ταϊς βορείαις πετραις τής Άκροπόλεως κλι- 
τύων, έν αις όχι έννόμως πρό ετών κατωκίσθησαν. Νομίζομεν 
δέ, ότι ποός έκτέλεσιν τών αιτημάτων τούτων, όχι δαπάναι , 
αλλά μόνον διάγνωσις τοΰ όρθοϋ αυτών άπαιτεΐται ΰπά τής Κυ
βερνήσεως καί προσέτι σταθερά άπόφασις, άνευ οίασδηποτε απο- 
σκοπής εις τό τις ή τίνες τών πολιτών άτομικώς ήθελον δυσαρε- 
στηθή άπέναντι τής κοινής ώφελείας καί τής παρά τοΐς εύ φρο-
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νοΰσνν ευδοξία; απάντων ημών, ώ; αγαθών φυλάκων του πολυ
τίμητου προγονικού κλήρου.

Καί ήδη πριν τελειώσωμεν την λογοδοσίαν, άνακοινούμεν εί; 
τού; εταίρους εν τι λίαν εύφρόσυνον, δπερ κυρίως όχι εις το παρελ
θόν έτος, άλλ’είς τούτο δ νΰν διανύομεν πίπτει, καί δμως δεν 
θά ήρμοζε νά άποσιγηθή σήμερον, άποταμιευόμενον διά την μέλ- 
λουσαν λογοδοσίαν. Παρά του έν Βερολίνω αύτοκρατορικοϋ Γερ
μανικού αρχαιολογικού ιδρύματος έλάβομεν πρό δύο μηνών επί 
τή κατά τήν 18 ’Ιανουάριου του έτους τούτου συμπληρωθείση) 
πεντηκονταετηρίδι της Εταιρίας ημών συγχαρητήριον προσαγό- 
ρευσιν, προσενεχθεϊσαν διά του άξιοτίμου διευθυντοΰ της ενταύθα 
Γερμανικής σχολής Ευγενίου ΙΙέτερσεν. Τούτο εις ημάς μέτρια, 
ώς είκός, φρονούντας περί τού μ-έχρι τούδε βίου τής Εταιρίας 
καί μη Θεωρήσαντας πάντως έορταστέαν τήν πεντηκοστήν επά
νοδον τής ημέρας τής ίδρύσεως της, ήλθεν όντως άπροσδόκητον' 
οί δέ άπαρτίζοντες τό διάσημον εκείνο ίδρυμα σοφοί Γερμανοί 
άλλην γνώμην έ'σχον."Ατε μετ ’ ενθουσιασμού άσχολούμενοι περί 
παν δ τι Ελληνικόν, έκριναν εύλογον διά τής πεμφθείσης προσα- 
γορεύσεως νά άναγνωρίσωσι καί τήν ε’κ των οίωνδήποτε προσπα
θειών τής ήμετέρας Εταιρίας προσγινομένην εις τήν άρχαιολοτ- 
γικήν επιστήμην ώφελειαν, καί οΰτω παρέσχον αυτή ένθάρρυνσιν 
οϋ σμικράν έν τή εξακολουθήσει έργου πολλά; εχοντος τάς δυσ
χέρειας κατά τήν νυν κατάστασιν τής Ελλάδος. ’Αλλά «τάχ’ 
αύριον έσται άμεινον,» ώστε οί μεθ’ήμάς έλευσόμενοι νά κινη- 
θώσιν εΰλογώτερον πρό'ς έόρτασιν τής Ικατονταετηρίδος τής 
Εταιρίας ταύτης. Γένοιτο !
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Μετά ταΟτα παρελθών δ σύμβουλος Γ. Νικολαΐ'δης δ 
κατ’ εντολήν τοΟ Συμβουλίου διαχειριζόμενος τά οικονο
μικά ώς ταμίας προσωρινές άνέπτυξε προφορικώς κατ άρ
θρου τον έντύπως ύποβληθέντα εις τήν Συνέλευσιν ισολο
γισμόν των εσόδων και εξόδων καί τήν συνυποβληθεΐσαν 
κατάστασιν τής περιουσίας τής Εταιρίας μετά των απο
λογισμών άπό του έτους 1858 μέγρι τοΟ 1886, στηρίξας 
τήν προφορικήν αύτοΟ άνάπτυξιν έπ'ι των εύθυς έξ άρ/ής 
τής συνελεύσεως διανεμηθεισών έντυπων εκθέσεων τοΟ λο- 
γιστοΟ Χρ. Δροσίνη, ώς έπονται έν παραρτήματι.

Μετά ταΟτα έρωτήσαντος του προέδρου, έάν ζητή τις 
τον λόγον έπ'ι των διά των ανωτέρω λογοδοσιών έκτεθέν- 
των ή έπ'ι άλλου τίνος θέματος συναφοΟς προς τάς έργα- 
σίας τής Εταιρίας, πρώτος έλαβε τον λόγον εΤς τών συμ
βουλών, δ'στις τότε κατά πρώτον προσήλθεν εις τήν συνε- 
δρίασιν καί προέτεινεν,ίνα άνατεθή εις τήν έκλε/θησομένην 
έξελεγκτικήν έπιτροπήν νά σύνταξη σχέδιον κανονισμοΟ, 
καθ’δν εϊς το μέλλον δέον νά διαχειρίζηταιδ ταμίας καί τό 
Συμβούλιον τήν περιουσίαν τής Εταιρίας καί νά ένεργήται 
ή λογιστική ύπηρεσία. Ούδεμιας δέ γενομένης άντιρ^ήσεως 
εις τήν πρότασιν ταύτην, έγένετο αδτη δεκτή ύπό τής 
Συνελεύσεως. Μετά τοΟτο έγένοντο διάφοροι παρά διαφό
ρων εταίρων προτάσεις, οίον δτι πρέπει δ ταμίας νά λαμ- 
βάνη μισθόν καί περί πλέον νά παρέχη έγγύησιν χρηματι
κήν" δτι ό ταμίας δέν πρέπει πάντως νά έκλέγηται έκ τών 
εταίρων, αλλά καί έξωθεν" δτι μεταξύ τών έλεγκτών πρέ-
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πει νά έκλέγηται καί τις των άρχαιολογούντων ικανός προς 
κρίσιν των αρχαιολογικών εργασιών καί τών ύπο τοΟ Συμ
βουλίου άγοραζομένων αρχαίων καί άλλαι τινες τοιαΰται. 
Άλλ’ ούδεμία τών προτάσεων τούτων έγένετο όριστικώς 
δεκτή.

Εΐτα έξελέχθησαν οί κ. κ. Ν. Παυλακης, Π. Νικολό- 
πουλος καί Μ. Δαμιράλης μέλη τής επιτροπής τής προς 
έξελεγξιν τών λογαριασμών τής Εταιρίας, καί ή Συνέλευ- 
σις διελύθη περί μεσημβρίαν.

Εν Αθήναις τή 9 Νοεμβρίου 1887 ήμερα Κυριακή, 
ώρα 10 π. μ. συνελθόντων αδθις έν τψ Πανεπιστημίω 
εταίρων πεντήκοντα,ό πρόεδρος Άλ. Κοντόσταυλος προσε- 
οώνησε τούς εταίρους ως εξής'

Αξιότιμοι Κύριοι,

Ο σκοπός δι’όν συνήλθομεν σήμερον ενταύθα, είναι ήδη γνω
στός ΰμΐν έκ τής εντύπου προσκλήσεως, ήν έλάβομεν την τιμήν 
ν άπευθυνωμεν προς ύμας. Συνίσταται δέ ό σκοπός ούτος εις 
την άκρόασιν τής Ικθέσεως τής εξελεγκτικής επιτροπής επί τής 
χρηματικής διαχειρίσεως τοϋ συμβουλίου.

Η άνάγνωσις αυτή τής έκθεσεως τής εξελεγκτικής επιτρο
πής, εδει, κατά τον οργανισμόν τής Εταιρίας, νά γίνη δύο 
εοόομαδας μετά την λογοδοσίαν του συμβουλίου, ήτοι περί τάς 
άοχάς ’Απριλίου ένεστώτος έτους, τουτέστι προ επτά όλων μη
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νών, καθ’ον χρόνον το συμβούλιον ώφειλε να συγκαλέσγι ΰμαρ 
έπί τούτιρ.

’Αλλά. τό. συμβούλιον δεν συνεκάλεσεν υμάς τότε καί πράττει 
τοΰτο κατά πρώτον σήμερον, διά τί; διότι σήμερον κατά πρώ
τον, συνωδά τή ειδοποιήσει, ήν άπηύθυνε προς τό προεδρειον ή 
εξελεγκτική επιτροπή, διότι, λέγω, σήμερον κατά πρώτον ή 
επιτροπή αύτη έχει έτοίμην καί πρόκειται νά ΰποβάλν) τήν περί 
ής ό λόγος έκθεσιν αυτής.

Εις τήν καθυστέρησιν ταύτην περιήλθεν ή εξελεγκτική επι
τροπή διά διαφόρους λόγους, τους όποιους εις υμάς άπόκειται 
νά έκτιμήσητε καί οϊτινες, κατά τάς δοθείσας εις ήμάς πληρο
φορίας, διά βραχέων εξηγούμενοι εΐσίν οί έξης' α) διότι κατά τό 
έτος τοΰτο ή δοθεϊσα πρός αυτήν εντολή δεν ήτο μ,όνον νά έξε- 
λεγξη τήν έτησίαν , ώς άλλοτε, χρηματικήν διαχείρισιν τοΰ 
συμβουλίου, άλλά πρός αυτή καί εκείνην τών παρελθόντων ετών, 
ή τουλάχιστον ώς οΐόν τε πλειόνων εκ τοΰ παρελθόντος ετών, 
τοΰθ’όπερ, όμολογουμένως, άπήτει εργασίαν επίπονον καί δεο- 
μένην χρόνου οΰκ ολίγου, β) διότι έκτος τής είρημένης κυρίας 
ταύτης εντολής, έδόθη πρός αυτήν, ώς ένθυμ,εΐσθε, καί πρόσθε
τος άλλη, ήτις συνίστατο εις τήν μελέτην τοΰ κειμένου οργανι
σμού τής Εταιρίας καί τήν πρότασιν τών αναγκαίων τυχόν κρι- 
θησομενών τροποποιήσεων αϋτοϋ, σχετικώς πρός τήν ταμιακήν 
υπηρεσίαν, έπί τω τέλει τής μείζονος έξασφαλίσεως τής περιου
σίας τής εταιρίας, καί γ) διότι εις εν τών μελών τής έπιτροπής, 
τό οποίον έθεωρεϊτο ώς τό προϊστάμενον αυτής, έπήλθον αλ
λεπαλλήλους οικογενειακά δυστυχήματα τοσαΰτα, ώστε έπί πο- 
λυν χρόνον δεν έπέτρεψαν αυτή τήν άπαιτουμένην ένασχόλησιν.

Καί ούτοι μέν είσίν οί λόγοι, κατά τάς εις ημάς έκάστοτε δι- 
δομένας έξηγήσεις, ένεκα τών όποιων ή έξελεγκτική έπιτροπη 
δέν ήδυνήθη νά καταρτίσϊ) εγκαίρως καί πρότερον τήν εκθεσιν 
αυτής. Άλλ’έντεΰθεν, έκ τής καθυστερήσεως δηλονότι ταύτης 
τής έξελεγκτικής έπιτροπής, έπήλθε καί έτέρα καθυστέρησις, κα
θυστερείς πολλώ σπουδαιότερα καί ήτις έπιβαρύνει άπ’ ευθείας 
τό συμ,βούλιον,τό όποιον ώφειλε νά προσκαλέση έκτοτε την συνέ- 
λευσιν ταύτην τών εταίρων τής αρχαιολογικής εταιρίας, όχι
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μόνον προς άκρόασιν της έκθέσεως της εξελεγκτικής επιτροπής, 
άλλα προς τούτοις καί ένταΰτφ καί προς εκλογήν νέου συμβου
λίου. Άλλα τοϋτο δεν έγένετο' τούτου δέ μη γενομένου, τό πα
λαιόν συμβούλιου έξηκολούθησε καί εξακολουθεί καθ’όλον το 
τρέχον έτος καί μέχρι σήμερον να διαχειρίζηται τά τής Εται
ρίας, χωρίς νά λαβή παρ’υμών την επί τούτω εντολήν, τουτέ- 
στιν εναντίον των διατάξεων τοϋ οργανισμού, κατά τάς διατά
ξεις του όποιου ένιαυσία μόνον επιτρέπεται ή διάρκεια του διοι
κητικού συμβουλίου.

Ή θέσις επομένως εις ήν σήμερον διατελοΰμεν, είναι έ'κθεσμος, 
καί τούτο ουδόλως, αξιότιμοι κύριοι, έννοοΰμεν ν ’ άμφισβητή- 
σωμεν, άλλ’άπ’εναντίας όμολογοΰμεν αυτό άνενδοιάστως. Όμο- 
λογούντες όμως τό γεγονός τούτο, έ'χομεν την πεποίθησιν, ότι, 
λαμβάνοντες ύπ’οψιν τάς περιστάσεις έν αις εΰρέθημεν, θέλετε, 
έν τή επιείκεια υμών, εντελώς απαλλάξει ημάς τής εντεύθεν ευ
θύνης· Καί πράγματι εις την έ'κθεσμον ταύτην θέσιν δεν περιήλ- 
θομεν οϊκοθεν καί έκ προνοίας, άποφασίσαντες δηλαδή έκ τών 
προτέρων νά περιέλθωμεν εις αυτήν, άλλ’εΰρέθημεν εις τήν θέ
σιν ταύτην λεληθότως καί,ΐνα άκριβέστερον εϊπω, κατ’ άνάγκην, 
διότι ουδέποτε εϊχομεν παύσει, καθ’όλον αυτό τό χρονικόν διά
στημα, άπό ήμέρας εις ημέραν, άπό έβδομάδος εις εβδομάδα 
καί απο μηνος εις μ.ήνα, ν ’ άναμένωμεν τήν έκθεσιν τής εξελεγ
κτικής επιτροπής, τής όποιας ή υποβολή άνηγγέλλετο ήμΐν έκά- 
στοτε ώς επικείμενη καί ούτω, βαθμηδόν παρασυρόμενοι, κα- 
τηντησαμεν εις τό χρονικόν σημειον εις τό όποιον σήμερον εύ- 
ρισκόμεθα.

Αλλως τε και άν εγινώσκομεν έξ άρχής, ότι ή καθυστέρησις 
τής περί ης ειπον έκθέσεως τής εξελεγκτικής επιτροπής θά πα- 
ρετείνετο μέχρι τής σήμερον, πάλιν δεν θά ήτο ίσως δυνατόν εις 
ήμάς νά πράξωμεν άλλως ή ώς επράξαμεν, διότι, κατά τον ορ
γανισμόν, ή εκλογή τού συμβουλίου απαιτείται νά γίνηται μετά 
την λογοδοσίαν τού παλαιού, η δε λογοδοσία αΰτη τού παλαιού 
συμβουλίου δεν είναι δυνατόν νά ύπαρξη πλήρη; καί τελεία ή 
μετά τήν εξέλεγξιν τής διαχειρισεως αυτού ύπό τής εξελεγκτι
κής επιτροπής.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:16 EEST - 54.226.8.97



— 29 —

'Οπωσδήποτε, των πραγμάτων έχόντων ώς έχουν, εγείρεται 
νυν το έξης ζήτημα, τό όποιον καλεϊσθε σήμερον νά λύσητε- τήν 
έκθεσμον θέσιν εις ήν διατελοΰμεν καί ήν τινα εξήγησα ΰμ-ϊν, 
συνισταμένην εις τό ότι από τοΰ Ιανουάριου έ. έ. καί μέχρι σή
μερον έξακολουθοΰμεν διαχειριζόμενοι τά τής Εταιρίας άνευ τής 
εντολής υμών, τήν έκθεσμον, λέγω, ταύτην θέσιν, θέλετε να νο- 
μιμοποιήσητε διά νέας εκλογής, ήτις έν τούτοις άναγκαίως θά 
περιλαμβάνη καί τήν έπικύρωσιν των μέχρι τοϋδε γενομένων, ή 
προτιμάτε νά έγκρίνητε, δι ’ ιδιαιτέρας καί εκτάκτου άποφάσεως 
υμών, τήν μέχρι τής σήμερον ενέργειαν τοΰ έργω υφισταμένου 
συμβουλίου καί νά έξουσιοδοτήσητε σύναμα αυτό προς έξακο- 
λούθησιν τής διαχειρίσεως των τής εταιρίας κατά τους ύπολει- 
πομένους τρεις έτι μ,ήνας, τουτέστι μέχρι συμπληρώσεως τοΰ 
ενεστώτας έ'τους; Αυτό είναι τό ζήτημα, τό όποιον σήμερον τί
θεται ενώπιον υμών. Καί άν μεν λύσητε αυτό συμφώνως προς 
τό πρώτον ερώτημα, όφείλομεν πάραυτα νά προβώμ,εν εις νέας 
έκλογάς, άν δε λύσητε αυτό συμφώνως πρός τό δεύτερον, θέλο- 
μ,εν άναβάλει τάς έκλογάς ταύτας μέχρι τοΰ ’Ιανουάριου τοΰ 
έπιόντος έτους, μέχρι τής όποιας εποχής θέλομεν εξακολουθήσει 
διαχειριζόμενοι τά τής Εταιρίας, ώς έπράξαμεν μέχρι τοΰδε. 
’Αλλά περί τούτων θά λάβω τήν τιμήν νά προκαλέσω κατόπιν 
τήν ύμ.ετέραν άπόφασιν, καθ ’ όσον προηγουμένως οφείλομεν ν’ά- 
κροασθώμεν τής έκθέσεως τής εξελεγκτικής επιτροπής. Πρός 
τοΰτο δέ παρακαλώ τον άντιπροσωπεύοντα αυτήν νά παρέλθγι 
επί τό βήμα.

Καλέσαντος δέ τοΰ προέδρου τήν εξελεγκτικήν Επιτρο
πήν νά ύποβάλη εις τους εταίρους τήν εκθεσιν της, παρελ- 
θών ό εισηγητής αυτής Ν. ΙΙαυλάκης άνέγνω τά έξης. (Ιόε 
Παράρτημα σελ. 25).

Μετά τήν άνάγνωσιν τής έκθέσεως ήρωτήθη ή Συνέλευ- 
σις ύπό τοΟ Προέδρου, άν ύπάρχη άντίρόησίς τις ώς πρός 
τήν εκθεσιν τής εξελεγκτικής ’Επιτροπής τήν άφορώσαν εις

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:16 EEST - 54.226.8.97



— 30

τήν έξέλεγξιν τής χρηματικής διαχειρίσεως καί αν θεωρή 
καλώς έχοντας τούς λογαριασμούς τοΰ Συμβουλίου. Εις 
τήν έρώτησιν ταύτην ή Συνέλευσις άπεφήνατ.ο δτι ούδεμία 
Οτι άρχει άντίρ^ησις καί δτι θεωρεί καλώς έχοντας τούς λο
γαριασμούς, τούς οποίους καί εγκρίνει.

Μετά δε τήν κατόπιν ύποβληθεΐσαν έτέραν έρώτησιν Οπό 
τοΟ Προέδρου περί του αν παραδέχηται ήΣυνέλευσις τινάς 
ή πάσας τάς Οπό τής εξελεγκτικής Επιτροπής προτάσεις, 
προέκυψε συζήτησές τις,μεθ’ήν άπεφασίσθη νά τυπωθή καί 
διανεμηθή εις τούς εταίρους έντυπος ή άναγνωσθεΐσα εκθε- 
σις τής Επιτροπής, ινα ού μόνον έκαστος αύτών βασανί- 
σωσι κατ’ ιδίαν ακριβέστερου τά προτεινόμενα καί δυνηθώ- 
σιν άσφαλεστέραν νά έςενέγκωσι τήν περί αύτών γνώμην 
των, αλλά δοθή οδτω καιρός καί εις τό Συμβούλιον αυτό 
νά μελετησή τήν εΐρημένην εκθεσιν τών ελεγκτών καί άνα- 
κοινώση πρώτον αύτό τήν περί τών προταθεισών τροπο
ποιήσεων τοΟ δργανισμοΟ γνώμην του- νά συγκληθή δέ 
προς τούτο άλλην τινά Κυριακήν πλήν τής άμ-έσως έπομέ- 
νης ή Συνελευσις.

Ειτα έρωτηθεΐσα ή Συνελευσις καί πάλιν Οπό τοΟ Προέ
δρου περί τοΟ αν έγκρίνη τήν μέχρι τής σήμερον παραμο
νήν τού Συμβουλίου έν τή διαχειρίσει τών τής Εταιρίας 
καί άν έςουσιοδοτή προς τούτοις αύτό πράς έξακολούθησιν 
τής διαχειρίσεως καί κατά τούς έπερχομένους τρεις έτι μή
νας, άπεφήνατο καταφατικώς, έγκρίνασα δηλονότι τήν μέ
χρι τούδε ενέργειαν τοΟ Συμβουλίου καί παρατείνασα έν- 
ταυτώ τήν εξουσίαν αύταυ μέχρι τέλους τοΟ τρέχοντος έτους.

Η Συνέλευσις διελύθη περί μεσημβρίαν.
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Έν ΆΟήναις τί) 13 Δεκεμβρίου 1887 ήαέρα Κυριακή), 
ώρα ΙΟίΐ π. μ. συνελθόντων αυθις έν τφ Ιΐανεπιστημίφ 
έταίρων τριάκοντα καί οκτώ, b πρόεδρος Άλ. Κοντόσταυ- 
λος προσετώνησε τούς εταίρους ώς έξης'

’Αξιότιμοι Κύριοι,,

Ή επιθυμία καί επομένως ή προσπάθεια ημών ήτο νά συγ- 
καλέσωμεν την συνέλευσιν ταύτην κατά την προπαρελθοΰσαν Κυ
ριακήν. Άλλα κατ’εκείνην μέν δεν υπήρξε τοϋτο δυνατόν, διότι, 
ένεκα κωλυμάτων έπελθόντων εις διάφορα μέλη του Συμβουλίου, 
δεν είχε κατορθωθή εγκαίρως ή άπαιτουμένη ώς οιόν τε πλήρης 
συνεδρίασις αύτοϋ προς έξέτασιν των οικείων θεμάτων' κατά δέ 
την τελευταίαν Κυριακήν δεν υπήρξε δυνατόν εις έμ,έ, ένεκα 
ανυπερβλήτου ατομικού κωλύματος, νά λάβω την τιμήν νά ε’μ- 
φανισθώ αυτοπροσώπως ενώπιον υμών. Ταΰτα αναφέρω προοι- 
μιακώς, όπως ζητήσω την συγγνώμην υμών επί τή μέχρι τοΰδε 
αναβολή περί την σύγκλησιν τής συνελεύσεως ταύτης.

Τό άντικείμενον το όποιον Θέλει έπασχολήσει ήμάς σήμερον, 
κατά τόν προσδιορισμόν αύτοΰ υπό τής προηγηΘείσης τελευταίας 
συνελεύσεως, είναι, ώς γινώσκετε, διττόν, ήτοι πρώτον μ.έν, ή 
πρός υμάς άνακοίνωσις τής γνώμης του συμβουλίου επί τών τρο
ποποιήσεων του κειμένου οργανισμού τών προταθεισών υπό τής 
εξελεγκτικής Ιτιτροπής, κατά την έκΟεσιν αυτής, ήτις τυπωθεΐσα 
διενεμήθη ήδη πρός υμάς, καί δεύτερον ή παρ’ημών λήψις καί 
απαγγελία τής επί τών προτάσεων τούτων οριστικής άποφάσεως.

Τούτου ούτως εχοντος, προβαίνω αμέσως εις την έξήγησιν 
τής γνώμης του συμβουλίου επί μιας έκάστης τών προτεινομέ- 
νων τροποποιήσεων υπό τής εξελεγκτικής επιτροπής, καθ’ ήν 
τάξιν αύται προτείνονται.
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’Αλλά πρό τούτου οφείλω νά έκφράσω τάς ευχαριστίας τοϋ 
συμβουλίου προς τά μέλη της έξελεγκικής επιτροπής διά τους 
κόπους τούς όποιους κατέβαλον περί την έξέτασιν των ύποβλη- 
θέντων εις αυτα λογαριασμ.ων και ιδίως δια τας οδηγίας και 
γνώμ,ας τάς όποιας ή έκΟεσις αυτών περιεχει προς κανονικωτέραν 
διεξαγωγήν τής γ ρηματικής διαχειρίσεως τής Εταιρίας.1 άς οδη 
γίας δέ ταύτας καί τάς γνώμας τής εξελεγκτικής επιτροπής, τό 
παρόν συμβούλιον, εάν εκ νέου εκλεχθή, θελει αναντιρρητως 
σπεύσει νά χρησιμοποιήσει, διά τής λήψεως πάντων των ποός 
τοϋτο αναγκαίων μ.έτρων, των Ιξαρτωμένων εκ τής συμ-πληρώ- 
σεως ή τής άλλοίας διαρρυθμίσεως τής εσωτερικής αυτοΰ υπη
ρεσίας.

Τρεπόμενος ήδη επί την έρευναν των, περί ών είπον, τροπο
ποιήσεων τοϋ κειμένου οργανισμού τής Εταιρίας , τάς όποιας 
προέτεινεν ή εξελεγκτική επιτροπή, παρατηρώ τά έξής*

Ή πρώτη τροποποίησες αφορά εις την ΐδρυσιν θέσέως Β. επι
τρόπου παρά τή Αρχαιολογική Εταιρία. Ή θέσις αΰτη θά κα- 
τέχηται υπό τοϋ γενικοϋ εφόρου των αρχαιοτήτων, οστις αυτο
δικαίως καί έπομ,ένως άνευ τής εκλογής τής συνελεύσεως, θά 
παρίσταται εις τάς συνεδριάσεις τοϋ συμβουλίου, έκπληρών ώρι- 
σμένα καθήκοντα, χωρίς, ώς εΐκός, νά έχγ) ψήφον. Την πρότασιν 
ταύτην τό συμβούλιον παμψηφεί έθεώρησεν άποκρουστέαν, διότι 
φρονεί, ότι οϊα είναι ή εταιρία ημών, οΰδένα απολύτως έχει λό
γον. Καί πράγματι, αξιότιμοι κύριοι, μήπως ή αρχαιολογική 
εταιρία αποτελεί εταιρίαν μετοχικήν, ήτις διαχειριζομ.ένη κοινά 
χρηματικά κεφάλαια καί έπιδιώκουσα κοινά υλικά συμφέροντα,· 
κέκτηται τουλάχιστον, σχετικώς πρός αυτά, καί προνόμ.ια, τά 
όποια φύσει άνήκουσιν εις τό κράτος, ώς π. χ. ή Εθνική Τρά
πεζα ; ή μ.ηπως ή αρχαιολογική εταιρία αποτελεί καθεστηκυΐαν 
αρχήν τού κράτους, ήτις ενασκεί δημοσίαν εξουσίαν, ώς π. χ. τό 
Ελεγκτικόν Συνεδριον η Ιερά Σύνοδος; οΊιχί βεβαίως' διότι ή 

Αρχαιολογική εταιρία, έν τε τή συστάσει καί τω σκοπώ αυτής, 
απέχει πολύ πάντων τούτων, ώς καί παντός άλλου καί πόρρω- 
θεν προσομοιάζοντος αυτοις. Οπως κατανοήσητε δέ πόσον πε
ριττός και μάταιος πρέπει νά θεωρηθή ό διορισμ.ός Β. επιτρόπου
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παρά τη άρχαιολογική εταιρία, άρκεΐ να. άναλογισθήτε, ότι τοι· 
τούτος δέν υπάρχει καί παρ’αύτφ τω Πανεπιστημίφ, ένω παρά 
τφ Πανεπιστη^ίώ καί ώς έκ τοϋ νομού, τόΰ παραδεχόμενου τοι- 
αυτήν θέσιν καί ώς εκ του δημοσίου χαρακτήρας τοϋ ιδρύματος 
τούτου, ήδύνατο βεβαίως νά ύπάρχη Β. επίτροπος. "Αλλως τέ, 
Κύριοι, πάσα νομοθετική καινοτομία, ί'να ή οπωσδήποτε επω
φελής, πρέπει νά άποδεικνύηται άναγκαία υπό των πραγμάτων, 
πρέπει δηλαδή αυτά τά πράγματα, ώς ούτως είπεΐν, νά ει’ση- 
γώνται αυτήν. Τοιοΰτον δέ τι, έφ’όσον ημείς τουλάχιστον γι- 
νώσκομεν, δεν άπεδείχθη επί του προκειμένου καί διά τοΰτο μά
λιστα άποροΰμεν, πώς ή εξελεγκτική επιτροπή περιήλθεν εις τήν 
περί τούτου ιδέαν.

Έν τούτοις, χάρον ακρίβειας, οφείλω νά προσθέσω, ότι έν τω 
συμβουλίφ ύπήρξεν επί του προκειμ.ένου ζητήματος μικρά τις 
μειονοψηφία, ήτις, καίτοι κατά τά προειρημένα άπορρίψασα μετά 
τής πλειονοψηφίας τήν πρότασιν τήν περί τού Β. επιτρόπου, 
έθεώρησεν ούδέν ήττον άναγκαϊον νά θεσπισθή , οτι ό Γενικός 
έφορος των άρχαιοτήτων πρέπει νά παρίστάται αυτοδικαίως εις 
τάς συνεδριάσεις του συμβουλίου, κατά τά προ μ,ικροΰ έξηγη- 
θέντα. Άλλ’ είναι ίσως περιττόν νά παρατηρήσω, οτι ή πλειο
νοψηφία άπέρριψεν άδιστάκτως καί τήν έπιβοηθητικήν ταύτην 
πρότασιν, διότι, ώς καί ημείς βεβαίως πείθεσθε, κατ’ούδέν άλλο 
διαφέρει αΰτη τής προτέρας ή κατά μ.όνην τήν λέξιν, άφοΰ δΓ 
αυτής τό όνομα μόνον τοϋ Β. επιτρόπου άφαιρειται, διατηρείται 
δέ καθ ’ ολοκληρίαν τό πράγμα, δηλαδή ή ουσία τής προτάσεως.

’Αλλά ταϋτα λέγων δέν δύναμαι ν ’ αποσιωπήσω, οτι επί τοϋ 
προκειμένου υπάρχει προηγούμενου τι, τό όποιον έκ πρώτης όψεως 
ήδύνατο νά φανή ώς συνηγορούν πως υπέρ τής παραδοχής τής 
έν λόγω προτάσεως τής μειονοψηφίας. Είναι δέ τοΰτο τό γεγο
νός, οτι κατά τά πρώτα έτη τής συστάσεως τής αρχαιολογικής 
έταιρίας περιείχετο έν τοϊς όργανισμοΐς αυτής γενική τις καί άό- 
ριστος διάταξις, καθ’ήν ήδύνατο νά θεωρηθή,ότι ό Γενικός έφο
ρος έλάμ.βανε μέρος εις τάς συνεδριάσεις τοϋ συμβουλίου. ’Αλλά 
τοΰτο ουδόλως άρκεΐ προς άναίρεσεν τής έξηγηθείσης άποφάσεως 
τής πλειονοψηφίας, διότι έκτος τής διαφοράς ήτις υπάρχει με-

*3

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:16 EEST - 54.226.8.97



— 34 —

ταξυ της σημερινής προτάσεως καί της διατάξεως εκείνης, εάν 
θεωρηθή αΰτη έχουσα την είρημένην έννοιαν, ή αρχαιολογική 
εταιρία, ώς είναι γνωστόν, είχεν ίδρυθή εν αρχή οχι μόνον τή 
πρωτοβουλία, αλλά καί αυτνϊ τη άμέσω ενεργεία του υπουργείου 
της δημοσίας έκπαιδεύσεως καί έθεωρεΐτο ώς παράρτημα της γε
νικής εφορείας των αρχαιοτήτων, αποτελούσα ο Ιον εί συμβούλιου 
παρ’αΰτη. Τοϋτο όμως άπο του νέου οργανισμού της εταιρίας 
έπαυσεν ύπάρχον."Αλλως τε αυτό τοϋτο, ότι ό νέος οργανισμός, 
μετά προηγουμένην πείραν, δεν καθώρισε σαφώς καί όριστικώς 
την περί ης ό λόγος διάταξιν, αλλά μάλιστα καί κατήργησεν 
αυτήν, εάν ήτο δυνατόν νά θεωρηθή ύπάρξασα, αποτελεί ήδη 
την διά των πραγμάτων αποδοκιμασίαν καί καταδίκην αυτής.

Ή δεύτερα τροποποίησις την όποιαν προτείνει ή εξελεγκτική 
επιτροπή, συνίσταται εις την εκλογήν έμμισθου ταμίου, άντί του 
μέχρι τοϋδε ταμίου συμβούλου, δηλαδή συμβούλου επιτετραμ
μένου τά έργα ταμίου. ’Αλλά καί τήν πρότασιν ταύτην το συμ
βούλιου δεν θεωρεί άποδεκτήν, διά τούς έξης λόγους· α') διότι 
άναλόγως του άξιώματος τής θέσεως, θά έπιβαρυνθή εντεύθεν 
σπουδαίως, διά τοϋ όρισθησομένου άναλόγου μισθού, το ταμείου 
τής εταιρίας, τό όποιον δυστυχώς δεν διακρίνεται έπί δαψιλείς 
πόρων- β') διότι, έάν μεν ό ούτως έκλεγόμενος έμμισθος ταμίας 
έξακολουθή νά συνεδριάζη μετά τών άλλων μελών ώς καί ό μέ
χρι τοΰδε σύμβουλος ταμίας, ή θέσις αυτού, διάφορος τής τών 
άλλων τυγχάνουσα, θά επιδρά οπωσδήποτε έπιζημίως έπί τήν 
εξίσου καί επομένως αρμονικήν, μετ’αυτών συνεργασίαν έάν δέ 
ό έμμισθος οΰτος ταμίας δέν θά συνεδριάζη μετά τών άλλων, ή 
ελλειψις αυτού εκ τοϋ συμβουλίου, παρεμποδίζουσα τήν άμεσον 
συνεννόησιν, θά έπιφέρη άναγκαίως προσκόμματα εις το έγκαι
ρον τών αποφάσεων καί την ώς τάχιστα διεξαγωγήν τής υπη
ρεσίας- γ') διότι το μέτρον τούτο τής έκλογής έμμισθου ταμίου, 
είναι ανεπαρκές πρός τήν επιδιωκομένην τελείαν ρύθμισιν τής 
χρηματικής διαχειρίσεως τών τής Εταιρίας κατά τό σύστημα 
τού δημοσίου λογιστικού, καθοσον προς τούτο θά ήτο άναπο- 
φεύκτως αναγκαία η ΐδρυσις καί έτέρας θέσεως, τουτέστι θέσεως 
Λογιστοϋ, ώς συνέβη καί έν τώ Πανεπιστημίφ , έν τφ όποίφ,
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εχοντι άπ’ άρχής ιδιαίτερον ταμίαν, προσετέθη κατόπιν καί ιδιαί
τερος λογιστής, καί δ') διότι ώς διαρρυθμίζονται τα τής ταμια
κής υπηρεσίας τής εταιρίας ύπό των κυρίων ελεγκτών, επιβάλ
λονται εις τε τόν πρόεδρον καί τόν γραμματέα αυτής καθήκοντα 
έπιτηρήσεως καί ελέγχου τοιαϋτα, ώστε οχι μόνον βάρος δυσβά- 
στακτον προστίθεται εις αυτούς, άλλα καί περιπλέον,προϋποτί
θενται παρ’αΰτοΐς είδικαί λογιστικαί γνώσεις τάς όποιας σπα- 
νίως δύνανται νά έ'χωσιν οι τά Ι'ργα ταϋτα άναλαμβάνοντες. 
Κατά τό σύστημα τούτο κυρίως υπεύθυνοι ε’νώπιον τής συνελεύ- 
σεως διά την γρηματικήν διαχείρισιν θά ώσιν ό πρόεδρος καί ό 
γραμματεΰς τής εταιρίας.

