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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Έν Άβήναις έν *ώ ΙΙανεπιστημίω τή 7 Φεβρουάριου 1888 
ήμερα Κυριακή ώρα ΙΟϊΐ π. μ. συνελθόντων εταίρων 
τριάκοντα και πέντε, προσεφώνησεν αύτούς δ πρόεδρος 
Άλ. Κοντόσταυλος ώς έξης :

Απότομοι, Κνροοο,

Τδ αντικείμενου τη; τελευταία; συνελεύσεω; ημών ήτο, ώ; 
ένθυμεΐσθε, ή συζήτησι; επί των προτάσεων τη; εξελεγκτική; 
επιτροπή;, περί των τροποποιήσεων των επενεκτε'ων εΐ; τον κεί
μενον οργανισμόν τή; Έταιοία;.

Ή επί του θέματο; τούτου γνώμη του συμβουλίου, την όποιαν 
είχον την τιμήν νά διερμηνεύσω προ; ΰμα;, ήτο, ότι ό κείμ.ενος 
οργανισμό; έδει νά μείνη ώ; εχει καί νά άνατεθή μόνον εί; τό 
συμβούλιου ή φροντί; νά εΐσαγάγη εϊ; τόν εσωτερικόν κανονισμόν 
των εργασιών αυτού τοιαύτα; μεταρρυθμίσει; ή συμπληρώσει;, 
οΐα; ήθελε θεωρήσει σκοπίμου; προ; μείζονα έξασφάλισιν καί τα- 
κτοποίησιν τή; χρηματική; διαχειρίσεω;.

’Αλλά ή συνε'λευσι;, καί τοι άπεδέχθη έν γένει την έξηγηθεϊ- 
σαν γνώμην τοΰ Συμβουλίου καί συνεπώ; άπέρριψε τά; προτά- 
σει; τή; εξελεγκτική; επιτροπή; α’) περί τή; ίδούσεω; παρά τή 
’Αρχαιολογική εταιρία θέσεω; βασιλικού επιτρόπου, β;') περί έκ-
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λογής έμμισθου τασιού καί γ') περί τής συντάξεως ΰπό τοϋ συμ
βουλίου καί έπιψηφίσεως ΰπό της συνελεύσεως ετησίου προϋπο
λογισμού των εσόδων καί εξόδων της Εταιρίας, άλλ ’ ή συνέ- 
λευσις, λέγω, καί τοι άπεδέχθη έν γένει τήν έξηγηθεϊσαν γνώ
μην τοϋ συμβουλίου, άπεφήνατο οΰδέν ήττον, μετά μακράν συ- 
ζήτησιν, ότι έ'δει νά τροποποιηθώ αυτός ό κείμενος οργανισμός 
της ’Αρχαιολογικής εταιρίας σχετικώς τάς διατάξεις αύτοϋ τάς 
άφορώσας εις την χρηματικήν διαχείρινισ.

Καί ώς προς τούτο όμως, ώς προς την διεξαγωγήν καί τήν 
ίκτέλεσιν δηλονότι τής αρχής ταύτης, ή συνέλευσις εις ούδεμίαν 
προήλθεν ιδιαιτέραν άπόφασιν, άλλ’έπαφήκεν είς τό συμβού- 
λιον, συν εργαζόμενον μετά των κυρίων ελεγκτών, νά άποφασίση 
καί νά όρισαι τάς περί ών ό λόγος έπενεκτέας τροποποιήσεις έφ ’ 
όσον καί καθ ’ όν τρόπον ήθελε θεωρήσει τοΰτο άναγκαΐον καί 
δυνατόν.

Συμφώνως προς ταϋτα τό συμ-βούλιον, άφοΰ κατ’ έπανάλη- 
ψιν διεσκέφθη μετά των κυρίων ελεγκτών, άπεφάσισε τά περί 
τών γενησομένων τροποποιήσεων, προβάν ε’νταύτφ καί εις τήν 
οριστικήν αυτών διατύπωσιν.

Έν τφ μεταξύ όμως τούτφ καί ενώ τό προεδρεΐον ειχεν έτοί- 
μην τήν οίκείαν άναφοράν προς τό άρμόδιον ύπουργεΐον, δι ’ ής 
έζήτει τήν εκδοσιν τοϋ άπαιτουμένου Β. διατάγματος προς εγ- 
κρισιν τοϋ τροποποιηθέντος οργανισμού τής αρχαιολογικής εται
ρίας, συνωδά τή πρός τοϋτο εξουσιοδοτήσει τής συνελεύσεως, 
άνεκοινώθη φιλοφρόνως εις αυτό, δηλαδή είς τό προεδρεΐον, ΰπό 
τοϋ κυρίου Προέδρου τοϋ υπουργικού συμβουλίου, ή ΰπ’ αϋτοΰ 
ληφθεϊσα απόφασις περί τροποποιήσεως τοϋ υφισταμένου λαχείου 
τής άρχαιολογικής, εταιρίας, επί βάσεως άσυγκρίτως τής μέχρι 
τοϋδε εΰρυτέρας καί επί σκοπώ άσυγκρίτως μείζονος ώφελείας 
τής εταιρίας.

Τήν άνακοίνωσιν ταύτην, ήτις μαρτυρεί τήν ενδελεχή καί 
εξαιρετικήν μέριμναν τής Κυβερνήσεως υπέρ τής άρχαιολογικής 
εταιρίας, τήν άνακοίνωσιν, λέγω, ταύτην λαβόν ύπ’όψει τό 
συμβούλιον καί σκεφθέν ότι ε’κ τής πραγματοποιήσεως αυτής καί 
αναλογως τοϋ μέτρου τής πραγματοποιήσεως αυτής, θ’ άπέ-
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βαίνε πάντως αναγκαία καί δεύτερα άλλη τοΰ όργανισμοϋ τρο
ποποίησες, έθεώρησεν, ότι είχε καθήκον ν ’ άναβάλη την ήδη, 
κατά τά είρημένα, προπαρασκευασθεΐσαν, ώστε μετά την έκδο- 
σιν τοΰ οικείου, περί τοΰ λαχείου, Β. διατάγματος νά γίνη εφά
παξ μία καί μόνη καί αύτη οριστική τροποποίησις τοΰ κείμενου 
όργανισμ.οΰ.

Διά τον λόγον τοΰτον, αξιότιμοι κύριοι, τό συμβούλιον της 
εταιρίοες δεν προέβη μέχρι τοΰδε εις την, καθ’ ά εξήγησα, άπο- 
φασισθεΐσαν υπό τής συνελεύσεως τροποποίησιν τοΰ οργανισμού. 
Έλπί'ξοντες δέ τό καθ’ημάς ότι θελομεν τύχει, ώς πρός τοΰτο, 
τής έγκρίσεως υμών, παραπέμπομεν εις τό νεον συμ.βούλιον, ευ
θύς ώς κανονισθώσιν υπό τής Κυβερνήσεως τά τοΰ λαχείου, 
τουθ ’ ό'περ, κατά τάς ανακοινώσεις αυτής, γενήσεται λίαν προ
σεχώς, παραπέμπομεν, λέγω, εις τό νέον συμβούλιον νά συγκά · 
λέσγι υμάς έν έκτάκτω συνελεύσει, όπως άποφανθήτε επί τών 
προτάσεων τάς όποιας θέλει υποβάλει ύμΐν περί τής οριστικής 
τροπόποιήσεως τοΰ οργανισμού τής Εταιρίας.

Νυν δε, κατά τά είθισμένα, θέλει λάβει τόν λόγον ό κύριος 
γραμματευς του συμ.βουλίου όπως έξηγήση ύμΐν τά κατά τό πα
ρελθόν έτος πεπραγμένα.

ΕΙτα δέ δ γραμματευς Στέφανος Α. Κουμανούδης άνέ- 
γνω τήυ έξης εκθεσιν'

Κύριοι,

Πάντες όσοι παρευρέθητε εις τάς συγκληθείσας τρεις τελευ
ταίας Συνελεύσεις τής Εταιρίας ήξεύρετε, ότι τό παλαιόν Συμ
βούλιον τό έκλεχθέν έν μηνί Φεβρουαρίω τοΰ 1886 έξηκολού- 
θησε διοικούν καί καθ’ όλον τό 1887 τά τής Εταιρίας, άναγ- 
καίως μέν, ένεκα τών έπελθουσών περιστάσεων, μέχρι τής 9riS 
παρελθόντος μ.ηνός Νοεμβρίου, έ'κτοτε δέ μέχρι τής σήμερον, 
καί ψήφω κυρωτική τών εταίρων. ·

Καί. ή μέν λογοδοσία τοΰ 1886 άναγνωσθεΐσα ενώπιον σας έν
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τή Συνελεύσει τη; 29 Μαρτίου 1887 δεν έδημοσιεύθη μέχρι τη; 
σήμερον, ένεκα τοϋ ότι έπεριμένετο τότε να προσαγθή προσέχω; 
ή των ελεγκτών έκθεσις, να γίνωσε δέ καί αί άρχαιρεσίαι, ών ή ανα
γραφή, ώ; πάντοτε, εδεε νά συμπεριληφθή έν τφ τεύχει· άλλα 
ή έκθεσις, προσαγθεϊσα μετά παρέλευσιν επτά μηνών, υπεβλήθη 
ρ.εν εν τή Συνελεύσει τή; 9 Νοεμβρίου, αί δε άρχαιρεσίαι δεν 
έγένοντο ούτε τότε ούτε έν τή τής 13 Δεκεμβρίου Συνελεύσει. 
Ούτο> λοιπόν έξελιχθέντων των γεγονότων, τά Πρακτικά τών 
δύο ετών άναγκαίω; όμοΰ θέλουσι δοθή εέ; τύπον, άφοϋ καί άλ
λη; έτι Συνελεύσεως τών εταίρων μετά δεκαπέντε ήμερα; άπό 
τή; σήμερον συνελθούση;, τελεσθώσι πάντα όσα κελεύει ό ορ
γανισμός.

Νϋν δέ λογοδοτοΰντες ήμεΐς περί τών κατά τό παρελθόν έ'τος 
πεπραγμένων, άπό τοΰ περί τών εταίρων λόγου άρχόμεθα, κατά 
τά ειθισμένα.

Έκ τών έν τώ μη τρώω έγγεγοαμμένων εταίρων άπέθαναν έν 
τφ έτει, καθ’ όσον έγένετο ήμΐν γνωστόν, τέσσαρες, έν οϊς καί 
ό ’Αρεοπαγίτης Παύλος Παυλόπουλος, άξιος γενόμενο; τής ήμε- 
τέρας ευλογίας, ώς καταλιπών τή Έταιρίρε δισχιλιόδραχμον κλη
ροδότημα, όπερ καί εΐσεπράχθη προ μικρού. Τό κληροδότημα 
τούτο είναι τό έβδομον τών έντός πεντήκοντα έτών άπό τής συ- 
στάσεως τή; Εταιρία; δοθέντων αυτή.

Συνδρομήν δέ τακτικήν έντός τοΰ έτους κατέβαλον εταίροι 
όχι πολλοί (έπειδή ή εΐσπραξες, ένεκα τών προρρηθεισών άνω- 
μαλιών, δεν ή'ρχισεν έγκαίρως), έν όλφ 90, καί δή 77 έκ τών 
έν Άθήναις κατοικούντων, τρεις έκ Πειραιώς, εις έκ τών νήσων 
καί τέσσαρες έκ τοΰ εξωτερικού. Έτι συνέδραμαν σωματεΐά τινα 
ήτοι κοινά, 5 τον άριθμόν, έν οϊς τό ’Εθνικόν ήμών πανεπιστή- 
μιον, τρεις ίεραί μοναί καί εϊς δήμος, μνημονευθησόμενο; κα
τωτέρω. ’Αλλά μετά τήν κλεΐσιν τών λογαριασμών τού έτους 
1887 κατέβαλον έτι εταίροι περί τούς έβδομήκοντα τήν συν
δρομήν των, πάντες έξ ’Αθηνών.

Τά ονόματα τών συνδραμόντων εταίρων τε καί σωματείων 
καί τα ποσά τών έκαστου συνδρομών θέλουσιν άναγραφή έν τέ- 
λει τή; έκθέσεως ταύτη; καί μετ’ αυτή; συνεκδοθή. Έξαιρετι-
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κώς δέ ένταΰθα μνημονεύομεν δύο μείζονας σύνδρομά?, διδομέ- 
νας τακτικώς άπό ετών, τήν χιλιόδραχμον του Εθνικού ημών 
πανεπιστημίου καί την πεντακοσίων χρυσών φράγκων τοΰ εν 
Πετρουπόλει ομογενούς Ίω. Κοντογιαννάκη. 'Έτι δε μνημονευ- 
τέα καί ή !κ δρ. διακοσίων τακτική συνδρομή τοΰ δήμου Έρ- 
μουπολιτών Σύρου·

"Εκτακτον δε προσφοράν εις το ταμ,εΐον τής Εταιρίας εϋγνω- 
μόνως άναφέρομεν την τοΰ εν Ίεροσολύμοις 'Ρώσσου αρχιμαν
δρίτου Βενιαμίν, έκ δραχμών 1973.80. Τούτων τών δραχμών 
εν μέρος, αι 778.80, ειχον σταλή τφ 1885 μετά τών 404 δρ. 
ας έμνημονεύσαμεν έν τή προπερυσινή λογοδοσίγ, άλλα, ένεκα 
διαφόρων περιστάσεων, τώρα ήλθαν εις τό ταμεϊον τής Εταιρίας.

Έτι προσήκει ένταΰθα ν ’ άνακοινώσωμεν, ότι έόωρήθησαν τή 
Έταιρίγ τρεις δεκάδραχμοι όμολογίαι τοΰ πατριωτικού δανείου 
παρά τοΰ έν Πύλφ γεωμέτρου Γ. Πράπα. 'Ωσαύτως άνήγγει- 
λεν ήμΐν ό έν Σαμψ Ίω. Ν. Ίωαννίδης, ότι δωρεΐται τή Εται
ρία πέντε τοΰ αύτοΰ δανείου ομολογίας, αΐτινες όμως είσέτι δεν 
έλήφθησαν.

Ταΰτα μέν ούτω- όποια δέ νΰν ή έν γένει κατάστασις τοΰ 
τής Εταιρίας χρηματικού, βλέπετε μέν καί έκ τών διανενεμη- 
μένων εις πάντας υμάς έντύπων, θέλετε δε άκούστ, μετ’ ολίγον 
καί παρά τοΰ ήμετέρου συναδέλφου Γ. Νεκολαίδου, εις όν άπό 
τής 29 Δεκεμβρίου 1886 άνετέθησαν ύπό τοΰ Συμβουλίου τά 
καθήκοντα τοΰ ταμίου.

"Εργα άρχαιοΛογικα έντός τοΰ έτους διεξήχθησαν ύπό τοΰ 
Συμβουλίου χρήμασι τής Εταιρίας οΰκ ολίγα. Πρώτον άνασκα- 
φαί εις επτά διάφορα μέρη, πολλαχώς αύξήσασαι την γνώσιν 
ήμών τοΰ άρχαίου έν γένει βίου, ιδίως δέ τής τέχνης τής Ελ
ληνικής καί πλουτίσασαι τά Μουσεία τής πρωτευούσης διά ερ- 
γων άξιοθεάτων.

Περί τής πρώτης τών άνασκαφών, τής έπί τής 'Αθηναϊκής 
άκροπόΐεως άναγενώσκομεν ύμΐν την εξής σημείωσιν, γεγραμμέ- 
νην ύπό τοΰ γενικοΰ έφορου τών άρχαιοτήτων Παναγ. Καββα- 
δία, εις όν καί κατά τό έτος τούτο ήτο άνατεθειμένη ύπό τοΰ 
Συμβουλίου ή τοΰ έργου έπιστασία. (’Ίδε 'Εκθέσεις Εφόρων),
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— ίο —
Έδαπανήθησαν εις την άνασκαφήν ταύτην καθ’όλον το έτος

δρ. 22,651:40.
Έν τη κάτω πόίει έγένετο μικρά τις σκαφή μόνον καί προ

σωρινή διευθέτησή χωμάτων καί λίθων σεσωρευμένων προς τη 
βορείφ πλευρά τοΰ περιβόλου τοΰ Όλυμπιείου, ένθα τό έργον τής 
Εταιρίας άπό τοϋ προτέρου έ'τους είχε μείνη ατελές, ένεκα των 
εΐσχωρουσών εις τό τετράγωνον έμβαδόν τροχιών τοϋ ίπποσιδη- 
ροδρόμου καί των σωλήνων τοϋ φωταερίου, άπερ ε’ρεπόδια καί 
νυν έτι ύφίστανται. Δεά. τής ρεικρας, ώς είπα, σκαφής άνηρευ- 
νήθησαν αυτόθι τάφοι τινές ρεεταγενέστεροι κτιστοί, καί ώς κά- 
λυμμ,α ενός έξ αυτών εύρέθη πλαζ έχουσα έκτενεστάτην επιγρα
φήν ίκανώς σπουδαίαν, διαλαρεβάνουσαν περί δηρεοσίου τινός καί 
πολυτελοϋς εν Δήλερ κτίσρεατος, όπερ κατά τον δ', προ Χριστοΰ 
αιώνα ΰπό τών Άθήνηοιν άρχών έργοδοτήθη. Αί λεπτορεέρειαι 
τής επιγραφής ταύτης, έκδοθησορεένης ριετ’ ού πολύ έν τή έφη- 
φερίδι τής Εταιρίας, είναι λίαν διδακτικαί. (1) Ή δαπάνη τοϋ 
ρεικροΰ τούτου έργου ήτο δρ. 285,05.

Τρίτη άνασκαφή τοΰ έτους ήτο ή έν ΈΛενσΐη άπό έτών έξα- 
κολουθοϋσα, περί ής άναγινώσκω ύρεϊν τά εξής, γεγραρερεένα ύπό 
τοϋ έξ αρχής έν αυτή έπιστατοϋντος έφορου Δηρε. Φιλιού. (’Ίδε 
’Εκθέσεις ’Εφόρων).

Έδαπανήθησαν έν τφ έν Έλευσΐνι έργω δρ. 11,221 : 20, 
συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ έκ δρ. 1,217:10 τιρεήρεατος τεσ
σάρων γηπέδων ιδιωτικών, έξαγορασθέντων χοήρεασι τής Εται
ρίας. 'Αλλως δέ γνωστόν είναι, ότι χάριν τής ρεεγάλης ταύτης 
άνασκαφής καί πολλά άλλα γήπεδα πρότερον έξηγόρασε τό Δη
μόσιον, προκαταβαλλούσης υπέρ αύτοϋ τά χρήματα τής ήμετέ- 
ρας Εταιρίας.

Τετάρτη άνασκαφή ήτο ή έν τώ Άμφιαρείω τής Ώρωπίας. 
Έπεστάτει τοϋ έργου ό έφορος Βασίλ. Λεονάρδος, καί άναγινώ- 
σκομεν ΰμΐν τήν έκθεσίν του. ("Ιδε 'Εκθέσεις ’Εφόρων). 

Έδαπανήθησαν εις τό έργον δρ. 4,217:50.
Πέμπτη άνασκαφή μικρά άπό 27 ’Απριλίου έως 4 Μαΐου έγέ* 

νέτο έν Τανάγρα τής Βοιωτίας. Ό .έπιστατήσας. έν αυτή έφο-
(I) Έξεδοθη 5; επιγραφή Ιν Έφημ. Άρχ. 1887, σελ. 57 κ. Ιξ.
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ρος Χρ.· Τσούντας άνήνεγκε προς το Συμβούλων τά έξης : (‘Ίδε 
Εκθέσεις Εφόρων) ·

Έδαπανηθησαν δρ. 174:50.
"Εκτη άνασκαφή, έπιστατοΰντος τοϋ αύτοΰ έφορου Χρ. Τσούν· 

τα, έγένετο έν Μυκήναις, ταις έτι άνεξαντλήτοις. Ή έκθεσις 
τοϋ έφορου έχει ώς έξης· (Ίδε 'Εκθέσεις Έφορων) 

Έδαπανηθησαν δρ. 1,941:10.
Έβδομη τέλος άνασκαφή ΰπήρξεν ή έν τω Άσκ.Ιηπιείω τω 

έν τη Άργολική Έπιδαυρίιγ, έπιστατοΰντος τοϋ έφορου Βαλέ
ριου Στάη. ’Ιδού ή έκθεσις του. (Ίδε 'Εκθέσεις Έφορων).