Τούτων ένεκα τό συμβούλιον παμψηφεί φρονεί, ότι καί ώς 
προς τον ταμίαν πρέπει νά έμμείνωμεν εις τόν κείμενον οργανι
σμόν, καταβάλλοντες μόνον την δυνατήν προσοχήν καί επιμέ
λειαν πρός εΰρεσιν καί εκλογήν καταλλήλου ταμίου τής εταιρίας.

Τρίτη άλλη τροποποίησις τήν όποιαν προτείνει ή εξελεγκτική 
επιτροπή, είναι ή σύνταξις καί υποβολή υπό τού συμβουλίου 
προϋπολογισμού των εσόδων καί εξόδων τής εταιρίας, όστις νά 
έγκρίνεται κατ’έ'τος ύπό τής συνελεύσεως των εταίρων. Άλλ’ή 
πρότασις αΰτη δεν είναι νέα, διότι πολλάκις καί παρά πολλών 
μέχρι τούδε είσήχθη κατά διαφόρους έποχάς καί πάντοτε, ώς 
βεβαίως ένθυμεΐσθε, άπερρίφθη ύπό των οικείων συνελεύσεων, 
θεωρηθεισα άνεφάρμοστος. Καί αυτό δε τό συμβούλιον τής εται
ρίας άπεπειράθη πολλάκις νά κατάρτιση σχέδιόν τι προϋπολογι
σμού καί κατήρτισε τοιοΰτον, χάριν απλού έκ τών προτέρων κα
νονισμού τών εργασιών αυτού καί χάριν ιδιαιτέρας αυτού οδη
γίας καί έν τούτοις εΰρέθη πάντοτε έν πλήοει αδυναμία καί κατά 
προσέγγισιν καν νά τη ρήση τόν τοιούτον προϋπολογισμόν, διότ- 
έκάστοτε ειχεν άποδειχθή άδύνατον νά προσδιορίση έκ τών προ1 
τέρων π. χ. α') εις τίνας καί όπόσας προκαταβολάς πρός τό 
ΰπουργεΐον θά προβή, πρός άγοράν οικοπέδων ή γηπέδων χάριν 
άνασκαφών, β') τίνας καί όπόσας άγοράς αρχαίων εντός τού 
έ'τους θά συνομολογήση, γ') τίνα καί πόσα άρχαΐα μνημεία, 
θεωρηθησόμενα ετοιμόρροπα, θά έπισκευάση κτλ. τά όποια, ώς 
γνωστά ΰμΐν έξ άλλων συζητήσεων, παραλείπω.
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'Άλλως τε καί αυτός 6 λόγος της λογιστικής τάξεως, χάριν 
τοϋ ελέγχου της διαχειοίσεως, τον όποιον ήδύνατό τις νά έπι- 
καλεσθή προς ΰποστήριξιν της ανάγκης της συντάξεως προϋπο
λογισμού, έλαχίστην έχει σημασίαν σχετικώς προς την διαχεί- 
ρισιν τής αρχαιολογικής εταιρίας, ένεκα τοϋ περιωρισμένου άριθ- 
μοΰ των κεφαλαίων των δαπανών αυτής, διότι τα κεφάλαια 
τα.ϋτα εΐσί περίπου αυτά εκείνα τά όποια προ μικροΰ άνέφερα, 
μετά μόνης τής εις αυτά προσθήκης α') τής μισθοδοσίας τοϋ 
προσωπικού/ β') τής δαπάνης των άνασκαφών, καί γ') τής δα
πάνης προς άγοράν βιβλίων, ήτις καί αυτή δεν δύναται νάύπο- 
βληθή εις προηγούμενον προσδιορισμόν, καθόσον τά τιμιότατα 
μάλιστα συγγράμματα δεν αγοράζονται υπό τής ήμετε'ρας εται
ρίας ή όταν τύχη νά εΰρεθώσιν εύωνα. Των είρημε'νων δέ ούτως 
έχόντων, γίνεται δήλον, ότι καί υπό τήν έποψιν τής λογιστικής 
τάξεως, ή ανάγκη τής συντάξεως καί ίπιψηφίσεως τοϋ προϋπο
λογισμού δ εν άποδεικνύεται, όσον ίκ πρώτης όψεως ήδύνατο νά 
φανή, αναγκαία.

Καί ταϋτα μεν διά βραχέων περί των προτάσεων, των σπου
δαιότερων τουλάχιστον, τής εξελεγκτικής επιτροπής καί τής έπ’ 
αυτών γνώμης τοϋ συμβουλίου. Νΰν άπόκειται ΰμϊν ν’άποφαν- 
θήτε όριστικώς έπ’ αυτών.

Ταϋτα τοϋ προέδρου εϊσηγησαμένου, ήρξατο μακρά συ- 
ζήτησις έφ ένός έκαστου των προκειμένων ζητημάτων καί 
πρώτον επί της παραδοχής τοϋ γενικοϋ ’Εφόρου ώς βασι- 
λικοΰ Επιτρόπου παρά τη ’Αρχαιολογική Εταιρία. Τινές 
των εταίρων ύπεστήριξαν τήν ανάγκην τής κατά τοΰτο με
ταβολής τοϋ όργανισμοΰ, άλλοι δέ έθεώρησαν τήν μετα
βολήν ταύτην ώς άσκοπον και δή καί άσύμ.φορον μεθ’ ό 
ψηφοφορίας γενομένης, άπερρίφθη ή περί τούτου πρότασις 
τής ’Επιτροπής, δεκτής γενομένης τής ύπό τοϋ προέδρου 
έξηγηθείσης γνώμης τοϋ Συμβουλίου. Κατά τον αυτόν 
τρόπον άπερρίφθη καί ή δευτέρα πρότασις τής ’Επιτροπής 
περί τής προσλήψεως εμμίσθου ταμίου, δεκτής μόνον γε-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:16 EEST - 54.226.8.97



— 37' —

νομένης τής ύπό τίνος των έταίρων ύποβληθείσης προτά- 
σεως περί διορισμού ύπό τοϋ Συμβουλίου εμμίσθου βοηθού 
τού ταμίου. Ειτα μετά παρατεταμένην επίσης συζήτησιν 
άπερρίφθη διά τρίτης άλλης ψηφοφορίας καί ή έτέρα των 
προτάσεων της Επιτροπής περί ύποβολής ύπό τοΟ Συμ
βουλίου καί έγκρίσεως ύπό τής Συνελεύσεως ετησίου προ- 
ϋπολογισμο0 τής Εταιρίας. Τούτων ούτως άποφασισθέν- 
των έτέθη το ζήτημα ύπο τού προέδρου, εάν ή Συνέλευσις 
άποδέγεται τήν γνώμην τού Συμβουλίου περί τοΟ ν άφεΟή 
εις αύτό νά χρησιμοποιήση, διά τής λήψεως των παρ αύτφ 
μέσων σχετικώς προς τήν διαρρύΟμισιν τής εσωτερικής 
αύτοΰ ύπηρεσίας, τάς προτάσεις τής Επιτροπής περί τής 
τηρητέας λογιστικής τάζεως ή εάν προτιμά, συμφώνως 
προς τήν γνώμην τής Επιτροπής νά τροποποιηΟή κατά 
τάς οικείας προτάσεις αυτής δ κείμ,ενος οργανισμός. Έπί 
τού ζητήματος τούτου λίαν μακρά καί πάλιν ήγέρθη συ- 
ζήτησις, μετά τό τέλος τής δποίας άπεφασίσθη διά ψηφο
φορίας τό τελευταίον των είρημένων θεμάτων, ήτοι ή τρο
ποποίησή τού οργανισμού συμφώνως προς τάς προτάσεις 
τής ’Επιτροπής. ’Αλλά μετά ταΰτα έπί τή προσθέτφ έρω- 
τήσει τού προέδρου, εάν πάσαι καί τίνες ώρισμένως έκ των 
ύποβληθεισών οικείων προτάσεων τής Επιτροπής, εδει νά 
άναγραφωσιν έν τφ όργανισμφ καί έπί τούτοις τίνι τρόπφ 
διατετυπωμέναι, ήρξατο νέα καί έπίσης παρατεταμένη συ- 
ζήτησις μεθ’ ήν άπεφασίσθη ύπό τής Συνελεύσεως, Ενα τό 
Συμβούλιου, συνεργαζόμενον μετά τής έξελεγκτικής Επι
τροπής, δρίση κατά τήν κρίσιν αυτού τίνες έκ των ύπό 
τής Επιτροπής προταθεισών μεταυ^υ^,α^σεων πρέπει νά 
είσαχθώσιν εις τον οργανισμόν προς μείζονα έξασφάλισίν 
τής χρηματικής διαχειρίσεως τής Εταιρίας καί τούτου 
γενομένου νά ύποβάλη αύτό τό Συμβούλιου τον οΰτω τρο- 
ποποιηθησόμενον οργανισμόν τής Εταιρίας εις τήν κύρω-
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Ή Συνέλευσις διελύΟη τήν 1 V* Κ·· Η”
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ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΣ

("Οσων όνομά των είναι προτεθειμένος αστερίσκος , αντοϊ πρός τη έτησία 
συνδρομή καί καθυστερούσαν α,ΛΛην κατέθαίον, η την τοΰ προσεχούς 
'ότονς )■

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

Εθν. Πανεπιςτημιον#. Δρ. 1000.— Γερακης Γ. Α. . . Δρ. 15—
Αγαθονικος Αχ. . . » ο 1 ΓΐΑΝΝΟΠΟΣΛΟΣ Χρ. . » 20—
Αθαναςιαδης Απ. . . » 15.— ΓΐΑΝΝΟΣΛΗΣ Β. . . )) 15—
Αναγνωςτοποςλος Γ. » 15 — Γραμματικοποςλος Κ. » 15—
Αναργςρος I. . . . » 25.— ΓρηγοριανοποςλοςΑχ. » 15—
Αναστάσιος Ν. . . )> 15.—
Ανδροποςλος Στ. . . )) 15.— Δαμαλας Ν. . . . » 15—
Ανεζης Δημ. . . . » 15 — Δαμβεργης Αναςτ. . » 20—
Αντωνιαδης Ανδρ. I. . » 1.

Ο

Δαμβεργης Ν. · . . » 1.

ιΟ

Αντωνιαδης Ant. I. . » 1.5— Δαμιραλης Κ. . . . )) 15—
Αντωνιαδης Γ. Εμ. . » 15.— Δαμιραλης Μ. . . . » 20—
Αποςτολιδης Ν. X. . » 25.— Δεαηγεωργης Λ. . . » 25—
Αργςροποςλος Ιακ. . » 15.— Δερβος Γ...................... » 15 —
Αργςροποςλος Π. Π. » 150.— Δηαιγιαννης Θ. . . » 15—
Αργςροποςλος Τιμ. . » 15.— Δημιτςας Μ. Γ. . )) 15—
Αρεταιος Θ. . . . )) 5.— Διοςκοςριδης X. . . )) 15—

Doerpfeld W. . . )) 15—
Βαρελιδης Αναςτ. . )) 15.— ΔΟΣΡΟΣΤΗΣ Αθ. . . )) 15—
Βαροςχας Αλ. . . . » 15.— Δοςροςτης Μ. . . . ΰ 50 —
Βάσης Σπ.................... )) 15— Δοςροςτης Σπ. . · )) 15—
Beck. Κ...................... )) 15— Δραγοςμη Ελιζα Σ. . » 15—
Βελεντζας Σ. . . . » 20— Δραγοςμιις Κ· . . . » 15—
Βενερ Ν...................... » 15— Δραγοςμης Εμ. . . » 15—
Βερςης Π....................... » 18— Δραγοςμης Μ. . . . » 50—
Βικεαας Δ.................... » 20 — Δραγοςμης Στ. . . » 15—
Βοςκγας Δ................... » 25—
Βοςαγαρης Ν. . . . )) 25— Ζαημης Αλ. ... . » 15—
Βοςρτςελας Ιω. . . » 15— *Ζανετος Γ.................... )) 30—

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:16 EEST - 54.226.8.97



— 40 —
Ζαχαριογ A. II. . . Δρ. 15 — Κγριακοπογλος Δ. . Δρ. IS
Ζεζος Γ. Δ. . . . » 25— Κγριακος Αα . . . » IS —
Ζηςιογ Κ...................... » 15 — Κγριακος Ιω. . . . » 15—
ΖΟΛΩΤΑΣ Γ.................... » 15— Κωνςτανγινιδης Αν. . » .20—
Ζολωτας Εμ. . . · » 25— Κωνςγανπνιδης Π. . » 15—
Ζωγράφος Ιω. . . . » 15,— Κωνςταντινιδης Στγλ. » 20—

Κωςτιις Κ. Ν. . . » IS
Θεοαογης II. . . » 50—
Θεοφιλατος Ιω. . » 15— Λακών Β...................... » IS.—

Λαμπρινιδης Μ. . . )) 20—
Ιαςεμιδης Π. . . » 15— Λεοναρδος Β. I. . . » 25—
Ιωαννιδης Στεφ. . ;) 15.— Λιακοπογλος Αντ. . » 15—
Ιωαννογ Σ. . . . )> 20— Λιβας Αναςτ. . . . » 25—
Ιωαννογ Σωτήριος . )) 25.—· Λογντζης Αναςτ. . . » 100—

Lueders Ο. . . . » 25 —
Καββαδιας II. . . » 15—
‘Καζαζης Ν. . . )) 30— Μαλικοπογαος Θ. . . )) 15—
Καααποθακης Μ.. )) 15 — ΜαντζακοςΧ. . . . » 15—
Κααλιγας Π. . . )) 15— Μαραθεας Ν, . . . » 25—
Καλογεροπογλος Θ. )) 15 — Μαρκοπογλος Ιω. . . » 15 —
Κααογεροπογλος Π. )) 15.— Μαγρομιχααης Κγρ. . » 15—
Κανεααοπογλος Η.ν. » 15 — Μεαας Μ..................... » 25 —
Κανελαοπογλος Θ. » 15— Μαγρομματης Τ. . . 15—
Καραπανος Κ. . . » 25— Μελιςςογργος Γ. . · )) 15—
Καρολιδης Π. . . )) 20— Μηαιαρακης Αντ. . » 15—
Καςδονης Γ. . . )) 15 — Μηλιαρακης Σπ. . . » 15—
Καςδονης Σ. . . » 25— Μιςτριωτης Γ. . . . » 15—
Καςτορχης Ε. . )) IS Μοςχοβακης Ν. Γ. . » 15 —
Κατακογζηνος Αα. » IS.— Μογςης Ιω................... » 15—
Κατερινοπογαος Δ. » 25— Μπαλιαης Κ. . . . )) 20—
Κατριβανος Αθ. . » 15— Μποτκης I. . . . » Ιδ
ΚΟΚΙΔΗΣ Δ. . . . )) 15.— Μγλωνας Κγρ. . . . » ία.—

*Κολινιατης Ιω. . . )) C
O ο Ί

Κοαγβας Αλ. . . )) 15— ‘Νεγρης Θ..................... » 30—
ΚΟΝΤΟΣ Κ. . . . )) 15— *Νεγρης Φ.................... » SO-
ΚΟΝΤΟΣΤΑΓΑΟΣ Αλ. A » 15— Νεγρης Ν. . . . . » lS—
Κοντοςταγλος Ιω. A » 15— Νικολαϊδης Γ. . . » 15—
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Π. . . )) 15 — Νικολαϊδης I. . . . » 15—
Κογλογμοπογαος Θ*. » 15— Νικοααϊδης Ρ. . . » 20—
Κογμανογδης Ανδρ. )) 15.— Νικοαοπογαος II. . » 15—
ΚΟΓΜΑΝΟΓΔΗΣ Στ. )) 15—
ΚΟΦΙΝΙΩΤΗΣ ΕγΑΓ. )) 25— ΟίΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Β. Τ. . )) 15—
Κρεμος Γ. . . . » 15— ΟίΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠρΟΚ. . » 15—
Κρίνος Γ. . . . )) 25— Οικονομος Αντ. . . » 25.—
Κγριακιδης Ιω. . » 15— Οικονομογ Κ. . . . » 15—

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:16 EEST - 54.226.8.97



41
Πανταζγδης Ιω. . · Δρ. 15— Σακεαλαροποτλος Σπ. » 15—
‘Παντελιδης I. X,. . » 30.— Σαριπολος Ν. . . # 15—
Παπαβαςιαειογ Γ. . » 15 — SCHLIE.MANN Η. . » 25—

*ΠλΠΑΓΕ2ΡΓΙ0Τ Αθ.. . » 30.— Σεμιτελος Δ· . . »' 15.-^
Παπαγιλννοποτλος Ν. » 15— Σκογ;ζες Π. Γ. . )) 15 —
ΓΙαπαδημητρακοπογλοςΘ- 15— Σκορδεαης, Βα, . » 15.—
Παπαδοπογλος Χρ. . » 15— Σκογλογδης Στ· . )> 15—
Παπανλςταςιογ [1. . » 20— Σολομος Ν. . · )) 5 —
Παπανικολαογ Β.. . » 15— Σοτγδογρης 1’. . )) 25 —
Παπαρριιγοπογλος Π. » 15— Σογγγρας Σ. . . )) 20—
Παπαςωτηριογ Κ. . . » 20— Σοττςος Αα· . . » 50 —
Παπογδωφ Αρ. . . . » 15— Σοφοιάης Θ. . . » 15—
Παππος Δ.................... » 30— Σταης Βαα. . . » 20—
Παριςης Στ. . · . » 20— Στέφανος Krn. . » 15—
Παςπατης Αλ. . . » 25— Στέφανος Σγεφ-, . )> 15 —
Παςχααης Λ. . . . » 25— ’Σχινας Β. . . . )) 30 —
Πατρίκιος Β. . . . » 25—
Πατλακης Ν. . . . » 25— Τςοτντας Χρ. . . . )) 15.—
Πατλιδης II. . . . » 15—
ΙΙαγαοπογλος Π. Ν. » 25— Φερμπος Π. . . » 20.—
Περρης ΙΊ.................... » 15— ΦίΑΙΟΣ Δ. . . . )) 15—
Περρης Σπ. . . . » 15— Φιλιππίδης Γ. Σ. . )) 15—
Πεγριδης Δ. . . . » 15— Φιντικλης Σπ. . » 15—
’Πολίτης Ν. Γ. . , » 30 — Φλογαίτης Θ. . . » 15—

ΙΪΟΣΤΟΑΑΚΑΣ Αχ. . » 15— Φγγαλης Λαζ: . . )) 15 —
Προκοπιος Αθηνών . » 15— Φωκάς Γ. . . . » 15—
ΠΡΩΤΟΔΙΚΟΣ Ιω. . . » 15— Φωκιανος Ιω. . . )) 25—

Φωςτηροπογλος Κ. » 5—
Ραλλης Π.................... » 20—
Ρανδας Λ..................... » 15— Χαακιοπογλος Ν. ■ » 15—
Ρενιερης Μ. . . . » 15— Χαρίλαος Εμ. . . » 50—
Ρηγαδης Εα. . . . » 25— Χατζιδακης Γ. . )) Ί5.—
Ριζος Err...................... »- 15 — Χατζιδακης Ιω. . )) 15.—
Ρωμαϊδης Κ. . . . » 15— Χατζοπογλος Ν. Α. )) 15.—
Ρωμανός Αθως . . » 25— Χργςοχοος Μ. . . » 15 —
Ρωμας Καγς. . . . » 15— ZlLLER Ε. . . . » 5—

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

’Δήμος Πειραιεων....................................................................... Λρ. 200. 
Δραγατςης I. X......................................................................................... 45.—
Oberg Em.................................... ..... .......................................» 25. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:16 EEST - 54.226.8.97



ΕΝ T9 Λ0ΙΠ9 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΙ

Η Μονή Πεντέλης.......................................................................... Δρ. 150.—
» Ταξιαρχών Βοιωτίας........................................................» 25.—
» Σωτηρος, Σαγματα............................................................. » 25.—
» Σκριποτς..............................................................................» 30.—
» ΠΕΛΑΓΙΑΣ..............................................................................» 25.—
» Παντοκρατορος εν Ακαρνανία..........................................» 27.—

ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΗΣΟΙΣ

*Η Μονή Αγ. Νικολαογ εν Ανλρω...............................................Δρ. 42.25
*0 Δήμος Ερμοτπολιτων Σγρογ...................................................... » 400.—

Ια. Ρωμανός εν Κερκγρ^................................................................ » 30.—

ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Abbot Αλ. εν Θεσσαλονίκη.........................................................Δρ. 25.—
Κεπετζης Στατρ. εν Κωνςταντινοτπολει..................................... » 15.—
Κοντογιαννακπς Ιω. εν Πετρογπολει...........................................» 635.—
Πανταζιδης Γ. εν ΓΙαριςιοις......................................................» 15.—
Βλαστός Στεφ εν Μασσαλία......................................................» 25.—
Berthand James εν Λονλινω......................................................» 25.—
LUBBOCK JOHN » έκτακτον προσφοράν. ...» 100 —
Βαςιλειοτ Δ...................................................................................... » 250.—

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:16 EEST - 54.226.8.97



ΒΙΒΛΙΑ ΔΩΡΗΘΕΝΤΑ

American journal of archaeology.Yol. 11. Baltimore,1886.
Arch. - Epigraphische Millheilungen aus Oesterreich - 

Ungarn. Jahrg. X, 1. Wien, 1886.
Asociacion artistico - arqueologica Barcelohesa. Lista de 

los socios. Barcelona, 1886.
Association pour l’encouragement des etudes grecques en 

France. Annuaire pour l’annee 1882. Paris, 1882. An- 
nuaire pour l’annee 1884. Paris, 18&4. Monuments 
grecs. N° 10, 1881. Paris, 1882.

Άσωπίου, Εΐρ., ’Αττικόν τψ.ερολόγιον τοϋ Ιτους 1887. Άθη- 
νηο ι, 1886.

Benndorf, Ο., Sopra una statua di gidvane nel palazzo 
dei conservatori. Roma, 1886.

— Ueber ein Werk des alleren Polykldt, 1885.
Βερνάρδου του Κρητός, Μ., ’Ακριβής περιγραφή της Κρητης. 

Έν ΆΟηναις, 1836.
Bollettino delle opere moderne straniere acquistate dalle 

Biblioleche governative del regno d’ltalia. Boma,1886.
Bulletin de correspondance hellenique. Athenes, 1885.
Bureau of Ethnology (Third annual report of the). Was

hington, 1884.
Cambridge antiquarian Society. Report and Communi

cations. N° XXVI. Cambridge, 1886.
Ceuleneer, Ad., Olympia von A. Boetticher. 1885.
Comite de conservation des monuments de Part arabe. 

Exercice 1885. Le Caire, 1886.
Comptroller of the Currency (report of the). Washington, 

1885.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:16 EEST - 54.226.8.97



Forhandlinger i Videnskabs - Selskabet i Christiania. 
Christiania, 1886.

Friederichs, C., Die Gipsabgiisse antiker Bildwerke, neu 
bearbeitet von Paul Wo Iters. Berlin, 1885.

Γενική Εφορεία των αρχαιοτήτων. Συλλογή άρχαιολογικών νό
τιων, διαταγμάτων καί εγκυκλίων. Έν Άθήναις, 1886. 

Glassnik serbskoga utschenog druschtwa. Nos 64, 65, 66. 
Belgrad, 1885 - 86.

Journal of hellenic studies. Vol. VII, pi. LXII-LXXI. 
London, 1886.

Kekule, II., Die Terracotten von Sicilien. Berlin u. Stutt
gart, 1884.

Klementz, D., Les antiquiles du Musee de Minoussinsk. 
Tomsk, 1886.

Κοραή, ’AS., Τα μετά θάνατον ευρεθε'ντα συγγράμματα. Top..
2-4. Επιστολών, 1-3. Έν Άθήναις, 1885-86. 

Κοφινιώτου, Εύαγγ., 'Ομηρική γεωγραφία. Έν Άθήναις, 1 884. 
Lafaye, G., Quelques inscriptions des Bouches-du-llohne· 

Vienne, 1881.
— Notes d’un voyage en Corse. Paris, 1884.
— Notes sur la voie aurelienne a Aix. Paris, 1885. 
Memorie della regia accademia di scienze, lettere ed arti

in Modena. Serie II, vol. III. Modena, 1885.
Memoires de l’academie des sciences de Toulouse. Tom. 

VII 1, 2. Toulouse, 1885.
Memoires de la societe royale des antiquaires du Nord, 

1886 p. 143-224. Copenhague, 1886.
Michaelis, Ad., Der Parthenon. Leipzig, 1871. 
Millheilungen des K. D. arcliaeologischen Institutes. Athe- 

nische Ablheilung. XL Atlien, 1886.
Morse, E. S., Ancient and modern methods of arrow- 

release, 1885.
Numismatic and antiquarian Society of Philadelphia. Re

port, 1886. Philadelphia, 1886.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:16 EEST - 54.226.8.97



Peabody Museum. Report of Trustes. Vol. HI Nes 5, 6. 
Cambridge, 1886.

Pervanoglii, P., Dei nomi antichi altributi alia citta di 
Capodistria. Trieste, 1886.

— Della Paletnologia della penisola balcanica. Trieste, 
18.8.6.

Pierides, D., A bilingual inscription. Cyprus, 1886. 
Phillips, Jr., Notes upon the codex Ramirez. 1883. 
Puiggari, J., Monogratia del Traje. Barcelona, 1886. 
Report of the commissioner of education for the year 

1883-84. Washington, 1885.
Six, J., De gorgone. Amstelodami, 1885.
Smithsonian Institution. Report for the year 1882. Was

hington, 1884.
— Report for the year 1883. Washington, 1885. 
Studniczka, F., Beitriige z. Geschiclite d. altgriechischen

Tracht. Wien, 1886.
Viestnik Harvatskoga arkeol. Druztva. God.VIII Agram, 

1886.

— 45 —

ΒΙΒΛΙΑ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΑ

Bliimner, Hug., Technologie und Terminologie der Ge- 
Averhe und Kiinste. 4er Bd. le Abtheil. Leipzig, 1886.

Daremberg et Saglio., Dictionnaire des antiquites. 10&rae 
fascicule. Paris, 1886.

Dumont et Chaplain., Les ceramiques de la Grece propre 
I, 3. Paris, 1885.

Έφτψ.εα; της Κυβερνησεως τοΰ βατελείου της Ελλάδος. 1886.
Furtwangler, Ad., La collection Sabouroff. Livr. XII- 

XIV. 1886.
Gazette areheologique. Tom. I - XI. Paris, 1875-1886.
Hermann’s Lehrbuch d. griech. AnLiquilUten. 4er Bd. Pri- 

vatalterthtimer v. Hug. Blumner. Freiburg. 1882.—

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:16 EEST - 54.226.8.97



— 46 —

2" Bd. Rechtsalterthiimer v. Th. Thalheim, 1884.— 
3er Bd. Buhnenalterthiimer v. Alb. Muller. 1886. 

Instituto di corrispondenza archeologica. BuIIetlino, An- 
nali, Monumenli. Vol. 52. 56. Roma 1880. 1884. 

Jahn, 0., Arcbaeologische Beitrage. Berlin, 1817. 
Kalkmann, A., Pausanias der perieget. Berlin, 1886. 
Karte der Insel Greta. Reduction d. in London 1862 v.

Spratt publicirlen Karte.
Karten von Attika. Heft IV. Berlin, 1886.
Klein, W., Euphronios. Wien, 1886.
Κορδέλλα, Ά. Γ Χρωματολογία. Έν Άθήναις, 1886. 
Μηλιαράκη, Άντ., Γεωγραφία του νομοϋ Άργολίδος καί Κο

ρινθίας. Έν Άθήναις, 1886.
Pauli, C., Eine vorgriechische Inschrift von Lemnos. 

Leipzig, 1886.
Revue archeologique. 3&me serie, tom. 1-4. 7. Paris 

1883-84. 1686.
Roscher.W. H., Ausfuhrliches Lexicon d. gr. u. romisch.

Mythologie. Lief. 8-10. Leipzig, 1885-86. 
Schliemann, H., Tiryns. Ergebnisse der neuesten Aus- 

grabungen. Leipzig, 1886.
Transactions of the anthropological Society. Vol. III. Was

hington, 1885.
Welcker, F. G., Alte Denkmaler. 1-5. Gottingen,1849 - 

1864.

ΔΩΡΗΤΑΙ ΑΡΧΑΙΩΝ

Ό έν Ήρακλείω Κρήτης φιλολογικός Σύλλογος.— Άποστο- 
λίδης, Μιλτ.— Γιαννόπουλος, Π.— Έρνέρης, Άν.— Κανελ- 
λόπουλος, ΊΙλ. —Μυλωνάς, Κυρ.—Νικολαίδης, Γ·—Φιν- 
τικλής, Σπ.— Χόρβαλης, Άγγ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:16 EEST - 54.226.8.97



Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:16 EEST - 54.226.8.97



Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:16 EEST - 54.226.8.97



ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

ΙΙΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΑΚΡΟΠΟΛΕΙ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1886

Έν ταΐς κατά μήκος τοΰ βορείου της Άκροπόλεως τείχους 
γενομέναις άνασκαφαΐς άνεκαλύφθησαν, έν τω χώρω τω μεταξύ 
των Προπυλαίων και τοΰ Έρεχθείου, τα Θεμέλια δύο οικοδομη
μάτων, ών το έτερον, το πλησίον των Προπυλαίων, είνε ’ίσως ή 
Χαλκοθήκη" άνεκαλύφθησαν δέ καί Θεμέλια οικημάτων αρχαιό
τατης, ώς φαίνεται, εποχής, κατεσκευασμένα καθ ’ ον τρόπον τά 
έν ΤίρυνΘι καί έν Μυκήναις. Των πολλών δέ γενομένων πλαστι
κών καί επιγραφικών ευρημάτων μνημ.ονευτέα κυρίως α') γυναι- 
κειον μαρμάρινον άγαλμα φυσικού σχεδόν μεγέθους τοιαυτην έ'χον 
μορφήν, οϊαν έ'χει τό έν Δήλω εύρεθέν άγαλμα Άρτέμιδος, πι
θανώς, τό μετά της βουστροφηδόν επιγραφής, καλλιτέρας όμως 
καί μάλλον ανεπτυγμένης τέχνης" β') χαλκη πωγωνοφόρος κε
φαλή φυσικού μεγέθους καί τέχνης αρχαϊκής" γ') έπιγραφή, έν ή 
τό όνομα τού τεχνίτου 'Αρχέρμου τοΰ Χίου καί έτέρα έν ή τό 
τού Αίγιναίου Όνάτα. Άνεσκάφη δέ καί ό χώρος ό μ.εταξύ του 
Έρεχθείου καί τοΰ Παοθενώνος καί άπεκαλύφθησαν έν αΰτφ τά 
Θεμέλια μ.εγάλου έξαστύλου περιπτέρου ναού, τού τής ’Αθήνας 
ΓΙολιάδος, ώς φαίνεται, όστις κατεστράφη ύπό τών Περσών.

Τρίτη άνασκαφή έγένετο πλησίον τού Παρθενώνας προς ολο
σχερή άποκάλυψιν τής ανατολικής πλευράς τού κρηπιδώματος. 
Έγένοντο δέ καί έν τή άνασκαφή ταύτη αξιόλογα ευρήματα, έν 
οίς πώρινη κεφαλή λέοντος καί έτέρα ταύρου, μεγέθους φυσι
κού, καί πολλά αρχιτεκτονικά έκ πώρινου λίθου μ.έλη , περιέρ
γους καί πρωτοφανείς έχοντα τάς μορφάς. Τούτων μνημονευ- 
τέα κυρίως τεμ.άχια κιόνων, ών αί ραβδώσεις έλικοειδεις.

Trj 31 Δεκεμβρίου 1886.
Π. Καββαδιας

4
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΕΛΕΤΣΙΝΙ 

(1886)

Γνωστόν Είναι δτι ένεκα της έμής εις την αλλοδαπήν αποδη
μίας μόλις επί τρεις περίπου μήνας (άπά της 217!? ’Απριλίου — 
της 26,Κ ’Ιουλίου) έσκάψαμεν Ιν Έλευσΐνι κατά το λήξαν έτος, 
κατά δε το χρονικόν τοϋτο διάστημα όχι μ.όνον έκαθαρίσθη ολοσ- 
χερώς ό όπισθεν τοϋ ναοΰ, ήτοι μεταξύ τής δυτικής αΰτοϋ πλευ
ράς καί του τοίχου του περιβόλου, ώμαλισμένος βράχος, άλλα 
καί ά χώρος εκείνος ένθα ΐστατο πριν ή κυριωτέρα ’Εκκλησία 
του χωρίου άνεσκάφη εις τό δε'ον βάθος. Καί έν μεν τφ πρός 
Δυσμάς του Ναοΰ βράχφ πλήν τής κατά τό πρός βορράν άκρον 
αΰτοΰ κλίμακος οΰδέν άλλο εΰρέθη. Ή κλίμαξ έν μέρει μέν έν 
αϋτω τώ βράχφ λελαξευμένη έν μέρει δέ τεχνητή, όπως τουλά
χιστον νυν Φαίνεται, έφερε διά δεκατριών βαθμ.ίδων άνω εις τόν 
ύψηλότερον βράχον, ένθα νυν ϊσταται τό έκκλησίδιον τής Πανα
γίας καί ένθα ύπάρχουσιν επίσης τά λείψανα παλαιοτέρου τίνος 
οικοδομήματος, πιθανώς δέ έν γένει εντεύθεν άνήρχοντο εις την 
Άκρόπολιν, κατεσκευάσθη δέ ή προΰπάρχουσα μετεσκευάσθη έν 
'Ρωμαϊκοΐς χρόνοις, ώς μαρτυροΰσι τά έπί των πωρίνων της 
λίθων έγκεχαραγμένα γράμματα. ’Εν δέ τώ υπό τής έκκλησίας 
τοϋ 'Αγίου Γεωργίου κατεχομένω ποτέ χώρφ άπεκαλύφθησαν τά 
θεμέλια πολλών οικοδομημάτων ύπερκείμενα άλλήλων καί μαρ- 
τυροΰντα ότι οΐ έκει τόποι πολλάς ύπέστησαν μ,εταβολάς. Καί 
τώ όντι πλήν των θεμελίων άρχαιοτέοου τίνος οικοδομήματος, 
όπερ, καθ ’ ά φαίνεται, συνέκειτο έκ τριών χωρισμάτων, ενός 
κατά τό μέσον ήμικυκλικοΰ καί δυο κατά τάς εκατέρωθεν πλευ
ράς του τετράπλευρων, άπεκαλύφθησαν καί τά εδάφη τής κατα
σκευής διπλής τίνος Στοάς έπί τών έρειπίων τοΰ άρχαιοτέρου 
οίκοδομ-ήματος κτισθείσης έν 'Ρωμαϊκοΐς χρόνοις καί έπί τών λει
ψάνων ταύτης τά λείψανα ετέρου θεάτρω ή έξέδρα όμ,οίου οικο
δομήματος έν έτι μεταγενεστέροις χρόνοις κτισθέντος· πέραν δέ 
τούτων πρός βορράν άπεκαλύφθησαν τά θεμ.έλια καί άλλου τίνος
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των άρχαίων χρόνων οικοδομήματος και συγχρόνως έβεβαιώθη 
ότι παρά την ανατολικήν πλευράν του τοίχου του περιβόλου καθ’ 
όλον τό μεταξύ των δύο αύτοΰ στρογγυλών πύργων (Α καίΑ') 
διάστημα διήκεν ή παράδοξος εκείνη αύλαξ, ήν περιέγραψα έν 
τοΐς Πρακτικοΐς τοΰ προπαρελθόντος έ'τους (σελ. 28—29). ’Εν
τεύθεν δέ προς δυσμάς προΰχωρήσαμεν σκάπτοντες μέχρι τής 
αυλής σχεδόν τοΰ οίκίσκου, Ιν φ κατοικώ καί οΰδέν άλλο εϋρο- 
μεν ή τά τοιχάρια Βυζαντινών καί τινων όλως νεωτέρων οίκων, 
άτινα καί έ'μειναν μέχρι τοΰδε άθικτα όπως παρά πλειόνων έξε- 
τασθώσι καί πιστωθή ή περί αυτών γνώμη μου. Ή άνασκαφή 
λοιπόν ή έν Έλευσΐνι κατά τά λήξαν έτος ύπήρξεν ώς πρός τά 
άποκαλυφθέντα λείψανα οικοδομημάτων όχι άκαρπος' ευρήματα 
δέ άλλα λόγου άξια δεν έ'χομεν πλήν ίσως δύο ή τριών ενεπί
γραφων λίθων, οϊτινες καί δημοσιευθήσονται προσεχώς έν τή 
Έφημερίδι.

Τοιαΰτα συντόμως ένταΰθα έξαγγελλόμενα τής έν Έλευσΐνι 
άνασκαφής τά έξαγόμενα κατά τό λήξαν έτος, ών ή άξια κατα- 
δειχθήσεται κυρίως όταν δημοσιευομένου καί τοΰ ΰπό τοΰ κ. 
Dorpfeld έκπονηθέντος διαγράμματος λεπτομερώς πεοιγραφώσι 
τά περισωθέντα των άποκαλυφθέντων οικοδομημάτων λείψανα.

Έν Έλευσΐνι tij 25 Φεβρουαρίου 1887.

Δ. ΦίΛΙΟΣ

ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΟΓ 1886 

(πίναξ 3.)

Τά «Πρακτικά» τοΰ 1884 διελάμβανον συν άνασκαφικω δια- 
γράμματι (Πίν. Ε’) τά περί τών τότε ΰπό τοΰ αντιπροέδρου κα- 
θηγητοΰ Σπ. Φιντικλέόυς, δαπάνη τής Εταιρείας, έπιληφθεισών 
έν Ώρωπφ άνασκαφών. Δι’ αυτών τότε πρώτον έβεβαιώθη ή 
τέως άμφισβητουμένη θέσις τοΰ ίεροΰ τοΰ Άμφιαράου, αποκα-
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λυφθέντος, παρά τήν καί νυν άναβλύζουσαν πηγήν, του παρά 
Παυσανία άναφερομένου ναού καί βωμού, προς δέ καί τής αρχής 
μακράς στοάς ώς καί πολλών ενεπίγραφων βάθρων, έξ ών μάλι
στα κατεδείχθη άριδήλως οτι τδ μεταξύ Σκάλας καί Καλάμου 
τοΰτο τέμ.ενος είνε τό Άμφιάρειον.

Τω 1885 σκαφαί δεν έγένοντο. Τω 1886 έπεχείρησα την 
επανάληψήν τών άνασκαφών, τδ μεν ίνα συμ,πληρωθή ή κατά 
τδν ναδν καί την στοάν ερευνά, τδ δε καί κυρίως ίνα άνεύρω 
νέον τι άλλως τε καί έξ επιγραφών υποδεικνυόμενου κτίριον, τδ 
θέατρου. Καί θέατρου μεν έν Άμφιαρείω δεν μνημονεύεται διαρ
ρήδην υπό τών παλαιών συγγραφέων, έξ αγωνιστικών όμως επι
γραφών είχεν ήδη καταστή γνωστδν ότι εκεί ίτελοΰντο καί δρα
ματικοί αγώνες' ετι δέ πρδς τοϋτο ήγόμην μάλιστα άπδ τής 
είρημένης άνασκαφής τελευτώσής (πρβλ. Πρακτ . 1884), ότε 
ευρών όπισθεν τής στοάς αρχιτεκτονικά Ttva μέλη άνήκοντα, ώς 
ίφαίνετο, εις θεατρον, συνεπέρανα δτι τδ άναζητούμενον κτίριον 
έ'κειτό που αυτόθι- καί ή εικασία Ικυρώθη έν τοϊς εξής διά τών 
προκειμένων άνασκαφών, αίτινες διήρκεσαν επί εξ τους τελευ
ταίους του 1886 μήνας.

Έν τώ διαγράμμ.ατι του 1884 φέρεται όπισθεν τής στοάς Ε, 
επί του κατά τδ Ζ υψηλού κρηπιδώματος, έγκαρσίως αρχή τοί
χου έκ μ.αλακών καλώς εΐργασμ.ένων πώρων. ’Ενταύθα άρχεται 
τδ θεατρον καί δή ό έν λόγω τοίχος είνε 6 δυσμικδς(Ι) τής σκη
νής (όρα πίνακα 3, r).To άνώτεοον μέρος του κρηπιδώματος, τα- 
νύν κατεστραμμένου, σχηματίζει την όπισθεν μακράν τής σκη
νής πλευράν 6, άφ’ής έγκαρσίως ήτοι καθέτως φέρονται ό εΐρη- 
μ.ένος δυσμικδς r καί ό ανατολικός ε τοίχος τής σκηνής. Τό δέ 
κοϊλον τοΰ θεάτρου κεϊται άνωτερω ούτως ώστε οί θεαταί εβλε— 
πον πρδς τδ κατά μήκος τής στοάς διαρρέον ρεύμα καί την δε
ξιάν αυτού κατάφυτου όχθην. Εις την δυσμικήν πάροδον τού 
θεάτρου άγει έκ τών άλλων μνημείων άνάντης όδδς κείμενη μ.ε- 
ταξυ τής δυσμ.ικής πλευράς τής στοάς καί τών παρά την κάμι
νον πρώτων βάθρων, έστερεωμένη δέ εκατέρωθεν διά τοίχου οΰ

(1) ’Ανατολήν λέγω γάριν ευκολία; τό ΒΑ, Δυσμάς δε τό ΝΔ. καί οΰτω 
κάβεξής.
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καί πολλοί των άνωτέρων λίθων σώζονται πεπτωκότες.Τά δέ εις 
την έτέραν πάροδον δεν είνε εντελώς έσκαμμένα καί έξηρευ- 
νημένα.

Τό θέατρον είνε μικρόν,της ορχήστρας ουσης περίπου 120· την 
διάμετρον. Τό εσωτερικόν της σκηνής έ'χει πλάτος 12,33, τό δε 
δλον μέχρι τής όψεως του προσκηνίου βάθος είνε περίπου τό 
ήμισυ του πλάτους' τό ύψος των τοίχων πρός -την ορχήστραν 
φθάνει ώς 2,50, ήγουν σφζεται μέχρι του γείσου του προσκη
νίου. ΙΙαραλλήλως τή πλευρά ά εκτείνεται ό μ.ακρός τής σκηνής 
τοίχος (1 άνοιγόμενος έν μέσιρ εις θύραν (πλ. 1,12), άγουσαν εις 
τό προσκήνιον καί την ορχήστραν. Μεταξύ δέ του τοίχου ό καί 
του κρηπιδώματος διήκει μεταγενέστερος τοίχος γ εχων ωσαύ
τως έν τω μ.έσω θύραν. Άπά των πρός τό κοΐλον άκρων των 
πλαγίων τοίχων r καί ε φέρεται ίκατέρωσε λοξώς πρός τά εζω, 
ορθήν γωνίαν μετά του άντιστοίχου πλαγίου σχημ,ατίζων τοίχος 
(<f καί C), μήκους περ. 6,50. Έκάτερος τούτων μετά του αντί
κρυ αναλήμματος ο, η άποτελοϋσι την οΐκείαν πάροδον (α, α')' 
αί δέ πάροδοι καταλήγουσιν έπικλινώς εις τά θυρώμ.ατα καί τήν 
ορχήστραν. Καί των μέν θυρωμάτων τούτων μ.όνα τά θεμ.έλια 
έκατέρου στύλου διακρίνονται κατά χώραν, εΰρέθησαν όμως έκ 
μαρμ,άρου άνάλογον έπιστύλιον καί τεμ,άχια στύλων ιωνικού ρυθ
μού. Τής δέ σκηνής εΰρέθησαν καταπεπτωκότα μ.εταξύ τού κρη- 
πιδώμ.ατος Ζ καί τού μακροΰ τής στοάς τοίχου μαρμάρινα τμή
ματα δωρικού θριγκού μετ ’ ένεπιγράφων έπιστυλίων φερόντων 
ττ\ν σχητην και τά θυρώ[ματα] ■.. γενόμενος ... [ Άμ]φιαράωί (1). 
Έλλειπόντων ομ.ως των άλλων τεμ.αχίων δ έν δύναται νά όρισθή 
ακριβώς ή-θέσις των άρχιτεκτονικών τούτων μελών, Έν τούτοις 
οπωσδήποτε τό έλλεΐπον όνομα φαίνεται ότι ήτο ίερέως τίνος' 
διότι, πλήν τού ότι πρό τού γενόμετος σώζεται τι ώ; τού Σ 
ίχνος, έν άλλαις τού Άμφιαρείου έπιγραφαϊς άπαντα πλέον ή 
άπας ή φράσις ίερεύς γενύμενοε (πρβλ. κατωτέρω τήν έπιγρα- 
φήν τών θρόνων).

Τό δέ προσκήνιον κοσμείται πρός τήν ορχήστραν διά μαρμά
ρινης κιονοστοιχίας, ήτις παραλλήλως τω μακοφ τοίχω ό τε- 

(1) "Γψ. γραμμ. 0,05. Όρα ΓΙ-V. 3.
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ταγμένη συνέχεται προς τά άκρα των πλαγίων τοίχων r, ε.
Ό ρυθμός του προσκηνίου είνε, ώς καί ό του εΐρημένου θριγκού 
της σκηνής, δωρικός, πάντα δέ τα μέρη της προσόψεως εΐσί λευ- 
κοΰ μ.αρμ.άρου. Οί στύλοι 10 τόν άριθμ.όν μ,ονόλιθοι δ ’ έκαστοι 
όντες (ύψ. 1.883), ϊστανται πάντες κατά χώραν επί κοινού μαρ- 
μ,αρίνου στυλοβάτου (ύψ. 0.16, πλ. 0.50 περ.) πωρίνην ύπό- 
στρωσιν εχοντος' τούτων οκτώ μέν είσιν ή[Λΐκίονες (διοε.{Λ. 0.23- 
0.30) μετά 11 ραβδώσεων ών αΐ δύο άκραι ελασσόνες, Ικάτε- 
ρος δέ των άκρων απλή παραστάς πλ. 0.21. Τά μεταξόνια αυ
τών είνε 1.345- 1.346, τό δέ μέσον 1.365. Έκ πάντων των 
χιονοκράνων μόλις μικρόν τεμάχιον έσώθη, άξιον δέ λόγου ώς 
Ικανόν προς άναπαράστασιν του σχήματος καί μεγέθους. Του 
επιστυλίου περιλείπονται τέσσαρα ενεπίγραφα τμήμ.ατα, τό δέ 
διάζωμ.α άποτελεΐται έκ κοινών μετά του γείσου μονολίθων τμη- 
μ.άτων (ύψ. 0,29), εύρεθέντων πάντων πλήν ενός. Τό έπί τών 
τεσσάρων σωζομένων επιστυλίων μέρος τής επιγραφής (ύψ. γρμ.. 
0.06-0.07) έχει ώδε :

__ ά\γωτοθετή\σας τ[ό] προ\σκήηοτ χα\1 τους πίτ[ακας........
Έκ του επιστυλίου σας το προ, όπερ, καθ ’ ά. άποδεικνύεται, 

έκειτο πάλαι έπί τών δύο μέσων ήμικιόνων ορίζει δ ’ ούτω καί 
την τών λοιπών θέσιν , έξάγεται οτι έλλείπουσι καί τά τρία 
ανατολικά καί δύο δυσμικά έπιστύλια. Περί τής συμ.πληρώσεως 
τής έπιγραφής καί του ονόματος του άγωνοθετήσαντος γενήσε- 
ται άλλαχοΰ λόγος.

Τής δωρικής ταύτης προσόψεως τοΰ προσκηνίου τά μ,εταστύ- 
λια (πλ. 1.05-1.06) δέν ήσαν ανοικτά, αλλά πάντα πλήν τοΰ 
μ.έσου εκλείοντο διά τών καί έν τή έπιγραφή άναγραφομ-ένων τα- ‘ 
τάκων. 'Ότι δέ έτίθεντο έκάστοτε τοιοϋτοι κινητοί πίνακες φαί
νεται καί έκ τών έν τοΐς πλαγίοις έκαστου στύλου έγγεγλυμμέ- 
νων επιμ.ήκων βοθρίων ήτοι τόρμων, δι’ών έκαστοι προσηρμό- 
ζοντο όπισθεν τών ραβδώσεων κατά τό λεπτυνόμ,ενον τοΰ στύλου 
τριτημόριον. Τό δέ μ,εταξύ τών δύο στύλων μεταστύλιον, ολίγον 
τι τών άλλων μ.εϊζον (πλ. 1.085), προδήλως ήν θύρα πρός τήν 
σκηνήν άνοιγομένη' διότι τόρμοι μ,έν έπί τών προσβλεπουσών 
έπιφανειών τών δύο στύλων έλλείπουσι, κάτω δέ έπί τοΰ οΰδοΰ
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ύπάρχουσι δυο στροφίγγων στρογγυλοί βόθροι. Παραπλήσιου 
μετά πινάκων προσκήνιον φέρει τό έν Άσσιρ της Μυσίας θέατρον. 
Ταύτα και κατά την γνώμην του χαράξαντος τό διάγραμμα κ. 
Δόρπφελδ.

Τό δέ κοίλου, όσον έκ του ανεσκαμμένου έ'στιν εΐκάσαι, δεν 
σώζεται καλώς" έν τούτοις έν τη ορχήστρα έν ήμικυκλίω τεταγ- 
μένοι ίστανται έπί μαρμάρινης έκαστος βάσεως (πλ. 0.70, βάθ. 
1.Οδ) πέντε άνάκλιτοι θρόνοι (γν) λευκού μαρμάρου (ύψ. 1.05, 
πλ. 0.63, βάθ. 0.55), φέροντες έπί μεν των πλαγίων άνάγλυ- 
πτα κοσμήματα, έ'μπροσθεν δέ μεταξύ των ποδών έκαστος την 
έπιγραφήν :

ΝΙΚΩΝ 
ΝΙΚΩΝ ΟΣ 
ΙΕΡΕΥΣ 
ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ 
ΑΜφΙΑΡΑΩΙ

Τούτων ό παρά τό ανατολικόν άνάλημμα διατηρείται κάλλι- 
στα. Τό άπ’άλλήλων διάστημα των δύο άκρων θρόνων εινε τό 
αυτό που καί τό άπό τού μέσου θρόνου μέχρι τού προσκηνίου, 
οΰτω δέ προεκτεινόμενου τό νοητόν διά των θρόνων ημικύκλιον 
προς την σκηνήν, έφάπτεται τού προσκηνίου έ'μπροσθεν κατά τό 
μέσον τής θύρας, έξ ου φαίνεται ότι ή ορχήστρα είνε τέλειος κύ
κλος. Τό έ'δαφος τής ορχήστρας δεν είνε έστρωμένον, ουδέ θυ
μέλης φαίνεται ίχνος.

'Άλλα εδώλια πλήν των πέντε θρόνων δέν σώζονται. 'Όπι
σθεν τούτων μεταξύ των αναλημμάτων, άτινα φθάνουσιν ύψος 
1.50 (μήκος άνατ. 10.50, δυσμ. 16.00), υπολείπεται έκ πώ
ρων θεμέλιον τής πρώτης των εδωλίων σειράς, ήτις διαιρείτο, ώς 
φαίνεται, εις τρεις κερκίδας. Κατά τό ανατολικόν κέρας όπισθεν 
τής πρώτης εδωλίων σειράς καί όλίγω υψηλότερου σώζεται θε
μέλιον αρχαιότερου (<), έτι δέ ανωτέρω τούτου φαίνονται ίχνη 
τοίχου (χ) άσκάφου έτι μένοντος. 'Υπόνομος δέ τού θεάτρου 
έπισκεπής (Λ) διήκει διαγωνίως διά τής άνατολικής παρόδου.

Έν εύρήμασιν άλλοις τό θέατρον δέν ήτο πλούσιον. Ευτυχώς
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ή βαθεϊα τοΰ κοίλου έπίχωσις, ητις ενιαχού έ'φθασε 5 μέτρα, 
διετηρησεν άπό των ρωμαϊκών χρόνων, εις οΰς, φαίνεται, ανά
γεται τό κτίριον, τουλάχιστον το προσκηνιον πλην του θριγκού, 
όστις έν τω μεταξύ κατέπεσεν επί των χωμάτων.

Έκτος του θεάτρου άνέσκαψα καί κατά τον ναόν, ιδία δέ τό 
εξωτερικόν της βορείου καί τό της δυσμικης αΰτοΰ πλευράς, 
όπου τω 1884 (Πίν. Ε' α') είχε φανη μικρός τετράγωνος χώ
ρος (2.51 X 1.58) συγκοινωνών μετά του ναοΰ διά θύρας. Ό 
χώρος ούτος έκ τών κατά χώραν έν ραέρει σωζομένων δύο γω
νιαίων άρραβδώτων κιονίσκων φαίνεται ότι ήτο πρόθυρον του ναοΰ.

Βάθρα δ’ ενεπίγραφα νέα κατά χώραν πλην τών προειρημέ
νων δεν άπεκαλύφθησαν, είργάσθην όμως περί την συναρμογην 
τών σποράδην πεπτωκότων μαρμάρων τών βάθρων εκείνων καί 
άνίδρυσα έπί τών οικείων βάσεων τά πλεΐστα, έν οίς καί τά πρό 
του 1884 εΰρεθέντα άνεπίγραφα καί ένεπίγραφα (πρβλ. Άρχ. 
Έφ. 1886 σελ. 63-64, άριθ. έπιγρ. 19).

'Όπισθεν δέ τών βάθρων άνέσκαψα ένιαχοΰ φθάσας μέχρι του 
τοίχου του τεμένους. Άλλ’ ένταΰθα μόνον τοίχοι μεταγενεστέρων 
δωματίων έναπολείπονται, έν οίς έστι που καί άρχαιότερα λεί
ψανα ένεκτισμένα. Τό κάλλιστον τών ένταΰθα ευρημάτων είνε 
άνάγλυφον είκονίζον έπί άρματος νέον ηρώα γυμνόν μετά κρά
νους καί άσπίδος, παρ’αύτώ δέ ήνιοχοΰσαν νεαράν γυναίκα έν 
διαφανεϊ χμτώνι παρισταμένω έν κυμάνσει. Τό άνάγλυφον τού
το, έλλιπές τά άριστερά , έκομ,ίσθη πρός τισιν άλλοις εις τό έν 
Άθήναις Εθνικόν Μουσεΐον.

Εν δε ττί στοά έχώρησα έ'τι πρός Α. εύρίσκων άεί την αύτην 
σειράν ποδών εδωλίων καί τούς κατά μεταξόνια 5.71 έσωτερι- 
κούς κίονας, δι’ών ή στοά διαιρείται κατά μήκος εις δύο κλιτή 
(Schlffe). Άλλ’ή άνεύρεσις τοΰ πέρατος τοΰ κτιρίου, διακο- 
πείσης της άνασκαφης, άνεβλήθη εις τό έπιόν έτος.

Β. I. Λεοναρδος
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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

Περί τά τέλη τοΰ έτους 1885 άπεστάλην υπό τοϋ 'Υπουρ
γείου, όπως επιστατήσω εις άνασκαφάς τάφων ίδιωτικάς ένερ- 
γουμένας άδεια της Κυβερνήσεως έν Ερέτρια. Έχει δέ ευρισκό
μενος παρετήρησα, ότι ύπήρχον καί γχΐαι έθνιχαί, έν αίς ήτο 
πιθανόν νά κρύπτωνται αρχαιότητες, δι’ό έζήτησα την άδειαν 
τοΰ Σ. Συμβουλίου τής Εταιρίας νά σκάψω δαπάναις αυτής. 
Ή άδεια μοί έχορηγήθη, περί δέ τά μέσα ’Ιανουάριου τοΰ πα
ρελθόντος έτους ήρχισα τάς άνασκαφάς' χαί δοχιμάς μέν έκαμα 
εις πολλά μέρη, αλλά δύο μόνον κυρίως ικανοποίησαν τάς προσ
δοκίας μου. Τό πρώτον ήν τμήμα χέρσου γής έξ εκατόν στρεμ.- 
μάτων άπέχον τρία τέταρτα τής ώρας άπό τής ’Ερέτριας. ’Εν 
αύτφ εϋρέθησαν πεντήκοντα περίπου: τάφοι, ών πλεΐστοι των 
ρωμαϊκών χρόνων καί πτωχοί- άλλά καί οί αρχαιότεροι, έξαι- 
ρουμένης μιας ίγδιοειδούς θήκης, περιεΐχον μικρού λόγου άξια 
αντικείμενα. Έν τή θήκη όμως εύρέθη υδρία χα.Ιχη, ύψους 
0,48 μ., καλώς διατηρουμένη καί πολύ καλής εργασίας, έχουσα 
προς τοΐς άλλοις καί τούτο τό ίδιον, ότι σώζει άνάγλυφον έπι- 
κεκολλημένον,παριστών τόν Διόνυσον μεθύοντα καί ΰποβασταζό- 
μενον ύφ ’ ενός Σατύρου. Ή υδρία αύτη είναι εργον τοΰ τέλους 
τοΰ τετάρτου ή τών αρχών τοΰ τρίτου αιώνος π. X., σπανκο- 
τατον δέ έν Έλλάδι εύρημα.

Έξαντληθέντος τοΰ μέρους τούτου, μετέφερα τούς έργάτας 
εις την άπό Ερέτριας εις Άλιβέριον εθνικήν οδόν, ήτις έχαρά- 
χθη μέν προ τής διανομής τών γαιών τής Ερέτριας εις τούς 
Ψαριανούς, έπειδή όμως ακόμη δέν κατεσκευάσθη, καλλιεργεί
ται νΰν παρανόμως ύπό τών παρόδιων ιδιοκτητών, μεθ’ών είχον 
καί τινας δυσάρεστους φιλονεικίας άφορώσας τά όρια τής όδοΰ. 
Έξομαλυνθεισών όμως τών δυσχερειών ήρχισα σκάπτων καί άνε- 
κάλυψα περί τούς τριάκοντα τάφους, έν αύτοΐς δέ αξιόλογα ευ
ρήματα, μεταξύ τών όποιων την πρώτην θέσιν κατέχουσιν έξ 
λευκαί λήκυθοι κάλλιστα διατηρούμενα.', καί δυνάμενα.ι διά τε
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τάς παραστάσεις καί τά ζωηρά χρώματά των νά συγκαταλε- 
χθώσι μεταξύ των καλλίστων μ,έχρι τοϋδε γνωστών λευκών λη
κύθων. Πλην αυτών δέ εύρέθησαν καί εννέα ερυθρόμορφοι λήκυ
θοι' εξ αυτών μία είναι μ.οναδική διά τά δνομα του τεχνίτου 
Δούριδος, όπερ έπ’αυτής σώζεται1 διότι τοϋ τεχνίτου τούτου, 
οστις ήτο ’Αθηναίος, νυν πρώτον εύρίσκεται εργον έν Έλλάδι, 
έν φ έν Ίταλίγ εχουσιν εύρεθή πλεϊστα. Έν ταΐς αΰταΐς έπί τής 
εθνικής όδοΰ άνασκαφαΐς εύρέθησαν προσέτι δύο πυξίδες τρίπο
δες μετά τών πωμάτων των καί παραστάσεων έκ του γυναικείου 
βίου, κάτοπτρον χαλκουν κοινόν κατά τά λοιπά, εχον όμως εκ- 
τυπον μικράν κεφαλήν Μεδούσης , μία μικρά χρυσή άλυσις καί 
εν λίαν μ,ικρόν χρυσοΰν ένώτιον έν μορφή έρωτύλου.

Έξαντληθέντος καί τοϋ μ,έρους τούτου έ'καμα δοκιμάς εις 
άλλα τινά, χωρίς νά έ'χω πολλάς ελπίδας επιτυχίας, καί δυσ
τυχώς τά αποτελέσματα δεν μέ απέδειξαν άπατώμενον. Αίτιον 
τούτου ήτο, ότι τά μέρη, έν οίς ύπέθετον ότι ύπήρχον καλοί 
τάφοι, κατείχοντο υπό ιδιωτών, κατά συνέπειαν δεν ήδυνάμ.ην 
νά σκάψω έν αϋτοϊς άνευ προηγούμενης συγκαταθέσεως τών ιδιο
κτητών. Τό Σ. Συμ,βούλιον μοί έ'δωκε την άδειαν νά έ'ρχωμαι 
εις συμφωνίας μετ ’ αυτών έπί έπιεικεΐ τινι χρηματική αποζη
μιώσει ή έπί μέρει τών άνακαλυπτομένων άρχαίων. Επειδή όμως 
αί απαιτήσεις τών ιδιοκτητών, ώς συμ,βαίνει πάντοτε εις τοιαύ- 
τας περιστάσεις, δεν ήσαν καθόλου έπιεικεΐς, αΐ συμφωνίαι έγέ- 
νοντο κατά τον δεύτερον τρόπον, ήτοι έπί τώ όρω νά λαμβάνη 
ό ιδιοκτήτης έκ τών άνακαλυπτομένων αρχαιοτήτων τό εν τέ
ταρτον, τά δέ λοιπά τρία τέταρτα νά λαμβάνη ή Εταιρία. Ύπ ’ 
αυτούς τούς όρους ικανοί ήσαν διατεθειμένοι νά μοί παραχωρή- 
σωσι τούς αγρούς των προς άνασκαφήν, άλλά μ,όνον εν κτήμα 
ήδυνήθην νά σκάψω, διότι μόλις άποπερατώσας αυτό διετάχθην 
νά μεταβώ εις Μυκήνας. Εν τφ κτήματι τούτω άνήκοντι τή 
κυρία Μαρία Τζώτζη εύρέθησαν τρεις λευκαί λήκυθοι , οκτώ 
ερυθρόμορφοι, ών τινες μετ ’ έπιγραφών, είς άρύβαλλος, εν μικρόν 
ύάλινον αγγεΐον τοΰ άρχαιοτάτου έν Έλλάδι είδους, δύο αργυρά 
κοσμήματα τής κόμης, μία μικρά χρυσή άλυσις καί δύο μικρά 
χρυσά ένώτια. Έκ τών αντικειμένων τούτων ανήκε κατά τήν
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συμφωνίαν το εν τέταρτον εις την ίδιοκτήτριαν του αγρού, ευ
τυχώς όμως άντί επιεικούς άποζημιώσεως. έμειναν πάντα κτήρια 
της Εταιρίας. Μετά την άνασκαφήν του κτήματος τούτου δια- 
ταχθείς, ώς ειπον, νά μεταβώ εις Μυκήνας διέκοψα τάς έν Ερε- 
τρίε>ε άνασκαφάς.

Χρ. Τςοτντας

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΜΥΚΗΝΩΝ ΤΟΥ 1886 

(πίν. 4 καί 5) (1).

Τον Μάϊον του 1886 ή ’Αρχαιολογική Εταιρία άνέθηκέ μοι 
νά ενεργήσω άνασκαφάς δαπάναις αυτής έν τή άκροπόλει Μυ
κηνών. Τ ’ αποτελέσματα αυτών εκτίθενται ενταύθα.

Άνάκτορον. ΓΙάντες οΐ τάς Μυκήνας πρό τών τελευταίων άνα- 
σκαφών έπισκεφθέντες ήδύναντο νά παρατηρήσωσιν επί τής ΰψί- 
στης αυτής κορυφής θεμέλια έκ λίθων οΰχί λίαν ογκωδών άποτε- 
λοΰντα εϋρύχωρον τετράγωνον καί φαινόμενα κάλλιον μάλιστα 
κατά την βορείαν.τήν μεσημβρινήν καί έν μερει τήν δυτικήν πλευ
ράν τού τετραγώνου' ακριβέστατα έσημειώθησαν ταύτα ύπό τού 
Steffen έν Karten von Mykenae, Berlin 1884 ύπό τό όνομα 
Κυχ.Ιώηεια θεμέΜα. Έκ τών τελευταίων άνασκαφών άπεδείχθη, 
ότι οι τοίχοι ούτοι άπετέλουν τό κρηπίδωμα οικοδομήματος έπι- 
μήκους, ίσως ναού τίνος καί ότι παρ’ αυτό, έν μέρει δέ bn' αύτο 
εύρίσκονται τά έρείπια κτιρίων άοχαιοτέρων άνηκόντων εις δύο 
διαφόρους έποχάς' διότι τό εν τρίτον περίπου τού κρηπιδώμ.α- 
τος, τό προς μεσημβρίαν, είναι τεθεμελιωμένον ούχί έπί τού

(1) Ή μόνη ίλλειψι; των σχεδίων, α έξεπόνησεν ό διευθυντή; κ. Dorpfeld, 
είναι οτι δεν σημειοΰνται Ιν αΰιοΐ; τά υψη τών διαφόρων μερών τών οικοδομη
μάτων τοΰτο έλπίζομεν νά άναπληρώσωμεν έν νεωτέρω σχεδίω, εάν αί άνασκα- 
φαι έξακολουθήσωσιν. Εί; τόν κ. Dorpfeld οφείλω χάριτα; και διά τήν προθυ
μίαν, μεθ’ή; έλυσεν απορία; μου τινά; σχετικά; πρό; διαφόρου; αρχιτεκτονικά; 
λεπτομέρεια;.
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στερεού βράχου, όπως τό λοιπόν, άλλ’ έπί έπιχώσεως άποτελου- 
μένης ύπό των ερειπίων αρχαιότερων οικοδομημάτων και έχού- 
σης ύψος μ.έχρι τριών μέτρων · έπ’αυτής είναι Ικτισμένον τό 
κρηπίδωμ.α, τό όποϊον κατά την μεσημβρινήν πλευράν έχει ύψος 
0,70 έως 1 [Λ. Καλύπτει δέ ή έπίχωσις αύτη έδαφος τεχνητόν 
έξ άσβεστου, όποιον είναι τό του εν Τίρυνθι ανακτόρου- καί οί 
τοίχοι δέ οί μ.ετά τοϋ εδάφους εις τό αυτό κτίριον άνήκοντες, 
είναι άληλιμμένοι διά χρίσματος όμοιου. Άνεκαλύφθησαν όμ.ως 
καί τοίχοι άνευ άλοιφής, οΐτινες εισχωροΰσι μέν επίσης ύπό τό 
κρηπίδωμ.α, είναι δηλαδή άρχαιότεροι αυτού, συγχρόνως όμως 
είναι ύστερώτεροι των άλλων, διότι κεϊνται έπι του κεχρισμένου 
εδάφους, τό όποιον εξακολουθεί' ϋπ' αυτούς (έν τφ σχεδίω έδη- 
λώθησαν ούτοι διά χρώματος φαιού ανοικτού).

Έχομεν λοιπόν τριών εποχών λείψανα έπί τής κορυφής τής 
άκροπόλεως' πρώτον κτιρίου έχοντος έδαφος καί τοίχους κεχρι- 
σμένους, ώς οί τού έν Τίρυνθι ανακτόρου, φ προφανώς καί σύγ
χρονον είναι' δεύτερον λείψανα των έπί τού εδάφους τούτου τοί
χων, οΐτινες άνήκουσιν εις εποχήν ύστερωτέραν καί, ώς έκ τού 
τρόπου τής οικοδομής δύναταί τις νά είκάσγι, πτωχοτέραν- καί 
τρίτον τά λείψανα τού νεωτάτου των κτιρίων, τό κρηπίδωμα 
δηλαδή τού ελληνικού ναού.

Τό κρηπίδωμ.α είναι, ώς εϊπομεν, ώκοδομημένον διά λίθων 
οΰχί λίαν ογκωδών άτέχνως καί άνευ πολλής έπιμελείας συνηρ- 
μοσμένων, ώς φαίνεται σήμερον τουλάχιστον διότι άρχικώς πι
θανόν νά έπληρούντο τά των αρμών χάσματα διά πηλού. Έν 
γένει υπολείπονται πολύ κατά τήν τέχνην τμ.ημ.άτων τινών τού 
περιβόλου τής άκροπόλεως έκτισμένων διά λίθων πολυγωνικών 
άριστα συνηρμ.οσμένων άνευ πηλού, π. χ. τού κατά τήν ΜΔ 
πλευράν πύργου καί τού κατά τήν ΒΑ γωνίαν τμήμ.ατος. ’Επειδή 
δέ τά τμήματα ταύτα ωκοδομήθησαν βεβαίως προ τής ύπό τών 
Άργείων καταστροφής τών Μυκηνών (1), τό πολλφ αυτών άρ-

(!) Δεν μοι φαίνεται άπίθανον, ότι ώκοδομήθησαν έκ τη; από τών ΙΊερσών 
λεία; καί ότι αυτά υπήρξαν η αφορμή τη; μεταξύ Άργείων καί Μυκηναίων έρι- 
δο;- τουλάχιστον, ώ; θά ’ίδωμεν κατωτέρω, όταν ώκοδομηθη ό τη; δυτική; πλευ
ρά; πύργο;, ύπήρηεν ήδη ενταύθα πολλών μέτρων έπίχωσι;.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:16 EEST - 54.226.8.97



— 61 —

χαϊκώτερον την οψιν κρηπίδωμα δεν φαίνεται ΰστερώτερον του 
έκτου αΐώνος. Τούς ύπ’αΰτό είσχωροΰντας τοίχου; άνευ χρί
σματος θεωρώ αρχαιότερους καί του έκτου αΐώνος, οί δε κεχρι- 
σμ.ένοι τοίχοι καί το κεχοισμένον έδαφος πρέπει να άνήκωσιν εις 
έποψην προϊστορικήν. Τά συμπεράσματα ταϋτα έπικυροΰνται καί 
ύπό των κατά τάς άνασκαφάς γενομένων ευρημάτων.