Έδαπανηθησαν δρ. 735.
Τοσαΰτα αέν περί άνασκαφών, ών ή άλικη δαπάνη κατά το 

έτος άνέβη εις δρ. 41,225:75.
Έπισκευάς δέ αρχαίων κτισρ.άτων έπισφαλώς έχόντων, περί 

ών τό προπαρελθόν έτος είχε ρ,εριανήση σπουδαίως τό Συρ-βού- 
λιον, δέν έχοαεν νά μνηρονεύσωριεν σήρ,ερον ώς τελεσθείσας, 
διότε έκ περιστατικών τινών άνεβλήθησαν εις εΰθετώτερον χρό
νον. Έδαπανηθησαν δέ ρ,όνον δρ. 80:50 εις συνήθη επισκευήν 
τοϋ τής Άττάλου στοάς αύλογύρου, ον αυλόγυρον καθώς καί 
άλλους τοιούτους κτισθέντας ύπό τής Εταιρίας οΐ περικτίονες 
φροντίζουσι πάντοτε νά φθείρωσι.

ΆγοραΙ άρχαίων έργων τέχνης καί έπιγραφών πρός πλουτι
σμόν των τής Εταιρίας συλλογών έγένοντο κατά τό διανυθέν 
έτος άλίγαι, έν δλφ δραχμών 4,452, δηλαδή πολύ όλιγώτε- 
ραι ή κατά τά πρότερα έτη, καί τοΰτο όχι δι’ άλλον λόγον, 
είρ,ή διότι οΐ άρχαιοπρατοΰντες δέν προσήνεγκαν ήμϊν πολλά 
άξια λόγου αρχαία εις αγοράν. Περί τής ποιότητος τών άγορα- 
σθέντων νά διαλάβωμεν δέν μάς φαίνεται κατάλληλος νϋν ό 
καιρός.

Δωρεάς άρχαίων ολίγας έν τω έτει έλαβον αΐ τής Εταιρίας 
συλλογαί. Τά ονόματα τών δωρητών θέλουσι τυπωθή έν τέλει 
ταύτης τής έκθέσεως.

Τά τοϋ Μουσείου τής Εταιρίας, τοϋ φιλοξενουμένου έν τω Με· 
τσοβίω, πολύ δέν μετεβλήθησαν έν τφ έτει, εί μή καθ’ δσον 
ηύκαίρησεν ό έπιμελητής αύτοϋ ’Αθανάσιος Σ. Κουμανούδης νά
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εΰθετήσνι οπωσδήποτε καί ίδρύσγι εν τώ έτε'ρω των μικρών δω
ματίων τάς μούμιας καί άλλα τινά Αιγυπτιακά αρχαία τής τε
λευταίας αποστολής του Ίωάννου Δημητρίου, ώστε νά είναι νυν 
καί αυτά προσιτά εις τό κοινόν.

Ό έν τω Μουσείο) τηρούμ,ενος χειρόγραφος κατάλογος των 
αρχαίων πάντων τής Εταιρίας προβαίνει όλονεν συντασσόμενος 
παρά του έπιμελητοϋ. Έφθάσαμεν τόν γενικόν αριθμόν 16,165.(1) 
ΓΙε'ρυσιν ό αριθμός ήτο 15,968. Ήνοίγετο δε τό έν τω Μετσο- 
βίφ Μουσεϊον διά. τε τους εταίρους καίδι’άπαν τό κοινόν καθ’ 
έκάστην πλήν τής Κυριακής καί των μεγάλων εορτών. Είσεπρά- 
χθησαν δ’ έζ εισιτηρίων δρ. 2,508. Ελεύθερα δε είναι ή είσο
δος τό Σάββατον.

Εις τά διάφορα Μουσειακά έργα, οίον κατασκευήν θηκών, βά
θρων, επίπλων, στολών διά τους φύλακας, συγκολλήσεις αρ
χαίων, ετι δε καί εις μισθούς του προσωπικού τού Μουσείου έδα- 
πανήθησαν κατά τό έτος δρ. 8,989:85.

Ή βιβλιοθήκη τής Εταιρίας ηΰξήθη όχι πολύ κατά τό έτος 
έξ αγορών. Ή δαπάνη ήτο δρ. 534:15, έν οίς καί τά δετικά. 
’Αλλά καί τά δωοηθε'ντα ήμΐν βιβλία ήσαν όχι πολλά. Θέλει 
δέ προσαρτηθή ταύτη τή έκθέσει πίναΕ έμφαίνων τά τε άγορα-

(I) Σύγκειται ό αριθμός οΰτος έκ των έξης καθ' ϋλην ειδικών αριθμών. Λίθινων 
4248, χαλκών 1156 (εξ ών 110 σταθμά), σιδηρών 59, μολυβδίνων 2575, (έ5 
ών 1317 σύμβολα και 413 σταθμά’), αργυρών 70, χρυσών 259, οστέινων 1 17, 
ύαλίνων 324, διαφόρων υλών 326. πήλινων αγγείων 3556, πηλ. μορφών 1969. 
πηλ. μητρών Jj τύπων 190, πηλ. λύχνων 584, πηλ. σκευών 282, πηλ. θραυσμά- 
των 320, πηλ. πυραμιδοειδών 102. πηλ. άρτοειδών 28, πηλ. λαβών αμφορέων 
ενεπιγράφων 4. — Ίστε'ον δε', οτι αι λαβαί αμφορέων αι ενεπίγραφοι (εκ ‘Ρόδου 
Θάσου, Πάρου, Κνίδου, Κολοφώνος και άλλων τόπων) συμποσοΰνται νΰν υπέρ 
τας 10 χιλιάδας, άποκείμεναι έν τοΐς Οπυγείοις τοϋ Βαρβακείου, Ιξών μέγα μέρος 
ΙξεδδΟη 6πό Dumont Ιν τώ βιβλιω Inscriptions cdrarniques de Grfece. Pa
ris, 1871.

Ετι σημειοΰμεν, οτι τών πήλινων της Εταιρίας αγγείων υπάρχει Γαλλιστί 
εκδεδομένος κατάλογος δπό Μ. Collignon, τυπωθείς έν ΓΙαρισίοις τώ 1878, 
τών δέ πήλινων μορφών ώσαύτως Γαλλιστί Οπό J. Martha, έν Παρισίοις 1880. 
Έν δέ τώ βιβλίω του L. V011 Sybel τώ έπιγραφομένω Katalog der Sculptu· 
ron ZU Atheil. Marburg, 1881, και τά της Εταιρίας λίθινα γλυπτά, οσα εως 
τότε είχε, πεοιεγράφησαν σχεδόν πάντα. Άναφέρομεν και τόν έξης έπίτομον κα
τάλογον τών Ά0ί[νησι Μουσείων Die Museen Athens von Arthur Milchhd- 
fer. Athen, K. Wilberg, 1881.
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σθέντα καί τα δωρηθέντα. Πάντων δέ των βιβλίων της Εται
ρίας υπάρχει κατάλογος εν δελτίοις.

Της αρχαιολογικής ίφημερίδος, της έκδιδοριένης δαπάνη της 
Εταιρίας, έξεδόθη κατά το έτος, εν τεύχος, το πρώτον, το δέ 
δεύτερον καί το τρίτον όρ.οΰ είναι νϋν ΰπό τά πιεστήρια, υστε
ρεί δέ το τέταρτον. Ή έπελΟοϋσα βραδύτης τής έκδόσεως αιτίαν 
εσχε το ρ.έν την όλιγότητα των διδόντων εγκαίρως ύλην προς 
δηυ.οσίευσιν, το δέ καί ότι ύπο τής επιτροπής τής συντάξεως 
έγένοντο δεκτά καί άρθρα γεγραριριένα εις ξένην γλώσσαν, ών ή 
ριετάφρασις εις το Ελληνικόν άπήτει χρόνον τινά. Έδαπανήθη- 
σαν διά την έφηρ.ερίδα δρ. 6,502:83. Είσεπράχθησαν δ’ εκ πω- 
λήσεως τευχών αυτής 3,174:40.

Προς γνώσιν τών εταίρων ρητέα έ'τι κρίνονται καί τά εξής· 
τή 3 Αύγουστου παρεδόθησαν εις τό έν τφ Έθνι/ω πανεπι- 
στηρ.ίφ άνθρωπολογικόν έργαστήριον καί Μουσεΐον, τό ύπό την 
διεύθυνσιν του δρ°ί Κλώνος Στεφάνου, όσα κρανία καί οστά έκ 
τάφων αρχαίων έτηοούντο έν ταΐς συλλογαΐς τής Εταιρίας, 
πλήν τών έκ των τάφων τών Μυκηνών. Τό πρωτόκολλον τής 
παραδόσεως θέλει προσαρτηθή εις ταύτην την έ'κθεσιν (2). Ωσαύ
τως έν ρ,ηνί Σεπτερ,βρίφ παρεδόθησαν έν γνώσει τού Υπουρ
γείου τής παιδείας διά πρωτοκόλλων εννέα εις τόν νορ.ισρ.ατο- 
γνώρ.ονα τοΰ ’Εθνικού νορ.ισρ.ατικοΰ Μουσείου πάντα τά άπό 
έτών συναχθέντα αρχαία νοριίσριατα τής Εταιρίας, χρυσά, άρ- 
γυρά καί χαλκά, συ|λποσού|Αενα εις 22,946, (2) έ'τι δέ καί συλ
λογή τις 508 εκμαγείων νορ.ισρ.άτων άρχαίων έκ θείου, ά είχεν 
ή Εταιρία. Τά περί τής παραδόσεως έννέα πρωτόκολλα θέλουσι

(1) Κατά μεταγενεστε'ραν άπόοασιν τοΰ Συμβουλών Ιν τή συνεδριάσει της 5 
Μαρτίου 4888 έκρίθη περιττή 5) έκτύπωσις τοΰ πρωτοκόλλου τούτου, ώς καί ή 
τών κατωτε'ρω μνημονευόμενων πρωτοκόλλων παραδο'σεως νομισμάτων καί μαρ
μάρινων γλυπτών, διότι οΐ βουλόμενοι τών έταίρων δύνανται, προσερχόμενοι εις 
τό γραρεϊον τής Εταιρίας, ώς και εις τό Ύπουργείον τής Παιδείας, νά λάβωσιν 
αυτών γνώσιν, 5) δέ τύπωσις αυτών, οντων έχτενεστάτων, 6ά ήτο δαπανηρά.

(2) Είναι όμως ό αριθμός τών αργυρών νομισμάτων, ό έκ τών πρωτοκόλλων 
προχύπτων, έλάσσων χατά 90 νομίσματα τοΰ έν τή περισυνή λογοδοσία δοθε’ντος, 
τοΰτο δέ διο'τι έχει συνηριθμήθησαν καί οί Τουρκικοί παράδες (πρωτόχ. Θ.) καί 
τά έκ κράματος billon νομίσματα 'Ρωμαίων αύτοκρατόρων (πρωτόχ. Γ.).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:24 EEST - 54.226.8.97



Η —

προσαρτηθή ταύτνι τή εκθέσει (1). Τά νομίσμ.ατα ταΰτα καί τά 
εκμαγεία εσχάτως κατά κέλευσιν τοϋ Υπουργείου της παιδείας 
διά του ΰπ’άριθ. 201/129 καί υπό ημερομηνίαν 8 ’Ιανουάριου 
1888 εγγράφου, πάλιν διά πρωτοκόλλου παρελήφθησαν έκ τής 
οικίας τοϋ νομισματογνώμ,ονος ϊνα κατατεθώσι κατ’αΰτάς εις 
τό ’Εθνικόν Κεντρικόν Μουσεϊον όρκου ριετά των λοιπών τής 
Εθνικής συλλογής.

Έτι παρεδόθησαν τή 3 ’Οκτωβρίου διά πρωτοκόλλου εις τό 
Κεντρικόν ’Εθνικόν Μουσεϊον οκτώ μαρμ-άρινα γλυπτά έκ των 
τής Εταιρίας, των άποκειμ.ένων έν τοϊς ΰπογείοις τοϋ Βαρβα- 
κείου, προς πολλοΐς άλλοις παραδοθεΐσι κατά τά πρότερα ετη. 
Τό πρωτοκολλάν προσαρτηθήσεται ταύτνι τή εκθέσει (2).

Άναφέρομεν καί εν πρός τεθνεώτας τελεσθέν καθήκον. ’Έστησε 
τό Συμβούλεον έν μ.ηνί Μαρτίω, ώς είχε προαποφασισθή, στή
λην μαρμ.αρίνην έπί του τάφου τοϋ μακαρίτου Π. Σταματάκη, 
γενικού έφορου των άρχαιοτήτων, έν τφ α¥ νεκροταφείφ ’Αθη
νών. Έδαπανήθησαν δρ. 687:50, έν αίς καί ή τιμή τοϋ άγο- 
ρασθέντος τόπου τής ταφής.

Πρός συμπλήρωσιν τών πεπραγμένων έν τφ έ'τει λέγομεν, όχι 
έν ταϊς έπαρχίαις τοϋ βασιΛίίου πρός ταϊς γενομέναις δαπάναις 
εις τάς είρημένας άνασκαφάς, έπληρόνοντο ετι ύπό τής Εται
ρίας τακτικώς φύλακες αρχαιοτήτων έν Έλευσΐνι, Άμφεαρείφ 
τής Ώρωπίας, Θεσπιαϊς, Τανάγρα, Έπεδαύρω τή Άργολική 
καί Μυκήναις. 'Έτι δέ έδίδοντο καί οδοιπορικά και έπιδόματα 
μισθοΰ τά συνήθη εις τους έφορους, τους έκπεμπομένους εις άρ- 
χαιολογικάς τής Εταιρίας υπηρεσίας. Εις ταΰτα πάντα έδαπα
νήθησαν έν τφ έτει δρ. 5,689:40. Καί αύται μέν έκ τοϋ τα
μείου τής Εταιρίας. Προκατεβλήθησαν δέ κατά τό έ'τος υπέρ 
τοϋ Δημοσίου παρά τής Εταιρίας άτόκως διά έξαγοράν οικιών 
καί γηπέδων έν Έλευσΐνι, Ώρωπίο: καί Άθήναις, ώς καί διά 
την έξακολούθησιν τής οικοδομής τοϋ Κεντρικοΰ Μουσείου δραχ- 
μαί έν ολω 65,511, ών μέρος μέν άπελήφθη, μέρος δέ άπολη- 
φθήσεται.

(1) Άλλ’ Ι'δε τήν «νωτέρω σημείωσιν,
(2) Τδε τήν «νωτέρω σηρείωσιν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:24 EEST - 54.226.8.97



15

Τελειόνοντες την λογοδοσίαν δεν κρίνομεν άναγκαΐον νά ε’πα- 
ναλάβωμεν λεπτομερώς όσα πολλάκις ήδη καί τελευταΐον πέρυσι 
το Συμβούλων δια πλειόνων έξέθηκε περί άνεπαρκείας του αριθ
μού των εφόρων, δι’ ήν ανεπάρκειαν αί έπαρχίαι τού βασιλείου 
άοχαιολογικώς μένουσιν άνεφόρευτοι, περί των ασεβώς λατομου
μένων λόφων έν τοΐς πέριξ τών ’Αθηνών, περί της έξοικίσεως 
τών Άναφιωτών άπό τών προς βορράν της Άκροπόλεως κλι- 
τύων, περί τής άρσεως τών σιδηρών τροχιών καί τών σωλήνων 
φωταερίου άπό τόπων τινών αρχαιολογικής σημασίας. Πάντων 
τούτων, ώς εκ τών ενεργειών εις άς προβαίνει ή Κυβέρνησις, 
έλπίζομεν, ότι θέλει έπέλθη προσεχώς ή θεραπεία έπ’ άγαθφ τής 
άρχαιολογίας καί προς αύξησιν τής ΰπολήψεως τού Ελληνικού 
έθνους παρά τώ πεπολιτισμένω κόσμφ.

Μετά ταΰτα παρελθών b σύμβουλος και προσωρινός τα
μίας της Εταιρίας Γ. Νικολα'ίδης άνέπτυξε προφορικώς 
κατ’ άρθρου τον έντύπως ύποβληθέντα εις τήν συνέλευσιν 
ισολογισμόν τών εσόδων και εξόδων κα'ι τήν συνυποβληθεϊ- 
σαν κατάστασιν τής περιουσίας τής Εταιρίας μετά τών 
άπολογισμών άπό τοΰ έτους 1858 μέχρι τού 1887, ώς 
έπονται ενταύθα.
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εσόδων και εξόδων της

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΚΥΡΙΑ ΕΣΟΔΑ

Α. Σγνδρομαι. ΤακτικαΙ................................................................................. Δρ
» ’Έκτακτοι ............................................................................. »

Β. ΤΟΚΟΙ ΕΝ Γενει. Έκ χρεωγράφων.........................................  »
Γ. Μέρισμα. Έκ μετοχών Εθνικής Τραπέξης 25........................... (α) »
Δ. Δημ. Χρεόγραφα. ’Εξαργόρωσις κληρωθεισών ομολογιών ... »

» » 25 και 4 Ικατομ. δυνάμει τοϋ Νο'μου »

Ε. Μογςεια. Έξ εισιτηρίων εις αυτά.............................................................»
ς·. ΛαχειΟΝ. Περίοδος ΙΒ'.................................................................................. »

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

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

I. ΑπΟΛΗΨΙΣ. Προκαταβολών λογαριασμώ Δημοσίου........................»
» » » Εταιρίας....................................»

ΙΑ. Εθνική Τραιιεζα..........................................................................................»
Τπολοιπον Ταμειογ. Τήν 31 Δεκεμβρίου 1887 ......................................»

(α) ’Ήτοι τών 15 μετοχών της Εταιρίας και
» 10 » Ικ του κληροδοτήματος 'Ρώμα.

25

(β) ’Ήτοι εξ δπερτιμτ(σεως χρυσών νομισμάτων 
έξ αντιτίμου βλικοϋ οικίας Λΰτίξικα . 
έξ επιστροφής κληρωθέντων . 
ίχ προστίμου ....................................

Δρ.2,972.55 
» 2,125.— 
» 10.—
» 15.—

5,122.55

Όλον εισπράξεων. Δρ.

9,816
2,221

7,000
145,250

5,876
78,009

14,694
5,686

3,891

40

10

12,037
17,197
6,625

152,250
2,508

83,885
5,122

239
3,174

283,039

20,381

303,421

3,891

307,312

90
28

40
55
35
40

88

25

Ϊ3

10

23
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1887.

ΠΑΗΡΩΜΑΙ

ΚΥΡΙΑ ΕΞΟΔΑ

Α. ΓραφειΟν. Προσωπικόν...................................................................... Δρ. 4,200 —

» Γραφική ΰλη, yαρχής, τυπωτικά, ταχυδρομικά κλπ. )> 458 35
» Βιβλιοθήκη, αγορά βιβλίων και δετικά.............................. » 534 15 5,192 50

13. ΜοϊΣΕΓΑ. Προσωπικόν κλπ................................................................ )) 5,930 —
» Άρ'/αιοθηκαι, συγκολλήσεις και απεικονίσεις αρχαίων . • » 3,059 85
» ’Αγορά αρχαίων....................................................................... )) 4,452 — 13,441 85

Γ. Αρχαία. Έπισκευαι και αναστηλώσεις μνημείων........................ » 80 50
Δ. Αναεκαφαι. Έν ΆΟήναις Άκροπόλεως............................................... )) 22,651 40

» » Όλυμπιείου............................................... )) 385 05
» Έλευσΐνος................................................................................... )) 11,221 *20
» Επίδαυρου.................................................................................. » 735 —
» Άμφιαρείου............................................................................ )) 4,117 50
» Μυκηνών................................................................................... )) 1,941 10
» Τανάγρας.................................................................................. )) 174 50 41,225 75

Ε. Επαρχ. Αρχαιότητες. Έπιμίσθιον εφόρων,μισθοί φυλάκων επαρχία-
κών Μουσείων και μνημείων........................ )> 5,650 30

ς·. Εφημέριέ Αρχαιολογική....................................................................... » 6,502 85
Ζ. Ακίνητα. Αγορά γηπέδων !ν Έλευσΐνι κλπ...................................... )) 1,633 80
Η. Εθνική Τράπεζα. Αγορά 13 μετοχών της.................................... )) 54,904 —
Θ. Λαχειον. Περίοδος ΙΒ'........................................................................ » 3,857 10

» » ΙΑ'....................................................................... )) 33,694 60
» » Γ......................................................................... )) 136 20 37,688 20

I. Τοκοι........................................................................................................... » 5,445 —

ΙΑ. Διάφορά..................................................................................................... » 1,880 45

173,645 Ιο

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΙΒ. Εθνική Τραπεζα. Δάνειον................................................................. )) 55,540 10
ΙΓ. ΙΙρΟΚΑταΒΟΛΑΙ. Λογαριασμώ Δημοσίου.......................................... » 65,511 35

» » Εταιρίας.......................................... )) 5,686 60 126,738 05

300,383 25
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ του Ταμείου της 31 Δεκεμβρίου 1887 μεταφερο'μενον

εις τά βιβλία του 1888 ....................................................................... » 5,038 18
Μετενεχθεν εις χρέος τοϋ Γιαννοποόλου............................................... )) 1,890 80

Όλον δαπανών. Δρ. 307,312 23

2
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ της περιουσίας της αρχ.