Δυνάμεθα λοιπόν νά συνοψίσωμεν ώς έξης την ιστορίαν των 
επί τής κορυφής τής άκοοπόλεω; Μυκηνών οικοδομημάτων’ άρ- 
χικώς έκειτο ενταύθα οικία ευρύχωρος καί, ώς έκ τής κατωτέρω 
περιγραφής εξάγεται, πολυτελής, άνάκτορον πιθανώτατα τών 
βασιλέων τής χώρας’ τοΰτο κατά τινα εποχήν έπυρπολήθη υπό 
επιδρομέων, άφοΰ διηρπάγη πρότερον εντελώς, δεν άνωκοδομήθη 
δ’έπειτα πλέον' έξ ου έ’πεται ότι δεν ήτο επιδρομή εχθρών πα
ροδική, άλλα κατάκτησις διαρκής. Έν τή αυλή του αρχαίου 
ανακτόρου έκτισαν οί νέοι τής χώρας κύριοι ένα ή πλείονα; πε
νιχρούς οίκίσκους έκ λίθων μικρών μετά πηλοϋ, οΰς βραδύτέρον, 
άγνωστον διά τίνα λόγον, άφήκαν νά καταρρεύσωσιν' ίσως ή 
άπόφασις τών Μυκηναίων νά οίκοδομήσωσιν επί τής κορυφής 
ναόν ή ν’αύξήσωσιν αυτόν υπάρχοντα ήδη, ήνάγκασεν αυτούς 
εις τοΰτο.

Ό πρό τής μεσημβρινής του ναοϋ προσόψεως χώρος ήτο ίσο 
πεδωμένος, ώς άποδεικνύει τό ανάλημμα Α, τό όποιον παράλ
ληλον όν τής κατά τοΰτο πλευράς τοΰ κρηπιδώματος δεν δύνα- 
ται νά ειχεν άλλον σκοπόν ή νά συγκρατή τά χώματα.

Έξ άρχιτεκτονικών μ,ελών εύρεθη παρά τον ναόν μόνον πλάξ 
έκ τοΰ γείσου, οΰδέν δ’άλλο’ άνεκαλύφθησαν όμως δύο μικρά 
τεμάχια αναγλύφων, ών τό πρώτον έκειτο παρά τήν ΝΑ γωνίαν 
τοΰ κρηπιδώμ.ατος εις έλάχιστον βάθος’ έπ’αύτοΰ σώζονται τά 
κατώτατα άκρα μορφής πρός αριστερά βαινούσης, πατούσης δέ 
έπί τοΰ έδάφους δι’όλου τοΰ πέλματος τών ποδών κατά τόν αρ
χαϊκόν τρόπον’ ούχί μακράν αύτοΰ εύρεθη τό έτερον, έφ’ού σώ
ζονται δύο πόδες καί εν γόνυ κεκαμμένον άμφότερα τά τεμ.άχια 
είναι έκ λίθου πώρινου, προέρχονται δ’’ίσως έκ μετοπών τοΰ ναοΰ.

Ό ναός έσώζετο καί καθ’ούς χρόνους βραδύτέρον συνωκίσθη 
ή κώμη τών Μυκηναίων (ίδε Άρχ. Έφημ. 1887 σ. 158-9),
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ίσως μάλιστα έπέζησεν αυτής. Παρά την άνατολικήν αυτού 
πλευράν, εννέα περίπου μέτρα άπό της ΜΑ γωνίας, άνεκαλύφθη 
εις βάθος μόλις 0,50 μ. τό έν τη ’Αρχαιολογική Έφημερίδι 
1887 σ. 156 δημοσιευθέν ψήφισμα, τό όποιον ήτο ίσως έστημέ- 
νον οΰχί μακράν τής θέσεως ταύτης' εντός δε του ναοΰ άνεκα- 
λύφθησαν διάφορα τεμάχια κεράμων, έφ’ών ύπάρχουσιν έγκε- 
χαραγμ-έναι αί ε’πιγραφαί
1) §ΑΜΟ§ 2) III eni 3) λΑ Μ§ 4) gOCf 5) f ΟΥ κτλ.
ών τινες δύνανταινά συμ,πληρωθώσιν εις [δ]αμό[σιαι] ή τοιοΰτό τι.

Οί έν τή αυλή μ.εταγενέστεροι τοίχοι έ'χουσιν, ώς καί έκ του 
σχεδίου φαίνεται, πάχος πολύ λεπτότερον των λοιπών, ήτοι άπό 
0,35 εως 0,60 περίπου' είναι έκτισμένοι έκ λίθων μικρών καί 
πηλού άνευ κονιάματος, δεν φθάνουσι δέ πάντοτε μέχρι του αρ
χαιότερου κεχοισμένου έδάφους' δεν παρατηρούνται έπ’αυτών 
καί σημεία πυρκαϊας, όπως έπί πάντων τών λοιπών. Έν τφ 
ήμερολογίφ τών άνασκαφών, πριν ακόμη έννοήσω έάν υπήρχε 
σχέσις τις καί όποια μεταξύ τών διαφόρων τοίχων, ών τά άνω 
μέρη μόνον είχον τότε άνακαλυφθή, έσημ.είωσα ότι έν τή μεταξύ 
τών τοιχίων τούτων, τά όποια βραδύτερον άπεδείχθησαν μετα
γενέστερα, έπιχώσει εΰρέθησαν τεμάχιά τινα αγγείων τρόπον 
γεωμετρικού μετά γραφών ζώων καί πτηνών, έν φ βαθύτερον έπί 
τού κεχοισμένου έδάφους καί όπου αλλαχού δεν ύπήρχον οί με
ταγενέστεροι ούτοι τοίχοι άπαντα τά ευρήματα ήσαν ρυθμού μυ- 
κηναίου.

Ή κυρία άπό τής μεγάλης τής άκροπόλεως πύλης προς τό 
άνάκτορον οδός ήγεν οΰχί κατ’ ευθείαν προς την κορυφήν, 
αλλά βαθμηδόν έπί τών δυτικών κλιτύων τού όρους διά τινων 
έλιγμ,ών ίσως άνερχομενη κατέληγεν εις την μεσημ.βρινήν αύ- 
τΟΰ πλευράν ολίγον υπό την κορυφήν' έντεύθεν άνέβαινον εις 
τό άνάκτορον διά κλίμακος μεγάλης. Ή οδός αύτη πιθανώς ήτο 
αμαξιτή, 'ίπήρχεν όμως καί άλλη συντομ.ωτέρα, αλλά μ.άλλον 
ανωφερής, διά τούς πεζούς, ήτις διευθυνομένη κατ’ευθείαν ποός 
την κορυφήν έ’ληγεν, ώς φαίνεται, κατά τό μέρος όπου λήγει νύν 
ό εξωτερικός τού ανακτόρου περίβολος, ήτοι κατά τό σημεΐον τ 
απέναντι τής θύρας .1.
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Eivat λίαν πιθανόν, ότι καί έπί τής ανατολικής του ανακτό
ρου πλευράς ϋπήοχεν είσοδός τις, δι’ής οί έν αύτφ συνεκοινώ- 
νουν ριετά του ανατολικού [Λερούς τής άκροπόλεως καί μετά τής 
μικράς βόρειας πύλης αυτής.

Προ τής κατά την Μ. πλευράν μεγάλης κλίμακας ύπάρχουσι 
δύο χώροι 6 καί γ). εις ούς εισέρχεται τις διά τής εισόδου α, 
'ίότις δεν έχει νυν ουδόν, πιθανόν δε νά μή είχε καί θύραν, αλλά 
μόνον παραστάδας έκατε'ρωθεν. Άπ ’ αυτής είσήρχοντο δεξιά εις 
τό δωμάτιον 6, οΰ ή μεσημβρινή πλευρά είναι κατεστραμμένη. Ή 
είσοδος αύτοΰ έχει ωσαύτως παραστάδας προς δέ τούτοις καί ου
δόν έξ άμμ.οπώρου (μή σημειωθέντα έν τώ σχεδίω). Ό χώρος χέ'χει 
πλάτος 4,15, μήκος δέ 5,90' έκ τής μεσημβρινής αύτοΰ πλευ
ράς σώζονται σήμερον μόνον δύο τετράγωνοι λίθοι έξ άμμοπώ
ρου, καί τής δυτικής δέ μέρος είναι ώκοδομημένον έξ όμ,οίων 
λίθων κατά τον ίσοδομικόν τρόπον παρά ταύτην τήν πλευράν 
καί τήν συνεχομένην αυτή βορείαν έθεε χαμηλόν θρανοειδές τοι- 
χίον έκτισμένον έκ λίθων μικρών καί πηλοϋ, τό όποιον έχρησί- 
μευεν όπως κάθηνται έπ ’ αύτοΰ.

Μετά τόν χώρον τοΰτον έρχεται ή μεγάλη κλίμαξ, ής σώζονται 
είκοσι βαθμίδες καλώς, δύο δέ άλλαι διακρίνονται άνω ακόμη, 
έν ω ό βόρειος τοίχος έξακολουθεϊ καί πέραν υπέρ τά τέσσαρα 
μέτρα. Έκάστη αύτών σύγκεεται έκ τριών ή τεσσάρων άμμο- 
πωρίνων λίθων, έχουσι δέ πλάτος μέν 0,35 έως 0,45 μ. καί 
ύψος 0,10 έως 0,12. ΓΙάσαι είναι έπικεχρισμέναι τάς τε καθέ
τους καί τάς οριζόντιας έπιφανείας διά χρίσματος έξ άσβέστου 
αρκετά παχέος (μέχρι 0,015 μ.)- ένιαχοΰ, φαίνονται δύο αλλε
πάλληλα στρώματα χρίσματος. Τό πλάτος τής κλίμακος είναι 
2,40 μέτρων.

Τοΰ άνω μέρους τής κλίμακος όντος κατεστραμμένου, άγνω
στον μένει εις ποιον σημεΐον τής αύλής κατέληγεν- άνωθι τοΰ 
βορείου τοίχου τής κλίμακος, κατά τά σημεΐον d, έκειτο πρό τών 
άνασκαφών εις τήν έπιφάνειαν, ούχί κατά χώραν όμως, ούδός 
ογκώδης έκ λίθου άμυγδαλίτου, όν ήναγκάσθην νά μετακινήσω, 
διότι ένεκα τοΰ βάρους του ήπείλει νά καταρρίψτ) τόν έτοιμόρ- 
ροπον Β. τοίχον, έκινδύνευον δ’ένεκα τούτου οί έν τή κλίμακι
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εργαζόμενοι έργάται. Ό λίθος ούτος, όν σημειοϊ έν τώ χάρτη 
του καί ό Steffen υπό τό όνομα antiker Baustein, έχει τάς 
έξγ>ς διαστάσεις' μήκ. 1,62, πλ. 1,18, πάχ. 0,40' εις την μ.ίαν 
πλευράν υπάρχει ταινία έξειργασμένη πλ. 0,28, έν αυτή δ ’ εύ- 
ρηται καί κοιλότης κυκλοτερής διά τον στρόφιγγα της θύρας δια
μέτρου 0,12. Τό εν άκρον τοΰ ούδοΰ είναι άποκεκρουσμένον καί 
διά τοΰτο δεν είναι γνωστόν τό όλον μήκος αύτοΰ, ούτε αν ή 
θύρα, εις ην άνήκεν, ήν δίφυλλος.

Ό ουδός ούτος, ώς είπον ήδη, δεν εύρέθη κατά χώραν, είναι 
όμως τόσον ογκώδης, ώστε είναι άπίθανον νά μ.ετηνέχθη έκεΐ 
άλλαχόθεν άλλωςτε καί δεν ήτο ώκοδομημένος εις μεταγενέστε
ρόν τι κτίσμα' υποθέτω λοιπόν ότι ή άρχική του θέσις ήτο αΰ- 
τοΰ που πλησίον' επειδή όμως φαίνεται νά ήτο ό μέγιστος των 
ουδών του μ.εγάρου, όσον έκ των σωζομένων διαστάσεων δυνά- 
μεθα νά κρίνωμεν, καί επειδή άδύνατον είναι νά έξέλεξεν αυτόν 
ό άρχιτέκτων διά τι των δωματίων τής αυλής, συμπεραίνω ότι 
άνήκεν εις πύλην, ίσως δίφυλλον, δι’ής είσήρ/οντο άπό τής κλί- 
μακος εις τήν αυλήν. Ή πύλη αύτη θά ήτο ή μεγάλη τοΰ ανα
κτόρου, κεκοσμημένη ίσως καί διά προπύλου.

Ή αυλή έχει μήκος 11,50 μ., περίπου, τό πλάτος της όμως 
δεν δύναται νά μετρηθή, τοΰ μεσημβρινού τοίγου αυτής εντελώς 
όντος κατεστραμμένου. Τό έδαφος αυτής είναι κεχρισμένον διά 
χρίσματος έξ ασβέστου καί μικρών χαλίκων, εις πολλά δέ μέρη 
ύπάρχουσι δύο αλλεπάλληλα στρώματα, ών τό κατώτερον—άρ- 
χαιότερον—είναι πάντοτε έπιμελέστερον καί δεν έχει χάλικας 
άναμεμιγμένους μετά τής άσβέστου. Τοΰ βορείου τοίχου όσον 
δεν σκεπάζεται ύπό τοΰ κρηπιδώματος καί ή πρός τήν αυλήν 
όψις τοΰ άνατολικοΰ τοίχου τοΰ δωμ.ατίου η είναι ώκοδομημένα^ 
διά μεγάλων τετραγωνικών άμμολίθων, ώς τοΰτο καί έν τώ σχε- 
δίω έδηλώθη. Τοΰ βορείου τοίχου τό φαινόμενου τμήμα έχει 
ύψος 2,40 μ. καί δόμους εξ' μεταξύ τοΰ κατωτάτου καί τοΰ 
έπ’αύτοΰ δόμου υπήρχε ξύλον όριζοντίως τεθειμ.ένον, όπως έν 
πασι τοις έκ μικρών λίθων καί πηλοΰ τοίχοις' ή ύπαρξις τών ξύ
λων τούτων έβεβαιώθη, ώς γνωστόν, καί έν Τίρυνθι, συνειθίζε- 
ται δέ καί σήμερον ακόμη έν Έλλάδι, όπου ονομάζεται ζυ2ο~
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δεσιά, διότι σκοπόν έχει νά συνδένι στερεώτερον τον τοίχον εν 
τω περί οΰ ό λόγος όμως τοίχφ της αυλής, τφ εκ πώρινων τε
τραγωνικών λίθων κατά τόν ισοδομικόν τρόπον ώκοδομημένφ, ή 
ξυλοδεσιά δεν ήτο βεβαίως αναγκαία και μόνον εκ συνήθειας με·^ 
τεχειρίσθη αυτήν ά τέκτων καί ενταύθα- νυν του ξύλου κατα- 
στραφέντος οί άνώτεροι δόμοι έκλιναν ίκανώς πρός την αυλήν.

Τοϋ ανατολικού τοίχου του δωματίου η ή πρός την αύλην 
πρόσοψις ήτο, ώς είπομεν, καί αυτή έκ τετραγωνικών αμμολί
θων έκτισμένη" σήμερον μόνον εις δόμος σώζεται κατά χώραν, 
πρό αύτοΰ όμως εύρέθησαν επί του εδάφους της αυλής κείμενοι 
εις δύο παραλλήλους στοίχους δέκα άλλοι όμοιοι λίθοι, οί'τινες 
φαίνεται κατέπεσαν άπό του τοίχου" του κατά χώραν δόμου οί 
λίθοι έχουσιν επί τής άνω επιφάνειας μίαν οπήν έκαστος (μήκ. 
0,0δ5 έως 0,065" πλ. 0,04 έ'ως 0,055 καί βάθος 0,06 έως 
0,08), είναι δέ ή επιφάνεια αύτη ανώμαλος πλήν ταινίας πλα
τείας 0,27 μ. πρός την αυλήν" επί τής ταινίας εΰρίσκονται αί 
όπαί, δι’ών έστερεοΰτο, ώς φαίνεται, καί ενταύθα επί του πρώ
του δόμου ξύλον οριζόντιον ίκανώς παχύ, ίσοπλατές δέ τή έξειρ- 
γασμένη ταινίο:" επί τοΰ ξύλου εκειτο ό δεύτερος δόμος, μετ’αυ
τόν δέ ήρχοντο οί άλλοι.

Άπό τής αυλής εΐσερχόμεθα εις τήν αίθουσαν, τήν πρό τοΰ 
προδόμου στοάν, ήν ύπεβάσταζον δύο κίονες" του ενός έξ αυτών 
ή βάσις άνεκαλύφθη, τήν έτέραν όμως σκεπάζει έ'τι τό κρηπί
δωμα. Ή αίθουσα έχει πλάτος 3,19 μ.,τό έδαφος αυτής είναι 
έστρωμένον διά πλακών έκ τιτανόλιθου.

Ό ουδός τής άπό τής αιθούσης εις τόν πρόδομον άγούσης θύ- 
ρας είναι έκ λίθου άμυγδαλίτου" τό πλάτος τής θύρας ήτο 1,94 
μ., ό ουδός φυσικώς είναι μεγαλείτερος καί έχει εις έκάτερον τών 
άκρων δύο τετραγωνικάς όπάς (0,084 έως 0,09 πρός 0,08 έως 
0,085" βάθος αυτών 0,03 έως 0,04), εις ας ένεγομφοΰντο τά 
ξύλα τών παραστάδων, άτινα είχον πάχος, ώς φαίνεται έκ τών 
ιχνών των, 0,71 μ. περίπου. Τών ξύλων τούτων τά κατώτατα 
άκρα ήσαν έπικεχρισμένα διά του συνήθους χρίσματος, όπως προ- 
φυλάττωνται από τής υγρασίας" τουλάχιστον παρετηρήθη τοΰτο 
εις τήν πρός τήν αίθουσαν όψιν τής δεξιάς τω είσιόντι παραστά-

5
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δος. Ό ουδός προς τον πρόδομον έχει ταινίαν καλώς έξειργα- 
σμένην, χ&ιμηλοτέραν δέ τοΰ μέρους, έφ’οΰ ισταντο αΐ παρα- 

στάδες, κατά 0,045" τό πλάτος αυτής είναι 0,152. Εις τό 
δεξιόν τω είσιόντι άκρον τής ταινίας υπάρχει κοιλότης κυκλοτε
ρής διαμέτρου 0,15 καί βάθους 0,035, έν ή έστρέφετο ό στρό- 
φιγξ. Έν τή κοιλότητι ταύται εύρέθησαν καί τεμάχια συμπεπιε- 
σμένα χαλκώματος ήμισφαιρικοΰ, τό όποιον προσηλωμένου όν εις 

τό κάτω άκρον τοΰ ξυλίνου στρόφιγγος προεφύλαττεν αυτό από 
φθοράς ένεκα τής συνεχούς έν τή κοιλότητι τριβής. Όμοιου χάλ
κωμα είχε καί ό στρόφιγξ μιας των θυρών τοΰ έν Τίρυνθι ανα
κτόρου, τό αυτό δέ μέσον προφυλάξεως ήν έν χρήσει κατ’άρ- 
χαιοτάτους χρόνους καί έν ’Ανατολή (ϊδε παρά Perrot et Chi— 

piez hist, de l’art II σ. 118 παράδειγμα έκ Χαλδαίας).
Τοΰ προδόμου τό έδαφος είναι έν μέν τω μέσω κεχρισμένον, 

παρά τους τοίχους όμως έστρωμένον διά πλακών εις πλάτος 1 
έως 1,15 μ. ΙΙρό τής δεξιάς δέ τω είσιόντι παραστάδος τοΰ με
γάρου υπάρχει πλάξ τιτανόλιθου ε , όπως είναι πάσαι αί τής 
στρώσεως, κειμένη όμως κατά 0,055 υψηλότερου αυτών ή άνω 
αυτής έπιφάνεια έχούσης μήκ. 1,08 καί πλ.0,79, είναι ίκανώς 
ανώμαλος.

Τοΰ μεγάρου ό ουδός έχει πλ· 0,89, είναι έκ λίθου άμυγδα- 
λίτου καί πολΰ βεβλαμμένος έκ τής πυρκαϊάς' εις έκάτερον τών 
άκρων αύτοΰ ύπάρχουσι δύο τετραγωνικαί όπαί (0,085 έως 
0,09 πρός 0,08 έως 0,085 καί βάθ. 0,03 έως 0,04), έν αΐς
ένεγομφοΰντο τά ξύλα τών παραστάδων θύρα όμως δεν υπήρ
χε, διότι οΰδεμία φαίνεται κοιλότης διά τον στρόφιγγα- καί έν 
Τίρυνθι τό μέγαρον δεν έκλείετο διά θύρα-ς. Τό άνοιγμα τής θύ- 
ρας ήτο μικρότερου τών 2,05 μ., όσον δηλαδή άπέχουσιν άπ’ 
άλλήλων αί διά τάς παραστάδας όπαί, πιθανώτατα δέ ήτο ίσον 
τω άνοίγματι τής θύρας τοΰ προδόμου, ήτοι 1,94 μ.

Τό μέγαρον είναι ό μεγαλείτερος έστεγασμένος χώρος τοΰ ανα
κτόρου, διότι έχει μήκος 12,92, πλάτος δέ 11,50 μ. Τήν στέ
γην έβάσταζον τέσσαρες κίονες, τριών έκ τών όποιων αί βάσεις 
εύρέθησαν- αύται έκειντο 0,10 έως 0,11 μ. βαθύτερου τοΰ έδά- 
φους, ώστε τό κατώτατον μέρος τών κιόνων , ών ή διάμετρος 
ήτο 0,40 μ., δεν έφαίνετο. Παρά τήν ΒΔ βάσιν εύρέθησαν καί
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τινα τεμάχια ελασμάτων χαλκών σωζόντων ήλους, St’ ών 
προσηλοΰντο εις άλλο άντικείμ.ενον· δεν είναι άπίθανον να 

προέρχωνται ταϋτα εκ χαλκής έπενδύσεως τοΰ κίονος, όστις βε
βαίως ήτο ξύλινος. Μεταξύ των κιόνων ύπήρχεν ή κυκλοτερής 
έσχάρα (εστία) έ'χουσα διάμετρον 3,40, ής εν τμήμα σώζε
ται- ή κατασκευή της είναι άπλουστάτη- διότι σύγκειται έκ 
στρώματος πηλοΰ 0,15 μ. παχε'ος επιτεθειμένου επί τοΰ εδά
φους του δωματίου καί κεχρισμένου την περιφε'ρειαν καί ταινίαν 
περιθέουσαν την άνω επιφάνειαν διά πέντε άλλεπαλλήλων στρω
μάτων χρίσματος, άτινα πάντα ήσάν ποτέ κεκοσμημένα διά 
γραφών, έξ ου έπεται ότι δεν είναι σύγχρονα" τά έν πίν. 5 δη
μοσιευόμενα, άντιγραφέντα υπό τοΰ κ. Dorpfeld , είναι τά κο
σμήματα τοΰ κάλλιον σωζομένου τρίτου στρώματος- τό των κα
θέτων ζωνών κυματοειδές κόσμημα, άνευ τών ροδάκων, σώζεται 
καί επί τοΰ δευτέρου στρώματος, ού όμως κοσμεί την δευτέραν 
όριζοντίαν ταινίαν, την έ'χουσαν πλάτος 0,05 μ. Εννοείται ότι 
καθ’ όσον ή περιφέρεια ηύξανε καί ύψοΰτο διά τών επαλλήλων 

επιχρισμάτων, ύψοΰτο καί το εντός διά τής έπιθέσεως νέων 
στρωμάτων πηλοΰ, άτινα διακρίνονται άπ’ άλλήλων καί έκ τού
του , ότι άλλων μέν ό πηλός είναι μάλλον, άλλων ήττον καί 
άλλων ούδαμώς ήχυρωμένος. Οι χωρικοί έν Έλλάδι σήμερον δεν 
κατασκευάζουσιν άλλως τάς εστίας των,άς καλοΰσι γωνίας,περι- 
βάλλουσιν όμως ένίοτε αΰτάς διά ξύλων.

Τό έ'δαφος τοΰ μεγάρου είναι έξ άσβέστου, διακρίνονται δέ 
δύο ή τρία αλλεπάλληλα στρώματα, έξ ών τό άνώτατον είναι 
πάντοτε τό άμελέστατον- έπί τοΰ χρίσματος ύπάρχουσιν έγκε- 
χαραγμέναι διπλαϊ γραμμαί διάιροΰσαι αυτό εις τετράγωνα, ών 
αί διαστάσεις ποικίλλουσιν άπό 1,25 έως 1,40 πρός 1,25· ή με
ταξύ τών διπλών γραμμών άπόστασις είναι 0,042 εως 0,046. 
Τό όλον έχει τοιοΰτο σχήμα- (ΐδε σελ. 68). Παρά τούς δύο σω- 
ζομένους όμως τοίχους, βόρειον καί δυτικόν, τό έδαφος είναι 
έστρωμένον διά πλακών εις πλάτος 1,15 μ.

Πρός δυσμάς τής αυλής, άπέναντι τής αιθούσης καί τοΰ με
γάρου εύρίσκεται τό δωμάτιον η, τό όποιον συγκοινωνεί μετά 
τής αυλής ούχί άμέσως, άλλά διά τοΰ χώρου ζ, εις όν είσήρ-
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χοντο διά θύρας, ής το έκ. τιτανόλιθου κατώφλιον ό'Χόκ.'Χοορον έχει 

μήκος 2 [Λ. περίπου καί πλ. 0.90. Εις τό προς την αυλήν με
σημβρινόν άκρον αύτοΰ εΰρίσκεται ή διά τον στρόφιγγα κοιλότης 
(διάμ. 0,08, βάθος αυτής 0,05)· τό πλάτος της θύρας όμως 
πρέπει νά ήτο ούχί πολύ μεΐζον του μέτρου.

Το δωμάτιον η εχει δύο ουδούς, όπως συγκοινωνή μετά τε 
τοϋ χώρου ζ καί τοΰ χώρου θ' θύρα όμ.ως δεν ύπηοχε, διότι επί 
των ουδών ούδεμία κοιλότης διά τούς στρόφιγγας φαίνεται’ είς 
τό μέσον τοΰ βορείου τοίχου αύτοΰ υπάρχει εστία τετράπλευρος 
ούχί καλώς διατηρούμενη έχουσα μ.ήκ. 1,05, πλ. 0,80 καί υψ. 
άπό τοΰ εδάφους Ο,Οδ.’Τσως όμως ήτο ολίγον υψηλότερα, διότι 
ώς εϊπον, νυν δεν σώζεται καλώς. Τό έδαφος είναι επίσης κεχρι- 
σχένον, υπό τό χρίσμα δ’αμέσως εΰρίσκεται υδραγωγείου διευ— 
θυνόμενον άπ’ανατολών πρός δυσμάς καί κατεσκευασμένον ε’κ 
κεραμίδων, ών ή κατατομή έχει τό όχημα Π ανεστραμμένου- 
βάθος τοϋ υδραγωγείου 0,205, πλ. 0.22, πάχος δέ τών κερα
μίδων 0,02 περίπου- τό μήκος έκάστης αυτών δεν έδυνήθην νά 
μετρήσω- άνω σκεπάζεται ό οχετός διά λεπτών λίθινων πλακών.

Ο χώρος θ, εν ω νΰν τουλάχιστον δεν σώζονται ούδ ’ ίχνη 
τοίχων, συνεκοινώνει άπ ’ ευθείας μετά τής αυλής διά τοΰ δια
δρόμου ι, ου έ μεσημβρινός τοίχος εχει μήκ. 7.37 μ. Ό ουδός, 
εις ον απολήγει ό διάδρομος, είναι έξ άμυγδαλίτου λίθου, δέν 
εχει δε κοιλότητα διά τόν στρόφιγγα, έζ ού έπεται ότι δέν υπήρχε 
καί θύρα. Παρά τόν ουδόν τούτον σώζονται τρεις βαθμίδες έζ
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αμμ,οπώρων έπικεχρισμένων St* διπλών στρωμάτων χρίσματος' 
ύψος έκάστης των βαθμιδών 0,15 εως 0,20 (διότι δεν είναι εν
τελώς όριζόντιαι), πλάτος δέ τών δύο κατωτέρων 0,30 εως 
0,35· ή άνωτάτη είναι σχεδόν τετράγωνος (1 μ. πρός 1,08)' 
ενταύθα στρεφομ.ένη ή κλίμαξ πρός δυσμάς άνήρχετο εις υπερώον 
τΓ ήτο δέ πάσα έκ ξύλου, πλήν τών τριών κατωτάτων βαθμι
δών,περί ών είπομεν.Ύπό την κλίμακα φαίνεται ότι είχεν έξοι- 
κονομηθή ό χώρος κ ώς μικρά αποθήκη.

Διά τού διαδρόμου ι συνεκοινώνει ή αυλή, ώς εΐπομεν, μετά 
τού χώρου θ, δι’αυτού δέ καί διά τής θύρας 2 μετά τού δια
δρόμου μ καί τών χώρων, εις ούς αυτός άγει. Ό εξωτερικός 
περίβολος τού ανακτόρου II Π διακόπτεται δυστυχώς απέναντι 
τής θύρας 2 κατεστραμμένος ών, διά τούτο μένει άγνωστον εις 
ποιον μ.έρος πρέπει νά τεθή ή άλλη πύλη ή έξωθεν εις τό άνά- 
κτορον άγουσα- κατά τόν σχηματισμόν τού τόπου πρέπει νά 
ΰποθέσωμεν, ότι οδός έρχομένη άπό ΒΔ έτεμνε τον περίβολον 
οΰχί μακράν τού σημείου, εις ο ούτος σήμερον καταλήγει, άπε- 
τελεϊτο δ ’ ούτω μεταξύ περιβόλου καί θύρας 2 εξωτερική τις 
αυλή συνεχομένη πιθανώς μετά τού χώρου θ. Ό ουδός τής θύ
ρας 2 είναι μέγας άμυγδαλίτης λίθος έχων μήκος 3,20, πλάτος 
1,16 καί πάχος 0,35 περίπου' εις την πρός τόν διάδρομον πλευ
ράν αυτού υπάρχει ταινία λελαξευμένη πλάτους 0,31 καί μή
κους 1,70 μ., τοσούτο δ’ήτο τό πλάτος τής θύρας, ήτις ήτο 
μ.ονόφυλλος καί ής ό στρόφιγξ έστρέφετο έν κοιλότητι εύρισκο- 
μένη εις τό μεσημβρινόν άκρον τής ταινίας καί έχούση διάμετρ. 
0,13, βάθος δέ 0,08. Ό διάδρομος μ είναι ΐκκνώς ανωφερής, 
έχει δέ μήκος άπό τού άκρου τού ουδού μέχρι τού κρηπιδώμα
τος 17,20 μ. ’Αριστερά τώ είσιόντι εύρίσκοντο δύο δωμάτια 
κατεστραμμένα νΰν' οί ουδοί άμφοτέρων είναι έξ άμυγδαλίτου, 
αί δέ διά τούς στρόφιγγας κοιλότητες εύρίσκονται δεξιά τώ είσ· 
ερχομένφ. Τά εδάφη αυτών δέν είναι κεχρισμένα, τό τού δευ
τέρου (άνατολικωτέρου) μάλιστα είναι έντελώς άνώμ.αλον καί 
κατά τό πλεΐστον πολύ ΰψηλότερον τού ουδού, ώστε πρεπει να 
ΰποθέσωμεν ότι ύπήρχεν έντός αυτού μικρά κλίμαξ. Τού διαδρό
μου τό άπό τού ουδού τού δευτέρου δωματίου μέχρι τού κρηπι-
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δώματος τμήμα εχει έδαφος κεχρισμένον, τό λοιπόν όχι, άλλα 
πιθανώτατα τό έδαφος ένταΰθα είναι κατεστραμμένον.

Ό διάδρομ-ος ήγεν άναμφιβόλως είς τόν χώρον r, ού τό έδα
φος είναι κεχρισμένον’ μέρος αύτοΰ σκεπάζεται ΰπό του κρηπι
δώματος τοΰ ναοΰ, ώστε μόνον τό πλάτος του δωματίου είναι 
νυν γνωστόν’ παρά τόν μ.εσημβρινόν τοίχον εύρίσκεται θρανοει- 

δές κτίσμ.α, ού τμήμ.α μόνον μήκους 1,60 μ, άπεκαλύφθη, τό 
πλάτος αύτοΰ είναι 0,40, τό δ’άπό τοΰ εδάφους ύψος 0,20 
περίπου’ είναι έκτισμένον καθ’ον καί αί έστίαι τρόπον, ήτοι έξ 
άπλοΰ πηλοΰ, έφ’ού υπάρχει τό έξ άσβεστου χρίσμα (1). ’Απέ
ναντι αύτοΰ παρά τόν βόρειον τοίχον διακρίνονται ίχνη εστίας 
(παραλειφθέντα έν τω σχεδίφ), ής τό μήκος ήτο, ώς φαίνεται. 
0,73 μ. αί άλλαι διαστάσεις άγνωστοι. Έν τω δωματίφ τούτιρ 
εύρεθησαν τά μόνα έν τω άνακτόρω άνακαλυφθέντα όπωσοΰν πο· 
λύτιμ.α άντικείμενα, ήτοι τρεις χρυσαΐ ψηφίδες όρμων, ίκαναι δέ 
ύάλιναι καί λίθιναι.

Ό χώρος ζ είναι άγνωστον αν συνεκοινώνει μετά τοΰ δωμα
τίου ν' πιθανόν είναι έν τω χώρερ ο νά υπήρχε κλίμα ξ ξύλινη 
κατάγουσα είς τό δωμάτιον τοΰτο ζ, ού τό έδαφος δεν είναι κε- 
χρισμένον’ ή κατασκευή του έν γένει εγει άνωμαλίας τινάς κα
ταφανείς καί έν τω σχεδίφ’ έ λόγος, δι’ον ή ΒΑ γωνία είσέχει, 
δεν είναι φανερός, πιθανόν όμως ή οροφή τοΰ δωματίου νά μη 
ήτο, ώς ή τών άλλων, όριζοντία, άλλά θολοειδής’ διότι τοΰ άνα- 
τολικοΰ τοίχου ολόκληρον τό άνω μ.έρος κλίνει έν καμπύλη πρός 
τά έσω ώσεί θέλον νά ένωθή μετά τοΰ έναντι δυτικού. Έν τφ 
δωματίφ τούτω εΰρέθη πελεκυς χαλκούς άμφίστομος καί άωτον 
χαλκοΰν άγγεΐον έ'χον σχήμα γάστρας.

Καί τοΰ δωμ.ατίου η ή είσοδος άγνωστον είναι που έ'κειτο’ 
υποθέτω όμως ότι κατήρχοντο είς αύτό, ώς καί είς τό περιγρα- 
φέν ζ, άπό τοΰ βορείου μέρους, όπου ΰπήρχον άλλα δωμ.άτια, 
ών μόλις ίχνη τινά σώζονται νΰν. Τό έδαφος τοΰ δωμ.ατίου π 

δεν είναι κεχρισμένον. εύρεθησαν όμως έν αύτφ τά μεγάλα τε-

(1) Τοιαΰτα θρανοειδη χτίσματα, τοιχά.Ιια όνομαζο'μενα, κατασκευάζουσιν Ιν 
ταΐς οΐχίαις των, ώξ μ ’ έδεβαίωσαν, καί σήμερον οί κάτοικοι 'Αγίου Βασιλείου 
-αρά τήν άργαίαν Τενέαν.
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μάχια χρίσματος μετά τοιχογραφιών τα δημοσιευθέντα έν ’Αρ
χαιολογική Έφημερίδι 1887 πίν. 12.

"Οτι τό ανάκτορου δεν περιωρίζετο έν τοΐς περιγραφεΐσι χώ- 
ροις, άλλα κατελάμβανε μεΐζον μέρος της κορυφής, άποδεικνύε- 
ται καί ε’κ δύο ουδών λίθου άμυγδαλίτου κειμένων άκόμη πρό 
της δυτικής πλευράς του κρηπιδώματος προς βορράν του τοί

χου ρ' ότι δέ και προς βορράν των δωματίων r, <?, jr ύπηρχον 
άλλα δωμάτια, εί'πομεν ήδη.

Έκ τοϋ σχεδίου καταφαίνεται, δτι ή οικία, ην προσεπαθήσα- 
μεν νά περιγράψωμεν, διαιρείται εις δύο διακεκριμένα άπ’άλλή- 
λων διαμερίσματα" τό έν σύγκειται έκ της αυλής μετά τού με
γάρου, τής αιθούσης καί του προδόμου" εις αυτό άνήρχοντο διά 
τής μεγάλης κλίμακας, ύότις άγει κάτωθεν εις την αυλήν. Εις 
την μεσημβρινήν αυτής πλευράν, έν ή καθ’ΰπόθεσιν έθέσαμεν 
την κυρίαν του ανακτόρου πύλην, πιθανόν είναι ότι ΰπήρχον καί 
τινα δωμάτια ή στοά. Τό μέγεθος τοΰ μεγάρου μετά τής αιθού
σης καί τοϋ προδόμου άποδεικνύουσιν, ότι ήτο τοϋτο τό σπου
δαιότερου τής οικίας μέρος, ό άνόρών.Ύ'ο έτερον διαμέρισμα άπο- 
τελεΐται σήμερον έκ τοϋ διαδρόμου μ καί των δωματίων, εις ά 
αυτός άγει" έν ένί έξ αυτών, τφ r, εύρέθησαν, ώς εϊπομεν, διά
φοροι ψηφίδες όρμων" έκ τούτου δέ μόνου ήδύνατό τις νά εΐκάση, 
OTt άνήκεν αυτό εις τόν γυναικωνίτην. Ό χώρος ζ άδύνατον 
φαίνεται νά ήτο άλλο τι ή θάλαμος, έν ω έ'κειντο τά κειμήλια, 
ό δέ παρ ’ αυτόν π είναι, υποθέτω, κοιτών έάν ήτο καί αυτός 
ταμείου ή άποθήκη, δέν θά έξηγείτο ή έν αΰτφ εύρεσις των ώ- 
ραίων τοιχογραφιών. Μέρος τοΰ γυναικωνίτου άπετέλουν καί τά 
εκ θεμελίων καταστραφέντα νΰν δωμάτια, τά όποια έ'κειντο πρός 
βορράν τών σωζομένων" την ύπαρξιν αυτών ύπεδείξαμεν άνω- 
τέρω, είναι δέ καί άφ ’ έαυτής λίαν πιθανή, διότι τοιοΰτος οίκος 
είχεν έξ άπαντος άνάγκην πολλών άλλων χώρων. Τά δωμάτια 
ταΰτα έ'κειντο τέσσαρα τουλάχιστον μέτρα υψηλότερα τοϋ έδά- 
φους τοϋ μεγάρου τών άνδρών καί είχον κατά τοϋτο θέσιν καλ- 
λιτέραν" ό λόγος τούτου είναι άπλοΰς" ή κορυφή τής άκροπό- 
λεως τών Μυκηνών είναι έν καιρφ χειμώνος λίαν έκτεθειμένη εις 
τάς άπό τής Κυλλήνης παγετώδεις πνοάς τοϋ βορρά, όστις καί
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τά θέρος χκόμ.η πνέει τόσον συχνά καί μετά τοσαύτης σφοδρό— 
τητος, ώστε καθιστά δυσάρεστον τό επί της κορυφής κατοικεϊν- 
εξ εναντίας τό ριέγαρον τών άνδρών κείμενον έπί της μεσημβρι
νής πλευράς ολίγα μ.έτοα υπό την κορυφήν ήτο ήσφαλισριένον 
κατά τε του βορρά καί—διά τοϋ απέναντι τής άκροπόλεως όρους 
τής Σάρας—κατά του νότου, όστις ωσαύτως είναι πολλάκις λίαν 
σφοδρός.

Τα δύο διαμερίσμ.ατα συγκοινωνοϋσι μ,ετ’άλλήλων διά του 
διαδρόμου ι, πιθανώς όροως ύπήρχεν οδός συγκοινωνίας καί πέριξ 
τοϋ δωμ.ατίου η παρά τον εξωτερικόν περίβολον άγουσα- τό δω- 
μ.άτιον η κεΐται μεταξύ τών δύο διαμερισμάτων, ανήκει 6μ.ως 
εις τό πρώτον, μ.εθ ’ οΰ συγκοινωνεί πολύ εϋκολώτερον.

Ή ξύλινη κλίμαξ κ ήγεν εις υπερώον κείμενον, ώς φαίνεται, 
έπί τοϋ διαδρόμ.ου ι καί τοϋ δωματίου η, καί άνήκεν εις τόν 
άνδρώνα.

Περί τών λεπτομερειών τής οικοδομής δεν έχω νά εϊπω πολλά 
μετά την άκριβή περιγραφήν τοϋ ανακτόρου τής Τίρυνθος ΰπό 
άνδρός είδικοΰ, ώς ό κ. Dorpfeld" περιορίζομαι δέ νά βεβαιώσω 
ότι τό τε έδαφος καί οί τοίχοι καί αί θύραι καί πάντα τά λοιπά 
είναι κατά τόν αυτόν τρόπον πεποιημένα καθ ’ όν καί τά όμοια 
έν Τίρυνθι. Μόνον άναφορικώς πρός τό υλικόν φαίνεται ότι έν 
Μυκήναις Ιγένετο ολίγη χρήσις πλίνθων οπτών ή ώμών, πολύ δέ 
μείζων τών λίθων- οΰχ ήττον τόάνώτατον μ.έρος τοϋ βορείου του
λάχιστον τοίχου τοϋ μεγάρου τών άνδρών ήτο έκ πλίνθων έκτισμέ- 
νον, διότι εύρέθησαν αυτόθι σωροί πλίνθων, ών όμ.ως οΰδεμία διε- 
τηρειτο καλώς όπως μ-ετρηθή. Οί λίθοι τών τοίχων είναι συνήθως 
μικροί, τοϋ μεγάρου όμως τό κατώτατον μ.έρος τών τοίχων είναι 
έκτισμένον έξ ίκανώς ογκωδών - εις έχει μήκος τουλάχιστον 
1,35, διότι μέρος αϋτοΰ καλύπτεται ΰπό τοϋ χρίσματος. Έπί 
τών λίθων υπάρχει αλοιφή έκ πηλοΰ ήχυρωμένου, έπ’ αυτής δέ 
τό έξ ασβέστου χρίσμα, τό όποιον έχει πάχος μέχρι 0,012 μ. 
Κατά διαστήματα οΰχί πάντοτε ί'σα ύπάρχουσιν έν τώ τοίχω, 
ώς έρρήθη ήδη, έντεθειμέναι δοκοί οριζόντιοι (ξυλοδεσιαί), αΐτι- 
νες καεΐσαι ή σαπεΐσαι έκαμαν τους τοίχους \ά κλίνωσι πρός εν 
μέρος- εις τόν βόρειον τοίχον τοϋ μεγάρου ή πρώτη ξυλοδεσιά

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:16 EEST - 54.226.8.97



— 73

εύρίσκεται εις ύψος 0,85 μ. άπά τοΰ εδάφους, ή δέ δευτε'ρα 

0,60 μ. 'υψηλότερου.
Χρίσμα έξ άσβεστου είχον πάντες οί τοίχοι, ώς φαίνεται, ή 

τουλάχιστον οί πλεΐστοι, άγνωστον δμως αν είχον καί τοιχογρα
φίας- εύρέθησαν τοιαϋται, πλήν των μνημονευθεισών τοΰ δω
ματίου π, πλεϊσται έν τφ μεγάρφ, εις τόν βόρειον τοίχον τοΰ 
όποιου άκου.·/) διακρίνονται λείψανα τοιχογραφιών παριστωσών 
κύκλους καί κλάδους, ώς φαίνεται, διά χρωμάτων ερυθρών, πρα
σίνων καί κίτρινων (;) επί εδάφους λευκοΰ. Τά κοσμήματα ταΰτα 
άποτελοΰσι ζώνην ύψους άπό τοΰ εδάφους 0,80 μ., μετ’αυτήν 
δ’ήρχοντο άλλαι- έκάστη τών ζωνών διαιρείτο πάλιν εις τμή
ματα καί έκαστον αυτών είχεν ίδιον κόσμημα- εύρε'θησαν παρά 
τοΰτον τόν βόρειον τοίχον χαμαί επί τοΰ εδάφους τεμάχια μετά 
κοσμημάτων φολιδωτών, άλλα μετά κοσμημάτων άβακωτών καί 
ούτω καθεξής- μεταξύ δέ τής θύρας τοΰ μεγάρου καί τής ΒΔ 
γωνίας αύτοΰ άνεκαλύφθησαν τά έν Άρχ. Έφημ. 1887 πίν. 11 
δημοσιευθέντα χρίσματα μετά παραστάσεων άνθρώπων καί ίπ
πων. Τεμάχιά τινα εύρέθησαν καί έν τφ δωματίφ η, ώσαύτως 
εις την ΒΔ γωνίαν τής αυλής'καί τέλος έν τφ προδόμω.

Ή οροφή ήτο καί έν Μυκήναις, ώς έν Τίρυνθι, οριζόντια καί 
κατεσκευασμένη έκ πηλοΰ καί άσβεστου- κεραμίδες δέν εύρέθη
σαν- έντός δέ τοΰ προδόμου ύπήρχον πλεϊστα τεμάχια χρίσμα
τος χονδροειδοΰς έξ άσβεστου καί χάλικων πάχους 0,06 μ., τό 
όποιον κατά πάσαν πιθανότητα προήρχετο έκ τοΰ δώματος, ώς 
καλείται σήμερον πολλαχοΰ τής Ελλάδος ή έπί τής στέγης ter- 
rasse. Τέλος έν τοις δωματίοις ν καί k ύπήρχον τμήματα πολλά 
μίγματος ξηροΰ έξ άσβέστου καί πηλοΰ, έφ’ών έσώζοντο άκόμη 
οί τύποι καλάμων πυκνών, έξ ου δυνάμεθα νά είκάσωμεν, δ τι 
έπί τών δοκών τής οροφής ύπήρχε στρώσις καλάμων, έπ’αυτών 
στρώμα παχύ πηλοΰ καί έπί τούτου.δεύτερον έξ άσβέστου- κατά 
την πυρκαϊάν, έξης κατεστράφη τό άνάκτορον, τά έπί τών κα
λάμων στρώματα πηλοΰ καί άσβέστου όπτηθέντα έγένοντο σκλη
ρά ώς λίθος.

’Έξω τοΰ άνακτόρου παρά τόν περίβολον εύρέθησαν πέντε 
πίθοι σ μεγάλοι κεχωσμένοι έν μέρει εις την γήν- αυτόθι εύρέ-
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θησαν καί πλεϊστα τεμάχια χρίσματος μετά κοσμημάτων, έξ ού 
καταφαίνεται ότι καί έξωθεν ό περίβολος έκοσμεϊτο διά τοιχο
γραφιών.

Ό άμμόπωρος, ον πολλάκις έν τοΐς άνωτε'ρω άνεφε'ραμεν, 
είναι ψαμμίτης όμοιάζων πολύ τφ πώοω, εύπελέκητος δε καί 
ΐκανώς στερεός- τέμνεται καί σήμερον, ώς μοί είπον, μίαν καί 
ήμίσειαν ώραν μακράν των Μυκηνών έν λατομείψ κειμενεμ αρι
στερά της εις Νεμέαν άγούσης- έν Μυκηναις, ώς καί έν Τίρυνθι, 
έγενετο μεγάλη αύτοΰ χρησις κατά την έποχην ταύτην" έν Μυ· 
κήναις πάσαι αί παραστάδες καί τινα μέρη τών τοίχων είναι έξ 
αύτοΰ πεποιημένα. Ώς είδομεν, αί παραστάδες τών Ουρών του 
τε προδόμου καί τοΰ μεγάρου ησαν ξύλιναι- αλλαχού, όπου οί 
τοίχοι άπολήγουσιν εις παραστάδας, τά κάτω μέρη αυτών απο- 
τελοΰσι λίθοι τετράγωνοι έξ άμμοπώρου έχοντες έπί της άνω έπι- 
φανείας όπάς τετραγώνους, εις άς εΐσήρχοντο έξοχαί τών έπεν- 
δυουσών μόνον τά ανώτερα τών παραστάδων μέρη σανίδων - έν τώ 
σχεδίω έσημειώθησαν πάντες ούτοι οΐ λίθοι- αί όπαί είναι συνή
θως, ούχί όμως πάντοτε, δυο έφ’έκάστης πλευράς, ώστε τέσ- 
σαρες, όταν τρεις πλευραί τής παραστάδος ήσαν έπενδεδυμέναι- 
ένίοτε ύπάρχουσι καί πλείονες, άλλοτε δέ πάλιν όλιγώτεραι. Αί 
διαστάσεις αυτών δεν είναι πάντοτε αί αΰταί- ποικίλλουσιν άπό 
0,04 έως 0,075’ άμοίως ποικίλλει καί τό βάθος άπό 0,04 
έως 0,08.

Οικία. Παρά τόν έκ πολυγωνικών λίθων πύργον τής μεσημ- 
βρινοδυτικής πλευράς του τείχους τής άκροπόλεως άνεκαλύφθη 
σύμπλεγμα ολόκληρον οικοδομών διαφόρων χρόνων, άν μή δια
φόρων έποχών- οί τοίχοι ή διασταυροΰνται πολλαχώς ή συγκλί- 
νουσιν, ώστε άδύνατον είναι νά όρισθή πάντοτε εις ποιον οικο
δόμημα έκαστος άνήκε. Διακρίνεται όμως μεταξύ αυτών ακόμη 
σαφώς τό σχέδιον μικράς οικίας, ήν μόνην θά περιγράψωμεν έν- 
ταΰθα.

Ο χώρος Α εΐναι^προφανώς αυλή- τό έ'δαφος αυτής είναι κα- 
τεσκευασμένον όπως καί τό τοΰ άνακτόρου, δηλαδή έπί στρώμα
τος λίθων υπάρχει χρίσμα έξ άσβεστου- εις τό κέντρον (παρά τό 
γράμμα Α) ύπάρχουσι δύο πώρινοι λίθοι κεκοιλαμένοι ούτως,
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ώστε ν’άποτελώσι λεκάνην άβαθή διαμέτρου 0,40 εχουσαν εν 
τφ μ.έσω οπήν σχήματος φύλλου κισσού, ής τό μέγιστον άνοιγ
μα είναι 0.16 μ,. Το υπό την λεκάνην έδαφος είναι κοΐλον (κε
χρί βάθους 0,35 μ. περίπου. Έκ πρώτης δψεως υποθέτει τις, 
ότι η έπη αύτη έχρησίμευεν όπως εΐσοέωσι δι’ αυτής τα ύδατα 
της αυλής εις υπόνομόν τινα καί διοχετεύωνται περαιτέρω’ εκ 
της ύπό την λεκάνην κοιλότητος όμως έξήχθη γη τεφρώδης άνα- 
μεμιγμ,ένη μετ’ανθράκων καί τινων οστών’ ένεκα τούτου δεν 
(ΐοι φαίνεται άπίθανον νά ήναι βόθρος προς θυσίας.'Ως γνωστόν 
και ό έν Τίρυνθι βωμός είναι βόθρος.

Παρ’αυτόν εύρηται βάσις κίονος έκ τιτανόλιθου α, έξ οϋ 
εξάγεται ότι ΰπήοχεν ενταύθα στοά η πύλη ίσως, δι’ής είσήρ- 
χοντο εις την αυλήν’ δεν σώζεται όμως νύν προ τής βάσεως 
ούδέν άλλο ίχνος πύλης ούτε ουδός. Ό ξύλινος κίων είχε διά
μετρον 0,40 μ. περίπου. Πρό τής αυλής υπάρχει τό προαύλιον 
β, ού τό έδαφος δεν είναι κεχρισμένον, άλλ ’ άποτελεΐται _ ύπό 
χώματος πεπατημένου επί στρώσεως έκ λίθων κοινών. ’Από τής 
αυλής είσήρχοντο εις πρόδομ,ον μ.ικρόν γ σχεδόν τετράγωνον, 
άπ’ αυτού δ’ εις τό μέγαρον ή την αίθουσαν τών άνδρών δ4 ό 
ουδός τού δωμ,ατίου τούτου ήτο ξύλινος’ έν τώ μέσω υπάρχει 
εστία τετράπλευρος μήκ. 1,10, πλ. 0,88 καί ύψους 0,09. Ό 
πηλός, έξ ού είναι αύτη έκτισμένη, είναι ήχυρωμένος, πιθανόν 
δέ νά μ-ετεχειρίσθησαν καί πλίνθους ώμάς, ας έπήλειψαν διά πη
λού. Οί τοίχοι τού δωματίου σώζονται μέχρις ύψους 0,45 πε
ρίπου, είναι δέ καί αυτοί έκτισμένοι ώς οί τού ανακτόρου, δηλ. 
έκ λίθων μικρών μ.ετά πηλού’ έπ’αυτών έτέθη στρώμα πηλού 
ήχυρωμ.ένου καί εϊτα γρίσμ.α έξ ασβέστου’ εις τό ύψος τών 0,45 
μ. ύπήρχεν ή πρώτη ξυλοδεσιά, ής καείσης έ'κλιναν τά ανώτερα 
μέρη τών τοίχων καί κατέπεσαν.

Εις τό μεσημβρινόν άκρον τού δυτικού τοίχου τού δωματίου 
τούτου εύρέθη κεκλιμένος έπί τής γής πίθος μέγας έ'χων ύψος 
1,32 μ. διάμετρον δέ στομίου 0,35’ πλήν τούτου όλον σχεδόν τό 
έ'δαφος τού δωματίου ήτο οίονεί έστρωμ.ένον διά πλακών μολυ· 
βδίνων προερχομένων βεβαίως έξ αγγείων μ,ολυβδίνων τακέντων
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κατά την πυρκαϊάν επί των πλακών έσώζοντο έτι έπικεκολλη- 
μένοι κόκκοι σίτου.

’Από της αυλής η του προδόμου (διότι τούτο δεν ήτο δυνα
τόν νά διευκρινισθή) είσήρχοντο πρώτον εις τό δώρίάτιον e καί 
είτα εις τό δωμάτιον ζ κείμενα εις την αυτήν Ιπιφάνειαν εις ην 
καί τό έ'χον την εστίαν.

Έκ του προαυλίου κλίμαξ εκ δεκατριών βαθμιδών κατάγε 
εις διάδρομον στενόν μήκους 9,35, εις όν ανοίγονται τρεις θύραι 
θαλάμων. Ή κλίμαξ είναι έκτισμένη έκ πλακών μικρών καί ανω
μάλων, ήτο όμως έπενδεδυμένη διά σανίδων, ών τά ’ίχνη δια- 
κρίνονται ακόμη επί τών λίθων. Του τε διαδρόμου τό έδαφος 
καί τών τριών παρ’αυτόν θαλάμων δεν είναι κεχρισμε'νον απλώς 
Ιπατήθη τό χώμα- κεΐται δε τό έδαφος αύτοϋ κατά 2,80 μ. 
περίπου χαμηλότερου του εδάφους τής αυλής καί του δωματίου 
δ. Έν τω μεσαίω τώ καί μειζονι τών τριών θαλάμων, εις οΰς 
άπό του διαδρόμου εΐσήοχοντο, εΰρέθη πίθος έκτισμένος παρα 
τον δυτικόν τοίχον, άλλος δε επίσης έκτισμένος άνεκαλύφθη έν 
τώ τρίτω θαλάμω τω εις δύο διγιρημένω. ’Επειδή, ώς εϊπομεν, 
ή επιφάνεια τής αυλής καί του εχοντος την εστίαν δωματίου 
κεΐται κατά 2,80 μ. υψηλότερα του διαδρόμου, έάν ύποθέσω- 
μεν, ώς είναι πιθανόν, ότι ή στέγη τής οικίας όλης ήτο μία 
συνεχής, έξ ανάγκης πρέπει νά παραδεχθώμεν, ότι άνω του δια
δρόμου καί τών τριών θαλάμων ύπήρχεν υπερώον, ου ή στέγη 
έκειτο εις την αυτήν έπιφάνειαν, εις ήν καί ή του δωματίου δ. 

Νομίζω δέ ότι καί τό άναλόγως μεϊζον πάχος τών τους τρεις 
θαλάμους περιβαλλόντων τοίχων ώς καί τά τών μεσότοιχων τού
τον τόν λόγον έχει, ότι δηλαδή έβάσταζον αυτοί καί δεύτερον 

πάτωμα.
"Οπως καί αν Ιχη όμως τούτο, τό σχέδιον τής μικράς ταύ- 

της οικίας δεν διαφέρει έν συνόλφ μήτε του σχεδίου του επί τής 
κορυφής άνακτόρου μήτε του έν Τίρυνθι' διότι καί ενταύθα εχο- 
μεν την εις δύο διαμερίσματα γενικήν διαίρεσιν, εις τό διαμέρι
σμα τών άνδρών καί εις τό τών γυναικών' εις άμφότερα εισέρ
χεται τις άπό τού προαυλίου, συγκοινωνοΰσιν όμως μεταξύ των 
— έάν ύπήρχεν υπερώον έπί τού διαδρόμου—πιθανώς καί συν-
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τομώτερον δια των δωματίων ε καί ζ. ’Αληθές είναι ότι έν τη 
υποθέσει της ΰπάρξεως υπερώου ό διάδρομος καί οί τρεις παρ’ 
αύτον θάλαμοι πρέπει νά ήσαν πολύ σκοτεινοί καί μόλις κατοι
κήσιμοι, άλλα τω όντι φαίνεται ότι ήσαν μόνον ταμεία καί άπο- 
θήκαι' μάλιστα τό τελευταϊον έν τω μ-υχώ τής οικίας κείμενον 
καί διά διττής θύρας κλειόμ-ενον δωμάτιον άναμφιβόλως έχρη- 
σίμευεν εις άπόθεσιν πολυτίμων άντικειμένων. Των γυναικών αί 
κατοικίαι εΰρίσκοντο ούτω έν τω ύπερωω.

Τής έξωτερικής πύλης τής οικίας, δι’ής είσήρχοντο εις τό 
προαύλιον, ή θέσις δεν δύναται νά όρισθή, διότι έν ύστερωτέροις 
χρόνοις έπήλθον ένταΰθα μεταβολαί οίκοδομηθεισών νέων οικιών.

Μεταξύ του δυτικού έξώτερικοΰ τοίχου τής περιγραφείσης οι
κίας καί τοϋ περιβόλου τής άκροπόλεως ΰπήρχεν άρχικώς δίοδος 
στενή Δ, παρά δέ τον μεσημβρινόν τοίχον οδός ανωφερής καί 
κλίμαξ Κ έκ λίθων μικρών κατεσκευασμένη πρός εύκολωτέραν 
άνάβασιν εις τά ΰψηλότερον κείμενα μέρη τής άκροπόλεως" ή 
κλίμ,αξ έχει βαθμίδας 32 καί είναι αρχαιότερα τής οικίας, ώς 
τούτο άποδεικνύεται έκ τού ότι αί βαθμίδες δεν εχουσι πάσαι τό 
αυτό πλάτος καί έκ τού ότι λίθοι τινές τού τοίχου τής οικίας 
κεΐνται έπί βαθμιδών" κατά τον χρόνον τής οίκοδομήσεως τής 
οικίας όμ.ως ή κλίμας ήτο ακόμη έν χρήσει, διά τούτο όχι μό
νον δεν τήν κατέστρεψαν, αλλά καί ήναγκάσθησαν νά κατα- 
σκευάσωσι τον μεσημ-βρινόν τοίχον τού δωματίου ό άνισοπαχή, 
όπως μ.ή καταστήσωσιν αυτήν λίαν στενήν.

Βραδύτερον καταστραφείσης τής οικίας έκτίσθησαν έπί τών 
έρειπίων τών τριών θαλάμων άλλαι οίκοδομαί, δύο μέτρα περί
που ΰψηλότερον τού έδάφους τού διαδόμ.ου, έκ λίθων μακρών 
μ.ετά πηλού, άλλ’ άνευ αλοιφής. Όταν δέ καί αύται αί μ-ετα- 
γενέστεραι οίκοδομαί κατεστράφησαν καί έσχηματίσθη κατά τό 
μέρος τούτο έπίχωσις πολλών μέτρων, τότε ώκοδομήθη τό κατά 
τούτο τό μέρος πυργοειδές τμήμα 11 τού περιβόλου τής άκροπό
λεως έκ πολυγώνων λίθων μετά μ,εγάλης τέχνης συνηρμοσμένων. 
Ότι είναι νεώτερον πολύ τής άνακαλυφθείσης οικίας άποδεικνύε- 
ται έκ τούτου, ότι δέν έχει έσωτερικήν πρόσοψιν, κατ’ άκολου- 
θίαν, πριν οικοδομηθή αυτό, όλον τό μέρος τούτο πρέπει νά ήτο
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έπικεχωσμένον. Άλλ’ό πύργος ούτος ένεκα τοΰ τρόπου της κατα
σκευής του, προ πάντων δ’ένεκα λόγων ιστορικών, εάν δεν ηναι 
αρχαιότερος των μηδικών πολέμων, δεν δυναται νά ηναι καί πολύ 

ύστερώτερος αυτών, διότι όλίγα ετη μετ’ αυτούς (τω 463 προ 
Χρ.) αί Μυκήναι κατεστράφησαν υπό των Άργείων. Έπεται 
λοιπον εκ τούτου, ότι τα επί των θαλάμ.ων ΰστερώτερα κτίσμα- 
τα είναι αρχαιότερα τοΰ πέμπτου προ Χρ. αιώνος, αυτοί δε οΐ 
θάλαμοι καί τα λοιπά τής οικίας λείψανα ετι αρχαιότερα — ά- 
ναμ.φιβόλως προϊστορικά καί σύγχρονα τω άνακτόρφ. Ουτω εύ- 
ρίσκομεν καί ενταύθα, ώς καί άνωτέρω, τ^εις διαφόρους έποχάς 
άρχαιοτέρας πάσας τής υπό των Άργείων καταστροφής των 
Μυκηνών.

Τής οικίας οΐ τοίχοι, ήσαν ώς εϊποριεν ήδη, κεχρισμένοι διά 
κονιάματος έζ άσβεστου (1), άλλ’ όλίγισται μόνον τοιχογραφίαι 
εύρέθησαν" μεταξύ άλλων, έξ ών έφαίνετο OTt μόνον διά τινων 
ταινιών έκοσμοΰντο οΐ τοίχοι, άνεκαλύφθη έν τφ δωματίφ if τε
μαχίου χρίσμ.ατος εχον κόσμημα άβακωτόν συγκείμενον έκ τε
τραγωνιδίων μ.ικρών μελανών καί λευκών, όποιον καί έν τω μ.ε- 
γάρω του ανακτόρου εύρέθη. ’Άλλο — τό πάντων σπουδαιότα
του— τεμάχιον χρίσματος εύρέθη έ'ξω τής οικίας παρά τάν δυ
τικόν τοίχον αυτής (κατά τό γράμ,μα Ζ), παρίστανται δ’ έπ’ 
αύτοΰ τρεις ένοκέφαλοι μορφαί βαστάζουσαι έπί των ώμ.ων ξύ- 
λον (έδημ.. έν Άρχ. Έφημ. 1887 πίν. 10).

Έξ άλλων αντικειμένων τής μυκηναίας έποχής, πλήν των 
πολυπληθών τεμαχίων αγγείων, αλλαχού σχεδόν ούδέν εύρέθη, 
έν τώ χώρω όμως Γ, τω κειμένω προς άνατολάς τού δωματίου 
δ, εύρέθησαν πολλά μικρά αντικείμενα, ήτοι κομβία οστέινα ή 
έξ ύελώδους μάζης, ψηφίδες όρμ,ων, ών πολλαί έξ ήλέκτρου, 
τρία γυναικεία ειδώλια έξ ύελώδους μάζης, εις γνήσιος αιγυπτι
ακός σκαραβαίος, φύλλα χρυσά, έν χρυσοϋν κόσμημα άνθεμοει- 
δές κ.α.π.,ών τά σπουδαιότερα έδημ.οσιεύθησαν έν Άρχ. Έφημ. 
1887 πίν. 13. Ιΐρός τούτοις πτέρυξ έλεφαντίνη καί πλίνθος, 
έφ’ ής σώζονται γεγραμμέναι δύο γυναίκες καί μεταξύ αυτών

(1) Ό;/ι όμω; πάντες, διότι οί του διαδρο'μου και των τριών θαλάμων ειχον, 
ώς φαίνεται, μόνον την εκ πηλού ήχυρωμένου αλοιφήν, ούδεμ^αν δ’ εξ ασβέστου*
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είδωλον έν άσπίδι (έδημοσιεύθησαν και ταΰτα αυτόθι πίν. 10 καί 
13). Ό χώρος οΰτος Γ έ'χει μήκ. 4,25 καί πλ. 2,85, ώς έκ τοϋ 
σχεδίου δέ φαίνεται, δεν άνήκεν εις την περιγραφεΐσαν οικίαν, 
άλλ’ εις άλλην ολίγον νεωτέραν. Το έδαφος αύτοϋ δεν ητο κε- 
χρισμένον, έσκάφη δέ μέχρι τοϋ βράχου, διότι ευρήματα έγίνοντο 
έν πάσή τν) έπιχώσει' ή ελεφάντινη π-τέρυξ π. χ. εύρέθη σχε

δόν επί τοϋ βράχου, οστις δεν είναι ισοπεδωμένος' πλήν τούτου 
εις τό ανατολικόν άκρον διακρίνονται άκόριη αί γραριριαί δύο άρ- 
χαιοτέρων τοίχων. Έκ τούτων έπεται ότι τό δωμάτιον τοϋτο 
δεν κατωκεΐτο, άλλ’ έχρησίμευε (/.όνον ώς αποθήκη.

Ή οικία, ην περιεγράψαμεν, κατεστράφη ώς καί τό επί της 
κορυφής άνάκτορον υπό πυρκαϊάς μεγάλης (/.εταβαλούσης τούς 
τοίχους εις ασβεστώδες μίγμα, σκληρότατου πρό πάντων κατά 
τα μέρη, όπου υπήρχε ξυλεία πολλή, π. χ. παρά τάς θύρας.

Χρ. Τςουντας

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΕΠΙΛΑΥΡΙΑ 

(1886)

Αί κατά τό θε'ρος τοϋ παρελθόντος έτους άνασκαφαί έν Έπι- 
δαύρω ήρχισαν κατά τάς άρχάς ’Ιουνίου καί έληξαν κατά τά 
μέσα Νοεμ.βρίου [Ληνός. Κατά τό διάστηρια τοϋτο τρις ήναγκά- 
σθην ένεκεν άσθενείας .(/.ου νά διακόψω έπί μικρόν τάς εργασίας. 
Τό αποτέλεσμα των άνασκαφών τούτων ήν ή άποκάλυψις μεγά
λου ρωμαϊκού οΐκοδομήμ.ατος κειμένου άρκτικώς τοϋ ναοϋ τοϋ 
’Ασκληπιού, όπισθεν τής διπλής καλούμενης Στοάς. Τοϋ οικο
δομήματος τούτου ή άποκάλυψις έχει μέν καί τοπογραφικώς ση-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:16 EEST - 54.226.8.97



80 —

μασίαν, διότι πιθανώτατα τούτο τό λουτρόν έινε τό ύπό του 
Άντωνίνου (κατά ΙΙαυσανίαν ) ποιηθέν, άλλ’ έξόχως τοιαύτην 
ένεκα των εν αύτφ γενομ.ένων ευρημάτων.

Διότι άνευρέθησαν τέσσαρα μέν μ,εγάλα, φυσικού μεγέθους, 
άγάλμ.ατα (ών τά δύο άκέφαλα) τριάκοντα δέ περίπου μικρά- 
επίσης 70 έπιγραφαί, ών δύο εκ πολλών στίχων καί λίαν ενδια
φέρουσας καθόσον ή μία έμπεριλαμβάνει «διαιτησίαν» τινά της 
μεταξύ Κορινθίων καί Έπιδαυρίων περί οροθεσίας εριδος, ή έτε
ρο. δέ «λογοδοσίαν» των εξόδων. Αύται δημοσιευθησονται έν τή 
’Αρχαιολογική Έφημερίδι. Το άποκαλυφθέν οικοδόμημα, μή

κους 50 περίπου μέτρων, ούτινος οί τοίχοι σώζονται ε'τι εις ύψος 
4-7 μέτρων, έχει ήσσονα βεβαίως σημασίαν, ύπό αρχιτεκτο
νικήν έποψιν,τών άλλων του ιερού οικοδομημάτων, άλλ’ύπό έπο- 
ψιν τοπογραφικήν έχει, ώς είπομεν, σπουδαιότητα, πρέπει δέ 
πάντως νά περιληφθή εν μέλλοντι νέφ σχεδίω τού ιερού, όπερ 
δέον νά χαραχθή μετά τήν άνασκαφήν τής Κρήνης (ήν άναφέ- 
ρει καί επαινεί 6 ΙΙαυσανίας) ής μέρος μικρόν άπεκαλύφθη κατά 
τά τέλη των άνασκαφών τού παρελθόντος έτους. Αύτη κεϊται 
άνατολικώς τού ναού καί έκτος τού πρό τού ναού περιβόλου, 
οστις άπεκαλύφθη καί ούτος κατά τάς άνασκαφάς τού παρελ
θόντος έτους, μετά των καθ ’ ό7*ον αυτού τό μ-ήκος ύπαρχουσών 
εξεδρών. Ή κρήνη κατέχει ικανόν χώρον επί λοφίσκου, τά έρεί- 
πεια δέ αυτής είσίν ορατά μ.έν πολλαχοΰ άλλά τό πλεϊστον κα- 
τακεχωσμένα ύπό χώμ.α ικανόν καί πέτρους καί πρίνους.Τό άπο
καλυφθέν μέρος (δυτ. τού κτιρίου) είναι τό στόμιον, ούτως είπεΐν, 
δι’ού τό ύδωρ έξέρρεεν έχει τά σχήμα δεξαμενής έπιμήκους διγι- 
ρημένης εις τρεις φρεατοειδεΐς λεκάνας , έν αίς άπεταμιεύετο τό 
ύδωρ ήρέμα έκρέον δι’όπών. Κατά τούς μεταγενεστέρους χρό

νους έγένοντο μεταβολαί, φαίνεται, καί διορθώσεις, άλλά περί 
τούτων απάντων έκτενέστερον μετά τήν όλην τού κτιρίου άνα
σκαφήν σύν τφ σχεδιω.

Τά άςιολογώτερα εύρήματα μετεκομίσθησαν εις ’Αθήνας καί 
κατετέθησαν τά πλειστα μέν τούτων έν τφ κεντρικφ Μουσείω 
τινά δέ καί έν τώ Μουσείω τής Εταιρίας. Εΐσί δέ ταΰτα έν
συντομφ :
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7 αγάλματα ’Ασκληπιόν, έξ ών έν φυσικοΰ μεγέθους.
3 αγάλματα Άψροόίτης, έζ ών εν, την καλουμένην «γεννε- 

τειραν» παριστάν, φυσικοΰ μεγέθους.
3 αγάλματα ’Αθήνας μικρά μετά βάσεων ένεπιγράφων.
3 μικρά άγάλματα 'Ύ'γιείας, ών τά δυο φέρουσιν ένεπιγρά- 

φους βάσεις.

4 άγαλμάτια νεανιών γυμνών πιθανώς αθλητών.
1 άγαλμάτιον Πανος επί ένεπιγράφου βάσεως.
2 άγαλμάτια ΚυβεΑης.