Τπό,Ιοιπα 31 Αεκεμ. 188H Πράξεις κατά τό 1887

ΜΕΡΙΔΕΣ

Χρέωσις ΙΙίστωσις Χρε'ωσις Πίστωσις

Α. Ακίνητα. Οικόπεδα και οΐκίαι έν Άθήναις,
Κηφισία, Έλευσΐνικλπ. 27,447 Οί- 1,633 80

Β. Εθνική Τραπεζα. Μ ετοχαι αυτής . . .
Γ. » » Καταθε'σεις έντοκοι.

59,253 10 54,904 —

Δ. Δημ. Χρεωγραφα......................................(α) 246,992 92 152,250 —

Ε. ΠρυΚΑΤΑΒΟΛΑΐ. Λογαριασμω Δημοσίου (β) 
» » Εταιρίας. (γ)

626 IV 65,511 35 14,694 65
1,000 — 5,686 60 5,686 60

ς". Εθνική Τραπεζα. Δάνειον . . . . . 55,540 10 55,540 10
Ζ. Χρέος Γιαννοπούλου.................................... 67,501 38 1,890 80
II. Ταμειον τοΰ 1887 . . . . · .(δ). 3,891 !( 301,530 33 300,383 25

406,711 70 55,540 10 486,696 98 473,014 50
406,711 70 55,540 10

893,408 68 528,554 60
528,554 60

(α) Κατατεθειμένα εις Εθνικήν Τράπεζαν : 
135 ομόλογα των 60 έκατομμυρίων

—
364,854 08 ισοζυγιον

118 » » 10 »
12ο » » 6 »
28 μετοχαί της ’Εθνικής Τραπέζης

(6) Τό Υπόλοιπον της 31 Δεκεμβρίου 1886 έφερε δραχ. 56,163 77
άλλ’έκ τούτυιν μετηνε'γθησαν εις χρέος του 
Γιαννοπούλου αί εκ τοΰ τιμήματος τής οι
κίας Λύτζικα προεργόμεναι........................» 55,000.—
’Επίσης μετηνέχθησαν εις τάς προκαταβολάς
λογαριασμού Ιταιρίας εις ας άνήκουσιν . . » 537 65 55,537.65

και έμειναν αί άνω σημειωθεΐσαι........................δρ. 626.12

(γ) Τό υπόλοιπον τής 31 Δεκεμβρίου 1886 έφερε δραχ. 462.35 
άλλ’Ιν αΰταΤς μετηνέγθησαν αί άφαιρεθεΐσαι ώς 
άνω εκ των προκαταβολών λ/σμω δημοσίου. » 537.65

οσαι έσημειώθησαν . . » 1,000.—

(δ) Τό υπόλοιπον της 31 Δεκεμβρίου 1886 Εφερε δρ. 16,392.48
άλλ’Ικ τούτων άφηρέθησαν καί προσετε’Οησαν) ,» eqi got όσας έφερε το υπόλοιπον τοΰ Τα-
εΐς τό χρέος Γιαννοπούλου..............................) 1 ’ ( μείου του μή παραδοθέν.

καί έμειναν δσαι έσημειώθησαν ήτοι δρ. 3,891.10
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ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1887.

'ΤπόΛοιπα 31 Δεκιμ. 1887

Χρέωσι; Πίστωσι;

29,080 88 Ια)
114,157 10 (5)

94,742 92 (ϊ)
51,442 82 |δ)

1,000 — (?)
(7)

69,392 18 1?)
5,038 18 (7)

364,854 08

364,854 08

(α)Λογαρ.τοΰ 1886 Δρ. 27,447 08
1887 » 20.080.88 πΧίον Sp 1.633.80

59,253.10
114,4 57.10 πλέον » 54,904.—
246 QQ2 U9
94,712.92 ^ατ δρ. 152.250,

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(5)

(Τ)

(δ)

(«)

<Γ)

(?)

(7)

1886
1887

1886
1887

1886
1887

1886
1887
1886
1887
1886
1887
1886
1887

626.12
51.442 80 πλε·ον „ 50,816.70

1,000.—
1,000.—

55,540.10
~ πλέον » 55,540.10 

67,501 38
69.392.18 » 1,890.80

3,891.10
5·088·18 πλέον » 1,147.08

δρ. 165,932.48δρ.152,250.· 
» 152,250.—

Αίΐξησι; της Ιταιριχη; περιουσία; Δρ αχ. t 3,682.48

ΠΑΡΑΘΕΣΙΣ

Λογαριασμό; τοΰ έτου; 1886 Δρ. 351,171.60 
» » 1887 » 364,854.08

Διαφορά επ', πλέον, ώ; ανωτέρω Δρ. 13,682.48
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ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Α'. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1858 -1886 1887 "0 lor

KTFIA ΕΣΟΔΑ

ΣτΝΔΡΟΜΑί Έτ^σιαι....................... Δρ. 154,331 25 9,816 10 164,147 35
» * Εκτακτοι .... )) 63,024 71 2,221 80 65,246 51
» Είδικαι........................ )) 52,745 53 52,745 53

Τοκοι και Μερίσματα. Έν γίνει . )) 409,132 87 23,822 28 432,955 15
Δημοσία Χρεωγραφα. Έξαργύρωσ.

κληρωβ. όριολογ. )> 188,464 52 152,250 — 340,894 52
Μοτςεια. Έξ εισιτηρίων. . . . )) 13,445 25 2,508 — 15,953 25
Ακίνητα. Πώλησις ακινήτων . . )) 10,258 93 10,258 93

» Ενοίκια............................. » 6,490 73 239 35 6,730 08
Κληροδοτήματα.............................. » 12,920 72 12,920 72
Διάφορά ......................................... )) 10,857 74 5,122 55 15,980 29
Αρχαιολ.Εφημερις (παλαιά)καικα-

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

» » Νέα της Γτ« Περι3δ. )) 5,533 80 3,174 40 8,708 20
Επιστροφή Χρημάτων .... )) 1,720 09 1,720 09
Λαχειον......................................... » 934,002 62 83,885 40 1,017,888 02

1,864,990 94 283,039 88 (α,2,148,030 82

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Δάνειά............................................... )) 164,732 14 164,732 14
Προκαταβολαι. Άποληφθεΐσαι. . )) 471,648 77 20,381 25 492,030 02
Βιομ. Τράπεζα. Άλληλο'χρεως λο-

γαριασμός . » 839,116 92 (6) 839,116 92
ΙΙαρακαταθηκαι............................. )) 12,632 59 12,632 59
Ταμειον. 'Υπόλοιπα δια/ειρίσεως

μέχρι τοΰ 1885. . . » 3,891 10 3,891 10

3,357,012 46 303,421 13 3,660,433 59

(ά) Κύρια έσοδα....................... . Δρ. 2,148,030.82
(β) Διάφοροι λογαριασμοί .Ψ. . « 1,512,402.77

Δρ· 3.660,433.09
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ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ TOT ΕΤΟΤΣ 1858-1887.

Β'. ΠΛΙΙΡΩΜΑΓ

ΚΥΡΙΑ ΕΞΟΔΑ

Γραφειον. Προσωπικόν,τυπωτικά,έξοδα
διά-jopa και Βιβλιοθήκη. . Δρ. 

ΜοΓΣΕΙΑ.Προσωπικόν,άρχαιοθήκαι, 
φυλακεΐα,έπισκευαι και συγ
κολλήσεις αρχαίων ...» 

Αγοραι Αρχαιοτήτων . ... »
Αρχαία. Άνασκαφαι έν γε'νει . . »

» ΈπισκευαΙ κα'ι αναστηλώ
σεις μνημείων . . . . »

ΕπΑΡΧ. Αρχαιοτ. Προσωπ. έφορων 
και φυλάκων έπαρχ. Μου
σείων και μνημείων , »

» Περισυναγωγή και μεταφορά
αρχαίων.................................. »

ΤΟΚΟΙ. Έν γε'νει..................................»
Ακίνητα.........................................  »
Διάφορά. Ποσοστά εισπράκτορ., εκ

μαγεία αρχαίων κτλ. . »
» Προτομαι προε'δ. Έταιρ. »
» Σύνδρομα! εις ξε’νους πρός

συντέλεσιν άνασκαφών . »
Απρόβλεπτα........................................»
Δημοσία Χρεωγραφα............................ »
Μετοχαι Εθν. Τραπεζηε ...»
Λαχειον............................................. »
Ακίνητα. Έπισκευαι........................ .....
Αρχαιολ. ΕφΗΜ.(Νε'α Γ»! Πβριο'δ ). »

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Δάνειά............................................... .....
Προκαταβολαι. Άποληπτε'αι . . »
Βιομηχ. Τραπεζα.............................
Παρακαταθηκαι.............................. .....
Λάθη Λογιστικά...................................
Εθν. Τραπεζα..............................»
Ταμειον...............................................

1858 - 1886 1887 "Ο lor

84,460 07 5,192 50 89,652 57

442.768 54 8,989 85 151,758 39
233,087 94 4,452 — 237,539 94
486,146 76 41,225 75 527,372 51

26,125 21 80 50 26,205 71

78,672 95 5,650 30 84,323 25

3,305 83 3,305 83
26,341 37 5,445 — 31,786 37
23,20ϊ 50 1,633 80 24,838 30

10,919 47 1,880 45 12,799 92
1,696 43 1,696 43

446 43 446 43
1,886 18 Έ.886 18

275,792 30 275,792 30
22,322 43 54,904 — 77,226 43

397,213 67 ' 37,688 20 434,901 87
671 15 671 15

37,893 40 6.502 85 44,395 95

1,852,954 33 173,645 20 2,026,599 53

65,625 65,625 __
525,580 53 71,497 95 596,778 48
839,116 92 839,116 92

. 10,838 57 10,838 57
267 87 267 87

44,459 90 55,540 10 100,000 —

14,278 24 6,928 98 21,207 22

3,353,121 36 307,312 23 3,660,433 59
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ΕΙΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

ΤΗΣ ΙΑ'.
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TOT ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ.

ΠΙΣΤΩΣΙΣ

ΑΑΠΑΝΑΙ ΕΝ ΕΤΕΙ 1886
I) Μισθός προσωπικού ώς τά εντάλματα άριθ. 

18, 27, 41, 63,87,117, 144, 157, 172, 
195, 217 και 247 ποός δρ. 250 . . Δρ. 3,000

2) Χάρτης, λιθοχάραξις, τύπωσις, άρίθ- 
μησις και δετικά στελεχών, ώς τά εν
τάλματα 51, 65, 101, 102 και 103 . » 1,224

ΕΝ ΕΤΕΙ 1887
3) Έξαργύρωσις 158 κερδησάντων κλή

ρων ώς τό ένταλμα 208 ........................» 23,368 80
4) Προμήθεια πωλησάντων τούς 27,300 

κλήρους της Περιόδου ταύτης, ώς τό 
ένταλμα 212............................................ » 7,783 60

5) Εις έξοδα διάφορα ώς τό ένταλμα 210. » 1,595 10
6) ’Αμοιβή προσωπικού.............................. » 750 —
7 Επιστροφή τιμήματος μή πωληθ. κλήρων 

ώντό τίμημα προεπληρ. ώς τόενταλ. 211 » 197 10

7) Έξαργυρωτέοι κερδήσαντες κλήροι μή 
παρουσιασθε'ντες ετι ήτοι 3 εκ των επτά » 1,638

» 2 » δέκα » 273 —

» 37 εκ των Ικα-
τόν όγδοήκοντα προς δρ. 54.60 » 2,020 20

Καθαρόν κε'ρδος έκ τοΰ λαχείου Δρ.

1,224

33,694 60

37,918

3,931

ΤΓ,ϋΐϊΓ
41,883

δϊ,ΫΐϊΓ

60

50

80
65

45
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Ειτα ή Συνέλευσις έρωτηθεΓσα ύπό τοΟ προέδρου, άν 
διά τούς 6π’ αύτοΟ έξηγηθέντας λόγους εγκρίνει τήν ανα
βολήν τής κατά τήν συνέλευσιν τής 13 Δεκεμβρίου 1887 
άποφασισθείσης τροποποιήσεως τοΟ όργανισμοΟ, άπεφήνατο 
ό'τι εγκρίνει αύτήν καί άνατίθησι τήν έκτέλεσιν τής είρη- 
μένης άποφάσεως εις το Συμβούλιον, δταν τοΟτο ήθελε 
θεωρήση αύτήν πρόσφορου.

Μετά τήν ούτως έξενεχθεΐσαν άπόφασιν τής συνελεύσεως, 
των εταίρων τις έζήτησε νά τυπωΟή έν τοΐς πρακτικοϊς καί 
τό περί τής παραδόσεως των νομισμάτων τής Εταιρίας 
εις τό Νομισματικόν ΜουσεΓον έγγραφον τοΰ 'Υπουργείου 
των Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιοεύσεως. 
Τό δέ Συμβούλιον παρεδέχθη τήν αίτησιν ταύτην (1).

(1) Άριθ. 58/77 Έν Άθήναις τή 24 ’Ιουλίου 1887.
Ό Έφορος της εθνικής Βιβλιοθήκης και τοΰ εθνικού 

νομισματικού Μουσείου
Προς τό Ύποι/ργεϊον των ’Εκκλησιαστικών και της 

δημοσίας Έκπαχδεΰσεοχς.
Προχειμένου μετ’ ου πολύ νά μετενεχθή τό εθνικόν Νομισματικόν Μουσεϊον εις 

τόν Ιν τή Σιναία ’Ακαδημία προσδιορισθέντα αυτώ χώρον, 6 Νομισματογνώ- 
μων χ. Α. Ποστολάκας εξαιτεΧται δι’ αναφοράς τοο πρός ήμας νά Ινεργηθή, όπως 
παραδοθή αΰτω πριν η μετενεχθή τό Μουσεΐον εις τήν Σιναίαν ’Ακαδημίαν, πρός 
ταξινο'μησιν και κατάταξιν ή παρά τής ενταύθα αρχαιολογικής Εταιρίας κατέχο
με νη Ικ πολλών χιλιάδων αρχαίων νομισμάτων συλλογή, σχηματισθεΐσα παρ’ αυ
τής από τής συστάσεώς της Ικ δωρεών και εύρημάτων, και τήν όποίαν συλλογήν 
βεβαίως προέθετο. ή Εταιρία αϋτη νά δωρήση τώ εθνικοί νομισματικώ Μουσείω 
εν δέοντι. 'Υποβάλλοντες εγκλείστους τήν περί τούτου αναφοράν τοΰ ειρημένου 
Νομισματογνώμονος. παρακαλουμεν τό 'Υπουργεΐον νά λάβη 6π’οψιν τά παρ’ 
αύτου Ικτιθέμενα καί, αν Ιγκρίνη ταϋτα, νά Ινεργήση τά δέοντα πρός Ικπλήρωσιν 
τής αιτήσεως ταύτης, ευαρεστηθή δ’ έν καιρώ νά μο’ι γνωστοποιήση τό άποτέλεσμα.

Ευπειθέστατος 
Ό ”Εφοροις

Ε. ΡΟΪΔΗΣ
Αριθ. 10855/9735.
Διαβιβάζεται μετά τής συνημμένης άναφορας εις τήν ’Αρχαιολογικήν Εταιρίαν.

Έν Άθήναις τή 3 Σεπτεμβρίου 1887.
Εντολή τοΰ 'Υπουργού 

Ο Γενικός Έφορος των άρχαιοτήτων

Π. Καββαδιας

Σ. Μ. Παριςης
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ΕΙτα έξελέχθησαν οί κ.κ. Μ. Δήμιτσας, Ί. Φωκιανός 
και θ. Καλογερόπουλος μέλη τη; επιτροπής, της προς 
έξέλεγξιν των λογαριασμών τής Εταιρίας, και ή Συνέλευ- 
σις διεΧύθη περί μεσημβρίαν.

Μετά δύο δ’ εβδομάδας, τή 21 Φεβρουάριου 1888 ημέ
ρα Κυριακή, ώρα lOfl π. μ. συνελΟόντωυ αύθις έν τω Πα- 
νεπιστημίω έταίρων έκατον δέκα καί εξ, ό πρόεδρος Άλ. 
Κοντόσταυλος προσεκάλεσε την εξελεγκτικήν επιτροπήν νά 
ύποβάλν] εις τούς έταίρους τήν εκθεσίν της. 'Όθεν παρελ- 
θών δ εισηγητής αύτής Θ. Καλογερόπουλος άνέγνω τάέξής’

Προς τήν Σννελενΰιν των Έταίρων της 'Αρχαιολογικής

Εταιρίας.

Κύριοι,

Κατά τήν δοθεϊσαν ήμΐν ε’ντολήν υπό τής Συνελεύσεως περί 
έξελέγξεως των λογαριασμών τής διαχειρίσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου τής Εταιρίας κατά τό άπελθόν έτος 1887, έλάβο- 
μ.εν ύπ’ οψιν τά τεθέντα εις τήν διάθεσιν ήμών λογιστικά βιβλία 
καί έγγραφα. Έπιθέντες τό ((έθεωρήθη » επί μεν του Καθημε
ρινού υπό τήν τελευταίαν πραξιν ύπ’ άριθ. 129 παριστάνουσαν 
μετά τόν ισολογισμόν των εσόδων καί εξόδων τόν λογαριασμών 
τής περιουσίας τής Εταιρίας, επί δε του στελέχους των εισπρά
ξεων του ταμίου ύπό τόν τελευταΐον άριθ. 45, επί τοο στελέ
χους των διπλοτύπων του είσπράκτορος κ. Θ. Κουτσούλη ύπό 
τόν τελευταΐον άριθ. 302 καί έπί του στελέχους του τελευταίου 
εντάλματος ύπ’ άριθ. 251, προέβημεν εις τήν έξέλεγξιν διά 
παραβολής των έν τφ Καθημερινφ έγγραφων των εσόδων πρός
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τά ρηθέντα διπλότυπα, τοΰ [λεν ταμίου άπό ά-ριθ. 1 μέχρι 45, 
τοΰ δε είσπράκτορος άπό άριθ. 210 μέχρι 302, κατόπιν δε διά 
παραβολής ωσαύτως των εν τω Καθημερινή έγγραφων των εξό
δων προς τά στελέχη των ένταλμάτων και προς αυτά ταΰτα τά 
έντάλματα φέροντα έπισυνημμένα τά άπαιτούμενα δικαιολογη- 
τικά έγγραφα.

Έκ της έργασίας δε ταύτης προέκυψεν, ότι πάντα τά έ'σοδα 
καί έξοδα έγένοντο δυνάμει των νομίμων γραμματίων και ένταλ
μάτων καί ότι τό ταμεΈον παριστα υπόλοιπον 5,038.18 μεταφε- 
ρόμενον εις την διαχείρισιν τοΰ 1888.

"Οτι τά μέν έσοδα έν γένει τοΰ 1887 μετά τοΰ έκ της δια- 
χειρίσεως τοΰ 1886 μετενεχθέντος υπολοίπου Δρ. 3,891.10
άνε'ρχονται εις................................................... Δρ. 307.312.23

’Ήτοι κύρια έσοδα . Δρ. 283,039.88 
Διάφοροι λογαριασμοί . » 24,272.35

Δρ. 307,312.23
Τά δέ έξοδα έν γένει εις.................................Δρ. 300,383.25

'Ήτοι καθαρά έξοδα . Δρ. 173,645.20 
Διάφοροι λογαριασμοί » 126,738.05

Δρ. 300.383^25
Προστιθεμένου τοΰ έν τω ταμείω υπολοίπου

τή 31 Δεκεμβρίου 1887  » 5,038.18
Καί των μετενεχθέντων εις χρέος Π. Έμ.

Γιαννοπούλου................................................... » 1,890.80
Έξισοΰνται αί μερίδες έσόδων καί έξόδων . Δρ. 307,312.23

Ή μόνη άνωμ.αλία ην έβεβίκιώσαμεν εις τό Καθημερινόν είναι 
ότι πολλαί εισπράξεις καί πληρωμαί ένεγράφησαν εις άλλην χρο
νολογίαν έκείνης καθ’ ην έξεδόθησαν τά έντάλματα καί γραμ
μάτια, αί πλεΐσται δέ έγγραφαί ών τά έντάλματα έξεδόθησαν 
εις πολύ προγενεστέρας έποχάς τοΰ έτους κατεχωρίσθησαν την 
31 Δεκεμβρίου 1887. Τήν άταξίαν ταύτην έδικαιολόγησαν ήμιν 
ώς έπελθοΰσαν έκ της έπί πολυν χρόνον κατακρατησεως των βι
βλίων παρά της προγενεστέρας Εξελεγκτικής Επιτροπής, διότι 
ενεκεν τής κατακρατησεως των βιβλίων δέν ήδυνήθησαν νά έκ-
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δώσωσι εγκαίρως τά έντχλματα καί ένεργησωσι τάς έγγραφάς, 
καί ήναγκάσθησαν να χρησιμοποιησωσι τάς εισπράξεις τοΰ Λα
χείου διά τάς πληρωμάς των.

Μετά ταΰτα θέλοντες νά παραβάλωμεν τάς έγγραφάς τοΰ 
Καθημερινού προς τάς τοΰ Καθολικοί! ΐνα βεβαιώσωμεν ότι τά 
εις την κατάστασιν της 31 Δεκεμ,βρίου 1887 αναγραφόμενα 
υπόλοιπα έκαστης μερίδος έκεϊθεν έξηχθησαν, έζητησαμεν το βι- 
βλίον τοΰτο, άλλα δυστυχώς ουδέποτε έτηόηθη τοιοϋτον βιβλίον 
ουδέ κατά τό άπελθόν έ'τος' καί ναι μέν μας ΰπεβληθη βιβλίον 
τι εις ό συνελέχθησαν εις μίαν έκάστην μερίδα τά δι’αϋτην δα- 
πανηθέντα η είσπραχθέντα, άλλά τό τοιοϋτον δεν δυνάμεθα νά 
θεωρησωμεν ώς Καθολικόν Α'. διότι έκαστη μερίς δεν έ'χει ώς ή 
ταξις απαιτεί Χρέωσιν καί Πίστωσιν ουδέ μετηνέχθησαν εις 
ταύτας τά υπόλοιπα τοΰ προηγουμένου έ'τους, ούτως ώστε, άθροί- 
ζοντες τά μετενεχθέντα υπόλοιπα μετά των προστεθεισών εις 
αυτά έγγραφων κατά τό έτος 1887 καί άφαιροΰντες τά εις 
χρέωσιν η πίστωσιν έπίσης έγγραφέντα κατά τό 1887 ποσά, νά 
έξαγάγωμεν τά εις την κατάστασιν της 31 Δεκεμβρίου 1887 
σημειούμενα υπόλοιπα έκάστης μερίδας καί βεβαιώσωμεν ταΰτα.

’Εκτός των ανωτέρω έχει καί άλλην έ'λλειψιν τό βιβλίον τοΰτο 
πολύ σπουδαιοτέραν, δηλαδη την έξης· έπειδη τά ώς άνω συλ- 
λεχθέντα ποσά εις έκάστην μ,ερίδα, συνελέχθησαν έπί μόνφ τφ 
σκοπφ τοΰ νά δυνηθώσι νά ίδωσι τί έδαπάνησαν η είσέπραξαν 
δι’ έκάστην μερίδα, καί καταστρώσωσι την κατάστασιν της 31 
Δεκεμ,βρίου 1887, καί έπειδη αί πράξεις αύται έξηχθησαν έκ 
τοΰ ταμείου, όπερ αντιπροσωπεύει τον ταμίαν, έπεται ότι καί 
αί σημειούμεναι έγγραφαί είναι άντίστροφοι, δηλαδη είναι πιστω- 
μέναι αί Άνασκαφαί, 'Έξοδα Μουσείου, Προκαταβολαί λογα- 
ριασμ.φ Δημοσίου, όσαι δηλαδη μερίδες έδαπάνησαν, διότι ό 
ταμίας πρέπει νά πιστωθη, είναι δέ χρεωμέναι αί μερίδες έκεϊναι 
α'ίτινες άπέφερον εισοδήματα δηλαδη Συνδρομαί, Τόκοι κλπ. 
διότι ό ταμίας πρέπει νά χρεωθη. ’Εννοείται όμως ότι εις την 
κατάστασιν της 31 Δεκεμ,βρίου 1887 αί άταξίαι αύται έδιορ— 
θώθησαν καί έχρεώθησαν καί έπιστώθησαν έν τάξει αί διάφοροι 
μερίδες.
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Ένεκεν τοΰ ώς προείρηται σκοποΰ του βιβλίου τούτου, τοΰ 
νά συλλέξωσι απλώς τά ποσά, εις εν έκαστον κεφάλαιον καί οΰχί 
νά χρησιμεύση ώς Καθολικόν, καί ή εις έκάστην δαπάνην η εϊ- 
σπρα^ιν άναφερομένη δικαιολόγησις είναι ασαφέστατη, ώστε, ΐνα 
ημείς έξελέγξωμεν που καί διά τίνα σκοπόν, καί άπό ποιον εΐσε- 
πράχθησαν η έπληρώθησαν τά σημείου μένα ποσά, ΐνα έκτελέ- 
σώμεν την κυρίαν εντολήν ην μας εδωσεν ή Συνέλευσις, έ'πρεπε 
νά έ'χωμεν τον άπαιτούριενον χρόνον ώστε ν ’ άντιγράψωμεν έκ 
τοΰ Καθημερινού μίαν έκάστην δικαιολόγησιν δαπάνης η είσπρά- 
ξεως ΐνα βεβαιώσωμεν ότι καλώς έδαπανήθησαν, άλλά φρονοΰ- 
μεν ότι ή τοιαύτη εργασία δεν ανάγεται εις τά καθήκοντα των 
ελεγκτών, οΐτινες καθήκον έχουσι νά έξελέγξωσι καί οΰχί νά κα- 
ταστρώσωσι βιβλία.

Μολονότι ένεκεν της ώς εΐρηται ελλείψεως τοΰ Καθολικού δεν 
ήδυνηθημεν νά βεβαιώσωμεν εάν τά μεταφερόμενα έκ τοΰ 1 886 
υπόλοιπα είναι έρθά, ουχ’ ηττον πεποιθότες ότι οί προηγηθέν- 
τες ημών κκ. έλεγκταί τά έξήλεγξαν, άναγράφομεν καί ημείς εν
ταύθα την περιουσίαν τής Εταιρίας ής τούς τίτλους έθεωρήσα- 
μεν, ώς παρακατιόν θά διαλάβωμεν.

Ή περιουσία τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας κατά την 31 
Δεκεμβρίου 1887 συνέκειτο έκ :

α') Δύο οικιών έν Άθήναις, μιας έν Κηφισίιρ καί δύο οικοπέ
δων έν Έλευσΐνι, ών ή άξια άνεγράφετο έν τή καταστάσει τής 
31 Δεκεμβρίου 1886 ...... Δρ. 27,447.08

Εις ταύτην προσετέθησαν
τό 1887:

Ή άξια 4 γηπέδων άγο- 
ρασθέντων έν Έλευσΐνι ώςτά 
ΰπ’άριθ. 790, 813, 834καί 
1026 συμβόλ. τοΰ είρηνοδί- 
κου Γ. Α. Οικονόμου . . Δρ. 1,217.10

Καί ή δαπάνη έπισκευής
οικίας Κηφισίας ... » 416.70 Δρ. 1,633.80

Άζία τών ακινήτων 29,080.88
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Έκ μ.εταφοράς. . . . Δρ.
β') Έξ 28 [Λετονών της 

Εθνικής Τραπέζης ώναί 15 
προϋπήρχον καί ή άξια ση- 
μειοΰται εις την κατάσΐ. τή 
31 Δεκεμβρίου 188δ εις Δρ. 59,253.10 
13 δέήγοράσθησαν το 1887 
εις διαφόρους τιμάς έν όλω
δέ αντί.................................» 54.904·— Δρ.

γ') Έκ των παρά τη ’Εθνική Τραπέζη 
κατατεθειμένων :

135 Όμολ. Έλλ. Δανείου 60 έκατομ.
118 » » » 10 »
125 » » » 6 »

αϊτινες προϋπήρχον καί ή άξια άναγράφεται 
Ιν τη καταστ. της 31 Δεκεμβρίου 1887 εις Δρ. 

δ') Έκτων όφειλομένων διάπροκαταβο·
λάς λογαριασμοΰ Δημοσίου.......................... »

ε') Όμοίως διά προκαταβολάς λογαρια
σμού Εταιρίας ΰπολ. 31 Δεκεμβρίου 1886 »

ς-') Έκ των όφειλομένων 
έκτης κληρονομιάς Π. Έμ.
Γιαννοπούλου ύπολ. ώς κα- 
τάστ. 31 Δεκεμβρίου 1886 Δρ. 67,501 ·38 

Μετηνέχθησαν τό 1887 
εις χρέος του όσαι τφ έδό- 
θησαν ύπό Ν. Φραντζη έκ 
των εισπράξεων τοϋ λαχείου » 1,890.80 »

ζ') Καί έκ τοϋ υπολοίπου τοϋ ταμείου τής
31 Δεκεμ.βρίου 1887 .......................................»

ήτοι έν όλω έκ »
Επειδή δέ κατά τό παρελθόν έτος 1886 

ή καθαρά περιουσία άνήοχετο εις »

"Επεται ότι έντός τοϋ 1887 ηΰξήθη κατά » 
δαπανηθεισών όλιγώτερον των είσπραχθεισών.

29,080.88

114,157.10

94,742.92 

51,442.82 

1,000.—

69,392.18

5,038.18
364,854.08

351,171.60 
1Έ682 48
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Το εις δημόσια χοεώγραφα υπόλοιπον της 
31 Δεκεμβρίου 1886 παρίστανε άξίαν . . Δρ. 246,992.92

Επειδή δέ εντός τοϋ 1887 εΐσεπράχθη 
τό άντίτιμον 235 Όμολ. των 4 έκατ. καί 
374 Ό|Λθλ. των 25 έκατ. 8 καί 9 °/0 κλη- 
ρωθεισών και άποσβεσθεισών δυνάριει Νόμου
εΐσεπράχθησαν δε..............................................Δρ. 152,250.—

Μένει ΰπόλ. αξίας των άνω χρεωγράφων » 94,742.92

’Εντός δέ τοϋ 1887 άπέσβεσεν ή ’Αρχαιο
λογική Εταιρία καί τό προς την Εθνικήν 
Τράπεζαν χρέος της προΰπαρχαν έκ . » 55,540.10

’Επί τη εύκαιρίγ τής άναγραφής τής περιουσίας τής Εται
ρίας ύποβάλλομ.εν εις τό Σ. Συμβούλιον την εξής έρώτησιν, 
διατί εις την περιουσίαν τής Εταιρίας δεν άναγράφονται καί 
τά μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1887 δαπανηθέντα ήτοι Δρ. 237,539. 
94 δι’ αγοράν ’Αρχαιοτήτων, καθώς καί τά δαπανηθέντα δι’ 
αγοράν βιβλίων ών την αξίαν δεν δυνάμεθα νά άναγράψωμεν 
καθότι συμπεριλαμβάνεται εις τά έξοδα προσωπικού τυπωτικά 
διάφορα καί βιβλιοθήκη τά όποια πρέπει ν ’ άποσβεσθώσι' μή
πως τά καταβληθέντα δι’ άγοράν ’Αρχαιοτήτων καί βιβλίων 
τά θεωρεί ώς έξοδα άποσβεστέα ; Νομίζομεν ρτι δεν είναι όρθή 
ή μη αναγραφή εις την περιουσίαν τής Εταιρίας δαπανών αι- 
τινες αντιπροσωπεύονται διά τοϋ κεκτημένου την άξίαν άντικει- 
μένου, καί τοϋ οποίου τάν έλεγχον δικαιωματικώς κέκτηνται οί 
εταίροι διότι άποτελεΐ μέρος τής περιουσίας τής Εταιρίας.

Τό αυτό εΐρήσθω καί διά την ’Αρχαιολογικήν Έφημ.ερίδα ής 
επίσης δεν αναγράφεται έν τή περιουσία τής Εταιρίας ή άξια, 
ένω ώς γνωστόν, πλήθος τευχών τών προηγουμ-ένων ετών, δι’ ά 
έδαπανήθησαν μεγάλα ποσά, υπάρχουν άποθηκευμένα έντφΠο- 
λυτεχνείω καί έχουν άξίαν πραγμ,ατικήν.

Διά τούτο φρονοϋμεν οτι εις τό μέλλον πρέπει νά άναγράφων- 
ται εν τή περιουσίά τής Εταιρίας υπό τόν τίτλον Άγοραί ’Αρ
χαιοτήτων τό ποσόν τών άγορασθέντων άρχαίων μετά τής κα- 
ταβληθείσης αξίας, τό αυτό εΐρήσθω διά τήν Βιβλιοθήκην καί
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την ’Αρχαιολογικήν ’Εφημερίδα ί'να δύνανται οί κατ’ έτος έλεγ- 
κταί νά βεβαιώνωσι διά καταμετρήσεως, εάν τά σημ,ειούμενα 
Άρχαΐα, βιβλία καί τεύχη της ’Εφημερίδας ΰπάρχουσιν ανελ
λιπή άπό τής συστάσεως τής Εταιρίας.

Έκ τής περιουσίας τής Εταιρίας έβεβαιώσαμεν την ΰπαρξιν 
θεωρήσαντες διά των υπογραφών μας τά εξής, ήτοι :

Διά τά χρεώγραφα καί μετοχάς τά όποια είναι κατατεθειμένα 
παρά τή ’Εθνική Τραπ έξη άπόδειξιν αυτής διά

118 Όμολ. Έλλ. Δανείου 10 έκατ. τής 2 Δεκεμ. 1887 έτέραν
135 » » » 60 » » ιδίας χρονολογ, έτέραν
125 » » » 6 » » ίδιας χρονολογ, έτέραν

15 Μετοχάς Εθνικής Τραπέζης » ιδίας χρονολ. καί έτέρ.
13 Όμολ. ιδίας » 23 Δεκεμβρίου 1887

Διά τά άναγραφόμενα υπό τόν τίτλον Προκαταβολαί λογα- 
ριασμ.φ Δημοσίου έθεωρήσαμεν τάς εξής έντολάς του 'Υπουργείου 
ήτοι την έκ

Δο. 3000 — Οπ’αοιΟ. 3212/15283 της 22 Δβρίου 1886 υπέρ του Χρ. Κρίτση εν 
αντιγράφω

» 3000 — » 3212/15694 » 30 Δβρίου 1886 » » Σχιαδά
» 16200 — » 1338/ 1411 » 5 Φεβρ. 1887 » » Διαγορών
» 450 — » 5469/ 4325 » 21’Απριλ. 1887 » » 11.Δημητρών 

ήν μή ευρο’ντε; δεν 10εωρτ[σαμεν, άλλ’ ε7- 
δομεν τό άντίγραφον Ιν τω 'Γπουργείω.

» 8194.65 » 6774/ 4957 της 13 Μαίου 1887 όπερ τοΰ ΆΟ.Α.Άδάμ
» 610 — » 4598/ 4981 » 16 » » » » Σχιχδϊ
» 19852.70 » 14135/10500 » 19 Σειττεμ. » » »Ε.Ι. Ευσταθίου
» 2500 — » 11518 » 14 Όχτωβ. » » » Άθ· Χατζη-

βαυίλη άφίνουσαν νά όρισθη τό ποσόν Οπό 
του Συμβουλίου.

» 700 — » 16826/12796της 11 Νοεμβ. » » » Άδελφ. Παπ-
παδημητρίου ομοίως.

» 150 — »

*

16063/13092 της 20 Νοεμβ. » » » Ίω. Χατζημε-
λέτη συμπεριλαμβανομένην εις την ΰπ’άριθ. 
1338/141 1 διά Δρ. 500.

» 11804 — » 19415/14196 της 22 Δβρίου 1887 υπέρ τον Δαχορώνια.

Δρ. 66461.35 εν δλω.
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Θέλοντες όμως να βεβαιώσωμεν άν ή Εταιρία έπραγματο- 
ποίησε άπάσας τάς έντολάς καί νά έξάςωμ.εν το έν τή Κατα- 
στάσει της.31 Δεκεμβρίου 1887 σημειούμενον υπόλοιπον, έξη- 
λέγξαμεν τάς πληρωμάς της καί εϊδομεν ό'τι έπλήρωσε διά συμ
βολαίων τά έξης ήτοι:

Δρ. 3000 —διάτοΰΰπ’άρ. 23 Ιντάλ. 16Μαρτ. 1887 συμβ. 40849Γλυκοφρύδη
» 3500 — )) » )) 35 » 28 » » » 40936 »
» 8194.65 » )) )) 68 » 23 Μαΐ'ου » » 41281 »
» 4750 — » )> )> 69 » 26 » » » 41291 »
» 2000 — » » » 71 » 30 » » » 41378 »
» 4500 — )) )) » 73 » 1 Ίουν. » » 41566 »
» 450 — )) )) )) 84 )) 8 » » 41379
» 19852.70 » » » 167 )) 12 Όκτβ. » » 33814 Α.Γαϊτάνου
» 2500 — )) » )) 173 » 27 » » » 42529 Γλυκοφρύδη
» 700 — » )) » 191 )) 16 Νοεμδ. » » 498Ήιρηνοδίκου

ΜαραΟώνος
)) 650 — » » )) 194 )) 24 » » » 42770Γλυκοφρύδη
1) 3610 — » )> » 193 )) 24 » » » 42942 »
» ■11804 — )) » » 233 » 31 Δεκεμβ. » » 7074 Ι.Α.Πέππα

Δρ. 65511.35 ήτοι έπλήρωσε οσα; άναφε'ρει ή κατάστασής. Έάν εις ταύτας προ-
» 626.12 

Δρ. 66137,47

σθε’σωμεν υπόλοιπον μεταφερθέν από 31 Δεκεμβρίου 1886. 

Έκτου ποσού' δε τούτου άφαιρέσωμεν τά εισπραχθέντα έναντι 
ώς εϊδομεν τά συνοδεύοντα τά χρηματικά εντάλματα έγ-
γραφα καί Ιθεωρήσαμεν αυτά ήτοι :
Δρ. 3000 διά τοΰ ΰπ'άριθ. 7948/6173 της 17 Ίουν.

1887 έγγραφου έντάλρι, χρ, άρ. 870 
» 8194.65 όμοίως 897

# 14694.65 » 3500 — 8572/8955 26 Αύγουστου 1462

Δρ. 51442.82 απομένω υπόλοιπον όπερ συμφωνεί πρό; τό Ιν τή καταστά- 

σει τής 31 Δεκεμβρίου αναγραφόμενου υπόλοιπον.

"Ωστε εάν λάβωμεν ύπ’ δψεε τό.ποσόν των έκδοθεισών εντο
λών  έκ Δρ. 66461.35

Έκ τούτου δέ άφαιρέσωμεν τό παρά τής 
Εταιρίας καταβληθέν ήτοι.......................... » 65511.35

υπάρχει διαφορά.......................................έκ Δρ. 950.—

ήτις είναι τό φέρον, την υπέρ τοΰ Κώτσου Σιδέρη Πόγκα συμ
περιλαμβανομένου εις την υπέρ διαφόρων ΰπ’ άριθ, 1338/1411
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τής 5 Φεβρουάριου 1887 εντολής, ήν καί μόνην ή Εταιρία δεν 
είχε πραγματοποιήσει.

Ό αξιότιμος κύριος Νικολα'ίδης μας προσεκάλεσεν έπανειλημ- 
μένως να καταμετρήσωμεν το υπόλοιπον του ταμείου, άλλα τό 
τοιοΰτ.Ον έθεωρήσαμεν περιττόν, διότι εάν ή έξέλεγξις έλάμβανε 
χώραν ακριβώς την 31 Δεκεμβρίου 1887 βεβαίως ή καταμέ- 
τρησις των έν τφ ταμείφ Ο’άπεδείκνυε την ορθότητα τοΰ σκο- 
πουμένου, άλλα μετά παρέλευσιν ενός καί ήμίσεως μηνός ότε 
καί πληρωμαίνέαι καί εισπράξεις έγένοντο,αϊτινες ήλλοίωσαν τό 
υπόλοιπον, ή έξεύρεσις τοΰ υπολοίπου, οΐον ήτο κατά την 31 
Δεκεμβρίου 1887, θά ήτο εικονική, έκτος εάν έλαμβάναμεν ύπ’ 
όψιν μας καί τάς άπό 1 ’Ιανουάριου 1888 μέχρι τής ήμε'ρας 
τής έξελέγξεως εισπράξεις καί πληρωμάς οπερ δεν άνήκεν ήμΐν.

Διά τοΰτο φρονοΰμεν, ότι ή καταμέτρησις των εν τφ ταμείω 
χρημάτων δέον νά γίνεται την 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους 
ύπό τοΰ Σ. Συμβουλίου συντάσσοντος πρωτόκολλου τακτικόν.