1 μικρού παιδός επί ένεπιγράφου βάσεως.
1 Έρμου επί στήλης φερούσης έμμετρον έπεγραφήν.
Κορμός Νίκης μετ ’ αναπεπταμένων πτερύγων (σφζεται ή 

ετέρα) άνευρεθείς πλησίον βάθρου (ένεπιγράφου), σχήματος πρώ
ρας πλοίου, κειμένου κατά χώραν έμπροσθεν του ρωμαϊκού οικο
δομήματος, μετ’άλλων βάθρων. Ή Νίκη αΰτη ίστατο έπί της 
πρώρας ταύτης ώς ή ένΣαμοθράκη.-Κατετέθησαν δέ έν τφ Κεν- 
τρικφ Μουσείω καί τέσσαρες γυναικεϊαι κεφαλαί, εΰρεθεΐσαι έν 
τφ αϋτφ οίκοδομηματι. Έν τώ Μουσείω έν Έπιδαύρφ έμειναν 
τά έξης ευρήματα έκ τών τελευταίων άνασκαφών :

1 άγαλμα ’Αθήνας φυσικοΰ μεγέθους άκέφαλον.
1 άγαλμα 'Ύ’γιείας φυσικοΰ μεγέθους άκέφαλον.
1 άνάγλυφον έπί τετραγώνου στήλης ένεπίγραφον είκονίζον 

τον ’Ασκληπιόν κατά τό άνω ήμισυ τοΰ σώματος.
1 άνάγλυφον γυναικός άκέφαλον καί άλλα μικροΰ λόγου τε

μάχια ή συντρίμματα άγαλμάτων.
Έν τώ Μουσείφ τής Εταιρίας κατετέθησαν :
Τό άνω ήμισυ πήλινου άγαλματίου άνδρός.
ΕΙς λύχνος πήλινος τριγωνικού σχήματος.
Έν άγαλμάτιον χαλκοΰν Άρτίμιόος.

Τό άνω ήμισυ μικράς γυναικείας μορφής έκ χαλκοΰ μετά πό
λου έπί τής κεφαλής.

Νομίσματα τινά χαλκά ρωμ. χρόνων καί άλλα μικροΰ λόγου 
χαλκά άντικείμενα. Τά ευρήματα ταΰτα εΐσίν άπαντα ρωμαϊ
κών χρόνων.

β

_ ■'
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Περί των άποκαλυφθέντων οΐκόδορ.ηρ.άτων, ώς καί περί άλλων 
σχετικών τοπογραφικών ζητηρ,άτων γράψορ,εν έκτενώς ρ,ετά την 
άποπεράτωσιν των άνασκαφών καί ΐδίγ την άνασκαφήν τής Κρή
νης οπότε δώσορ,εν καί νεον σχέδιον του όλου ίεροΰ.

Έν Άθη'ναις μηνι Μαρτιω 1887.

Β. Σταης

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ Ι1ΕΙΡΑΙΕΙ

(Πίναξ 2)

/’Εν τή άνασκαφή τή ένεργηθείση εν τω επί τής διασταυρώ- 
σεως τής όδοϋ Νοταρά καί λεωφόρου Άοτε'ρ.ιδος οίκοπέδω του 
’Αντωνίου Λουκίσα, παρουσιάσθησαν δύο κτίρια χωριστά άπ ’ 
άλλήλων ίδρυρ,ένα επί του τετρ.ηρ.ένου βράχ_ου. Τό πρώτον, τό 
προς άριστεράν εδειξε δύο πλευράς ΑΒ καί ΑΓ εις γωνίαν ορ
θήν συναντωρ,ένας. Οί τοίχοι τών πλευρών τούτων απαρτίζον
ται άνω κατά ρ.εν τήν ΑΒ έκ δύο δόρ-ων καλώς εΐργασρ.ε'νων 
λίθων ρ.ετά τοϋ περιθωρίου πρός τήν κάτω άρρ.ογήν, ενιαχού δε 
καί ρ,ετά προεξοχής εις τό κάτω τοϋ άβακας, κάτωθεν δε τού
των έκ τριών άλλων δόρ,ων λίθων, ών ή πρόσοψις ούχί εντελώς 
έξειργασρ.ένη· κατά δέ τήν ΑΓ έκ τεσσάρων ρ.έν δόρ,ων άνω, 
όρ,οίων τοΐς έτέροις τής πρώτης πλευράς, ενός δέ κάτω, ένεκα 
τής κλίσεως τοϋ έδάφους. ’Έσωθεν τών δύο τούτων τοίχων φαί
νεται ισοϋψής ό βράχος τετρ,ηρένος κατά δέ τό Δ άφίνων διά— 
στηρ.α, ώσεί προς έκροήν τών ΰδάτων πρός τό κατά τοΰτο τό 
ρ.έρος τετραγωνικόν άνοιγρ,α τοϋ τοίχου Ε, όπερ φέρεται πρός 
τόν έξωθεν πρός τούτο τετμηρ,ένον έν κλίσει τινί βράχον. Κατά 
τό.σηρ,εΐον Γ στρέφει καί πάλιν ό τοίχος πρός τόν βράχον πα- 
ραλλήλως πρός τήν ΑΒ. Έχει δέ ύψος τό πυργοειδές τοΰτο 
ϊδρυριαΐ 2,40.
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ΙΙαραλλήλως τούτου καί εις άπόστασιν 1,10 έφζνη γωνία, 
άλλου κτιρίου ΖΗΘ ίδρυρένου καί τούτου επί του βράχου. 'Η 
ρεγαλειτέρχ πλευρά συνίσταται εκ τεσσάρων δόρων ισοϋψών πε
ρίπου, ών 6 ρέν κατώτατος, έν θερελίου ρέρει,έ’χει οΰχί εντελώς 
έξειργασρ,ένους τούς λίθους, οί δέ τρεις άνωθεν δόροι κατά τον 
ίσοδορικόν τρόπον κατεσκευασρένοι φέρουσι πέριξ τάς ταινιά
σεις η περιθώρια. Υπέρ τούς δόρ,ους τούτους σώζεται ριέρος 
ρ,όνον ύψηλοτέρας άλλης σειράς λίθων προς τφ τοιχίο του γη
πέδου. Τό κτίριον του κατά τό βορειοδυτικόν έ'ληγεν εις κλί- 
ρακα εκ τριών βαθρίδων φαινορ-ένων καί σήρερον.

Έξωθεν δέ τοΰ τοίχου του γηπέδου επί της λεωφόρου Άρ- 
τέριδος κατά την προέκτασιν της ΗΖ έξηκολούθησεν ή αύτη 
γραρρή καί κατασκευή τοΰ τοίχου ρέχρι τοΰ I, έ'χουσα ουτω 
ρήκος έν όλφ άπό τοΰ Η ρέχρι τοΰ I 15,55. ’Από τοΰ ση- 
ρείου I ό τΟΐχος στρέφεται πρός δυσρ.άς, εύρορεν δέ τον τοίχον 
προς τά έκεΐ χωροΰντα ρέχρι τοΰ Κ, ένθα δεν σταρατφ βεβαίως 
η οίκοδορ,ή ώς δεικνόουσιν οί άποτόρως έκεΐ τετρηρ.ένοι λίθοι. 
Κατά τό Λ εύρορ.εν διαχώρισρα διευθυνόρενον πρός τό βορειο
δυτικόν, όροιον δέ καί κατά τό Μ, πλήν ότι οί λίθοι του δευ
τέρου τούτου είνε άρ,ελέστερον εΐργασρένοι, ώς θερέλιοι. Καί 
κατά τό σηρειον Ν καί Ξ έτερον διαχώρισρα άπό τοΰ βορειοα
νατολικού πρός τό νοτιοδυτικόν, σχηρ-ατίζει ρετά τών δύο προη- 
γουρένων δύο τετραγωνικά οίκήρατα. Κατά τά σηρειον Ο κεΐ- 
ται κατά χώραν ουδός θύρας τοΰ πρώτου οίκήρατος.

Καί έπί της όδοΰ Νοταρά δέ, έξωθεν τοΰ γηπέδου άνεφάνη 
η σειρά τών βαθρίδων κατά τά σηρεΐα ΓΙ καί Ρ.

Ούτως έκ τοΰ όλου τών λειψάνων τοΰ δευτέρου κτιρίου φαί
νεται ότι είνε ρέρος ρόνον στοάς άποβλεπούσης πρός τόν λιρένα 
καί έχούσης όπισθεν οίκήρατα τινα η εργαστήρια. Ώς έκ της 
θέσεως καί τής διευθύνσεως τής οίκοδορής καί τής πρός τόν 
λιρένα άπόψεως, δύναταίτις νά είπνι, νορίζω, ότι ή στοά αύτη, 
ής ρόνον ρέρος εΐδορεν, τοΰ λοιπού δντος ύπό τά χώρατα ή 
καί κατά πολύ κατεστραρρένου, ή στοά αύτη είνε ρία τών περί 
τόν λιρένα πέντε ρεγάλων τοιούτων καί άκριβώς ή τελευταία, 
συνορεύουσα πρός τό τελευταίου σηρειον τοΰ έρπορείου,τόν ολίγα
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μέτρα προς νότον έν τή αΰλή τής οικίας Σαχσούρη λίθονεέφ’ ου 
•ή επιγραφή Ηόροc εμπόριό καί Ηοόό. Ούτως άπεκαλύφθη 
διά ταύτης ίκανώς σπουδαΐον σημ.εΐον της τοπογραφίας του Πει
ραιώς. Ό ΐσοδομικός τρόπος της κατασκευής του κτιρίου καί ή 
επιμέλεια της εργασίας προδίδουσε τούς καλλίτερους της τέχνης 
χρόνους.

Ευρήματα δυστυχώς κατά την άνασκαφήν ταύτην δεν είχο- 
μεν. Συντρίμματα μόνον άγγείων καί λαβάς άμφορέων καί λύ
χνους τινάς, περί ών διελάβομεν έν τή άποσταλείση γενική εκ
θέσει προς τόν κ. Πρόεδρον τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρίας.

Έν Πειραιεΐ τ») 30 Ιουλίου 1886.

I. X. Δραγατςης
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ

£12 ΤΙ Α' ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Τη 29ϊ) Μαρτιογ 1887

Προς τό Διοικητικόν Σνρ6ον2ιογ 
της εν Άθήναις Άρχαιο2ογικης 'Εταιρίας.

Συμφώνως μέ τό ύπ’άριθ. 11 άπό 11 Φεβρουάριου έ. ε. έγ- 
γραιροντοΰ Διοικητικού τούτου Συμβουλίου , έπεληφθην της άνα- 
τεθείσης μοι εργασίας της έξελέγξεως της κατά τό έτος 1886 
διαχειρίσεως του άποβιώσαντος Ταμίου Π. Έμ. Γιαννοπούλου, 

άρχην ποιησάμενος άπό των εσόδων καί εξόδων.

Ώς προς τά έσοδα.

Παρέβαλον τά βιβλίον Ταμείου μέ τό Καθημερινόν καί εύρον 
άμφότερα συμφωνοΰντα ώς προς τά μερικά καί ολικά ποσά, άλλ’ 
ή βάσις έφ ’ ης έκαστον έ'σοδον στηρίζεται ήτοι, τά στελέχη των 
σημειουμένων ώς έκδοθεισών διπλοτύπων αποδείξεων είσπράξεως, 
δεν έκρατηθη τακτικώς, διότι έν ω εις τό βιβλίον Ταμείου καί τό 
Καθημερινόν σημειοϋνται ώς έκδοθέντα διπλότυπα ύπ’ άριθ. 1 
εως 50, εις τό βιβλίον των στελεχών είνε συμπεπληρωμένα μό 
νον επτά' ήτοι τά ύπ’ άριθ. 1 εως 6 καί τό ύπ’ αριθ. 32 φέροντα 
έν συνόλψ δρ. 8,934.03, έν φ αί έγγεγραμμέναι εισπράξεις του 
άνέρχονται εις τό ποσόν των δραχμών 153,297.33. Προσέτι 
έπειδη έν τη άρχη της έξελέγξεως τών έσόδων μοί ΰπεδείχθη 
υπό του κ. Κ. Μυλωνά καί τό ύπ’ άριθ. 48 διπλότυπον έκ δραχ. 
420.35 έκδεδομένον άπό τόν άποβιώσαντα Ταμίαν μέ όλους 
τους άπαιτουμένους τύπους, ένέγραψα καί τό ποσόν αυτό τη απο- 
φάσει τοΰ Συμβουλίου, είςχρέωσιν του άποβιώσαντος υπολόγου,
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άνελθουσών των εισπράξεων του μετά την χοέωσιν ταύτην εις 
δραχ. 153,717.68.

Ός προς τά έξοδα.

Της έξελέγξεως των εξόδων έπελήφθην διά. της παραβολής τοΰ 
βιβλίου'Ταμείου μέ τό Καθημερινόν, άτινα εύρον συμφωνοΰντα. 
Κατόπιν παρέβαλον με τό Καθημερινόν καί τά χρηματικά εντάλ
ματα, άλλ’ έκ της παραβολής των ένταλμ,άτων παρετήρησα ότι 
ελλείπει τό ύπ’ άριθ. 198 έκ δραχ. 553 έκδεδομένον δι’ εργασίας 
άνασκαφών έν τη Άκροπόλει καί ότι τό ύπ’άριθ. 150 έκ δραχ. 
4,694 ύπήρχεν έγγεγραμμένον διά δραχ. 4,700 ήτοι διά δραχ. 
6 έπί πλέον άς άφήρεσα έκ των πληρωμών περιορίσας αΰτάς εις 
δραχ. 141,21 6.30 άντί δραχ. 1 41,222.30 μη θεωρήσας δίκαιον 
νάέκπέσω καίτό ποσόν του μη ύπάρχοντος χρηματικού έντάλμα- 
τος, διότι ένδεχόμενον νά εΰρεθή τοΰτο.

Κατά συνέπειαν τό υπόλοιπον τοΰ άποβιώσαντος υπολόγου δι’ 
όπερ πρέπει νά θεωρηθή οφειλέτης, μη εύρεθέν έν τφ Ταμείω 
είνε τό έξης :
Έσοδα κατά το καθημερινόν .... Δρ. 153,717.68
Έξοδα...............................................................» 141,216.30

Τό μη παραδοθέν υπόλοιπον . ... Δρ. 12,501.38

Μετά την ανωτέρω έργασίαν επελήφθην τής τακτοποιήσεως τής 
εκκρεμούς χρηματολογικής διαχειρίσεως τοΰ έτους 1886 υπό την 
διαχείρισιν τοΰ προσωρινώς άναλαβόντος χρέη ταμίου συμβούλου 
τής Εταιρίας κ. Γ. Νικολαίδου, είσαγαγών εις τό Ταμεΐον δι’ 
έκδόσεως τακτικών διπλοτύπων άπάσας τάς έκκρεμεϊς εισπράξεις 
των ειδικών είσπρακτόρων καί άλλων, παραλαβών καί άπαντα τά 
μένοντα είςχεϊρας τών ειδικών είσπρακτόρων έξωφλημένα χρημα
τικά έντάλμ.ατα άνήκοντα εις την ιδίαν χρήσιν καί διαχείρισιν, έγ- 
γράψας τάς τε εισπράξεις καί πληρωμάς εις τό βιβλίον Ταμείου 
καί τό Καθημερινόν. Τό δέ αποτέλεσμα τής διαχειρίσεως ταύτης 
φέρει εις έσοδα μέν ....... Δρ. 14,436.90
εις έξοδα δέ........................................................» 10,545.80

καί υπόλοιπον  ............................Δρ. 3,891.10
α'ίτινες θέλουσι μεταφερθή εις την διαχείρισιν τοΰ 1887.
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Περατωθεισών όλων των έν τώ Καθημερινφ καί τφ βιβλίω 
Ταμείου άπαιτουμένων εργασιών προέβην εις την μεταφοράν έν τφ 
Καθολικφ όλων των έν τφ Καθημερινφ πράξεων έσόδων τε καί 
έξόδων, καθ ’ όσον οϋδεμία έγένετο πριν έν τφ Καθολικφ μεταφορά.

Τακτοποιήσας καί συριπληρώσας ώς ανωτέρω τά βιβλία, προέ
βην εις την σύνταξιν του ισολογισμού των εισπράξεων καί πλη

ρωμών του 1886, την κατάστασιν της περιουσίας της Εται
ρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 1886. τον πίνακα των απολογι
σμών της ’Αρχαιολογικής Εταιρίας άπό του έτους 1858-1886 
καί ειδικόν λογαριασμόν τοΰ άρχαιολογικοΰ Λαχείου τής 1’ πε
ριόδου, άτινα υποβάλλονται συνημμένως.

’.Επί τοΟ ισολογισμού.

Παρατηρήσειο ώς προς τά έσοδα.

Κατά τον ισολογισμόν τά κύρια έ'σοδα του 1886 αφαιρου- 
μένων τών άπό έξαργύρωσιν κληρωθέντων χρεωγράφων, εισπρά
ξεων ανέρχονται εις..........................................Δρ. 110,866.68

Έν φ τάτοΰ 1885 μετά την άφαίρεσιν έπι- 
σης τών άπό κληρωθέντα χρεώγραφα εισπρά
ξεων ανέρχονται είς................................... ...... » 140,813.67

ήτοι έλαττον κατά Δρ. 29,946.99 
Ή τοιαύτη έλάττωσις προήλθε κυρίως έκ τοΰ αρχαιολογικού 

Λαχείου, διότι κατά μέν τό 1885 είσεπρά-
χθησαν έξ αϋτοΰ..........................................· Δρ. 100,324.50
κατά δέ τό 1886 . ............................» 65,125-90

ήτοι έλαττον κατά Δρ. 35,198.60 

Παρατηρήσεις ώς προς τά εζοόα.

Κατά τόν ισολογισμόν τά κύρια έξοδα τής διαχειρίσεως του 
1886 ανέρχονται μετά την άφαίρεσιν τών έξοδευθέντων εις αγο
ράν ακινήτων, εις................................................  Δρ. 135,926.35

έν φ τά τοΰ 1885 μετά την άφαίρεσιν τών 
άποδοθέντων είς την ’Εθνικήν Τράπεζαν πρός 
συμπλήρωσιν τοΰ τιμήματος τών άγορασθέν-
των μετοχών της είς................... · . . )) 152,683.76

ήτοι έλαττον κατά Δρ. 16,757.41
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‘Ως προς την περιουσίαν της 'Εταιρίας.

Ή περιουσία της Εταιρίας κατά την ύποβαλλομένην κατά- 

στασιν. αυτής μέχρι τέλους του 1886 ήλαττώθη εντός του 1886 
κατάδραγ. 25,059.67, διότι ώς εξάγεται έκ τής δημοσιευθεί- 
σης καταστάσεως αυτής του έτους 1885, αύτη άνήρχετο μ,έχρι
τέλους τοΰ 1885 εις..........................................Δρ. 376,231.27
κατά δέ τό 1886 καθά έκ τής ύποβαλλομένης 
ήδη καταστάσεως έξάγεταιπεριωρίσθη αύτη εις » 351,171.60

ήτοι επί έλαττον κατά Δρ. 25,059.67

Έν δέ τή καταστήσει τής περιουσίας φαίνονται τά κονδύλια 
έξ ών προέκυψεν ή ανωτέρω έλάττωσις.

Ή περιουσία τής Εταιρίας συνίσταται έκτων εξής:
Α’ Έξ ακινήτων κτημάτων άξίας Δρ. 27,447.08
Β' Έκ μετοχών Εθνικής Τραπέζης )> 59,253.10
Γ’ )) χρεωγράφων τοΰ Δημοσίου 246,992.92
Δ' )) προκαταβολών λογαριασμφ Δημοσίου . » 56,163.77
Ε' )) » » Εταιρίας . » 462.35
Τ' )) τοΰ οφειλομένου υπολοίπου τοΰ άπο- 

βιώσαντος Ταμίου Π. Γιαννοπούλου )> 12,501.38
Ζ' )) τοΰ υπολοίπου τοΰ Ταμείου τοΰ δια·
χειριζομένου προσωρινώς τό Ταμεΐον Συμ
βούλου τής Εταιρίας κ. Γ. Νικολαίδου τής
31 Δβρίου 1886 ................................................ » 3,891.10

Τό ολον Δρ. 406,711.70 
Εκ τοΰ ποσοΰ τούτου άφαιρεθήτωσαν αί 

οφειλόμεναι εις την ’Εθνικήν Τράπεζαν έκ 
τοΰ κατά τό 1885 ληφθέντος δανείου έκδραχ.

100,000 τή έγγυήσει των χρεωγράφων . . Δρ. 55,540.10
Ή καθαρά περιουσία τοΰ 1886 Δρ. 351,171.60

Πριν ή κλείσω την παροΰσαν αναφέρω ότι προέβην καί εις 
την έξέτασιν τοΰ Λαχείου τής ΙΑ' περιόδου συντάξας προσωρι- 
ypv λογαριασμόν καί τής διαχειρίσεως ταύτης, όν προσυπογε-
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γραμμένον καί άπό τόν διαχειριστήν του Λαχείου κ. Ν. Φραν- 
τζήν, συνυποβάλλω έν τή παρούσα).

Φρονών οτι έξεπλήρωσα την άνατεθεϊσάν μοι εντολήν ύποση- 
μειοΰμαι εύσεβάστως.

Έν Άθήναις τήν 5 Μαρτίου 1886·
Ευπειθέστατος

X. Δροςινης

Προσωρινός Λογαριασμός 

τοϋ ΑρχαιοΛογικον Λαχείον τής ΙΑ περιόδου. 
Έπωλήθησαν κατά το Ιίρωτόκολλον ίξελέγξεως Γραμμάτια

27,300 άτινα προς δραχ. 3 έκαστον 
φέρουσι................................................. Δρ. 81,900

Είσεπράχθησαν μέχρι τοΰδε εκ 

Γραμματίων 26,131 ΔΡ. 78,393
καί καθυστερεΐται ύπό διαφόρων Προ 
ξένων καί άλλων το τίμημα 1169 
Γραμματίων φερόντων . » 3,507 81,900

’Εκ του ώς ανωτέρω είσπραχθέν- 
τος τιμήματος Γραμματίων 26,131. Δρ. 78,393
Α' Είσήχθησαν εις τό ταμείον τής 

Εταιρίας (διπλ. άπόδετξις 60) . Δρ. 3,891
Β' Εις Εθνικήν Τράπεζαν διά τοΰ 

προσωρινώς διευθύνοντος τό Τα 
μεϊον κ. Γ. Νικολαίδου ώς ή ύπ’ 
άριθ. 66 άπόδειξίς της τής 13 
Φεβρουάριου 1886 . . . . » 10,400

Γ' Εις τήν ιδίαν Τράπεζαν διά τοΰ 
ίδιου ώς ή ύπ ’ άριθ. 77 τής 19 
Φεβρουάριου έ. έ. άπόδειξίς της . » 5,500

Δ' Εις τήν ιδίαν Τράπεζαν διά τοΰ 
ίδίουώς ή ύπ’ άριθ. 78 τής 20 
Φεβρουάριου έ. ε. άπόδειξίς της . » 19,532,55

Εις μεταφοράν. . . Δρ.39,323,55 78,393
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Έκ μεταφοράς . . Δρ. 39,323.55
Ε' Έδόθησαν μέχρι τοΰδε διά προμή

θειαν των πωληθέντων καί των ό

ποιων τό τίμημα εΐσεπράχ^η
Γραμμ. 26,131 έκδραχ. 78,393 Δρ. 7,516.60 

ς·' Έπληρώθησαν μέχρι τοΰδε εις έ-
ξαργύρωσινκερδησάντωνκλήρων. » 20,966.40 
ήτοι:

1 · ό 1 ος . Δρ. 6,825
2. ό 2οςκαί

3ος άνά Δρ.2,730.—» 5,460

2.έκτων 7» 546.—» 1,092
6.έκτων 10» 136.50» 819

124. έκ των

180.» 54.60» 6,770.40

Δρ. 20,966.40

Ζ Προσέτι έπαρουσίασεν λογαρια
σμόν ιδιόχειρον του άποβιώσαντος 
Ταμίου Π. Έμ. Γιαννοπούλου, 
εκ τοΰ όποιου φαίνεται ότι ό δια
χειριστής του Λαχείου κ. Ν.Φραν- 
τζης δεν έπιστώθη δι’έκδόσεως 

διπλοτύπου μέ τό ποσόν. . . Δο. 1,890.80
Η Εις πληρωμάς διαφόρων ένταλμ. 

ητοιτοΰ ύπ’άριθ. 1 Δρ. 234.70
» 3 )) 370.—
)) 4 )> 180.—
)) 5 )) 120.—
)) 6 )) 182.—
» 7 )) 350.—
» 8 )) 60.—
)) 9 )) 515 —
» 2 )) 250.—
» 12 )) 564.45

78,393

ρίς μεταφοράν. . Δρ. 2,826.15 Δρ 69,697.35 78,393
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Έκ μεταφοράς. Δρ.2,8‘2t). 15 Δρ. 69,697.35 78,393
ήτοι τοΰ ϋπ’άριθ. 18 )) 350.—

» 19» 488.25
» 13» 250.— 3,914.40

Δρ. 73,611.70
Προς συμπλήρωσιν των εισπράξεων 

υπολείπονται........................................ » 4,781.30

Δρ. 7^,393.00 78,393

διά τάς οποίας μ’έπληροφόρησεν ό διαχειριστής, δτι ικανόν ποσόν 
καλύπτεται άπό έξοδα μη τακτοποιηθέντα καί ότι υπάρχει έν τώ 
Ταμείω εις χαλκόν καί εις διάφορα Γραμμάτια ποσόν ικανόν νά 
ισοζυγίση τό ανωτέρω έκ δραχ. 4,781.30·

Τό παρόν συνετάχθη καί ΰπεγράφη άμα τη επιθεωρήσει σή- 
μ.ερον την τετάρτην Μαρτίου τοΰ 1887 έτους.

Ό Διαχειριστή;

Ν. Ζ. ΦΡΑΝΤΖΗΣ

Ό επιθεώρησα; τήν διαχειρισιν

X. Δροςινης

Ilpbc, το Ατοοκητικόν ΣνμβονΑιον 
τής έν Άθήναις ΆρχαυοΛογτκηο, ΈταιρΙαο.

Συνεπείς τής δοθείσης μοι υπό τοΰ Διοικητικού τούτου Συμ
βουλίου κατά τήν συνεδρίασιν αύτοΰ τής 5 τρέχοντος εντολής 
περί έξακριβώσεως των κονδυλίων έξ ών απαρτίζεται τό έκ δρ. 
56,163 77/00 ποσόν, δπερ έν τή καταστάσει τής περιουσίας τής 
Εταιρίας τής 31 Δεκεμβρίου 1886 φαίνεται ώς όφειλόμενον 
ΰπο τοΰ Δημοσίου έκ προκαταβολών γενομένων υπό τής Εται
ρίας διά λογαριασμόν τοΰ Δημοσίου, ύποπτευόντων μάλιστα 
τινών εκ των κυρίων Συμβούλων, ότι ενδεχόμενον ό άποβιώσας 
Ταμίας τής Εταιρίας νά έχρέωσε τό Δημόσιον με τό τίμημα 
τής προ ετών εκπλειστηριασθείσης οικίας Λασσάνη καίτοι μή 

πραγματοποιηθείσης. τής άγοράς αυτής, λαμβάνω τήν τιμήν νά
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πληροφορήσω το Συμβούλιου, ότι διελθων τό Καθημερινόν βι

βλίου του Ταμείου τής Εταιρίας από του έτους 1877 καί εντεύ
θεν, καί παραβαλών τάς διά λογαριασμόν του Δημοσίου γενο- 
μένας ύπό τής Εταιρίας προκαταβολής, καί τά πρός πληρωμήν 
των προκαταβολών έκδοθέντα άπό τό Υπουργείου τής Παιδείας 

καί έξοφληθέντα ύπό τής Εταιρίας χρηματικά εντάλματα, ού- 
δαμοϋ άπήντησα νά γίνηται λόγος πληρωμής τίνος διά τήν οι
κίαν Λασσάνη' τό δε φαινόμενον ώς όφειλόμενον ύπό του Δη
μοσίου έκ προκαταβολών προέρχεται κυρίως έκ τών προκατα- 
βληθέντων διά τήν αγοράν τής οικίας Λύτσικα κατά μέν τό
1883 δραχ. 3,572 κατά δέ τό 1884 δραχ. 51,428, ήτοι τό 
όλον δραχ. 55,000, τών ύπολειπομένωνδραχ. 1163 77/θθ'πΡ°· 
ερχομένων ’ίσως έξ ΰπολειπομένου ποσού μικρών τινών κονδυλίων 

προκαταβολών.
Διατελώ με σέβας.

Έν Άθήναις τήν 9 Μαρτίου 1886.

Ευπειθέστατος

X. Δροςινης

Πρός τό Διοικητικόν Σνρ,βονΑιον 
τής έν 'Αθηναίο 'Αρχαιολογικήο Εταιρίαν,.

Συνεπείς τής έν τή συνεδριάσει τής 7 τρέχοντος έκφρασθεί- 
σης ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου επιθυμίας τού νά εξελέγξω 
καί άπασαν τήν άπό τού 1876-1885 διαχείρισιν τού μακαρί
του πρφην Ταμίου Π. Έμ. Γιαννοπούλου, έπελήφθην τής ερ
γασίας αυτής συμπράττον τος καί τού Έπιμελητού τού Μου
σείου κ. Άθ. Κουμανούδη.

Καί πρώτον παρεβάλομεν άπάσας τάς έν τφ Καθημερινώ βι- 
βλίιρ καί τω βιβλίω Ταμείου έγγραφάς μέ τά στελέχη τών 
εκδοθέντων διπλοτύπων είσπράξεως, καί τών έξοφληθέντων χρη- 

ματικών ένταλμάτων άπό τού έτους 1876 μέχρι τού 1885 συμ
περιλαμβανομένου καί εύρομεν αυτά συμφωνούντα καθ’ολοκλη
ρίαν ώς πρός τάς εισπράξεις καί τάς πληρωμάς. ’Ακολούθως
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προέβημεν εις την έξέτασιν των μερίδων ((προκαταβολαί λο

γαριασμέ Δημοσίου, καί προκαταβολαί λογαριασμέ Εταιρίας» 
ώς καί των μερίδων «άπόληψις προκαταβολών λογαριασμέ Δη

μοσίου, καί άπόληψις προκαταβολών λογαριασμέ 'Εταιρίας», 
συγκεντρώσαντες εις πίνακας όλα τα έν τοΐς βιβλίοις κονδύλια 
υπό τους ανωτέρω τίτλους τά αθροίσματα τών όποιων εύρομεν 
κατά πάντα συμφωνοΰντα με τά έν τοΐς έτησίοις ισολογισμούς 
σημειούμενα ποσά- μετά ταΰτα έπελήφθημεν της κατά κονδύ- 
λιον έξετάσεως τών γενομένων απέναντι τών προκαταβολών εισ
πράξεων ίνα φθάσωμεν εις τό εΰχάριστον σημεΐον τοΰ νά έξα- 
κριβώσωμεν τά κονδύλια έξ ών απαρτίζεται ή έν τη καταστά- 
σει της περιουσίας τής εταιρίας τέ 1886 φαινομ.ένη καθυστέ- 
ρησις τών μεν λογαριασμέ τοΰ Δημοσίου προκαταβληθέν-
των......................................................................Δρ. 56,163.77

τών δέ λογαριασμέ τής Εταιρίας ...» 462.35

ών τό ποσόν άνέρχεται εις............................Δρ. 56,626.12

Έκ τής έξετάσεως δθεν άνεκαλύψαμεν ότι έκ μεν τών λογα
ριασμέ τ°θ Δημοσίου προκαταβληθέντων οφείλονται κατά τά 
βιβλία τοΰ υπολόγου:

α') Αί διά τών ύπ’άριθ. 159 τοΰ 1883 καί 154 τοΰ 1884 
χρηματικών ένταλμάτων τής Εταιρίας καταβληθεΐσαι διά την 

αγοράν τής οικίας τοΰ κ. Λύτσικα. . . Δρ. 55,000
β') At διά τοΰ ύπ ’ άριθ. 95 τοΰ 1885 κα- 

ταβληθεΐσαι τέ Γενικέ Έφόρω κ. Καββαδία. » 500
Δρ. 55,500

Έκ δετών λογαριασμέ τή? Εταιρίας προ- 
καταβληθεισών οφείλονται at διά τοΰ ύπαριθ.
247 τοΰ 1883 χρηματικοΰ έντάλματος τής Ε

ταιρίας προκαταβληθεΐσαιτέ Κ.Δημητριάδη. » 1,000
καί υπολείπονται πρός συμπλήρωσιν τών οφει- 
λομένων ώς ανωτέρω έκ τών προκαταβολών . » 126.12

Δρ. 56,626.12

’Αλλά τοΰ τελευταίου κονδυλίου τφν δραχμών 126 12/00 δεν
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ήδυνήθημεν νά έξακριβώσωμεν την πηγήν μ ’ όλας τάς έπαναλη- 

πτικάς έρευνας καί τάς άναφυλλίσεις των βιβλίων, καί τοΰτο 
διότι κατά τά πρώτα έτη δεν έτηρεΐτο ή επικρατούσα ήδη τά- 
ξις, καί δεύτερον διότι εις πολλά εντάλματα του υπουργείου πε- 
ριείχοντο διάφορα κονδύλια τά πλεΐστα των όποιων δεν ένεγρά- 
φοντο εις τά βιβλία διακεκριμένως, έπήλθε δέ κατά τό έτος 1882 
καί τό νέον νομισματικόν σύστημα έκ του όποιου ενδεχόμενον νά 
έπήλθεν ή μικρά αύτη διαφορά.

Τό κατ’ εμέ φρονώ οτι, άφ ’ ού δεν έγένετο καταφανής ή πη
γή έξ ης προέρχεται ή οφειλή τών δραχ. 126 12/00 πρέπει τό 
ποσόν αυτό ν’ άπαλειφθή έκ της περιουσίας της Εταιρίας του 
1887 έ'τους.

Μεταρρυθμιζόμενων δθεν τών μερίδων τών προκαταβολών εις 
τά πραγματικώς όφειλόμενα, ώς ή έπεξεργασία απέδειξε, ήτοι 
της μέν μερίδος «προκαταβολαί λογαριασμού Δημοσίου» μετά 
την άφαίρεσιν του τιμήματος τής οικίας του κ. Λύτσικα, οπερ ό 
μακαρίτης Γιαννόπουλος εΐσέπραξε άπό τό Κεντρ. Ταμεΐον δυ
νάμει τοΰ ύπ’άριθ. 1488 του 1884 χρηματικού έντάλματος του 
'Υπουργείου τής Παιδείας καί δέν έπίστωσε μέ τά ποσόν αύτοΰέκ 
δρ. 55,000 την μερίδα ταύτην δι ’ έκδόσεως διπλοτύπου άποδεί 
ξεως καί έγγραφής αυτών είς τά βιβλία τοΰ Ταμείου καί οπερ 
πρέπει νά σημειωθή εις την κατάστασιν τής Εταιρίας ώς χρέος 
αύτοΰ, περιοριζομένης εις μόνον τό υπό τοΰ Γενικοΰ ’Εφόρου 
οφειλόμενον ποσόν έκ δραχμών 500. Τής δέ μερίδος «προκατα
βολαί λογαριασμέ Εταιρίας» εις τό υπό τοΰ κ. Κ. Δημητριά- 
δου οφειλόμενον ποσόν έκ δραχμών 1000’ τακτοποιούμενων ούτω 
διά τό μέλλον άμφοτέρων τών μερίδων.