Μεταβάντες εις την παρά τω Πολυτεχνείο) βιβλιοθήκην, τής 
Εταιρίας μετά τοΰ καταλόγου των κατά τό 1887 άγορασθέν- 
των βιβλίων καί δεθέντων, έξετάσαμεν έάν πράγματι ταΰτα εί- 
σήχθησαν καί έδέθησαν, ώς αί άναγραφόμεναι δαπάναι' εύρομεν 
δέ πάντα έν τάξει.

Έπί τή ευκαιρία ταύτγι έσχομεν άφορμήν νά καταμετρήσω- 
μεν καί τά έκεϊ υπάρχοντα φύλλα τοΰ Α\ τεύχους τής ’Αρ
χαιολογικής Έφημερίδος τοΰ 1887.
Εϋρέθησαν δέ τοιαΰτα............................................. 178
εις ά προστιθέμενα τά δοθέντα τω βιβλιοπώλη). . 170
καί τά διανεμηθέντα εις διαφόρους ..... 52
άυοτελεϊται τό ποσόν των τυπωθέντων τευχών. . 400

. Δεν. ήδυνήθημεν νά προβώμεν εις την έξακρίβωσιν των κατά 
τό έτος τοΰτο άγορασθεισών ’Αρχαιοτήτων έλλείψει χρόνου.

Έπί τοΰ είδικοΰ λογαριασμού τοΰ Λαχείου τής ΙΑ’, περιό
δου, όν έθεωρήσαμεν άναγκαΐον νά λάβωμεν ύπ’ δψει, έβεβαιώ- 
θημεν διά καταμετρήσεως τών έν τφ γραφείω μεενάντων άπω-» 
λήτων.,3700 κλήρων έκτων 31000 τυπωθέντων ότι έπωλήθη-

3
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σαν 27300 άνθ’ών έπρεπε νά είσπραχθώσι Δρ. 81900, άλλ’ 
αντί τούτων είσεπράχθησαν κατά μ.έν τό 1886 Δρ. 3891.— 
κατά δε το έτος . .... 1887 » 78009.—
καί έξ ύπερτιμήσεως χρυσών νομισμάτων 1887 » 1833.45

εν όλιρ Δρ, 83733.45
Έπληρώθησαν δέ το 1886 

δι’ έξοδα . . . . Δρ. 4224.—
'Ομοίως το 1887 διά κλή

ρους καί έξοδα ...» 33694.60 » 37918.60
Δρ. 45814.85

Δεν ειχον δέ παρουσίασθή προς έξαργύρωσιν
κλήροι...................................................έκ )) 3931.20

"Ωστε προέκυψε κέρδος καθαρόν υπέρ της 
Εταιρίας............................................ έκ Δρ. 41883.65

Έπί πάσι δέ τούτοις λαμβάνομ.εν το θάρρος συν τή τιμή νά 
έπισυνάψωμεν παρατηρήσεις τινάς ώς προς την έ'κδοσιν καί την 
δαπάνην τής είς 4 τεύχη του έτους δημοσιευομένης έφηρΛερίδος. 
Έν πρώτοις παρατηροΰμεν οτε ή μέν έ'κδοσις καί δηρΑοσίευσες 
αυτής γίνεται λίαν άτάκτως, ή δέ δαπάνη φαίνεται λίαν υπέ
ρογκος ένεκα τής ύπερβαλλούσης παν άλλο όμοειδές περιοδικόν 
πολυτελείας.

Και άτακτος μ.έν άποδείκνυται ή έ'κδοσις διότι, εν φ εύρισκό- 
μεθα ήδη εις τό τέλος τοϋ δευτέρου (Ληνός του 1888, εν καί μό- 
νον των 4 τευχών τοΰ παρελθόντος έ'τους 1887 έκδοθέν Ιδη - 
ρΛοσιεύθη καί έτέθη ΰπ’ δψιν ήμ.ών, τά δέ λοιπά β'. γ'. καί δ', 
τοΰ παρελθόντος έτους καί τό α'. του τρέχοντος διατελοΰσιν έν 
τφ παρασκευάζεσθαι. Καί τούτο γίνεται, έν ω τρία μέλη τοΰ 
Συμβουλίου άμείβονται διά την τακτικήν καί έγκαιρον έκδοσιν 
των τευχών άνά 50 δραχμάς έκαστον λαμβάνον, ήτοι έν ολω 
άνά 150 δραχμάς δι ’ έκαστον τεΰχος, συνιστάμενον έκ 13 μό
νον φύλλων ή 26 σελίδων μεγάλων. Όποιαν δέ δυσάρεστον έν- 
τύπωσιν προξενεί είς τούς ξένους τουλάχιστον ή βραδύτης αύτη 
καί άτακτος έκδοσις καί δημοσίευσις τών 4 τευχών τής έφημε- 
ρίδος, πας τις τών έπαϊόντων περί τοιούτων έπιστημονικών εΰ-
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κόλως εννοεί, άναλογιζόμενος ότι σήμερον, ός έ'χουσι τά πράγ
ματα, ή μεν τάξις είναι ή βάσις καί ή κρηπίς αυτών, τδ δε 
επίκαιρον έν τή δράσει, ενεργείς καί έργασάρ ή άσφαλεστάτη 
έγγύησις της προόδου καί εύδοκιμήσεως αυτών. ‘Υπέρογκος δε 
ή δαπάνη ένεκα της περιττής πολυτελείας είναι, διότι διά μόνον 
τδ ΰπ’ δψιν ήμών ληφθέν οι’. τεύχος τοϋ 1887 συνιστάμενον έκ 
3 4/4 τυπογραφικών φύλλων μετά 5 προσηρτημένων έν τέλει ει
κόνων έδαπανήθησαν 2,248.55 δραχμαί, ποσδν γενναΐον δι’έν 
φυλλάδιον της ’Αρχαιολογικής ’Εφημερίδας. Σημειωτέον δέ εν
ταύθα ότι μέρος μέν τοϋ ποσού τούτου άναγεγραμμένον είναι 
ώρισμένως διά τδ τεύχος τούτο, μέρος δέ συγκεχωνευμένον μετά 
της δαπάνης τού άδημοσιεύτου έτι β'. τεύχους, εξ ης άπεσπά- 
σθη τδ ημισυ άνάλογον μέρος αυτού. Διατί δέ δέν αναγράφεται 
ιδιαιτέρως ή δαπάνη έκάστου τεύχους, αλλά συγχωνεύεται μετά 
της δαπάνης άλλου, καί διατί γίνεται τοσαύτης υλικής πολυτε
λείας χρησις έν τη έκδόσει της έφημερίδος, έν φ τά ένταΰθα έκ- 
διδόμενα όμοειδη περιοδικά τού τε Γερμανικού καί τοϋ Γαλλι
κού άρχαιολογικοϋ ’Ινστιτούτου άσυγκρίτφ τω λόγψ είναι λιτό
τερα μέν καί οικονομικότερα έκτενέστερα δμως καί πνευματικούς 
πλουσιότερα, μένει άδηλον ήμϊν- προτιμότερον δέ νομίζομεν 
άντί τής ματαίας καί άσκοπου υλικής πολυτελείας την έπαύξη- 
σιν τής πνευματικής ύλης.

Μετά δέ ταΰτα φρονοΰμεν δτι έπειδή σκοπδς τής έκδόσεως 
τής έφημερίδος είναι ή εις δσον οίόν τε εΰρύτερον κύκλον τής τε 
ημεδαπής καί τής άλλοδαπής διάδοσις τής γνόσεως τών άρ- 
χαιολογικών ήμών πραγμάτων, έπάναγκες θεωροΰμεν πρδς έπι- 
τυχίαν τού σκοπού τούτου, όπως τδ τίμημα τής συνδρομής διά 
μέν τούς συνδρομητάς καί άγοραστάς καταβιβασθή άπδ 16 δραχ* 
μάς είς 10 μόνον, διά δέ τους εταίρους όρισθή εις 5 δραχμάς 
μόνον,πληρωτέας μετά τής πεντεκαιδεκαδράχμου συνδρομής ΰπο· 
χρεωτικώς, ή έάν δέν θέλωσι /ά ΰποβληθώσι πάντες είς την μι- 
κράν ταύτην θυσίαν διά τούς θέλοντας μόνον νά γίνη ή συγκα- 
τάβασις αύτη, ή καί νά διανέμωνται δωρεάν τοΐς πληρόνουσι 
την έτησίαν συνδρομήν, διότι τών 400 άντιτύπων άτινα έκτυ- 
ποϋνται 32 μόνον δυστυχώς πωλοΰνται έν Άθήναις, 138 έν τφ
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Έξωτερίκψ, 52 διανέμονται δωρεάν καί 178 πεφυλακισμένα δια- 
τελοΰσιν ε’ν ταϊς άποθήκαις τοϋ Μουσείου ζητοΰντα άναγνώστας 
καί οΰχί φύλακα;, ημείς δέ όπολαμβάνομεν άπρεπες καί άδικον, 
νάλέγωνταιμέν μέλη της Εταιρίας οί εταίροι, ν ’ άγνοώσιν δμως 
καί να στερώνταιτήςύπό της Εταιρίας έκόιδομένης έφημερίδος.

Έν τελεί δέ εΰχόμεθα όπως έν τώ μέλλοντι καί ή περί την 
έ'κδοσιν και δημοσίευαν βραδύτης καί αταξία άρθή καί η ένδε- 
χομένη περί την δαπάνην οικονομία έπενεχθή καί ή περί την 
καθόλου διαχείρισιν των δαπανωμένων λογιστική βελτιωθή κατά 
την άπαίτησιν καί άξίωσιν τής έν ή ζώμεν έποψής.

Περαίνοντες τά τής έξελέγξεως καθήκον κρίνομεν νά προτει- 
νωμεν είς την Συνέλευσιν ί'να έκφραση τάς ευχαριστίας αυτής 
είς το Σ. Διοικητικόν Συμβούλιον διά τους κόπους οΰς κατέ
βαλε υπέρ τής προόδου τής 'Εταιρίας, συγχρόνως δέ νά τή 
ύποβάλωμεν τάς εξής εΰχάς.

Α') Νά συγκεντρωθώσιν είς τό νυν ύπαρχον γραφεΐον τής 
Εταιρίας ύπό την Σιναίαν ’Ακαδημίαν ή τε βιβλιοθήκη, τό άρ- 
χεϊον κλπ. ινα ώσι προσιτά είς πάντας τούς εταίρους, πρός δέ 
ϊνα μη άναγκάζωνται οί κατά καιρούς έλεγκταί νά περισυλλέ- 
γωσι πανταχόθεν τά άπαιτούμενα διά την έξέλεγξιν στοιχεία. 
Διά μικρας δέ δαπάνης δύναται νά γίνη ή έπίστρωσις του πα
τώματος διά σανίδων καί νά εύπρεπισθώσι τά δωμάτια ταΰτα 
ατινα είναι πολύ καλά.

Β') Ν’ άνατεθώσι τά καθήκοντα του λογιστοΰ είς ειδήμονα, 
οστις καί τά άπαιτούμενα βιβλία ευπρόσωπα νά κατάστρωση 
διευκολύνων ούτω τό έ'ργον των Ελεγκτών.

Γ') Νά έκλεχθή μεταξύ των μελών του Διοικ. Συμβουλίου, 
καί εν μέλος άνήκον είς την τάξιν τών λογιστών, ούτως ώστε νά 
δύναται δι ’ αύτοΰ τό Συμβούλιον νά έπιβλέπη τά του λογιστικού 
γραφείου τής Εταιρίας.

Άθηναι, 20 Φεβρουάριου 1888.

Η έζεΐεγχτιχη ’Επιτροπή
Μ. Γ. Δημιτςας

I. ΦΩΚΙΑΝΟΣ
Θ. Καλογεροπογλος
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Μετά τήν άνάγνωσιν της έκθέσεως ήρωτήθη ή Συνέλευ- 
σις ύπο τού Προέδρου, άν θεωρεί καλώς έχοντας τούς λο
γαριασμούς το0 Συμβουλίου, άπεφήνατο δέ αΰτη ότι ούδε- 
μία ύπάρχει άντιρρησις καί δτι θεωρεί καλώς έχοντας τούς 
λογαριασμούς, τούς όποιους καί εγκρίνει.

Είτα ό Π ρόεδρος άπηύθύνε καί δευτέραν έρώτησιν περί 
τού άν ύπάρχει τις δ έχων νά έπιφέρη παρατηρήσεις επί 
των προτάσεων καί εύγών των περιεχομένων έν τη άνα- 
γνωσθείση εκθέσει της εξελεγκτικής επιτροπής. Έπί της 
έρωτήσεως ταύτης ήγέρθη σύντομος συζήτησις σχετικώς 
προς τ’ άφορώντα εις τήν έκδοσιν τής Αρχ. Έφημερίδος, 
μεθ’ήν ή Συνέλευσις άπεφήνατο, δτι άφίνει τήν περί τού
του άπόφασιν εις τήν κρίσιν τοΟ Συμβουλίου. Κατόπιν 
ήγέρθη έτέρα συζήτησις έπί τής πρώτης εύχής τής Επι
τροπής περί συγκεντρώσεως τής Βιβλιοθήκης καί τού Αρ
χείου τής Εταιρίας έν τφ Γραφείφ τού Λαχείου, άλλ’ έπί 
τη παρατηρήσει διαφόρων έταίρων, δτι ή πρότασις αυτή 
καί άλλοτε πολλάκις γενομένη άπεδείχθη τό γε νΟν εχον 
απραγματοποίητος, ή Συνέλευσις έθεώρησεν,δτι δέν ύπήρ- 
χεν ανάγκη νά έπιληφθή έκ νέου τού ζητήματος τοΟ δποίου 
επομένως ή λύσις πρέπει νά άνατεθή έπίσης εις τήν κρίσιν 
τού Συμβουλίου. Ώς προς τάς λοιπάς δέ εύχάς ώς καί τάς 
άλλας παρατηρήσεις τής ’Επιτροπής περί τού τηρουμέ- 
νου ύπο τού Συμβουλίου λογιστικού συστήματος ούδεμία 
ήγέρθη συζήτησις, ούδενός έκ των έταίρων λαβόντος τον 
λόγον προς ύποστήριξιν αύτών.

Μετά ταΰτα δέ διά δύο ψηφοφοριών, ώς κελεύει δ Όρ-
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γανισμός τί)ς Εταιρίας, έξελέχθη το νέον

έξγ|ς·

Συμβουλών ώς

Πρόεδρος Άλ. Λ.. Κ,οντόσταυλος δια ψήφων 111

’Αντιπρόεδρος ΤΕπυρ. Φιντικλής » 85

Γραμματευς 2Ετέφ. Λ.. Κ.ουμ,*νούδϊ}ς » 102

Ταμίας Γ. Λίχκολοιχδης 100

Μέλη τοΟ Συμβουλίου 2Ετ· Αραγούμ,^ς » 101

ΕύΟ. Καστόρχ^ς » 67

Κ. Γραμμαχικόποολος » 63

Π. Καβοαδιας )) 62

ΤΕεμετέλος » 62

Λ.. Φίλιος » 62

14. Μυλωνάς » 60

Ή Συνέλευσις διελύθη τήν ΐΊν μ. μ.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΝ 

ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

( Οσων όνοματo>r eirai προτεθειμένος αστερίσκος, αυτοί προς τη ετήσια 
συνδρομή χαϊ καθυστερούσαν aj.hjv χατέβαΛον, η την τον προσεχούς 
ε'τους ).·

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

Εθν. ΙΙανεπιςτημιον . Δρ. 1000.—
Αγαθονικοε Αχ. . . » 15.—
Αθαναςιαδης Απ. . . » 15.—
Αναργγρος I. . . . » 15—
Αναςταςιογ Ν. . . » 15—
Ανδροπογλος Στ. . . » 15—
Ανεζης Δημ. . . . » 15 —
Αντωνιαδης Ανδρ. I. . » 15—
Αντωνιαδης Ant. I. . » !5.—
Αποςτολιδης Ν. X. . )) 15.—
Αργγροπογλος Ιακ. . » 15—
Αργγροπογλος Τιμ. . » 15—
Αρεταιος Θ. ... )) 15—
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Σ Η Μ E I Ω Σ I Σ

ΙΙΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1887 ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

ΕΝ ΤΗ ΑΚΡΟΠΟΛΕΙ

At κατά το έτος 1887 άνασκαφαί προΰχώρησαν άπό του 
ΈρεχΘείου προς άνατολάς, έξετάθησαν καθ’δλον το ανατολικόν 
τείχος της Άκροπόλεως καί εφθασαν μέχρι του χώρου του με
ταξύ του Παρθενώνος καί τοΰ Μουσείου. Ούτως έλπίζεται δτι 
ή όλη τής Άκροπόλεως άνασκαφή περατωθήσεται εντός τοΰ άρ- 
ξαμένου έτους. Τα γενόμενα δε ευρήματα εινε εξ ίσου πολλά 
καί σπουδαία, όσον καί τά κατά τό έτος 1886. Των άρχιτεκ- 
τονικών μνημονευτέον μέγα σχετικώς, κυκλώπειον την κατα
σκευήν, οικοδόμημα, άπό τοΰ ΈρεχΘείου προς την άνατολικο- 
βόρειον γωνίαν του τείχους έκτεινόμενον , καί τό προ τής άνα- 
τολικής πλευράς τοΰ Παρθενώνος κρηπίδωμα εκ πωρίνων λίθων, 
δπερ φαίνεται ότι είνε τό τοΰ ναοΰ τής θεάς Ρώμης. Των πολ
λών δε καί ποικίλων γλυπτών μνημονευτέα ένταΰθα τρία κυ
ρίως, χαλκοΰν ομοίωμα Άθηνάς έπίχρυσον, συγκείμενον έκ δύω 
συγκεκολλημενων άναγλύφως έξειργασμένων ελασμάτων, χαλ
κοΰν άγαλμάτιον Άθηνάς Προμάχου καί τελευταΐον εΰρεθεΐσα 
μαρμάρινη ανδρική κεφαλή φυσικοΰ μεγέθους, εργον καλλίστης 
άρχαϊκής τέχνης.

2 ’Ιανουάριου 1S88.

Π. Καββαδιας

4
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΕΑΕΤΣΙΝΙ 

(Πίναξ 1)

Αί έν Έλευσϊνι άνασκαφαί κατά τόληξανέτος 1887ονάρξά- 
μενατ την 22αν Ιουνίου παρετάθησαν μέχρι της 20*)? Δεκεμ
βρίου, ήτοι επί εξ δλους μήνας. Καί κατ’άρχάς μεν άρθέντων 
τών κωλυμ-άτων διά της κατεδαφίσεως της μόνης μέχρι τότε 
όρθιας έτι ίσταμένης έκεΐ οικίας του Άθ. Α. Άδάμ εκαθοερίσθη 
πλέον ή οδός καθ ’ ολοκληρίαν ή άπό των μικρών Προπυλαίων 
εις τον Ναόν άγουσα. Ή οδός, ήρεμα άνωφερης ώς έκ της (ρύ
σεως του εδάφους, ήν, ώς φαίνεται, οΰχί όλως ευθεία, άλλα κατά 
τό μέσον που καμπήν τινα Ιχουσα,ώς βλέπει ό αναγνώστης έν τω 
καί πάλιν παρά του κ. Dorpfeld (1) έκπονηθέντι διαγράμματι. 
Του λιθοστρώτου αύτης σώζεται μόλις τό f/3 κατά τό άνώτερον 
αύτης μέρος, τό προς τόν Ναόν' αλλά καί τοΰτο φαίνεται όν έπι- 
διόρθωσις έν 'Ρωμαϊκοΐς χρόνοις(2) (αί πλάκες αύτοΰ συνδέονται 
προς τό βραχώδες έδαφος δι’άσβέστου) καθώς επίσης 'Ρωμαϊ
κών χρόνων κατασκεύασμα είναι, ώς εικάζω, καί τό κατά την 
άνατολικην αύτης όφρΰν άνάλημμα, ού όμως ώσαύτως έλάχι- 
στον σώζεται μέρος κατά τό προς τά προπύλαια άκρον αύτης(3). 
01 διά ταύτης (της πομπικής όδοΰ) εις τόν Ναόν άνερχόμενοι 
ήδύναντο, η κατ’εύθειαν*διά της Πύλης Ω4, εις ην καί άπέλη- 1 2 3

(1) Τω αξιοτίμω πρώτω Γραμματεΐ τη; ενταύθα Γερμανικής αρχαιολογικής 
Σχολής έκφράζομεν καί δημοσία την επί τούτω ευγνωμοσύνην μας τοσοΰτον μάλ
λον, δσον νΰν δλως τη επιστήμη καί τη ημετε'ρα Άρχ. Εταιρία χαριζδμενος 
έξεπο'νησε τό διάγραμμα.

(2) ’Ίσως καί το'τε πρώτον κατεσκεοάσθη τό λιθο'στρωτον έν τοϊς 'Ρωμαϊκοΐς 
δηλ. χρο’νοις· έν τοίς Έλληνικοϊς χρο'νοις πιθανόν νάν?(ρχοντο οί πανηγορισταί έπ’ 
αυτού τοΰ βράχου πατοΰντες, εΐ καί ούτος ένιαχοΰ πάνυ ανώμαλος φαίνεται ών.

(3) Τό άπολεσθέν αότοΰ μέρος μέχρι τοΰ σημείου εκείνου, καθ’ ο πλέον ώς έκ 
της φόσεως τοΰ εδάφους άναλήμματος δεν έχρηζεν 5) όδο'ς, ήναγκάσθην να κτίσω 
εγώ καί τό έπραςα, άλλ’ ουτω, ώστε τό δπ’ έμοϋ γενο'μενον άνάλημμα νά δια- 
κρίνηται αμέσως άπό τοΰ παλαιού" καί τοίχους δέ τινας εϊχεν, ώς φαίνεται, 5) 
οδός αφοριστικούς, οίίτώς εϊπεΐν, τοΰ πλάτους της, οΐτινες καί έδηλώθησαν εν τΰ> 
διαγράμματι (φ).
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γεν ή οδός, να εΐσέλθωσιν, η κάυ.πτον-τες οί [/.εν άριστερά, οί δε 
δεξιά, ούτοι [Λεν διά της ΙΙύλης Ω5, εκείνοι δε εις την Φιλώ- 
νειον πρώτον Στοάν είσβαίνοντες, είσηργοντο είς το Τελεστήριον 
διά των δύο ενταύθα πυλών Ω2 καί Ω3. "Οτι δε ή οδός έκο- 
σρ.εΐτο καθ ’ δλον αύτης τό ι/.ηκος δι ’ έργων της τέχνης όχι [/.ό
νον οϊκοθεν εννοείται, άλλά καί υπό τών σωζορ,ένων ετι έκεΐ 
(κατά χώραν ώς νορ.ίζω) βάσεων (ε, έ) [ΛαρτυρεΤται, ούδεν δε 
τό κωλύον νά ΰποθέσωρ.εν ότι καί τά άλλα βάθρα, άτινα εδώ 
που εύρέθησαν, ώς καί τινα γλυπτικά έργα (1), ενταύθα καί 
ήσαν έξ άρχης ίδρυ[/.ένα· άλλά καί οικοδομήματα τινα επί τού 
βράχου ώκοδθ[/.η[/.ένα ΐσταντό ποτέ ενταύθα όρθια, οΐον τό κατά 
τό γρά[/.[/.α Η σηριειωθέν, ου όριως τά τε λείψανα ελάχιστα καί 
ό σκοπός άδηλος(2), καί τό κατά τό γράρψα Η', όπερ κατ’ ει
κασίαν όλως ύπετέθη ώς ό έτερος τών θησαυρών (3).

Τούτων δε ενταύθα γενο[/.ένων [Λετηνεγκον τούς σκαφείς πρός 
βορράν καί αφού άνε'σκαψα ολόκληρον τόν περίβολον τού Ναΐσκου 
τού Πλούτωνος [λέχρι τού βράχου, επέχωσα δ’αυτόν καί αύθις, 
αφού ούδεν τό άξιον λόγου ύπηρχεν έκεΐ, όπερ έπρεπε νά (Λενν) 
διά παντός ορατόν (4), έκαθάρισα έ'πειτα όλοσχερώς άπό τών 1 2 3 4

(1) Τούτων πλήν κεφαλής τίνος γυναικείας φυσικοί» περίπου μεγέθους, άξιος 
ιδιαιτέρας μνείας είναι και κορμός νεανίου είς δν εσχάτως προσηρμόσΟη καί ή κε
φαλή, ήτις όμως είχεν ευρεθή κατά τό πρώτον ή'δη έτος της άνασκαφής καί έκατόν 
περίπου βήματα μακράν πρός βορράν του τόπου ένθα ό κορμός έξεχώσθη· περί 
τούτων τών έργων θά γίνη μακρότερος λόγος εν τή Άρχ. Έφημερίδι.

(2) Ιίλήν τών βαθμιδών (Η) φέρει ό βράχος έκεΐ καί άλλα λαξεύματα είς έν- 
Οεσίν ποτέ λίθων καί ίχνη άμυδρά ουδού (;) καί πρός τούτοις καί μεγάλην κυκλι
κήν (διαμ. 0,90) καί ίκανώς βαθεΐαν (0,50) οπήν (άρχαίαν;), ήν ό τελευταίος 
τής γης κάτοχος είχε μεταχειρισθή ώς άγγεΐον, είς δ έρρεεν εκ του ληνού του τό 
γλεύκος δι’αύ'λακος υπ’αυτού εν τώ βράχω λαξευθείσης.

(3) Έκατέρα τών Θεών είχε τόν θησαυρόν της (Έφημ.’Αρχ. 1883, σελ. 125- 
126 γ. στιχ. 4-5) καί άπίθανον δεν είναι τό μικρόν ενταύθα οικοδόμημα (πλήν 
του βράχου λελαξευμένου πρός τόν σκοπόν σώζονται καί δόμων εκ πλίνθων πωρί- 
νων λείψανα) νά ήτο ό έτερος τών θησαυρών.

(4) Τά έκεΐ γενόμενα ευρήματα έσημειωσα αλλαχού (Έφημ. Άρ/. 1887 σελ. 
188, σημ. 1)* ένταύθα δεν είναι ίσο>ς περιττόν νά προσθέσω δτι κάποτε είχε γίνει 
απόπειρα νανοιχθή φρέαρ, άλλά τό έπιχείρημα έγκατελείφθη διότι ό βράγος ευρέθη 
σκληρός ών οί δέ τοίχοι τού Περιβόλου τού Ναΐσκου (13 καί 11) είσίν ορκοδο- 
μημένοι εκ πλίνθων πωρίνων εις άλλο ποτέ οικοδόμημα .άνηκόντων καί περί τήν
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καλυπτόντων ετι αυτά, χωμάτων τά τε μΐ'/.ρά (τα τοΰ Άππίου 
Κλαυδίου) ώς καί τά μεγάλα Προπύλαια, άποριακρύνας, καθ’ 
όσον ηδυνάρ.ην επί τοΰ παρόντος, καί μίγα [Λερός των 'λίθων, 
ώστε ή άντίληψις τοΰ σχεδίου αυτών νά ήναι νυν οσον τό δυ
νατόν εύκολωτέρα τοΐς επισκεπτοριένοις την ’Ελευσίνα. Γνωστόν 
δε οτι περί άρκροτέρων τούτων των κτισριάτων πολλά παρά πολ
λών εγράφησαν έξενίκησε δε νΰν ή γνώριη, νομίζω, δτι οΰ μόνον 
τά μεγάλα (1), άλλά καί αυτά τά τοΰ Άππίου Κλαυδίου (τά 
ριικρά) είναι 'Ρω[Λαϊκών χρόνων κατασκεύασμα, κτισθέντα μεν 
έξ ΰπαρχης υπό τοΰ 'Ρωριαίου εκείνου άνδρός (παράβ. Lenor- 
mant R. Arch, a Eleusis, σελ. 392) μεταβληθεντα δε κατό
πιν κατά τά σμέδιόν των εν χρόνοις ριεταγενεστέροις, άφοΰ προω-

οΐκοδομήν δέν Ιμφαίνουσι πολλήν επιμέλειαν (παράβ. καί Πρακτικά τοΰ 1885 
σελ. 27-29).

(1) Καί περί τούτων ώκοδομημένων ώς γνωστόν κατά τό σχέδιον των εν τή 
Άχροπόλει ’Αθηνών Προπυλαίων, υπήρχε γνώμη ότι ή σαν προϊόν των Ελλη
νικών καί δή καί των καλλίστων (των τοΰ Περικλέους) χρόνων- άλλ’η γνώμη 
αύτη υπό πολλών λόγων εξελέγχεται ημαρτημένη. Καί πρώτον μέν αυτή αυτή ή πι
στή άπομίμησις κατά τό σχέόιον μέρους τοΰ αριστουργήματος τοΰ Μνησικλέους 
(όποιον ήν τό όλον σχέδιον τοΰ οικοδομήματος, οιον συνέλαβεν αυτό ό δαιμόνιος 
τοΰ Περικλεούς φίλος, έδειξεν ό Dorpfeld έν ταϊς Mittheil. τοΰ ’έτους 1886 
Ιν σελ. 38 καί εφεξής), δέν συνηγορεί, νομίζω, υπέρ τής προκειμένης γνώμης, 
έπειτα δέ καί ή εργασία των καθ’ έκαστον (κιόνων, επιστυλίων κτλ.) παν άλλο 
μαρτυρεί ή τούς καλούς εκείνους χρόνους- άλλά καί τό έμβλημα ε’κεΐνο (inddaillon) 
τό τήν αΰτοκρατορικήν φέρον άνάγλυπτον προτομήν καί τό ίδρυμένον ποτέ έν τώ 
μέσω τοΰ τυμπάνου τοΰ (Βορείου αετώματος τών μεγάλων Προπυλαίων (ή ύπόθε- 
σις δτι τοΰτο ήδύνατο νά κοσμή τά τοΰ Άππίου μικρά Προπύλαια εξελέγχεται 
άβάσιμος ύπό τε τοΰ τόπου τής εύρέσεως, έμπροσθεν τών μεγάλων Προπυλαίων, 
τοΰ λίθου, δστις εΐκή καί ώς έτυχε, σφόδρα δυσμετακίνητος ών, δέν μετετοπίσθη 
αλλαχόθεν Ινταΰθα, καί ύπ’ αυτών τούτων τών διαστάσεων καί τοΰ όγκου αΰτοΰ 
μή άρμόζοντος πρός τά μικρά Προπύλαια) τό έμβλημα, λέγω, εκείνο πρός δέ 
τούτοις αί τοΰ παρόντος έτους άνασκαφαί τών θεμελίων τής νοτίου πλευράς των 
(περί τούτων άλλοτε πλείονα) προσεπικυροΰσι τήν γνώμην δτι όντως 'Ρωμαϊκών 
χρόνων ήσαν ταΰτα κτίσμα· άλλά πότε καί ύπό τίνος Ικτίσθησαν; δυστυχώς ή 
κεφαλή τής προτομής τοΰ ίμβίήματος περιεσώθη ήμΐν τοσοΰτον ακρωτηρια
σμένη, ώστε εις εμέ τουλάχιστον είναι δύσκολον νά εί'πω τις ήν ό εϊκονιζόμενος 
ανήρ’ καί δμως κλίνω νά δεχθώ δτι μόνον ό μεγαλοπρεπής καί φιλαθήναιος, ώς 
ούδείς άλλος,αύτοκράτωρ Άδριανός, ό καί τά μυστήρια Ιν τάξει μυηθείς, ήδύνατο 
νά οίκοδομήσηται τοΐς Έλευσινίοις καί τοΐς Έλλησιν Ιν γίνει τοσοΰτον πολυδά- 
πανον οικοδόμημα (παράβ. καί Bull, d. Cor, Hdll. 1884, σελ. 263 καί 1885 
PI. 1 καί σελ. 65-67),
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ρισμένα ήσαν κατ’άρχάς μίαν μόνην, την μεσκί&ν, να έ'χωσι 
πύλην (1), νυν δέ φαίνονται έχοντα τρεις τοιαύτας. Τότε δε 
ηρευνήθη δια σκάφης καί ό μεταξύ τούτων (των Προπυλαίων) 
του Περιβόλου του Ναοΰ τοΰ Πλούτωνος καί του τοίχου ρ-ρ’ 
χώρος (έκαλύπτετο ύπό στρώματος χώματος 5 περίπου Γ. Μ. 
καί είχε μείνει σχεδόν άθικτος ύπό του Lenormant) καί 
άπεκαλύφθησαν τά λείψανα δεξαμενής, ης οί δύο μάλιστα τοί
χοι (ανατολικός καί βόρειος) φαίνονται όντες πεποιημένοι έκ 
λίθων ληφθε'ντων έξ άλλων αρχαιότερων κτισμάτων (2). Πρός 
άνατολάς δε των Προπυλαίων άπεκαλύφθησαν τά εδάφη της 
κατασκευής καί ετέρου τίνος οΐκοδομ-ηματος, όπερ ώς ή διπλή 
επί τοΰ επιστυλίου του επιγραφή δηλοϊ, είχον αναθέσει «τοΐν 
Θεοϊν καί τφ Αύτοκράτορι οί Πανέλληνες» καί τό όποιον κατά 
την γνώμην του κ. Dorpfeld οΰδέν άλλο ήν η θριαμβική άψίς, 
αφιερωθεισα τφ φιλαθηναίω αύτοκράτορι, κατά την πρώτην αυ
τού πιθανώς είς ’Αθήνας ελευσιν (130 μ. X.), ΰπό των Πανελ
λήνιον. Νά περιγράψώ διά μακροτέρων ενταύθα τά λείψανα του 
οΐκοδομ,ήματος τούτου δεν κρίνω άναγκαΐον- όταν έκ των σωζο- 
μένων αύτου λειψάνων (τό έ'ργον ήν, ώς φαίνεται, αρκετά πο
λυτελές καί κορινθιακού ρυθμοΰ) άναπαρασταθή ολόκληρον επί

(1) Ταύτης σώζονται σαφέστατα τά ίχνη, αί δέ δύο κατ’ αυτήν αύλακες πρός 
εκροήν των υδάτων μάλλον κατά'την γνώμην μου ή πρός διέλασιν αρμάτων εποιή- 
θησαν, αν ήναι όντως άρχαΐαι. Αί τελευταΐαι τοΰ κ. Dorpfeld έρευναι περί τού
των των προπυλαίων (των μικρών) κατέδειξαν δτι τά περίεργα εκείνα κιονόκρανα 
με τους γρύπας υπεβάσταζον όντως τό επιστύλιον τό φέρον την λατινικήν επιγρα
φήν τήν δηλοΰσαν δτι ταΰτα έκτισεν ό γνωστός 'Ρωμαίος ανήρ ’Άππιος Κλαύ- 
διος ΙΙοΰλγρος καί εντεύθεν τό συμπε'ρασμα δτι ταυτα είναι ουχι ανακαίνισις, 
άλλ’ εξ υπαρ/ής κατασκεύασμα των χρόνων εκείνων, μεταβληθεν κατόπιν κατα το 
σχε'διον εν χρόνοις μεταγενεστε'ροις' αλλά τά περί τούτου του ζητήματος ίσως αυ
τός ό κ. Dorpfeld έκθε'ση αλλαχού διεξοδικώτερον' εγώ ενταύθα αναγκαΐον κρίνω 
νά παρατηρήσω δτι πάντη ακατάληπτος μοί ήτο ή εν αρχαίοις χρονοις υπαρξις 
Προπυλαίων δχι τόσον διότι τοιαΰτα δεν μνημονεύονται (ή μεγάλη ελευσινιακη 
επιγραφή αναφέρει μόνον πυ2ωνα καί πυλίδας) αλλά διότι, ώς γνωστόν, ή ’L- 
λευσίς, ήτοι τό ιερόν αυτής, εχρησίμευε καί ώς φρούριον (παοαβ. και Mittheil.
d. Inst. 1877 σ. 190).

(2) Πιθανώς εκ τών λίθων, οΓτινες άπετέλουν ποτέ τό πρόσωπον αρχαίου τίνος 
ενταύθα τοίχου, ίσως δέ καί Πύργου’ κατά τό παρόν έτος άπεκαλύφθη και μάκρος 
σωλήν μολύβδινος, δστις εκ τής δεξαμενής έφερε μακράν έξω τό ΰδοιρ όταν ήτο 
ανάγκη· αλλά περί τούτων άλλοτε διά μακροτε'ρων.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:24 EEST - 54.226.8.97



— 54 —

του χάρτου, δη|Λθσιευθ·?ΐ δε της άναπαραστάσεώς του (restaura- 
tion) ταύτης είκών, τότε θά ήναι πιθανώς αναγκαία, άλλά καί 
εΰκατάληπτος λεπτομερής αύτοΰ περιγραφή (1).

Προς άνατολάς της θριαμβικής άψΐδος άπεκαλύφθησαν τά 
λείψανα δεξαμενής ης οΰ μ-όνον οί άσβεστόκτιστοι τοίχοι καί ή 
έξ οπτών πλίνθων οτρώσις περιεσώθη, αλλά καί τό έμπροσθεν 
αύτης μαρμάρινον κρηπίδωμ,α μέ τάς Λεκανοειδείς αϋτοΰ κοιλό
τητας (2), εις ας τό ύδωρ, ώς φαίνεται, εξεχέετο πρός τινα 
σκοπόν, άριστα διετηρήθη καί σαφώς έδηλώθη έν τφ διαγράμ- 
ματι, καθώς καί τό άλλο επίσης μ αρμάρινον κρηπίδωμ.α ένθα ή 
αυλαξ ή τό εκχεόμεν ον ύδωρ καί υπό τά θεμέλια της θριαμβι
κής άψΐδος συνέχειάν τινα, ώς φαίνεται, έχουσα, έφερεν άγνω
στόν που.

(1) Δέκα είναι όλα τά ενεπίγραφα τεμάχια τά έξης'

1 2 3 4 5
ΤΟΙΝΘ — ΟΙΝΚΑΠ — "ΩΙΑΥΤΟ —Κ- ATOP,— ' ΟΙΠΑΝΕ

6 7 8 9 10
ΝΕ* — ΗΝΕΣ — U — TO — .«llnui

τό 1 καί 2 καίπερ σώζοντα τήν άϊ-αθύρωσίν των (stossflache) τό μέν δεξιά τό δέ 
αριστερά δεν δύνανται νάνήκωσιν εις την αυτήν επιγραφήν διότι τόπος διά τό Ε 
δέν όπάρχει μεταξύ. Τά 2-6 άποτελοΰσιν, ώς βλέπει ό αναγνώστης, τήν συνέ
χειαν μέ ολίγα χάσματα των λέξεων [θέ\οΪγ καί τώι ανζοκ\ρ]άνορι οί πατέ[Χ- 
άη]κες.Τό 7°* δήλον δτι αποτελεί πάλιν τό τέλος τής λέξεως [πανέλλ]ηνες. Τά 
10ον (οπερ κατάκειται κατά τό αντίπεραν τής άψΐδος μέρος πρός βορραν καί 30 
περίπου μέτρα μακράν) σώζον επίσης τήν πρός τάριστερά άηχθΰροίαίν του έν μέ- 
ρει αλώβητου ουδέ μέ τά 1»« φαίνεται προσαρμόσου, διότι πάλιν τόπος διά τό Ε 
δεν μένει' ουδεμία λοιπόν αμφιβολία ό’τι όντως διπλή ήν ή επιγραφή, ήτοι Ικατέ- 
ρωθεν επί του επιστυλίου τής άψΐδος Ιφέροντο τά γράμματα έγκεχαραγμένα’ 
'ίσως μάλιστα και τρίτη όμοια επιγραφή υπήρχε ν' αλλά που αυτή έγκεχαραγμέ- 
νη; Οί Dilettanti είχον ήδη ίδεΐ ού μόνον τής ενταύθα άψΐδος τά ίχνη, αλλά 
και έτέρου τίνος οικοδομήματος κατά τό αντίθετον (ΒΔ°ν τής βορειοδυτικής γω
νίας των Προπυλαίων) μέρος, σκάψας δέ εγώ εφέτος εκεί εϋρον άληθώς όμοιου 
τίνος κτίσματος τά λείψανα’ δυο λοιπόν όπήρχον όμοιαι θριαμβιχαί αψίδες δι· 
Tt.l'qr ίσιο η αμεροζεραι φέρουσαι τήν αυτήν επιγραφήν.