Πρός ευκολίαν τοΰ διαχειρισθησομένου τό Ταμεΐον τής Ε
ταιρίας συνέταξα ύπό τάς προεκτεθείσας βάσεις, κατάστασιν τής 
περιουσίας τής Εταιρίας (ήν έσωκλείω έν τή παρούσιρ), έν ή 
σημειοΰται αύτη τροποποιημένη κατά τά αποτελέσματα τής 
έξελέγξεως, καί μέ τάς αναγκαίας δι’ έκάστην τροποποίησιν πα
ρατηρήσεις.

Μετά τάς ανωτέρω εργασίας έπελήφθημεν τής έξελέγξεως τής 

^ιαΧ,ειΡ'σεωι; τ°ύ Λαχείου τής Εταιρίας' προβάντες είς την συγ-
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κέντρωσιν των είσπραχθέντων απέναντι του Λαχείου έκαστης 
περιόδου εΰρομεν ότι καί εις αυτό τα αποτελέσματα της συγκεν- 
τρώσεως των μερίδων είναι σύμφωνα μ.έ τους ετησίους ίσολογι- 
σμ,ούς, δεν προέβημεν δέ εις λεπτομερεστέραν έξέτασιν των πρό 
του 1883 Λαχείων, διότε κατά τον Δεκέμβριον του 1884 διω- 
ρίσθη ΰπό του Διοικητικού Συμβουλίου επιτροπή προς εξέλεγ
αν των πρό της εποχής εκείνης Λαχείων, ητις έθεώρησε την 
διαχείρισιν αυτήν καλώς Ι'χουσαν , άπαλείψασα συνάμ.α καί τινα 
καθυστερούμ.ενα. Τα δέ άποτελέσματα τής έξελέγξεως των Λα
χείων των περιόδων Η' Θ' καί I' (διότι ή ΙΑ' είναι είσέτι εκκρε
μής) άπέδειξεν ότι τό τίμημα των έκποιηθέντων κλήρων είσή- 
χθη ανελλιπώς εις τό Ταμεΐον δι ’ έκδόσεως τακτικών διπλοτ. 

άποδείξεων.

Δεατελώ μέ σέβας.

Έν Άθήναις τήν 19 Μαρτίου 1887.

Ευπειθέστατο;

X. Δροςινης

Σημ. Νϋν 6 !ν σελ. 5 προσωρινός λογαριασμός τοΰ Λαχείου είνε μεταβεβλη- 
μίνος διότι χαι χερδ^σαντες κλήροι του Λαχείου και χρηματικά εντάλματα της 
Εταιρίας επληρώθησαν Ικ τοΰ σημειουμενου υπολοίπου, οπερ ηδη σχεδόν εςην- 

τλήθη.

26 Μαρτίου 1887 ■
( Έκ του Γραφείου τον Λαχείου)
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εσόδων και εξόδων της

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΚΥΡΙΑ ΕΣΟΔΑ

Α. Σγνδρομαι. Τακτικού........................  ΔΡ·
» ’’Εκτακτοι...................................................................... »

Β. ΤΟΚΟΙ ΕΝ Γενει. *Εχ χρεωγράφων και καταθέσεων.................... »
Γ. Μέρισμα. 1 Εκ μετοχών ’Εθνικής Τραπέζης 25.........................(α) »

Δ. Δημ. Χρεόγραφα. Έξαργύρωσις κληρωθεισών ομολογιών ... »
Ε. Μογςεια. Έξ εισιτηρίων εις αυτά .   »
ς·. Λαχειον. Περίοδος ΙΑ '. .    »

» » I'.................................................................... »
» » Η'.................................................................................. »

Ζ. Διάφορά................................................................................................ (β) »
Η. Ενοίκια................................................................................................. »
Θ. Εφημερις Αρχαιολογική....................................................................»

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

I. Αποληψις. Προκαταβολών λογαριασμώ Δημοσίου ..... »
» » » 'Εταιρίας................................... »
» εντόκων καταθέσεων................................... »

ΙΑ. Εθνική Τράπεζα.................................................................................. ........
Τπολοιπον Ταμειογ. Τήν 31 Δεκεμβρίου 1885 .....................................»

(α) ’Ήτοι τών 25 μετοχών της Εταιρίας και
» 20 » έκ του κληροδοτήματος 'Ρώμα.

25

(β) 'Υπερτίμησις χρυσών νομισμάτων .... Δρ. 2,427.43 
Δωρεά αμοιβής Ν. ’Αναστασίου δρ. 400.—
Κληρωθέν λαχεΐον’Αχιλλοποΰλου » 44.90 # 444 90
Πώλησις πετρών άνασκαφών...............................» 763.—
Πρόστιμου φύλακος................................................ » 20.—

3,645.33

Όλον εισπράξεων. Δρ.

6,270
7,420

~8g~403~
6,375

3,891
60,784

450

39,511
4,537
1,500

4,222 03

13,410

24,778
7,517
1,729

65,125
3,645

40
2,437

ΪΪΜ83"

45,549

163,933

4,221

25

60

90
33

60

68

87

55

03

168,154 58
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1886.

ΠΛΗΡΩΜΑΙ

ΚΥΡΙΑ ΕΞΟΔΑ

Α. Γραφειον.
Γραφική (ίλη, χάρτης, τυπωτικά, ταχυδρομικά κλπ.

>ι Βιβλιοθήκη, αγορά βιβλίων και δετικά...............................

Β. Μοτςεια. Προσωπικόν κλπ....................................................................
» Άρ/αιοθήκαι, συγκολλήσεις και απεικονίσεις αρχαίων .
» ’Αγορά αρχαίων..........................................................................

Γ. Αρχαία. Έπισκευαι και αναστηλώσεις μνημείων.........................
Δ. Αναςκαφαι. Έν Άθήναις Άκροπόλεως...............................................

» » Παλαιάς άγορας..................................................
» » Όλυμπιείου . .....................................
» Έλευσΐνος. . ....................................................................
» Έπιδαόρου.......................................................................................
» Άμφιαρείου.................................................................................
» Μυκηνών.........................................................................................
» Έν Ιίειραιεΐ.................................................................................
» Έν ’Ερέτρια...........................................................................

Ε. Επαρχ. Αρχαιότητες. Έπιμίσθιον εφόρων, μισθοί φυλάκων έπαρχια-
κώνΜουσείων και μνημείων.........................

ς. Εφημερις Αρχαιολογική . ...........................................................
Ζ. Ακίνητα. ’Αγορά τοιοότων έν Έλευσΐνι κλπ.......................................
Η. Λαχειον. ΙΙερίοδος ΙΑ'...........................................................................

» » Γ..........................................................
» » Θ'............................................................................
». » Η'.............................................................................................................

Θ. Τοκοι..........................................................................................................
I. Διάφορά....................................................................................................

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΙΑ. Εθνική Τραιιεζα

Εταιρίας .

ΤΠΟΛΟΙΠΟΝ διαγειρίσεως άποβιώσαντος ταμίου Π. Γιαννοποΰλου μή
παραδοθέν...................................................................................................

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ διαχειρίσεως προσωρινού ταμίου χ. Νικολαίδου τής 31 
Δεκεμβρίου 1886 μεταφερόμενον εις τό 1887.....................................

Όλον δαπανών.

Δρ. 4,200
» 1,566 90
)) 1,936 10

7,703
)) 5,880 —

)> 4,422 55
)) 8,167 35

18,469 90
)) 91 90
)) 15,982 90
)) 10,945 51
)) 3,995 40
)) 5,370 —

)) 3,655 50
» 6,702 —

» 6,687 60
)) 468 75
» 1,200 85 55,008 51

» 6,838 85
)) 5,948 95
)) 2,135 75
)) 4,224 —

)) 28,221 36
)) 65 78
» 45 — 32,556 14
)) 3,777 50
)) 5,531 60

138,062 10

)) 10,000 _

» 3,700 — 13,700 --
151,762 Το

)) 12,501 38

)) 3,891 10

Δρ. 168,154 58
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ της περιουσίας τιις αρχ

'Υπόλοιπα 31 Δεκεμ. 1885 Πράξεις κατά το 1886

Μ ΕΡΙΔΕΣ

Χρέωσις Πίστωσες Χρεωσις Πίστωσις

Α. Ακίνητα. Οικόπεδα και οΐκίαι έν Άθήναις,
Κηφισία και Έλευσΐνι .... 25,311 33 2,135 75

Β. Εθνική Τραπεζα. 15 μετοχαι αυτής . 59,253 10

Γ. » » Κατάθεσις έντοκος . 1,500 42 1,500 42

Δ. Δημ. Χρεόγραφα..................................(α) 254,509 92 7,517 _
Δωρεά’Επιτροπ. Φιλάρχαιων Δρ. 180,000.92

Έξ άγορας. » 74,509.—

Δρ. 254,509.92

Ε. ΠρΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ. Λογαριασμω Δημοσίου 95,675 57 39,511 80

» » Εταιρίας. 1,300 3,700 — 4,537 65

(Τ'. Εθνική Τραπεζα......................................... 65,540 10 10,000 —

Ζ.Ταμειον......................................... . 4,221 03 163,933 55 151,762 10

441,771 37 65,540 10 179,769 30 204,828 97

441,771 37 65,540 10

621,540 67 270,369 07

270,369 07

351,171 60 ισοζύγιον

(α) ΚατατεθειμΑαι εις ’Εθνικήν Τράπεζαν :
125 όμολογ. δανείου των 6 Εκατομμυρίων 
135 όμολ. δανείου των 60 »
235 » » » 4 »
118 » » » 10 »
366 » » » 25 » 9 °/0

8 » » » 25 » 8 °/0
15 μετοχαΐ της ’Εθνικής Τραπίζης
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ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1886.

'Τπόλοιπα 31 Αεκεμ. 1886

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Χρέωσις Πίστωσι

27,447 08 Λογαρ. τοΰ 1885 Δρ. 25,311.33
» 1886 8 27,447.08 πλώ„3ρ 2.435.75

59,253 10 ελατ. δρ. 1,500.42

246,992 92
ΐ) 1885 » 254,509.92
8 1886 ,, 246,992.92 ?λατ. » 7.517 -

56,163
» 1885 » 95,675.57

77 8 1886 * 56.163-77 „ 39.511.80

462 35 » 1885 » 1,300.—

8 4886 8 462·35?λ«τ. » 837.65
55,540 10 » 1885 » 65,540.10

16,392 48
» 1886 » 55,540.10 πλι?ον „ 10.000.—
» 1885 » 4,221.03_ 8 1886 » 16,392.48 πλ^ον „ 12,171.45

406,711 70 55,540 10 δρ. 24,307.20 δρ. 49,366.87 
» 24,307.20

Έλάττωσις της Ιταιρικης περιουσίας τό 1886 Δραχ. 25,059.67

ΠΑΡΑΘΕΣΙΣ

55,540 10 Λογαριασμός τοΰ Ιτους 1885 Δρ. 376,231.27
» » 1886 » 351,171.60

351,171 60
Διαφορά ίπ Ί'λαττον,ώς άνωτε'ρω Δρ. 25,059.67

2
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ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Α'. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1858 - 1885 1886 "0 Λ or

ΚΥΡΙΑ ΕΣΟΔΑ

ΣγνδρΟΜΑΙ ’Ετήσια!....................... Δρ. 148,061 ,-- 6,270 25 154,331 25
» ’Έχχα/.χοι .... )> 55,884 71 7,140 _ 63,024 71
» Ειδικαι........................ )) 52,745 53 52,745 53

ΤΟΚΟΙ καί Μερίσματα. Έν γένει . )) 384,354 27 24,778 60 409,132 87
Δημοσία Χρεόγραφα. Έξαργύρωσ.

κληρωθ. όμολογ. )) 181,127 52 7,517 — 188,644 52
Μογςεια. Έξ εισιτηρίων. )) 11,716 25 1,729 — 13,445 25
Ακίνητα. Ποίλησις άκινη'χων . )) 10,258 93 10,258 93

» ’Ενοίκια............................. )) 6,450 73 40 — 6,490 73
Κληροδοτήματα .............................. )) 12.920 72 12,920 72
Διάφορά ......................................... )) 7,212 41 3,645 33 10,857 74
Αρχαιολ .Εφημερις (παλαιά)καικα-

τάλογοι των εν τοΐς
Μουσείοις αρχαίων. )) 1,882 18 1,882 18

» » Νέα τής Γτι I Ιεριοδ. ))' 3,396 20 2,137 60 5,533 80
Επιστροφή Χρημάτων .... )) 1,720 09 1,720 09
Λαχειον.................................... )) 868,886 72 65,125 90 934,012 62

1,746,607 26 118,383 68 (α) 1,864,990 94

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Δάνειά............................................... )> 164,732 14 164,732 14
ΠρΟΚΑΤΑΒΟΛαι. Άποληφθεΐσαι. )) 426,098 90 45,549 87 471,648 77
Βιομ. Τραπεζα. Άλληλόχρεως λο-

γαριασμός . . . . )) 839,116 92 (β) 839,116 92
ΙΙαρακαταθηκαι .............................. )) 12,632 59 12,632 59
Ταμειον. Υπόλοιπα διαχειρίσεως

μέχρι του 1885. )> 4,221 03 4,221 03

3,193,408 84 163,933 55 3,357,342 39

(α) Κύρια έσοδα. . Δρ. 1,864,990.94
(β) Διάφοροι λογαριασμοί . . « I,492,3a1.45

Δρ. 3,357,342.39
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ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΤ ΕΤΟΥΣ 1858-1886.

Β'. ΠΛΗΡΩΜΑΙ 1858 - 1885 1886 "ΟΛον

ΚΧΡΙΑ ΕΞΟΔΑ

Γραφειον. Προσωπικο'ν,τνπωτικά,έξοδα
διάιοορα και Βιβλιοθήκη. Δρ. 76,757 07 7,703 — 84,460 07

. Μοτςεια. Προσωπικόν, άρχαιοθήκαι,
φυλακεϊα,επισκευαι και συγ-
κολλήσεις αρχαίων . )) 132,465 99 10,302 55 142,768 54

Αγοραι Αρχαιοτήτων .... » 224,920 59 8,167 35 233,087 94
Αρχαία. Άνασκαφάί Ιν γε'νει . . )) 431,138 25 55,008 51 486,146 76

» Έπισκευαι και αναστηλώ-
σεις μνημείων .... )) 26,033 31 91 90 26,125 21

Επαρχ. ΑρχαιΟΤ. ΙΊροσωπ. έφορων
και ουλάκων επαρχ. Μου-
σείων και μνημείων , » 71,834 10 6,838 85 78,672 95

» Περισυναγωγή και μεταφορά 4
αρχαίων............................. » 3,305 83 3,305 83

ΤΟΚΟΙ. Έν γε'νει............................. » 22,563 87 3,777 50 26,341 37
Ακίνητα......................................... )) 21,068 75 2,135 75 23,204 50
Διάφορά. Ποσοστά εΐσπράκτορ., έκ-

μαγεία αρχαίων κτλ. » 5,387 87 5,531 60 10,919 47
» Ηροτομαι προε'δ. Έταιρ. )) 1,696 43 ■ 1,696 43
» Συνδρομαι εις ξένους προς

συντέλεσιν άνασκαφών . » 446 43 446 43
Απρόβλεπτα................................... )) 1,886 18 1,886 48
Δημοσία Χρεωγραφα........................ )) 275,792 30 275,792 30
Μετοχαι Εθν. Τραπεζης . . . » 22,322 43 22,322 43
Λαχειον......................................... )) 364,657 53 32,556 14 397,213 67
Ακίνητα. Έπισκευαι. » 671 15 671 15
Αρχαιολ. ΕφΗΜ.(Νε'α Γηί Περιο'δ.). )> 31,944 15 5,948 95 37,893 10

1.714,892 23 138,062 10 1,852,954 33

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Δάνειά.............................. )) 65,625 — 65,625 _
ΠρΟκαταβολαι. Άποληπτέαι )) 521,880 53 3,700 — 525,580 53
Βιομηχ. Τραπεζα . . 839,116 92 839,116 92
Παρακαταθηκαι . 10,838 57 10,838 57
Λάθη Λογιστικά . 267 87 267 87
Εθν. Τραπεζα. . 34,459 90 10,000 — 44,459 90
Ταμειον .... • )) 2,106 79 16,392 48 18,499 27

3,189,187 81 168,154 58 3,357,342 39
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TOT ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ 

ΙΙΕΡΙΟΛΟΥ.

ΠΙΣΤΩ ΣΙΣ

ΔΑΠΑΝΑΙ ΕΝ ΕΤΕΙ 1885

1) Μισθός προσωπικού ώς τά εντάλματα άριθ.
4, 45, ΙΟΙ, 118, 133, 150, 172, 194, 
214 X δρ. 250 κατά μήνα .... Δρ.

2) Χάρτης, λτθοχάραξις, τύπωσις, αρίθ
μησες καί δετικά στελεχών, ώς τά εν
τάλματα 28, 80, 91, 201 . . . . »

ΕΝ ΕΤΕΙ 1886
3) Έξαργόρωσις 144 κερδησάντων κλή

ρων ώς τά έντάλμ. 74, 184, 236,128. »
4) Προμήθεια πωλησάντων τους 22,697

κλήρους τής Περιόδου ταΰτης, ώς τό 
ένταλμα 75................................................ »

5) ’Έξοδα διάφορα. 'Ένταλμα 123 . . »
6) ’Αμοιβή προσωπικού· » 99... »

7) Έξαργυρωτεοι χερδήσαντες κλήροι μή 
παρουσιασθέντες Ι’τι ήτοι 1 έκ των Ιπτά »

» 1 » δέκα »
» 54 έκ των Ιχα-

τόν όγδοήκοντα X 45.40 »

Καθαρόν κε'ρδος έκ τοΰ λαχείου τής 1' Περ. Δρ.

3,000

2,426 20

94,679 04

6,515 25
,4377 10

650 —

453 94
443 48

2,451 60

5,426 20

28,221

33,347

3,019

16,366"
31,724

68",09Γ

36
36

02
38
42
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΤΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟ

Περιέχονσα το vjtoJouror αύτής τής 31 Δεκεμβρίου 1886 συμ

του άποβιώσαττος Ταμίου

ΜΕΡΙΔΕΣ

12,501.38

Ακίνητα. Οίκο'πεδα και οικίαι έν Άθη'ναις 
Κηφισία, ΈλευσΤνι κλπ. .

Μετοχαι Εθν. Τραπεζης . . .
ΧρεΩΓΡΑΦΑ Δημοσίου..........................
ΓΙρΟΚΑΤΑΒΟΑΑΙ λογαριασμοί Δημοσίου 

» » Εταιρίας
Εθνική Τραπεζλ..............................
ΟφΕΙΛΟΜΕΝΑ από τον άποβιαίσαντα Ταμίαν 

Π. Γιαννόπουλον
έκτοϋυπολ. τήςδια/ειρίσεώςτου δρ. 

β) έκ τοΰ έξοφληθέντος υπ’ άρ. 1488 
του έτους 1884 χρηματ. εντάλ
ματος του 'Υπουργείου της Παι
δείας, έκδοθέντος πρός έξο’φλησιν 
τοίί προκαταβληβέντος Οπό της 
Εταιρίας ποσοϋ διά την αγοράν 
της οικίας του κ. Λύτσικα, οπερ 
εΐσπράξας από τό Κεντρικόν Τα- 
μειον δέν είσήγαγεν εις τόΤαμεϊον 
δι ’ εκδο'σεως διπλοτύπου είσπρά- 
ξεως και έγγραφης εις τά βιβλία. »

Δρ.

55,000.—

Το ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ της 31 Δεκεμβρίου 1886 
(διαχειρίσεως κ. Γ. Νικολαίδου) . . Δρ

Άφαιρουμένης τής πιστιόσεως απάτην χρέω- 
σιν. . ................................................... . »

Ή περιουσία της 'Εταιρίας περιορίζεται εις »
εν ω κατά την συνταχθεΐσαν κατάστασιν 
ανέρχεται εις... "....................................... »

τίτοι Ιλαττον κατά.................................................... »
αίτινες πρέπει νάθεωρηθώσιν ώς παράλειμμα 

καί νά άπαλειφθώσιν έκ τής περιουσίας ίνα 
μη επέρχηται εις τό μέλλον σύγχυσις.

'Υπόλοιπον
της 3ί Δεκεμβρίου 1886 

τακτοποιηθεν 
μετά. την εξέλεγαν

Χρέωσις

27,447
59,253

246,992
500

1,000

67,501

3,891

406,585

55,540

351,045

351,171

126

Πίστωσις

(6)
55,540

55,540

10

10
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ΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1887

ψώνως προς τα άποτεΐέσματα της έζεΜγζεως της όιαχε/,ρίσεως 

Π. Έμμ. ΓLavroKob.loo.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(α) 'Qq προς zap προχαζαβοΐάρ. Τό υπόλοιπον της περιουσίας τής Αργαιολο- 
λογικής Εταιρίας της 31 Δεκεμβρίου 1886 ώς προς τας προκαταβολάς λο
γαριασμού Δημοσίου άνέρ/εται κατά την συνταχθεΐσαν κατάστασιν της 31
Δεκεμβρίου 1886 εις.....................................................................Δρ. 56,163-77

Άλλ’ εκ του ποσού αύτοΰ έσημειώθη ώς οφειλή του πρώην 
Ταμίου τό εισπραχθέν παρ' αυτού τίμημα τής οικίας του
κ. Λύτσικα ώς αντίκρυ............................... Δρ. 55,000.—

Προσετέθησαν εις τάς προκαταβολάς λογα
ριασμοί τής Εταιρίας μέχρι συμπληοώ- 
σεως δραχ. 1000 όφειλομένων από τον κ.
Δημητριάδην προκαταβληθεισών αυτω τό
1883 διά του υπ’ άριθ. 247 εντάλματος. » 537-65 }) 55 537-65

'Υπόλοιπον.....................................
Έκ του ποσού τούτου οφείλονται άπό τον γενικόν έφορον προ- 

καταβληθεΐσαι αυτω τό 1885 διά του ύπ' άριθ. 95 χρηματι
κού εντάλματος τής Εταιρίας δσας φέρει και ή αντίκρυ μερις

Δρ. 626.12

)) 500—

και [Atvoutfcv 6πολοιπον ώς αντίκρυ. Δρ. 226.12

(β) Ή μερις αύτη οέρει υπόλοιπον κατά την συντανθεισαν κατάστασιν τής περιου-
σίας τής Εταιρίας τής 31 Δεκεμβρίου 1886 .....

Άλλ’ επειδή ή εκ τής έξελέγξεως άνακαλυφθεϊσα οφειλή τής 
μερίδος ταύτης ανέρχεται εις δραχ. 1000 άφήρεσα έκ τής 
ανωτέρω μερίδος τού Δημοσίου εις ήν είχον συγχωνευθή έκ 
παραδρομής και προσέθεσα εις τήν μερίδα των προκαταβο
λών λογαριασμω Εταιρίας........................................................

Δρ. 462.35

)) 537.65

και συνεπληρώθη τό ποσόν. 
όσας φέρει ήδη ή αντίκρυ μερις.

. Δρ. 2,000
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ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΤΗΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1886 ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΚΛΕΧΘΕΙΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς την έν ' Αθήναις Γενικήν Σννελενσιν 
της ' Αρχαιολογικής Εταιρίας.

Ύπείκοντες τή άποφάσει τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας, τή 

άνακοινωθείση ήμϊν διά τοϋ ΰπ’άριθ. 44 τής 30 Μαρτίου έ. έ. 
εγγράφου τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, ένησχολήθημεν εις την 
επεξεργασίαν καί έξέλεγξιν των λογαριασμών τοϋ ταμείου αυτής.

Καί πρώτον μέν, λαβόντες άνά χεΐρας τον έν ίσχύϊ οργανισμόν 
τής Εταιρίας καί τά παραδοθέντα ήμΐν βιβλία καί έγγραφα, 
τά άπαρτίζοντα τους λογαριασμούς τής έν έ'τει 1886 διαχειρί- 
σεως, είδομεν ότι την μέν διαχείρισιν ταύτην έξετέλεσαν, ώς 
άμεσοι διαχειρισταί ταμίαι,ό περί τά τέλη Δεκεμβρίου τοϋ έτους 
αΰτοϋ άποβιώσας Π. Έμ. Γιαννόπουλος καί ό διαδεχθείς αυτόν 
κ. Γ. Νικολαίδης μέχρι τέλους τοϋ έτους· τούς δέ ατομικούς λο
γαριασμούς αυτών, μη συνταχθέντας παρά τών ιδίων, συνέταξε 
κατά παραγγελίαν τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου ό αξιότιμος κ. 
Χρ. Δροσίνης, άφοΰ συνεπλήρωσε τάς δέουσας έν τε τφ Καθη- 
μερινφ καί τφ Καθολικψ βιβλίοις τοϋ ταμείου έγγραφούς, καί 

ύπέβαλεν αυτούς εις αυτό δι’έκθέσεως τής 29 Μαρτίου έ. 
τοιούτους, οίοι καί έδημ.οσιεόθησαν,
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"Έπειτα δέ, έξετάσαντες τα στοιχεία των λογαριασμών τού

των, καί παραβαλόντες αΰΐά προς τά ειρημένα βιβλία, καί 
ταυτα πάλιν προς τούς, δημοσιευθέντας τούτους λογαριασμούς, 
εύρομεν αυτούς μεν συμφώνους προς τά βιβλία, τά στοιχεία 
όμως, μάλιστα τά εις την διαχείρισιν του μακαρίτου Γιαννο- 

πούλου άναγόμενα, ούχί μόνον ενιαχού μη συμφωνουντα προς 
τά βιβλία, άλλα καί ελλείψεις καί άταξίας φέροντα.

Καί τά μεν επί της προκειμένης διαχειρίσεως κατά τούς δη- 
μοσιευθέντας λογαριασμούς εξαγόμενα, ήτοι τό έκ δρ. 55,000 
χρηματικόν ελλειμα καί το έκ δρ. 12,501.38, μη παραδοθέν 
υπόλοιπον τού ταμείου, τά έπιβαρύνοντα τον μακαρίτην Π. Έμ. 
Γιαννόπουλον, δι ’ έπαληθεύσεως, ην άντελήφθημ.εν, άναγνωρίζο- 
μεν καί ημείς, καί κηρύττομεν ώς πραγματικά.

Διότι διά μ.έν άντιπαραβολής τών ληφθέντων ύπ’όψει δικαιο- 
λογητικών εγγράφων καί βιβλίων πρός άλληλα, καί δι’άφαιρέ- 
σεως των εξόδων έκ των έσόδων, προκύπτει τωόντι τό δεικνυό
μενο-/ υπόλοιπον των δραχ. 12,501.38.

Έκ δέ των εΰρεθεισών μεταξύ των έγγράφων τής Εταιρίας 
έν σχεδίοις, παρά τού μακαρίτου Γιαννοπούλου συνταχθεισι, κατα
στάσεων τής 2 Μαίου 1884 καί 15 ’Απριλίου 1885 των όφει- 
λομένων τή Έταιρίιρ έπί ταΐς άγοραΐς διαφόρων οικοπέδων καί 
οικιών προκαταβολών, πρός άπόδοσιν τών όποιων έζητειτο κατά 
ταύτας ή έ'κδοσις ένταλμάτων τού Υπουργείου τής Έκπαιδεύ- 
σεως, καί έκ τού παρά τού ίδιου Υπουργείου, διά τού ΰπ’άριθ. 
3774 τής 12 Μαρτίου 1887 έγγράφου του άποσταλέντος τή 
Εταιρία καταλόγου τών υπέρ αυτής έκδοΟέντων έπί τών χρή

σεων 1884, 1885 καί 1886 ένταλμάτων πρός άπόδοσιν τών 
προκαταβολών τής Εταιρίας, έξάγεται ότι μία τών άγορασθει- 
σών οικιών ήτο καί ή τού Παν. Λύτσικα, διά την οποίαν προ- 
κατεβλήθησαν ύπό τής Εταιρίας δυνάμει τών ΰπ’άριθ. 6994 
τής 25 ’Ιουνίου καί 7602 τής 8 ’Ιουλίου 1883 έντολών τού 
Τπουργείου δραχ. 55,000 καί ότι πρός άπόδοσιν τών προκατα' 

βληθεισών τούτων δραχμών έξεδόθη παρά τού Υπουργείου τής 
Έκπαιδεύσεως τό ύπ’άριθ. 1488 τής 16 Αύγούστου 1884 έν 
ταλμα δραχ. 55,000.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:16 EEST - 54.226.8.97



— 27

Τό ένταλμα δε τοϋτο εϊδομεν καί ημείς έκδεδομένον μεν, ώς 
μη ώφελεν έπ’όνόματι Π. Έμ. Γιαννοπούλου ώς ταμίου της 
Εταιρίας, αντί να έκδοθή υπέρ του προεδρείου, αντιπροσω
πεύοντας την ’Αρχαιολογικήν Εταιρίαν καί επί τοΰ Κεντρικού 
Ταμείου, έξωφλημένον δ’ έν αύτω την 18 Αύγουστου 1884 
παρά τοΰ μακαρίτου II. Έμμ. Γιαννοπούλου. Άλλ’ άτυχώς 

ούτε ούτος, λαβών τα χρήματα διά τής έξοφλήσεως τοΰ εν
τάλματος, φαίνεται έκδούς διπλότυπον εΐσπράξεως αυτών, διότι 
τοιοΰτον ούδέν καί μέχρι τέλους τής διαχειρίσεώς του σημειοΰ- 
ται εις χρέωσιν αύτοΰ έν τοις βιβλίοις τοΰ ταμείου τής δια- 
χειρίσεως 1884, 1885 καί 1886, ούτε ό πληρώσας ταΰτα, 
εις αυτόν έζήτησε την διά διπλοτύπου άποδείξεως βεβαίωσή 
τής πληρωμής, παρά τάς διατάξεις τοΰ τελευταίου εδαφίου τοΰ 
άρθρ. 9 τοΰ διά τοΰ Β. Διατάγματος τής 18 ’Απριλίου 1862 
κυρωθέντος ’Οργανισμού τής Εταιρίας.

Επομένως καί τό ποσόν τοΰτο των δραχ. 55,000, όρθώς λο
γίζεται όφειλόμενον παρ’αύτοΰ τή ’Αρχαιολογική Έταιρίγ.

Ούδέν δ’έτερον περί τής περιουσίας τής Εταιρίας έ'χομεν να 
ποοσθέσωμεν εις τά παρά τοΰ είρημένου κ. Δροσίνη εκτεθειμένα 
έν ταΐς καταστάσεσι, ταΐς συνοδευούσαις τούς δημοσιευθέντας 
λογαριασμούς, εΐμή ότι, έρευνήσαντες, ευρομεν έν τή ’Εθνική 
Τραπέζη πάντας τούς έν αύτή κατατεθειμένους τίτλους τής 
Εταιρίας υπάρχοντας την 31 Δεκεμβρίου 1886, ώς ένέχυρον 
διά τό πρός αύτήν χρέος αύτής, τό όποιον όμως, αντί δραχ. 
55,540,10 όσαι σημειοΰνται έν τή δημοσιευθείση καταστά- 
σει, άνήρχετο τότε μετά τοΰ συγκεφαλαιωθέντος τόκου εις δραχ. 
58,159.25 κατά την έξ αύτής έκδεδομένην καί ύποβαλλομένην 

ύφ’ήμών πιστοποίησιν.
Άλλ’έπίτοΰ δημοσιευθέντος ειδικού λογαριασμού τοΰ Αρ

χαιολογικού λαχείου παρατηροΰμεν ότι ή υπηρεσία τοΰ λαχείου 
τούτου δέν φαίνεται έκτελουμένη κανονικώς. Διότι δεν έκρατεϊτο 
δι’αύτό βιβλίον τοιοΰτον, έν τω όποίω έκ τοΰ όλου των κατά 
το οίκειον οργανικόν Διάταγμα κλήρων νά φαίνωνται έκάστης 
περιόδου οί παρά τοΰ διευθύνοντος τό λαχεΐον άποστελλόμενοι 
πρός έκποίησιν κλήροι, οί έκποιηθέντες καί οί μη έκποιηθέντες'
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ουδέ ειδικόν βιβλίον τών κληρώσεων, εν τφ όποίφ νά φαίνωνται 
οί κατά περιόδους τιθέμενοι κατ’αριθμούς είς την κληρωτίδα 
κλήροι καί οΐ εξαγόμενοι τής κληρωτίδος κερδαλέοι. Ούτοι δέ 
οί μη έκποιηθέντες, καθώς καί οί μετά την έκκύβευσιν κηρυ- 
χθέντες κερδαλέοι κλήροι τί έγένοντο. ’Ενώ έκτων βιβλίων τού
των, τοιούτων κρατουμ.ένων, καί εκ των έκάστοτε κατά τάς κλη
ρώσεις συντασσομένων πρωτοκόλλων δύναται πάντοτε νάπροκύ- 
πτη 6 άπαιτούμενος κανονικός έλεγχος.

Παρατηροΰμεν προσέτι ότι ή υπηρεσία τής έκδιδομένης ’Αρ
χαιολογικής Έφημερίδος δεν φαίνεται ήμΐν κανονική· διότι δεν 
παρουσιάζεται λογαριασμός των έκτυπουμένων κατά περιόδους 
τευχών, των διά συνδρομών ή άλλως πως διατιθεμένων, καί 
τών μη διατεθέντων τευχών, τών όποιων ή διατήρησις νά βε- 
βαιώται.

Φρονοΰμεν δέ ότι ή δι ’ εισιτηρίου έπί πληρωμή θέα τών Μυ- 
κηναίων, Αιγυπτιακών καί λοιπών άρχαιοτήτων, τών συγκρο- 
τουσών τό έν τφ Μετσοβίφ Πολυτεχνείο) Μουσεϊον, θά ήτο 
προτιμότερον νά άφεθή Ιλευθέρα πάσης πληρωμής, άφοΰ τοιαύτη 
άφέθη καί ή έν τοϊς άλλοις μουσείοις είσοδος. Διότι αί αρχαιό
τητες αύται, καί μάλιστα αί έξ Αίγυπτου κομισθεΐσαι, είνε καί 
άδικον νά φορολογώνται Θεώμεναι.

Φρονοΰμεν ώσαύτως ότι ή διευθέτησις καί παράστασις τών 
αρχαιοτήτων τούτων, άρίστη άλλως τε έπί εύπρεπεία ούσα προς 
τιμήν του κ. έπιμελητοΰ αυτών, δεΐται προς συμπλήρωσιν τοΰ 

όλου αυτής τής άναγκαιοτάτης έκτυπώσεως τών ήδη έν χειρο- 
γράφοις βιβλίοις υπαρχόντων καταλόγων αυτών, καταρτιζομέ- 
νων είς ειδικούς- καίτοι είδότες ότι τό έργον τής καταρτίσεως 
καί έκτυπώσεως έσεται πολύμοχθον, ώς δεόμενον καί χρόνου 
μακροΰ, καί πόνου πολλοΰ, καί δαπάνης οό σμικράς.