(2) Αί αβαθεΐς αυται λεκανοειδείς κοιλότητες είναι τό όλον 8, τρεις δέ μόνου 
αυτών, α: προς τήν θριαμβικήν άψϊδα, έ'χουσι καί οπήν εγκάρσιον δι’ ής τό ΰδωρ 
εξέρρεεν εις τήν αύλακα’ δμοιαι κοιλότητες παρετηρήθησαν καί έν Μεγάροις ’έν τινι 
εκεί δεξαμενή παρά τά λείψανα τοϋ Ναοϋ του άφεσίου Διός (;) (Άρχ. Έφημ. 
1887 σελ. 216).
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Ένφ δε ταΰτα, ενταύθα έγίνοντο, ήρευνατο συγχρόνως δι’ 
άλλων σκαφέων καί ή προς βορράν προέκτασις των Θερ.ελίων του 
έξ ώ[Λών πλίνθων τοίχου (Σ-Σ'-Σ "-Σ'") καί ό [Λεταξύ τούτου 
καί της πορεπικής όδοϋ προς [Λεσηρ,βρίαν δέ των ρ,'.κρών προπυ
λαίων χώρος εις τό προσηκον βάθος, δηλ. μέχρι του βράχου- 
καί ή ρ.εν ερευνά των εδώ τόπων εδειξεν ότι είχον έκπαλαι κα- 
λυφθη έκ τών λειψάνων του υπό τών Περσών καε’ντος Ναοΰ καί 
ενταύθα (σ, σ', σ'') (κατά την γωνίαν σ μάλιστα) οΰ μόνον εύ- 
ρέθησαν έν σωρώ τών καλυπτηρων καί στρωτήρων κεράμων,τών 
έκ παρίου λίθου πεποιημένων, του παλαιοτέρου Ναοΰ πάμπολλα 
θραύσματα (1), άλλα εις τά βαθύτατα στρώματα καί όστρακα 
όχι όλίγα της προ Φειδίου τέχνης έξεχώσθησαν καί άκόμη καί 
τέσσαρες άρχαϊκαί κεφαλαί, ών ή μία καί προσηρμόσθη ηδη εις 
την κατά τό πρώτον έτος της άνασκαφης καί κατά τό άντίθε- 
τον του Ναοΰ μέρος (τό μεσημβρινόν) άνευρεθέντα κορμόν (2). Ή 
δέ έρευνα τών θεμελίων τοΰ αρχαίου τοίχου (Σ '-Σ '-Σ' '-Σ (3)

(1) Άξιοι λόγου είσί μάλιστα οί ακροκέραμοι, οί'τινες και του χρωματισμού 
των σώζουσι ζωηρότατα λείψανα’ πλεΐστα δέ τών θραυσμάτων τούτων μαρτυρούσι 
την διά πυρός καταστροφήν τού Ναού, ής ποιείται μνείαν και ό πατήρ τής ιστο
ρίας (Ήροδ. 9 § 10-15 και § 65). Άλλα και γείσου έκ πώρου θραύσματα κε- 
χρωματισμένα έκει ευρέθησαν επίσης τού παλαιοτε'ρου Ναού λείψανα.

(2) Περί τούτων Οά γίνη μακροτερος λο'γος έν τή Άρχ. Έφημερίδι ένθα και 
αι εικόνες αυτών θά δημοσιευθώσι.

(3) Ή τού παρόντος έτους σκαφή άνεκάλυψεν δτι προχωρών δ τοίχος ούτος 
(Σ^-Σ-Σ'-Σ'"-Σ"") ετι περαιτέρω προς βορράν υπό τά μικρά Προπύλαια 
(έπ* αυτού είχε κτισθή έν ύστεροηέροις Τωμαΐκοις χρόνοις υδραγωγεΐον ή μάλ
λον δχετδς προς έκροήν τών υδάτων) και κάμπτων ολίγον δεξιά άπέληγε κατά 
τήν βορειοανατολικήν γωνίαν τών μικρών Προπυλαίων εις τετράγωνον πύργον 
(6 X 6 Γ. Μ), ού ωσαύτως τά μεν θεμέλια ήσαν λίθινα, τδ δέ άνώτερον μέρος 
έξ ώμών πλίνθων* πιθανόν δέ και κατά τήν βορειοδυτικήν γωνίαν τών Προ
πυλαίων νά υπήρχεν δμοιος πύργος, και έν τώ μέσω αυτών ή μεγάλη Πύλη. 
Νά υποθέσωμεν λοιπόν δτι και έπ! τών μετά τά Περσικά χρο'νων μέχρι που. 
τών 'Ρωμαϊκώνέχρησίμευσεν δ τοίχος ούτος ώς τοίχος τού περιβόλου; Εις το 
έρώτημά μας θάποκριθώμεν ίσως άσφαλέστερον όταν τά τών τοίχων εξερευνη- 
θώσιν δλοσχερώς. Τοίχων παλαιοτέρων λείψανα άπεκάλυψεν ή τού παρόντος 
έτους σκαφή μεταξύ τούτου τού τοίχου και τού τοίχου Ψ-Ψ' κατά τήν γω
νίαν ν'' μάλιστα καί μεταξύ τών τοίχων Ψ-Ψ* καίΧ-Χ^ αλλ1 εντελής 
τών έκει τόπων άνακάθαρσις δέν έγένετο είσέτι διά πολλούς λόγους. Άλλ’ δπως- 
δήποτε καί άν είχον τά τών τοίχων τού περιβόλου κατά τούτο τό (βόρειον) μέρος 
ή γνώμη μου είναι πάντοτε ή αυτή, δτι ανέκαθεν, ή έπίσημος ούτως ειπεΐν, εί'σο-
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έ'δειξεν δτι καί άλλους τινάς πύργους είχεν ούτος κατά τοΰτο το 
ρι,έρος, ών ό διά των γραμμάτων Πρ. σημειωθείς καί άνεκαινί- 
σθη ποτέ έν ύστερωτέροις χρόνοις διά τροχμ.αλοπαγών (άρου- 
ραίων) λίθων , καί πυλίδα δε τινα προς τούτοις (Σ'·") , ητις 
έν Βυζαντινοί; χρόνοι; πιθανώς είχε φραχθή , δταν τά εδώ με- 
τεποιήθησαν εις κατοικίας καί δεξαμενά; ύδατος· τότε δέ έξη- 
τάσθησαν καί οί δύο τοίχοι Ψ-Ψ' καί Χ-Χ' καί εύρέθησαν 
όντες 'Ρωμ.αϊκών χρόνων έ'ργα , ως έκ του τρόπου της οίκοδο- 
μίας των (άσβεστοκτίστων) θεμελίων των ό μεταξύ τούτων 
χώρος (Ψ") κατείχετο καί έν μ,έρει καί νΰν έ'τι κατέχεται ύπο 
τοιχαρίων εις Βυζαντινά κτίσματα πιθανώτατα άνήκοντα, 
άδηλον δέ εί καί τδ πάλαι δεν ίδρύοντό ποτέ ένταΰθα έπίσης 
οικήματα χρήσιμα εις πολλούς σκοπούς- ή δέ έξέτασις των 
έδώ τόπων μάς ήνεγκεν εις την έννοιαν, δτι καί αί πλάκες έ- 
κεΐναι αί δίκην κλίμ,ακο; έν τφ διαγράμ,ματι σημ.ειούμεναι 
(m-n) δέν έτέθησαν έν ύστερωτέροις χρόνοις , ως είχεν ύπο- 
τεθή , χάριν σκοπού τίνος οίουδήποτε , άλλά μάλλον δτι είσί 
λείψανα άνωφερού; τίνος λιθοστρώτου άρχαίας οδού. Οΐκοθεν δέ 
έννοεΐται, δτι ένταΰθα φθάσασα ή σκαφή προΰχώρησε καί προς 
άνατολάς καί άφοΰ άντιπαρήλθέ πως τά Βυζαντινών οικη
μάτων, ώς φαίνεται, λείψανα, τά κατά τδ γράμμα ψ'" ση- 
μειούμενα, δχι μόνον τδν πύργον Α” καθ’ ολοκληρίαν άπεκά- 
λυψεν (1), άλλά καί τά ίχνη τού τοίχου τού άπδ τού πύργου 
Α" μέχρι των μεγάλων Προπυλαίων διήκοντος άνεΰρεν καθ’όλον 
αυτού τδ μήκος (2).-

δος εις τούς ιερούς τόπους ύπηρχεν εντεύθεν έκ τού μέρους δηλ. ’ένθα νΰν τά μιαρά 
Προπύλαια. Καί των πυλίδων έγίνετο [Βεβαίως χάποτε χρησις, άλλ’ οχι πλέον, 
ώς υποθέτω, εν τοΐς μετά τόν δον αιώνα χρόνοις, ούδέ πρός μή επίσημον εις τόν 
ιερόν περίβολον είσοδον.

(1) Καί ούτος ό πύργος, ώς χαί ό μεσαίος, σώζεται αληθώς εις ικανόν ύψος, 
άλλά χατά τούς ανωτέρους του δόμους σφοδρά πεπονθώς χαί Ιπισκευάς πολλάς εν 
ύστερωτέροις χρόνοις μαρτυρών. Ήδράζετο δέ ώς η του παρόντος έτους σκαφή 
έδειξεν επί αμμώδους εδάφους, άφοΰ έδώ ό βράχος εις πολύ μύγα θά εύρίσκηται 
βάθος.

(2) Περίεργος είναι τω οντι ό τρόπος της κατασκευής τούτου του τοίχου, ον οί 
Dilettanti ώς τοίχον του κατ’ αυτούς δευτέρου περιβόλου σημειοΰσιν έν τω δια- 
γράμματί των. Κατ’άρχάς είχε κτισθή μόλις 2 20 γ. μ. παχύς καί τότε δμως οχι
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Άλλα, καί κατα τον γώρον εκείνον τον μεταξύ τοϋ λεγομέ
νου Βουλευτνιρίου (1) καί του Ναοΰ έοκάψαμεν κατα το ληγον

όλολιθος, μή εχων δηλ. ώς ό Θουκυδίδης λέγει (1 §93), καθ’ ολον του τό πάχος 
λάθους μεγάλους ξυνωκοδομημένους,άλλά τά έντός,ήτοι τά μεταξύ του Εσω και Εξω 
προσώπου του,τού εκ μεγάλων πωρίνων πλίνθων πεποιημένου,Εχων πεπληρωμένα 
διά χαλίκων και μικρών άλλων παντοίων λίθων (εν οίς και μάρμαρα όχι ολίγα), 
ούχι δμως πηλω άπλώ, άλλα και ασβέστιο συνδεδεμένων και ουτω συμπαγή τινα 
μάζαν άποτελούντων. Ό τρόπος ούτος της τειχοδομίας ήν βεβαίως εν χρίσει και 
κατά τούς άρίστους της Ελλάδος χρόνους, άλλ’ ή χρήσις τής άσβέστου ως συν
δετικής ύλης των εν τώ παραγεμίσματι μάς αναγκάζει νά δεχθώμεν δτι ό ήμέ- 
τερος τοίχος μο'λις κατά τούς 'Ρωμαϊκούς έκτίσθη χρδνους* μή άρκεσθέντες δμως 
οι μετά ταύτα (εν χρδνοις πάλιν 'Ρωμαϊκοις;) εις τούτο αυτού τό πάχος (2.20) 
προσέθηκαν ’έξωθεν και Ετερον εξ ογκωδών λίθων (παντοίων) πρδσωπον και έπλή- 
ρωσαν και αύθις τό μεταξύ κατά τον αυτόν τρόπον, ουτω δ1 άπετελέσθη τό νύν 
πάχος (3.50) τού τοίχου. Αλλά και τούτο Εχει τό περίεργον ό τοίχος ούτος, ότι 
δηλ. έπι τών λίθινων αυτού λειψάνων και ίχνη ώμων πλίνθων σώζονται1 δεν 
είναι δ'μως εισέτι σαφές αν αυται άπετέλουν ποτέ αυτού τούτου τού τοίχου μέρος 
ή είναι μάλλον λείψανα μεταγενεστέρων (Βυζαντινών) οικοδομημάτων, ών πάμ- 
πολλα ερείπια σώζονται κατά τούς έκεΐ τόπους.

(1) Τούτου τά λείψανα έσημειώθησαν εν τώ διαγράμματι έρυθρώ χρώματι προς 
εύχερεστέραν. διάκρισιν από τών λοιπών έκεΐ εν ύστερωτέροις χρόνοις κτισθέντων 
οικοδομημάτων (παράβ. Πρακτ. τού Ετους 1885, σελ. 29 και 1886, σελ. 50). 
’Αλλά πότε άρά γε έκτίσθη τό ούτως παράδοξον τό τε σχήμα και τον τρόπον τής 
οικοδομής τούτο οικοδόμημα; ’Εγώ δεν κατώρθωσα νά πεισθώ εισέτι, δτι προϋ- 
πήρχε τού τοίχου τού περιβόλου, διότι δεν δύναμαι νά εννοήσω διατί, αν τούτο 
Γστατο τότε όρθιον, οί κτίσαντες τον περίβολον δεν Εκτισαν αυτόν ολίγον μεσημ- 
βοινώτερα, ώστε νά μή άποκόψωσιν αυτού μέρος, ώς φαίνεται, δτι συνέβη ού μό
νον κατά τον τοίχον τού ημικυκλίου αυτού,αλλά και κατά τούς τοίχους τών τετρα
γώνων αυτού δωματίων. Βουλευτήριον δέ έν Έλευσΐνι μνημονεύει μόνον, καθ’δσον 
εγώ οίδα, μία τού 3ου πιθανώς μ. X. αίώνος επιγραφή (Φιλίστορος τομ. 2 σελ. 
238 = Mommsen, Heortologie, σελ. 227) κατ’ εκείνους δηλ. τούς χρόνους, 
καθ’ούς ή Έλευσις είχεν αντικαταστήσει έν πολλοις τό άστυ (Mommsen, έ. α. 
σελ. 232 σημ. *). Τά εις βάθος 3-3,50 Γ. Μ. προχωρούντα και κατ’ ακολου
θίαν ούχι έπι τού βράχου Ιδραζόμενα θεμέλια πάντων τών τοίχων του είναι λί- 
θοις κοινοις πηλω συγκρατουμένοις πεποιημένα και μόνον οι ανώτεροι αυτού δό
μοι, ώς φαίνεται, ήσαν ιυκοδομημένοι διά πιορίνων πλίνθων. Τού δε προς ανα- 
τολάς δωματίου ό ανατολικός τοίχος Εχει και τούς άνωτέρω δόμους, καθ’δσον 
σώζονται, έκ μεγάλων Έλευσινιακών πολυγωνίων λίθων συνηρμοσμένους* και 
δμως έν τοις θεμελίοις αυτού εύρηται μεταξύ τών κοινών λίθων και πεντελικού 
μαρμάρου τεμάχιον, κεράμου στρωτήρος πιθανώς θραύσμα. Τά τής έν υστερω- 
τέροις ('Ρωμαϊκοις) χρόνοις έπι τών ερειπίων αυτού κτισθείσης διπλής στοάς 
λείψανα (τό οικοδόμημα κατ’ ακολουθίαν ούδ1 υπήρ·/εν δλως δταν ή έπιγραφή ή 
άνω μνημονευθεισα έχαράχθη έπι τού λίθου) βλέπει και εννοεί ευκόλως δ ανα
γνώστης έν τώ διαγράμματι* έπίσης σαφή είσι τά λείψανα και δύο Ετέρων ήμικυ-
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έτος έτι βαθύτερον καί άφου ικανόν άπεκομίσαμεν χώμα άνεύ- 
ρομεν όντως καί έκεΐ τα θεμέλια παλαιοτέρων οικοδομημάτων 
(f-f'-f")· ή ερευνά δραως των έκεΐ τόπων ούτε κατά τό παρόν 
έτος ακόμη δεν έπερατώθη καί τά έκεΐ άποκαλυπτόμενα, όσον 
περίεργα, τόσον καί δυσκατάληπτα είναι. "Οταν τό εργον άπο- 
τελειώση, άναγραφώσι δέ έν τφ διαγράμματι καί πάντα τά έκεΐ 
εις φως έλθόντα λείψανα κτισμάτων, τότε καί μακρότερος περί 
αυτών λόγος θά ήναι αναγκαίος καί εύκατάληπτος.

Τοιαΰτα περίπου τά έΕαγόμενα της έν Έλευσΐνι σκαφής κατά 
τό λήξαν έτος, ώς προς τά λείψανα των οικοδομημάτων, τά δέ 
γενόμενα κατ’ αυτήν ευρήματα ή έμνημόνευσα ανωτέρω ή καί 
έδημοσίευσα ήδη έν τη Άρχαιολ. Έφημερίδι. Ή του λήγοντος 
έτους σκάφη προήγαγεν ίκανώς τό έργον, ώστε ελπίς είναι τε
λευτώντας του έπιόντος έτους νά φθάσωμεν εις τό ποθούμ.ενον 
παρά πάντων τέλος. Μηδείς δέ, παρακαλώ, τών αναγνωστών 
των γραμμών τούτων άπορήση διατί ή έν Έλευσΐνι άνασκαφή οΰ 
μόνον βραδέως, άλλά καί άνωμάλως πως βαίνει έπί τά πρόσω- 
οι λόγοι είναι πολλοί καί διάφοροι, οϋκ έλάχιστος δέ καί ή έξεύ- 
ρεσις έκάστοτε τόπου προς άποκόμισιν τών χωμάτων ό’σον τά 
δυνατόν οικονομικότερα.

Έν Έλευσΐνι, τί) 22s Νοεμβρίου 1888.

Δ. ΦίΛΙΟΣ

κλικών κτισμάτων, του έτε'ρου τών όποιων ή περιφέρεια κατά την κορυφήν εση- 
μειώθη διά του άριΟ. 27. "Οτι δέ μεταγενε'στεραι προσθήκαι είναι και τά δύο τε
τράγωνα βάθρα (ΒΟ και Β'θ') και ετι μεταγενέστερα προσθήκη τό δεξαμενοειδές 
κτίσμα Δ" και δ τοίχος c'-C δήλον. Διά τών g-g' έσημειώθη τό κενόν διάστημα 
μεταξύ τών ε’κεΐ τοίχων, περί ου ό λο'γος εν τοΐς Πρακτικοις τού 1885-1886 έ.ά.
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ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ 

(1887)

Ώς ή τοϋ 1886 άνασκαφική περίοδος άνηλώθη έν τη άπο- 
καλύψει του θεάτρου, ή παρούσα δίμ.ηνον άπό του ’Οκτωβρίου 
διαρκέσασα έστράφη κυρίως περί την πλήρη τής στοάς άνασκα- 
φήν,άναδείξασα όμως άμ.α καί άλλα τινά λόγου άξια εύρήμ.ατα.

Τής στοάς όλης διάγραμ.μα δημ,οσιευθήσεται ύστερον συν τφ 
του άλλου μεταξύ άνεσκαμμένου χώρου· τανΰν δέ έξαρκεΐ προς 
κατάληψιν τό έν τοΐς «Πρακτικούς» του 1884 (Πίν. Ε. Ε) 

δημοσιευθέν αυτής μέρος, όπερ τότε άπεκάλυψα.
Ή στοά εκτεινόμενη κατά μήκος τής άριστεράς όχθης του 

χειμάρρου κείται μεταξύ αύτοΰ καί του θεάτρου. Τό μήκος αυ
τής, ήτοι πλάτος κατά πρόσωπον όρωμένης, είνε περί τά 110 
μέτρα, τό δέ βάθος άσυγκρίτως έλασσον (11 μ..),ώκοδόμηται δε 
πάσα διά πώρων σκληρότερων ή μαλακωτέρων πλήν των έν 
αυτή θρανίων άτινά είσι μαρμάρου. Καί κατά μεν την προς τό 
ρεΰμα μακράν πλευράν ήν ανοικτή φέρουσα κιονοστοιχίαν, τάς 
δέ λοιπάς διά τοίχων κεκλεισμ-ένη.