Έκ δέ τής έξετάσεως καί παραβολής τών στοιχείων πρός τά 
βιβλία εύρίσκομεν ότι έπί τών έσόδων μέν τής διαχειρίσεως τοΰ 
Γιαννοπούλου δέν έσημειώθησαν είς χρέωσιν αύτοΰ, ώς μή παρα- 
δοθέντα δήθεν είς τό ταμειον, καί τά ποσά, τά διά τών ύπ ’ 
αριθμούς 88, 112, 113 καί 130 διπλοτύπων είσπραχθέντα ύπό 
τοΰ κλητήρος τής Εταιρίας Θεοδ. Κουτσούλη, άπό τούς κ. κ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:16 EEST - 54.226.8.97



Έλ. 'Ρηγάδην συνδρομ. τοΰ έτους 1886 Δρ. 25.—
Γ. Άντωνιάδην » » » » )) 15.—
Δ. Πετρίδην )) » )) » )) 15.—

καί Β. Γιαννούλην )) )) » )) )) 15.—

Δρ. 70.—
Έπί των Εξόδων δίί έσημειώθησαν εις πί-

στωσιν έπί πλέον . )) 10.—
καί τοΰτο, διότι,ένφτά πληρωθέντα ποσά δυ-
νάμει τοΰ ύπ’άριθ. 140 έντάλματος τοΰ Συμ-
βουλίου τής Εταιρίας, κατα τας συν απτό {Αε -
νας άποδείξεις των ληπτόρων καί την σχετικήν 
κατάστασιν, όρθώς αθροιζόμενα ανέρχονται
είς.................................................Δρ. Γ»63,35
έσημειώθη εις πίστωσιν τό επί του 
έντάλμ. μεταγεγραμμένον ποσόν » 573,35 

ήτοι επί πλέον Δρ. 10,—

Δρ. 80.—
καί ούτως αύται μετά τοΰ προεκτεθέντος υπο

λοίπου των...............................................................» 12,501.38
άναβιβάζουσι τό ώς όφειλόμενον παρά τοΰ 
Γιαννοπούλου υπόλοιπον τής διαχειρίσεως αύ- 
τοΰ τοΰ έτους 1886 εις................................... Δρ. 12,581.38

Άλλ’ομως τό Σ. Διοικητικόν Συμβούλιον φρονοΰμεν οτι δύ- 
ναται κατά τα μέχρι τοΰδε ίσχύοντα, καί όπως μη μεταβληθή 
τό έν τφ δημοσιευθέντι λογαριασμω καθορισθέν υπόλοιπον δραχ. 
12,501.38 τής διαχειρίσεως ταύτης τοΰ μακαρίτου Γιαννοπού
λου, νά έπιδιώξγ) την άπόληψιν καί τοΰ μεκροΰ τούτου ποσοΰ 
των δραχ. 80, έκ των όποιων αί μέν δραχ. 70 δύνανται νά 
θεωρηθώσιν ώς έπιβαρύνουσαι τον έίσπράξαντα, άλλα μη παρα- 
δόντα ταύτας τω ταμία, αί δέ δραχ. 10, ώς έπιβαρύνουσαι τόν 
προκαλέσαντα τήν έκδοσιν τοΰ μνησθέντος ΰπ’άριθ. 140 εντάλ
ματος, σφαλόντα δέ κατά τήν άθροισιν των έν τή συνοδευούση 
αυτό καταστάσει σημειουμένων ποσών.

’Επί τούτοις λαμβάνομεν τήν τιμήν νά παρατηρήσωμεν τή

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:16 EEST - 54.226.8.97



30

Σ. Συνελεύσει οτι κατά τήν ταπεινήν ημών γνώμ.ήν, σχημαΐι- 
σθεΐσαν εκ τε της μελέτης του διέποντος τα. της Εταιρίας ορ
γανισμού, και ιδίως τα άφορώντα εις την διοίκησιν και διαχεί- 
ρισιν της περιουσίας αυτής, καί έκ της έξετάσεως των έκάστοτε 
συνυποβαλλόμενων ώς στοιχείων των λογαριασμών τού ταμείου 
αυτής, έν αΰτω τω Όργανισμω έγκειται κυρίως το αίτιον τής 
κακής ή αμφιβόλου διαχειρίσεως" διότι έν τοΐς στοιχείοις, βι- 
βλίοις καί έγγράφοις, τοΐς κρατουμένοις επί τή βάσει τοιούτου 
’Οργανισμού, έπικρατοΰσι συνήθως ή τε άταξία καί αί έκ ταύ- 
της προκύπτουσαι ελλείψεις, ένεκα των όποιων τά τοιαΰτα στοι
χεία καθίστανται καί ανεπιτήδεια προς ασφαλή έ'λεγχον των 
σχετικών λογαριασμών.

Διότι τής έκ τοιούτου ’Οργανισμού άπορρεούσης διοεχειρίσεως, 
στηριζομένης μάλλον εις την καλήν πίστιν, καί ούχί εις τούς κε- 
κανονισμένους τύπους, εις τούς όποιους στηρίζεται πάσα δοσο
ληψία, υποκείμενη εις λογοδοσίαν καί εις εΰθύνας, επόμενον ήτο 
νά υπεκφεύγωσι πάντα έ'λεγχον ού μόνον τά ήδη παρουσιαζό- 

μενα χρηματικά έλλείμματα, καί τοι προ έτών λαβόντα χώραν, 
άλλά καί αί άλλαι αί περί την διαχείρισιν τών βιβλίων καί έγ
γραφων παρουσιαζόμεναι άταξίαι, καί τοι πάντοτε ίσως συμπα" 
ρομαρτοΰσαι μέν, άλλ’άνορθούμεναι ύπό τού διαχειριστού κατά 
την σύνταξιν τών άπολογισμών* διότι βεβαίως, άφοΰ έγίνοντο 
εισπράξεις χρημάτων καί άνευ έκδόσεως ουδέ διπλοτύπων άπο 
δείξεων, επόμενον ήτο νά καλύπτωνται αί τοιαΰται εισπράξεις, 
αί όποΐαι θά ύπεξέφευγον ίσως καί εις τό μέλλον πάντα έλεγ
χον, έάν ό προ πολλών έτών κατά συνέχειαν δκχχειριζόμενος τό 
ταμεΐον έπέζη, καί συντάττων έξέθετε πάντοτε τον απολογισμόν 
τών εισπράξεων καί πληρωμών τής διαχειρίσεως αύτοΰ κατά 
τά οριζόμενα έν τω άρθρω 9 τού έν. ίσχύϊ ’Οργανισμού τής 
Εταιρίας.

Διότι, ώς πρός μέν τά ’Έσοδα.

Έκ τού βιβλίου τών διπλοτύπων αποδεικτικών είσπράξεως ώφει- 
λεν ό διαχειριστής τού τοιούτου Ταμείου νά κόπτη τά κανονικώς 
μονογεγραμμένα καί ήριθμημένα κατ’αύξοντα άριθμόν άποδει- 
•κτικά· καί διά πάσαν είσπραξιν τό μέν έκκοπτόμενον απόσπασμα
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νά παραδίδη τώ πληρώσαντι, το δέ στέλεχος αύτοΰ να κράτη 
ταυτάριθρον ώς αποδεικτικόν χρεώσεως του Ταρ-είου αύτοϋ.

Άλλ’έκ τοΰ παραδοθέντος ήρΐν, ώς κρατηθέντος τοιούτου βι
βλίου παρά τοΰ ρακαρίτου Γιαννοπούλου, εξάγεται δτι ούτος 
εκοψεν επτά ρόνον, άπδ τοΰ άριθ. 1-6 καί τδ ύπ’άριθ. .32, 

συρπεπληρωρ-ένα αποδεικτικά" έν τοΐς βιβλίοις δρως Προχείρω 
τε καί Καθηρ.ερινφ, σηρειοΐ εις χρέωσίν του, ώς έκκοπέντα τοι- 
αΰτα άπό τοΰ άριθ. 1-50" ήτοι σηριειοΐ εν αύτοΐς καί ιδανικά 
διπλότυπα 43 τον άριθριόν, ώς έκδοθέντα, φρονών δτι ήδύνατο 

βεβαίως καί ακολούθως νά συρπληρώση καί έκδώση δσα καί ώς 
έβούλετο, βοηθούρ,ενος έκ τε των έν τοΐς είρηριένοις βιβλίοις προ- 
γεγενηρ.ένων ύπ’αυτοΰ έγγραφων καί έκ των προϋπαρχόντων 

καλή τη πίστει εις χεΐρας αΰτου, ηδη δέ συνηρρένων έν τοΐς 
στελέχεσιν, άσυρ.πληρώτων ρ.έν, αλλά προύπογεγραρρένων παρά 

των κ. κ. Προέδρου καί Γραρρατέως, άποδεικτικών.
’Έπειτα έκτος τοΰ ειρηρένου βιβλίου των διπλοτύπων αποδει

κτικών είσπράξεως, τό όποιον αυτός, ώς άρεσος διαχειριστής ό 
Ταρίας έκράτει τόσον άτάκτως, ώς έξεθηκαρ-εν, εύρίσκορεν, παρα- 
δοθέν ήρ.ΐν, καί έτερον, παρά τοΰ ρνησθέντος κλητήρος Θεοδ. 
Κουτσούλη, ώς είσπράκτορος, κρατηθέν ώσαύτως άτάκτως καί 
άρεθόδως, ρη στηριζόρενον δέ ουδέ εις ειδικούς καταλόγους των 
εισπρακτέων ποσών, τούς όποιους ό άρεσος διαχειριστής Ταρίας 
ώφειλε κατά καιρούς νά συνάπτη, όπως συνοδεύωσι τό τοιοΰτον 
βιβλίον.

Έκ δέ της παραβολής καί τοΰ τοιούτου βιβλίου πρός τά βι
βλία τοΰ Ταρείου, Ιΐρόχειρον καί Καθηρερινόν, άνεκαλύφθησαν 
τά. ώς προεξετέθη, ρη σηρειωθέντα παρά τοΰ ρακαρίτου Γιαν
νοπούλου εις χρέωσιν τοΰ Ταρείου του ποσά. Άλλα τίνα οί 
Έλεγκταί δύνανται ρετά πεποιθήσεως νά θεωρήσωσιν υπόχρεων 
διά τά ποσά ταΰτα, άφοΰ ό ρέν Ταρίας διά τών βιβλίων τοΰ 
Ταρείου του παοιστά δτι δέν παρέλαβεν αύτά, ό δέ Εΐσπράκτωρ 

ισχυρίζεται δτι, δσα ποσά είσέπραξε, ρ,εταξύ τών όποιων είσί 
καί ταΰτα, τόσα καί παρέδωκε τώ Ταρία; Περί τούτων γνω- 
ρατεύορεν καί έν τοΐς πρόσθεν δτι άπόκειται τώ Διοικητικφ 

Συρβουλίω νά άποφασίση.
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Παρατηροΰμεν πρός τούτοι; ότι οΰδαμόθεν μεν τοΰ ’Οργανι
σμού της Εταιρίας ήδυνήθημεν να έξαγάγωμεν τόν διορισμόν 
Είσπράκτορος, εί μη Κλητήρος, ό όποιος, άφοΰ έπεφορτίσθη την 

εϊσπραξιν των τακτικών συνδρομών, περιοριζομένων εις τάς ’Αθή
νας, μισθοδοτούμενος προς δραχ. 100 κατά μήνα, καί λαμβά- 
νων οΰ μόνον ποσοστά επί τών είσπράξεών του, άλλά καί άμ,οι- 
βάς άπαξ ή καί δίς τοΰ ενιαυτού, ώφεϊλε βεβαίως νά ήνε τα- 
κτικώτερος καί ακριβέστερος περί την έκτέλεσιν τής δοσοληψίας, 
ενφ ό κυρίως φέρων την ευθύνην προϊστάμενος αότοΰ Ταμίας 
ούτε μισθόν ούτε άμοιβάς απολαμβάνει άλλας, εί μη τάς ύλικάς 
ή ήθικάς ζημίας.

Ώς προς δέ τά ’Έξοδα.

Τά έν τοϊς βιβλίοις σημειούμενα εις πίστωσή τοΰ Ταμείου εν
τάλματα πληρωμής τών γενομένων δαπανών εύρέθησαν άπαντα, 
καί αυτό τό παρά τοΰ κ. Χρ. Δροσίνη μη εύρεθέν ύπ’άριθ. 198 
δραχ. 553, έξωφλημένα κατά τό μ.αλλον ή ήττον όρθώς' άλλά, 
έκδεδομ,ένα παρά του Διοικ. Συμβουλίου κατά τό 8 άρθρον του 
μνησθέντος ’Οργανισμού, καί επομένως μη στηριζόμενα εις προ
ϋπολογισμόν τινα, είτε υπό τής Συνελεύσεως τής Εταιρίας είτε 
καί ύπ’αΰτοΟ τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου αυτής έψηφισμένον 
καί οπωσδήποτε τόν χρόνον τής ισχύος αότοΰ ορίζοντα, συγχέου- 
σιν ωσαύτως, ώς καί αί μνησθεΐσαι επί τών ’Εσόδων άνωμαλίαι, 

την κρίσιν του έξελέγχοντος. Διότι ούτος ούδε τά πρακτικά τών 
συνεδριάσεων τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου δύναται πάντοτε κατά 
τόν έ'λεγχον νά έχη ΰπ’όψει.

Διά ταΰτα, όπως εις τό μέλλον ή διαχείρισις ιδίως τοϋ Τα
μείου καταστή κανονική, προτείνομ,εν τροποποίησιν τών Άρθρ. 
7, 8, 9 καί 10 τοΰ διά τών διαταγμάτων τής 18 ’Απριλίου 
1862 καί 29 Μαίου 1876 εγκεκριμένου καί μέχρι τοΰδε έν ίσχύϊ 
τής Εταιρίας ’Οργανισμού ώς εξής.

”Αρθρ. 7. Ή διεύθυνσις τών εργασιών τής Εταιρίας άνατί- 
θεται εις συμβούλιον ένδεκαμελές, κατ’έτος έκλεγόμενον έν γε
νική τών εταίρων συνελευσει, καί συνιστάμενον έξ ενός Προέδρου, 
ενός ’Αντιπροέδρου, ενός Γραμματέως καί οκτώ Συμβουλών.

Εις τάς συνεδριάσεις τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου αΰτοδι-
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καίως παρίσταται πάντοτε άνευ ψήφου, ώς Βασιλ. ’Επίτροποί, 
καί ό παρά τφ ύπουργείω των Εκκλησιαστικών καί τής Δη
μοσίας Έκπαιδεύσεως Γενικός Έφορος των ’Αρχαιοτήτων, ή, 
έν περιπτώσει κωλύματος αύτοΰ, 6 ύπ’αΰτοΰ ονομ.ασθείς των 
οκτώ συμβούλων ώς αναπληρωτής, ότε έν ίσοψηφία νικώσα ψή

φος εϊνε ή του Προέδρου.
’Εκλέγεται δέ καί Ταμίας, διαχειριστής υπόλογος έπί μισθώ 

όριζομένω διά του προϋπολογισμού τής Εταιρίας, ό όποιος, μή 
λαμ.βάνων μέρος έν ταΐς συνεδριάσεσι του διοικητικού Συμ.βουλίου, 
εΐ μή οσάκις ήθελε ζητηθή,καί τότε άνευ ψήφου,οφείλει νά κατα- 
θέσγι ώς έγγύησιν υπέρ τής Εταιρίας δεκακισχιλίας δραχμάς εις 
χρήματα ή εις χρεώγραφα του Δημοσίου, υπό τήν αρχικήν αυ
τών αξίαν λογιζόμενα,εΐς τό Κεντρικόν Ταμεΐον ή εις τήν ’Εθνι
κήν Τράπεζαν.

Άρθρ. 8. Τό Συμβούλιον βουλεύεται καί ένεργεΐ όσα συν- 
τείνουσι προς άνάπτυξιν τής Εταιρίας, παραδέχεται νέους εταί
ρους κατά τά άρθρα 2 καί 3, φροντίζει περί πόρων χρηματικών 
καί περί τής σκοπίμου αυτών χρήσεως, καί ορίζει πάσαν δαπά
νην έπί τή βάσει προϋπολογισμού, συντασσομένου καί ΰποβαλ- 
λομένου εις τήν έ'γκρισιν τής συνελεύσεως τών εταίρων.

Έτι δέ συνεννοείται μετά του Υπουργείου τών ’Εκκλησια
στικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως περί άνασκαφών ή έπι- 
σκευών αρχαιοτήτων, προτείνει εις αυτό γνώμην περί παντός 
δ,τι συντελεί προς ρύθμκσιν τών έν Έλλάδι αρχαιολογικών πραγ
μάτων, έπιχειρεΐ άνασκαφάς, αγοράζει παντός είδους αρχαία 
προς πλουτισμόν τοΰ Μουσείου τής Εταιρίας, χορηγεί χρημα
τικόν ποσόν εις όντινα εγκρίνει χάριν αρχαιολογικών διατριβών 
κατά τά ιδίως περί τούτου οριζόμενα.

Συνέρχεται κατά πρόσκλησή τοΰ Προέδρου δίς τοΰ μηνός καί 
οσάκις παρά δύο τοΰ συμβουλίου μελών ζητηθή.

Σκέπτεται δέ καί άποφασίζει κατά πλειονοψηφίαν περί τών 
ανωτέρω, τήν ένέργειαν τοΰ κανονισμοΰ άποβλεπόντων, καί υπο

γράφει τά πρακτικά.
"Αρθρ. 9. Ό μέν Πρόεδρος συγκαλεϊ τούς συμβούλους εις 

συνεδριάσεις, ώς καί τούς εταίρους είς γενικώς συνελεύσεις—διευ-

3
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θύνει τάς συζητήσεις — υπογράφει τά πρακτικά των συνεδριά
σεων και συνελεύσεων καί πάντα τά έγγραφα τής Εταιρίας. 
Τήν δε 31 Δεκεμβρίου κλείει τήν διαχείρισιν του λήξαντος έτους, 
εγγράφων υπό τήν τελευταίαν πράξιν ενός έκάστου των κρατου
μένων βιβλίων τό « Έθεωρήθη »—τήν χρονολογίαν, καί υπό 

ταύτην τήν υπογραφήν αυτού.
Ό δε ’Αντιπρόεδρος άναπληροϊ τον Πρόεδρον κωλυόμ.ενον.
Ό Γραμματευς συντάσσει τά πρακτικά, κρατεί τήν αλληλο

γραφίαν τής Εταιρίας καί συνυπογράφει πάντα τά ύπό του 
Προέδρου ύπογραφόμενα έγγραφα — συντάσσει τήν έ'κΟεσιν των 
ενιαυσίων έ'ργων τής Εταιρίας, τήν όποιαν εκθεσιν, άφοΰ έγ- 
κριθή πρώτον ύπό του Συμβουλίου, άπαγγέλλει εις τήν α.ψ των 
δύο ενιαυσίων Συνελεύσεων. Προσέτι έχει τήν επιμέλειαν τής βι
βλιοθήκης καί του Μουσείου τής Εταιρίας, μέχρις ού ή αύξη" 
σις του Μουσείου άπαιτήσν) τήν διαίρεσιν των έν αύτφ αρχαίων 
εις πλειοτέρας μοίρας, οτε τό Συμβούλιου δύναται ν’άναθέσν) 

τήν επιμέλειαν των διαφόρων μ.οιρών εις διάφορα μέλη τή έγ- 
κρίσει τής Συνελεύσεως των Εταίρων.

Ό Βασιλικός ’Επίτροπος κρατεί έν ίδιαιτέρω βιβλίω περιλή
ψεις των έν ταΐς συνεδριάσεσι του Διοικητικού Συμβουλίου άπο- 
φασισθέντων καί άνακοινοϊ εις τά Υπουργεία όσα εις έκαστον 

άφορώσιν.
Ό δέ Ταμ.ίας τής Εταιρίας, άφοΰ καταθέση τήν άπόδειξιν 

τής καταβολής τής έγγυήσεώς του εις τό Προεδρείου, παραλαμ- 
βάνει τά εις τό ταμεΐον αυτής παραδιδόμενα χρήματα καίπλη- 
ρόνει τά έκδιδόμ,ενα εις βάρος αυτού χρηματικά έντάλματα διά 
τάς έκκαθαριζομένας δαπάνας τής Εταιρίας.

Κρατούνται δέ τά εξής βιβλία"
Ύπό μέν τού Προεδρείου 

Διπλότυπον βιβλίον των ένταλμάτων καί 
Βοηθητικόν έσόδων καί έξόδων.

Ύπό δέ τού Ταμ.ίου 
Πρόχειρον ή βιβλίον πρωτοσημειώσεων.
Τριπλότυπου γραμματίων παραλαβής.
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Ήμερολόγιον (Καθημερινόν), όπερ έστί και ιδίως βιβλίον 
ταμείου.

Καθολικόν καί

Βοηθητικόν εσόδων καί εξόδων.
Έαν δε έγκριθή να. γείνη χρήσις αρχαιολογικού λαχείου, δέον 

να κρατώνται καί ιδιαίτερα βιβλία, ήτοι
Βιβλίον λαχείου, καί
Ειδικόν βιβλίον των περιοδικών κληρώσεων, έξ ών ό Ταμίας 

οδηγούμενος θέλει σημειοΐ έν τοΐς ϊσολογισμοΐς εις χρέωσιν μεν 
του ταμ,είου τής Εταιρίας τούς έκ τής κληρωτίδος εξαγομένους 
κερδήσαντας κλήρους κατ’αριθμούς αύξοντας, εις πίστωσιν δέ 
τούς παρουσιαζομένους καί έξοφλουμένους παρά, των δικαιούχων.

Καί όπως τα μέν κρατούμενα βιβλία λογίζωνται γνήσια, αί 
έν αΰτοΐς έγγραφαί ίσχυραί, καί πάσα ή διαχειριστική υπηρεσία 
κανονική

α') Τό μέν Ήμερολόγιον μονογραφείται καί θεωρείται προ 
πάσης έν αύτφ έγγραφης συμφώνως προς τάς διατάξεις του εμ
πορικού νόμου καί τάς του Νόμου ΤΛΖ' τής 31 ’Οκτωβρίου 
1869 περί χαρτοσήμου’ τά δέ λοιπά βιβλία μονογραφούνται ύπό 
τού Προέδρου τής Εταιρίας. Ή μονογράφησις δέ συνίσταται 
εις την έφ’ένός έκαστου φύλλου δι’αραβικών χαρακτήρων ση- 
μείωσιν τού αύξοντος αριθμού των σελίδων καί την επί τού πρώ
του καί τού τελευταίου φύλλου βεβαίωσιν τού ποσού αυτών, επί 
πάντων μ,έν τών άλλων φύλλων τιθεμένης τής μονογραφής τού 
Προέδρου, έπί δέ τού πρώτου καί τού τελευταίου, ολοκλήρου 

τής υπογραφής ύπ’ αυτού.
β') Διά πάσαν είσπραξιν χρημάτων τής Εταιρίας ό Ταμίας 

έκδίδ ωσι γραμμάτιον παραλαβής, έκκοπτόμενον εκ τού τριπλο- 

τύπου βιβλίου, καί άν δέν ήθελε ζητηθή ύπό τού πληρωτοΰ.
Οί πληρωταί ή οί έντολοδόχοι αυτών, παραδίδοντες χρήμ.ατα 

εις τόν Ταμίαν τής Εταιρίας, ύπογράφουσι τό στέλεχος τού τρι- 
πλοτύπου γραμματίου είσπράξεως, προσέχοντες ώστε να σύμ
φωνη τούτο καθ ’ όλα προς τά έξ αυτού έκκοπτόμενα απόσπα
σμά τε καί τό εις τούτο παράρτημα, άπερ έγχειρίζει αύτοΐς υπο

γεγραμμένα ό Ταμίας.
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Τά τριπλότυπα γραμμκτια παραλαβής θεωρούνται εντός 24 
ώρών άπό της έκδόσεώς των ύπό του Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου, άποκόπτοντος τα παραρτήματα- άτινα καταχωρί
ζει ό Γραμματεύς του Συμβουλίου έν βιβλίο>, επί τούτω κρα- 
τουμένω παρ’αϋτοΰ.

γ') Πάσα εϊσπραξις χρημάτων της Εταιρίας θεωρείται ώς 
μηδόλως γενομ,ένη, αν δεν γείνγι ύπό του Ταμίου επί αποδείξει 
παραλαβής, έκδεδομένγ) συμφώνως προς τά έν τοΐς άνωτέρω ύπό 
στοιχ. α' καί β' έδαερίοις εκτεθειμένα.

δ”) Διά πάσαν έκκαθαριζομένην καί άναγνωριζομένην ύπό του 
προεδρείου δαπάνην έκδίδοται ύπό του Προέδρου, κοπτόμενον 

!κ στελέχους βιβλίου διπλοτύπου, χρηματικόν ένταλμα, όπερ 
έξαργυροΰται ύπό τοΰ ταμίου επί τή βάσει των δικαιολογητικών 
εγγράφων καί των άποδείξεων των δικαιούχων.

ΓΙάν χρηματικόν ένταλμα, έκδιδόμενον ύπό τοΰ Προέδρου, 
προσυπογράφεται καί ύπό του Γραμματέως, όφείλοντος συνάμα 
νά καταχώριση αύτά εις βοηθητικόν βιβλίον, επί τούτφ ύπ’αύ- 
τοΰ κρατούμενον.

ε’) Πάσα δαπάνη, μη στηριζομένη είς χρηματικόν ένταλμα 
καί εις τακτικά δικαιολογητικά έγγραφα, επιβαρύνει άτομικώς 
τόν Ταμίαν καί ούχί τό ταμεΐον της Εταιρίας.

ς') Όλαι αΐ πράξεις, είτε είς είσπραξιν, είτε εις πληρωμήν 
άφοοωσιν, έγγράφονται έν λεπτομερείς, άμα τελεσθώσιν, είς τό 
πρόχειρον βιβλίον έκ τούτου δέ είς τό καθημερινόν, είς τό καθο
λικόν καί είς τό βοηθητικόν βιβλίον.

Τά βιβλία ταΰτα δέον νά ώσιν ενήμερα, αί δέ έγγραφαί νά 
ακολουθώσιν ή μία κατόπιν τής άλλης κατά τάξιν καί συνέχειαν, 
χωρίς χάσματα, παρεισγραφάς, ξύσματα ή αλλοιώσεις.

ζ ) Οί τίτλοι, !φ ’ ών στηρίζεται ή κινητή περιουσία τής Εται
ρίας κατατίθενται εις την ’Εθνικήν Τράπεζαν, είς ήν οφείλει ό 
Ταμίας νά καταθέτη καί τά πλέον των ύφισταμ.ένων διά τάς δα- 
πάνας τής Εταιρίας αναγκών ύπάρχοντα έν τω ταμείω αύτοϋ 
χρήματα.

η ) Ού μόνον ό Πρόεδρος τής Εταιρίας έ'χει τό δικαίωμα καί
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το καθήκον να επιθεωρώ ή αυτοπροσώπως η Si’άλλου το τα
μείου τής Εταιρίας οσάκις θελήση, αλλά καί ό Γεν. ’Έφορος 
των αρχαιοτήτων, εάν ζητήση τοΰτο παρ’αύτοϋ έγγράφως μετά 
τριών των [/.ελών του Διοικ. Συμβουλίου. ’Εάν άνακαλυφθώσιν 
άταξίαι, δίδουσαι εύλογον υπόνοιαν καταχρήσεως, συνεννοείται 
μετά του Συμβουλίου ό Πρόεδρος καί λαμβάνονται τά ΰπό τών 
Νόμων επιτρεπόμενα μέτρα' προσκαλεϊ δέ εκτάκτως εις συνέ- 
λευσιν τους Εταίρους, όπως ανακοίνωσα) ταΰτα εις αυτήν, καί 

γείνη έν ανάγκη νέα εκλογή Ταμίου ή προσωρινού διαχειρι- 

στοϋ.
"Αρθρ. 10. Οΐ Ιν Άθήναις έκάστοτε παρόντες Εταίροι, προσ

καλούμενοι παρά του Προεδρείου προ μιας εβδομάδας δι’ ’Εφη
μερίδων, καί εις έκαστος δι ’ ιδιαιτέρου προσκλητηρίου, συνέρ
χονται άναγκαίως εις γενικήν συνέλευσιν δίς εντός έκάστου έτους' 
καί πρώτον μέν κατά την πρώτην Κυριακήν μετά τήν πρώτην 
ήμέραν του ’Ιανουάριου μηνός, ινα λάβωσι λόγον παρά τών δια- 
χειρισαμένων τά τής Εταιρίας κατά τό λήξαν έτος, άκούοντες 
τάς περί τής διαχειρίσεως εκθέσεις του Προέδρου, του Γραμμα- 
τέως καί του Ταμίου, ΰποβάλλοντος συγχρόνως τόν ’Ισολογισμόν 
τής διαχειρίσεως του, καί έκλέξωσι τριμελή προς έξέλεγξιν τών 
λογαριασμών τής Εταιρίας ’Επιτροπήν' δεύτερον δέ εντός του 
αύτοΰ μηνός τήν μεθεπομένην Κυριακήν, ίνα άκούσωσι τής ’Εξε
λεγκτικής ’Επιτροπής τήν έκθεσιν, καί έκλέξωσιν εκ τών έν 
Άθήναις διαμενόντων Εταίρων τόνέον Συμβούλιου, έν τφ όποίω 
δέον νά μένωσι πάντοτε τέσσαρα έκ τών συνιστώντων τά του 
παρελθόντος έτους Συμβούλιου μέλη.

Άμφότεραι αί συνελεύσεις αύται λογίζονται πλήρεις καί όταν 
έκ τών Εταίρων, προσηκόντως προσκληθέντων, συνέλθωσιν όσοι 
δήποτε τόν αριθμόν.

Ή δέ έκλογή του Συμβουλίου γίνεται διά δύο ψηφοφοριών' 
διά μέν τής πρώτης ψηφοφορουμένων του Προέδρου, του ’Αντι

προέδρου καί του Γραμματέως, διά δέ τής δευτέρας, τών λοι
πών μελών καί του Ταμίου.

’Αποφασίζει όμως ή σχετική πλειονοψηφία.
Έκτος όμως τών ρηθεισών συνελεύσεων συγκαλοΰνται προς-
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3τι οί Εταίροι καί εκτάκτως προς άκρόασιν αρχαιολογικών 

διατριβών, η οσάκις άλλη τις χρεία της Εταιρίας καλε'σγι 

τοΰτο.

Έν Άθήναις την 20 ’Οκτωβρίου 1887-

Ή Έζεΐεγχτιχή ’Επιτροπή 

II. Νικολοποτλος 

Ν. Παυλακης 

Μ. Ν. Δαμιραλης
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1886
ΠΙΝΑΞ 2

To fin. y-ϋ

ΑΡΧΑΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑ1Ε!

Άπογκ, του ούο'ον me frupcic.

ΓΚΝΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

To fin a-6
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1886 Π!ΝΑΞ 3

,1 150 ο

π-ϋ
I*------------- ----------------- +—

π ΑΡ 0 Λ°

- - - - - - - j|s-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,36- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '~~'1,3s - - - - - - - - - - - - - -

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΥ.

Α Μ Φ I A Ρ Ε I S2 I 0 EAT PON.EN TBITO
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Π 1ΝΑΞ 4
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1886.

ΑΚΡ0Π0Λ1Σ ΜΥΚΗΝΏΝ

ANAKTOPQN

Avatruafcu -ον c~ovc 1886-
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΚΛΙΔΟΜΕΜΙ

rno

ΤΗΣ ΕΝ ΛΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

II !·: Ρ I Ο Λ Ο Σ Τ Ρ I Τ II

Της Έφημ,ερίδο; έκδίδοται κατά τρψήνίχν εν τεύχος σχημ.α- 
τος τετάρτου, περιέχον τρία τουλάχιστον τυπογραφικά φύλλα 

. εϊς πίνακας.
■νδρομή ετήσια της Έφημερίδος δραχμαί δεκαές.

. δρομηταί ε’γγράφονται ε’ν τω παρά την οδόν Έρμου βι- 
[V ολείω τοϋ κ. ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΠΕΚ.

[■My pi τοϋ δε έοεδόθησαν :
ιος Α°» 1883, έκ 18 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 4 

δ, . καί 9 άπεικονισμάτων έν τω κειμένω.
ιος Β°> 1884, έκ 14 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων, ών 7 

δι/; . , καί 7 άπεικονισμάτων έν τω κειμένω καί παρένθετων 

πινάοων. '
Τόπος Γ°; 1883, έκ 17 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων, ών 8 

'.■διπλοί, καί 14 άπεικονισμάτων έν τω κειμένω καί παρένθετων 
πινάκων. ’ >

Τόμος Δ°ί 1886, έκ 17 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 4 
διπλοί, 10 άπεικονισμάτων έν τω κειμένω καί παρένθετων πι
νάκων., ' : .

Τόμος Ε°ί 1887, έκ 14 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 6 
διπλοί, καί 38 άπεικονισμάτων έν τω κειμένω καί παρένθετων 

.πινάκων.
Το 1°ν καί 20ν τεύχος τοϋ 1888 έκδοθησονται προσεχώς.
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ΕΝ TU ΜΟΥΣΕΙΟ
Tils'

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ

Έρημερις Αρχαιολογική, άρορώσα τας εντός τί$ς Ελλάδος άνεορισχοιιίνα; άο- 
χάιο’τητας. Έ» ΆΟήναις, 1S37-18L0. Τεύχη μοναδικά, 1-3, 11-13, 15,
17-29, 50-55. Έκαστον τεύχος................................... . Ac. 1

Αρχαιολογική Έρημερίς, έκδιδομε'νη Οπό τής έν ΆΟήναις ’Αρχαιο
λογικής Εταιρίας. Ιίερίοδος δεύτερα, 1862. Έν ΆΟήναις,
1862. Τεύχη A '.-IB'........................................................................«12

— 1869- 1874. Τεύχη ΙΓ'-ΙΖ'. Έκαστον τεϋχος . ...» 3
Έπιγραραι ανέκδοτοι άνακαλυρβεΐσαι και έκδοΟεϊσαι Οπό τοΰ ’Αρχαιο

λογικού Σολλο'γοο, Έν ΆΟήναις, 1851-1855. Φυλλάδιον 2. 3
(τό 1°ν ρυλλ. 1851 δέν υπάρχει) εις 4”. Έκαστον τεύχος. . » 1

Πρακτικά τής επι τοΰ ΈρεχΟείον Επιτροπής. Έν ΆΟήναις, 1853.
4*ν μετά 8 πινάκιον......................... ................................................ » I

Έπιγραρα’ι έλληνικαι κατά τό πλεΤστον ανέκδοτοι, έκδιδόμεναι Οπό τής 
ε’ν ΆΟήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρίας. Φυλλάδιον Α0> (άλλο
δέν έξεδόΟη), Έν ΆΟήναις, 1860. 4s'.................................... » 1

Γενικά! συνελεύσεις των έταίρων τής έν ΆΟήναις Αρχαιολογικής Ε
ταιρίας, 1860-1870. Έν ΆΟήναις, 1860-1870. Τεύχη II
εις 4»’'. Έκαστον τεϋχος................................................................... * 1

Ιΐρακτικά τής έν ΆΟήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας, 1872-1881 (τό 
τεϋχος τοΰ 1871 δεν ύπαρχοι). Έν ΆΟήναις, 1872- 1882.
Τεύχη 10 εις δ»”. Έκαστον’τεϋχος........................................... » 1

— 1882-1886. Έν ΆΟήναις. 1883-IS8G. 18S8. Τεύχη 5 ε’ις 8-.
Έκαστον τεϋχος............................... ...... .......................................... » 3
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