Του προσώπου αυτής οΰδέν άλλο διασώζεται κατά χώραν 
πλήν του στυλοβάτου, καί αύτοΰ μ-άλιστα ένιαχοΰ άρδην κατε
στραμμένου, έκ των αυτόθι όμως πεπτωκότο>ν λειψάνων εξάγε
ται ότι έκοσμεΐτο διά κιόνων δωρικού ρυθμοΰ. Ύπολειφθείσης μι- 
κράς ετι μετρητικής καί άλλης έρεύνης, δεν είνε τό γε νυν έ'χον 
εύκολον νά όρισθώσι μ.ετ’ ακρίβειας τά καθ’ έκαστον τοΰ προ
σώπου. Έν τούτοις τιθεμ,ένου, κατά τήν άλλοτε υπό τοΰ κ. 
Δόρπφελδ γενομ.ένην μέτρησιν των τοΰ στυλοβάτου λίθων, ότι 
τό μεταξόνιον ήτο 2,28 μ., διά προχείρου λογισμ.οΰ κλίνω νά 
εικάσω ότι στΰλοι έν ολω ΐσταντο 49" ή ΰπόθεσις δέ αύτη κρα
τύνεται καί έκ τοΰ πλάτους των τοΰ διαζώματος περισωθέντων 
τμημάτων. Διότι τό πλάτος έκάστης τριγλύφου μετά τής με
τόπης είνε 0,763 (0,315 -j— 0,448), λαμβανομ-ένου δέ τούτου
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τρις (διότι τρεΤς, ώς φαίνεται, μετόπαι άντιστοιχοΰσιν έφ’ έκα
στου μεταστυλίου), εξάγεται μεταξονίου 2,289' τούτου δέ πολ- 
λαπλασιαζομένου έπί 48 (κατά την ύπόθεσιν των 49 στύλων) 
καί προστιθεμένου καί του ήμίσεος πλάτους τριγλύφου έφ’ έκα- 
τέρας του προσώπου άκρας (ήτοι όμοΰ 0,31 δ), προκύπτει το εί- 
ρημένον της στοάς μήκος [ (2,289X48) -j- (1575χ2) ] = 
110,187 μ. Ώς προς δέ το διάζωμα (ύψ. 0,475) σημειωτέου 
ότι έφερεν επιγραφήν, άνά έν μέγα γράμμα έφ ’ εκάστης μετό
πης, άλλ’ έξ αύτης μόνον τρία, έπιμελώς εΐργασμένα (ύψ.0,20), 
γράμματα περιλείπονται, δύο μέν επί παρακειμένων μετοπών 
(ΡΟ), έν δέ επί έτέρας (Ν)·

Οί δέ τάς λοιπάς τρεις πλευράς σχηματίζο.ντες τοίχοι διατη
ρούνται καλώς, σύγκεινται δέ τά μέν κάτω έκ διπλού στοίχου 
πλακών ορθών ίσταμένων (πάχ. άμφοτέρων 0,66) λίθου σκλη
ρού ΰποφαίου, τά δέ άνω έκ μικρών λίθων μετά πηλού, ώς που 
καί οί τού ναού. Ή έσωτερική έπιφάνεια τών τοίχων ήν, ώς 
φαίνεται, έπηλειμμένη διά χρίσματος όπερ, ώς έκ πεπτωκότων 
μικρών τεμαχίων εικάζω, εφερε καί χρώμα. Περί τούτου γίνε
ται καί κατωτέρω έν τη ανατολική πτέρυγι λόγος.

Το ένδον της στοάς διαιρείται διά δύο διαφραγμάτων έγκαρ- 
σίως εις κέντρον, όπερ καταλαμβάνει τό μέγιστον τού χώρου 
(περί τά 95 μέτρα), καί εις δύο πτέρυγας. Καί τά μέν κέντρον 
διαιρείται πάλιν κατά μήκος διά 17 κιόνων ιωνικού ρυθμού 
(διαμ. βάσεως 0,80) εις δύο κλιτή' τών κιόνων σώζονται σχε
δόν πάντων τά θεμέλια, τού δέ έκ Δυσμών 70U ϊσταται καί ή 
βάσις κατά χώραν, άνιδούθη δέ καί ή τού 150υβάσις, προς τω 
θεμελίω εΰρεθεΐσα. Τω μακρω τοίχω τού κέντρου (άμα δέ καί 
της στοάς) παραθέει σειρά 53 (1) ποδών ήτοι στύλων θρανίου 
συνεχούς. Οί πόδες ούτοι έπί λεπτής έκαστος μαρμάρινης πλίν
θου έν μετακέντρω διαστηματι 1,83 άπ’ άλλήλων έστώτες, εϊνε 
όρθαί λευκού μαρμάρου (ΰψ. 0,30, πλ. 0,20) έμπροσθεν κοιλαι 
πλάκες, έφ ’ ών έκειντο όριζοντίως δίκην έπιστυλίων αί τού θρα
νίου έφ ’ έκάστου ποδος συνεχόμενα', πλάκες' αύται δέ, ώς έκ 
τών περισωθεισών δηλοΰται, ήσαν ώσαύτως λευκού μαρμάρου 

(1) Τούτων έλλείπονσιν 7, ών 4 ρετά των πλίνθων.
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(ύψ. 0.16, πλ. 1.83, βάθ. 0.45-0.40), έκ τών άνω προς τα,
κάτω έμ.προσθεν ύπόκύρτοι. Προστεθήτω δ’ ενταύθα δτι χάριν 
των ποδών καί των επ’ αυτών πλακών είνε καί ό τοίχος της 
στοάς ελαφρώς εγγεγλυμμένος κατά τά μέρη της επαφής. Των 
οριζοντίων πλακών σώζονται κατά χώραν δύο συνεχείς (άπό τοΰ 
31ου εως του 33ου ποδός, έτι δέ καί μέγα τεμάχιον της με
ταξύ του 49ου καί 50°3) ανεπίγραφοι' εύρέθησαν δμως άλλα- 
χόσε μετακείμενα καί τεμάχια φέροντα επί της έμπροσθεν όπο- 
κύρτου επιφάνειας άραιά γράμματα (ΰψ. 0.03-0.035), έξ ών 
ί'σως ήδύναντο νά άπαρτισθώσιν αί λέξεις 'Ε]ρμο[γένης . . . 
Άμψί\αρά\ω. Περί τής θέσεως τών ενεπίγραφων πλακών βέβαιον 
τουλάχιστον τυγχάνει δτι δεν έκειντο έν τή ανατολική πτέρυγι- 
διότι, ώς έξης ρηθήσεται, καί αι πτέρυγες έφερον δμοια θρανία. 
Τοΰ λόγου δ’ενταύθα γενομένου, είρήσθω δτι καί έν τώ προ- 
δόμω τοϋναοΰ εύρηνται κατά χώραν πλίνθοι τινές καί πούς γω
νιαίος παραπλήσιων βεβαίως θρανίων, προς δέ καί έμπροσθεν 
τών ένεπιγράφων βάθρων διήκει θεμέλιον πώρων, έφ’ού κατά 
τόπους σώζονται τοιαΰται μαρμάρινοι πλίνθοι.

Τό δέ διάφραγμα, δπερ χωρίζει τό κέντρον άφ’έκατέρας τών 
πτερύγων, σύγκειται έκ τοιχίων λεπτών καί, καθ’ά έκ τοϋ αυ
λακωτού ούδοΰ εικάζεται, έν τώ μέσω έκ δρυφάκτου έπιτρέ- 
ποντος την μ.εταξύ κέντρου καί πτερύγων συγκοινωνίαν. Τό διά
φραγμα κατά τό προς τόν μακρόν τοίχον μέρος καί μάλιστα τής 
άνατολικής πτέρυγας, ήτις καί καθόλου πολλφ κάλλιον τής έτέ- 
ρας διακρίνεται, έχει ώς εξής.Προς μέν τώ μακρώ τοίχω προσή* 
ρεισται παραστάς, προς δέ τώ δρυφάκτω κίων ιωνικού ρυθμ.οΰ 
δμοιος τοΐς έν τφ κέντρω, τό δέ μεταξύ κλείεται διά τοιχίου 
(πάχ. πεο. 0.20) προσηρμ-οσμένου ένθα μέν τή παραστάδι, ένθα 
δέ τώ κίονι- τό δλον δ’ούτω μέχρι τής αρχής τοϋ δρυφάκτου 
μήκος εινε 2.76. Τό διάφραγμ.α τοΰτο δλον μετά καί τοΰ αύ- 
λακωτοΰ ούδοΰ τοΰ άνατολικοΰ δρυφάκτου εινε πώρου λίθου.Τοΰ 
δέ δυσμικοΰ δρυφάκτου ό ουδός εινε μέν μαρμάρου, προέρχεται 
δμως προφανώς έξ έπισκευής· διότι τά μ,άρμαρα ταΰτα οΰδέν 
άλλο εΐσίν ή τεμάχια τών τοΰ θρανίου οριζοντίων πλακών επί 
τούτω αύλακωθέντα.
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Αί πτέρυγες έχουσαι πλάτος εσωτερικόν έκατέρα περίπου 6 μ. 
φέρουσιν άνά 10 πόδας ή θεμέλια ποδών θρανίου όμοιου τοϊς έν 
τω κέντρω ειρημένοις και δη τέσσαρας μ.έν προς τή βοοείω 
πλευρά, ών δύο προς ταϊς γωνίαις διαγωνίως, τέσσαρας δέ άλ
λους προς τω έτέρω τοίχω καί άνά μ,ίαν έμπροσθεν των εκατέ
ρωθεν τοΰ δρυφάκτου κιόνων. Έν τή άνατολική πτέρυγι κατά 
την άνω δεξιάν γωνίαν σφζονται κάλλιστα καί αΐ έπί των πο- 
δών πλάκες τοΰ θρανίου, αύται δέ ούσαι άνεπίγραφοι μαρτυ- 
ροϋσιν, ότι ή είρημένη επιγραφή δεν άνήκει τή πτέρυγι ταύτν), 
διότι άλλως θά έξικνεΐτο καί μέχρι των σωζομένων τούτων πλα
κών. Κατά την αυτήν γωνίαν της άνατολικης πτέρυγος διατη
ρείται κάλλιον καί τό τοΰ τοίχου χρίσμα φέρον ίχνη έρυθροΰ καί 
πρασίνου κοσμ,ηματος (μαιάνδρου κυμ.ατοειδοΰς).

Παρά τω προσώπιρ της στοάς καθ’άπαν τό μήκος διήκεν 
ύδραγωγεΐον αυλακωτών μ.αρμάρων άσκεπές προς εκροήν τών 
ύδάτων, παραπλεύρως δέ έλάσσονες οχετοί, πήλινος καί πώρι
νος, ών άδηλον έτι τό πέρας.

’"Αλλων ευρημάτων ή στοά ήν άπανταχοΰ ένδεεστάτη. Ή 
έπίχωσις διά τό επικλινές τοΰ εδάφους ήν λεπτοτάτη, οΰδενός 
δέ πρόσθεν ΰπάρχοντος τοιχικοΰ ή άλλου κωλύμ.ατος κατέρρευ- 
σαν, ώς φαίνεται τά πάντα εις τό παραρρέον ρεΰμα.

Προς Α. τής στοάς παράκεινται λείψανα άλλου κτιρίου καί 
ύπόνομ-ος, άλλά τά περί τούτων, άτελώς έτι έσκαμμένων, έν τή 
προσεχεί άνασκαφή.

Πλήν δέ τής στοάς έχώρησα επί την συμπλήρωσιν τής με
ταξύ τών ένεπιγράφων βάθρων καί τοΰ τοίχου τοΰ περιβό
λου άνασκαφής. Άλλ’ένταΰθα μόνον τοίχοι άνεφάνησαν υστέ
ρων δωματίων, τό δέ άξιολογώτατον εύρημ.α είνε άγαλμα άκέ- 
φαλον καί ήκρωτηριασμένον, μέγεθος bf ον έλασσον τοΰ φυσικοΰ, 
παριστάν δέ βεβαίως τόν Άμφιάραον ώς τόν ’Ασκληπιόν, στη- 
ριζόμενον έπί ράβδου περί ήν ελίσσεται οφις.

‘Έτερον μνείας άξιον εύρημα είνε άνάγλυφον μικρόν, ελλιπές 
τά αριστερά, έφ’ ού ώσαύτως είκονίζεται ό θεός καί παρ’ αύτφ 
έπί βράχου καθημένη ή καί έν Άμφιαρείω συλλατρευομ.ένη 
Ύγίεια- άνωθεν δ ’ αυτών άναγέγλυπται έν μικρά» άνωμάλφ
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πλαισίιρ κεφαλή Πανος αύλοΰντος τον οίκεΐον αυλόν ότι δε 
έθύετο καί τφ Πανί εν Άμφιαράου άπαντρί παρά Παυσανίρι 
(Α'. 34, 3) «πέμπτη δε (μοίρα του βωμ,οΰ) πεποίηται νύμφαις 
καί Πανί . . . .». Το άνάγλυφον εΰρέθη έν άρχαίω οχετψ υπο
κάτω τοϋ βάθρου Σύλλα έμπροσθεν (Πρακτ. 1884 πίν. Ε, Κ).

Έν όχετοΐς ωσαύτως εΰρέθησαν ενεπίγραφοι στηλαι, ώς επί 
τό πολύ ψηφίσματα φέρουσαι προζενικά, η άλλα έ'νιαι άναγρά- 
φουσαι. Ούτω γέγραπται λ. χ. ότι έν κατασκευή έχετοΰ γενη- 
σεται χρησις λίθων «τον θεάτρου τοΰ κατά τον βωμόν»' καί τω 
οντι επί τοΰ μεταζύ βωμοΰ καί περιβωμ.ίου διήκοντος όχετοΰ 
κεϊνται λίθοι, οΐτινες, ώς έκ τοΰ σχήματος δηλοΰται, άνήκον 
πριν τω περιβωμίω. Προσέτι δέ ότι υπήρχε λουτρών ανδρείος 
καί γυναικείος· περί «Λοετρών» αυτόθι γινώσκομεν άλλως καί 
έξ αρχαίων μαρτυριών. Ώς προς δέ τούς αγώνας γίνεται ώσαύ- 
τως δήλον ότι έπί καλών γρόνων ήσαν πενταετηρικοί" έν έπι- 
γραφαϊς δέ τοΰ 1884 (Άρχ. Έφ. 1884 σελ. 14 καί 126, 
1885 σελ. 100-101) εΐδομεν ηδη έπί ρωμαϊκών χρόνων ανα
γραφόμενα Άμφιάραα (1) καί Ρώμαια, μεγάλα καί μ.ικρά.

Νομ-ίσματα εΰρέθησαν ικανά τόν αριθμόν, τα μέν παλαιότερα 
’Αθηναίων καί Βοιωτών. τά δέ πλεϊστα μεταγενέστερα (τοΰ 
3ου μ.. Χρ. αίώνος κλπ.).

Β. I. Λεοναρδος

(1) Σημειωθίίτω ενταύθα καί τό παλαιόν χωριον «<5 δέ Δίδυμός φησι καί 
Άμφιαράια έν Ώρωπωυ (Σχ_ολ, ΙΊινδ. Όλυμπ. 7, 153)/Αλλου; τύπου; πρβ. 
Ο. I. Α. 1171, 1174, 1193 κλπ.
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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΑΝΑΓΡ4 ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΤΩ 1887.

Του έν Τανάγρα φύλακος των άρχαιοτήτων αΐτησαριενου, 
όπως ή ’Αρχαιολογική Εταιρία ένεργήσν) άνασκαφάς εν τινι 
άγρω αϋτοΰ, έν ω ύπέθετεν δτι ΰπάρχουσι τάφοι, έλαβον δια
ταγήν εγώ νά επιστατήσω εις αΰτάς, έντός δε ρ.ιάς έβδοριάδος, 
δσον διήρκεσαν αί άνασκαφαί, άνεκαλύφθη άριΟριός τις τάφων, 
ών άλλοι ρ.εν ήσαν απλώς λάκκοι, άλλων δε 6 πυθρ.ήν, αί πλευ· 
ραί καί τά καλύριριατα συνίσταντο έκ κεραριίδων οί πλεΐστοι 
αυτών ήσαν καλής εποχής, τοΰ πέριπτου δηλαδή καί τετάρτου 
προ Χρ. αίώνος, τά έν αύτοϊς οριως εΰρεθέντα κτερίσρ-ατα, πή
λινα είδιόλια, κάνθαροι, φιάλαι καί λοιπά ήσαν κοινότατα καί 
άνάξια ιδιαιτέρας περιγραφής. Ένεκα τούτου τά πλειστα έζ 
αυτών άφέθησαν έν τή έν Τανάγργ συλλογή τών άρχαιοτήτων, 
ολίγα δέ τινα ριετηνέχθησαν εις ’Αθήνας καί κατετέθησαν έν τφ 
Πολυτεχνείψ.

Χρ. Τςοτντας
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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΜΓΚΗΝΑΙΣ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΤΟΤ 1887.

Αί έν Μυκήναις άνασκαφαί ήρξαντο τή 6 ’Οκτωβρίου καί 
έληξαν τή 1 9 Δεκεμβρίου παρελθόντος έτους, ώστε διήρκεσαν 
μόλις δύο καί ήμισυν μήνα. Όρμώμ.ενος έκ της άσφαλοΰς ύπο- 
θέσεως, ότι παρά πόλιν τοιαύτην άδύνατον νά μη ύπάρχη καί 
νεκροταφεΐον έκτεταμένον, ήρχισα άναζητών τάφους έκτος του 
τείχους της πόλεως, πράγματι δε μετά τινας ματαίας απόπει
ρας άνεκαλύφθησαν τάφοι πολλοί χρόνων προϊστορικών έσκαμ- 
μένοι έν τφ βράχω, άλλοι μέν κυκλοτερείς άλλοι δέ τετράγω
νοι, εις ούς έξωθεν άγει δρόμος μάλλον η'ηττον μάκρος έσκαμ- 
μένος επίσης έν τω βράχω. Κατά τό σχετικώς μικρόν διάστημα 
χρόνου, ο διήρκεσαν αί άνασκαφαί, ήνοιξα καί έκαθάρισα έξ 
αυτών δεκαπέντε- ό μέγιστος πάντων έχει δρόμον μήκους 24 
μέτρων, είσοδον ή στόμιον ύψους 3 μέτρων, πλάτους δέ 1,44 
μέτρων καί δωμάτιον πλάτους 6,50 μέτρων, μήκους 6 καί ύ
ψους 4 μέτρων. Πλήν τούτων άνεκαλύφθη καί τάφος κτιστός έκ 

πλακών μικρών όμοιος τοΐς τοϋ Μενιδίου, του Ηραίου καί τοϋ 
Βώλου- άλλα τούτον δεν προέφθασα ν’άνασκάψω έντελώς, διά 
τούτο δέ καί περί τών διαστάσεων του ούδέν αναφέρω.

Τά ευρήματα τών άνασκαφών τούτων δέν είναι μέν έξ έκεί— 
νων, ά θαμβούσι καί έκπλήττουσι τον θεατήν, παρέχουσιν όμως 
πολυτίμους συμβολάς ού μόνον εις έντελεστέραν γνώσιν τού άρ· 
χαιοτάτου έν Έλλάδι πολιτισμού, άλλα καί εις λύσιν τού σπου- 
δαιοτάτου ζητήμ.ατος αν ό τά μνημεία ταΰτα κληροδοτήσας 
ήμΐν λαός ήτο ελληνικός ή ξένος τις. Μεταξύ αυτών πρωτεύου
σαν θέσιν κατέχουσι δεκατρείς έγγεγλυμμένοι λίθοι, ών οί πλεΐ- 
στοε μαρτυροΰσι περί μεγάλης έν τή τέχννι ταύτ·$ δεξιότητος- 
έπί ενός παρίστανται δύο λέοντες έν στάσει όμοίγ έν τοΐς πλεί- 
στοις τή τών λεόντων ύπεράνω τής πύλης Μυκηνών, επί δέ άλ
λων πάλιν λέοντες, ή αίγαγροι, δορκάδες καί βόες μετά δέν
δρων καί άλλων συμβόλων. Μετ’αυτούς μνημονευτέα ει’σί:

5
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— 66 —

1) τεμάχιά τινα όστοΰ έλέφαντος μετ’ άναγλύπτων παραστά
σεων η κοσμημάτων, έφθαρμένων όμως ίκανώς· 2) δώδεκα μι

κρά γυναικεία ειδώλια έξ ύελώδους μάζης' 3) πολλά μικρά κο
σμήματα, έξ ών περί τά εξήκοντα είναι χρυσά, τά δε λοιπά εξ 

ύελώδους μάζης· έκ των χρυσών τεσσαράκοντα μετά έκατοστύος 
επίσης χρυσών ψηφίδων (χαντρών) ήσαν, ώς φαίνεται, έπερραμ- 
μένα επί του καλύμματος τής κεφαλής γυναικός νέας" 4) δύο 
πόρπαι χαλκαΐ rvr πρώτον έν άνασκαφαΐς τάφων τής εποχής 
ταύτης εύρισκόμεναι" 5) δύο δίσκοι κατόπτρων χαλκών καί 6) 
δύο μαχαίρια επίσης χαλκά, πιθανώς ζνράγια. Τέλος ώς περίερ
γον αναφέρω ότι εύρέθη καί ολόκληρον περιδέραιον έκ κογχυλίων 
φυσικών. Τεμάχια πήλινων άγγείων συνελέγησαν πολλά, θά 
συγκολληθώσι δ’ εξ αυτών τέσσαρα ή πέντε άγγεϊα ίκανώς άρ
τια- το καλλίτερον αυτών είναι πυξίς κυλινδρική μετά πώμα
τος, ής τό δοχεΐον περιθέει ζώνη έκ πτηνών (1).

'Υπολείπονται έτί προς άνασκαφήν τάφοι περί τούς τριάκον
τα, θ’ άνακαλυφθώσιν όμως έν μελλούσαις άνασκαφαΐς άναμφι- 
βόλως καί πολλοί άλλοι.

Χρ. Τςουντας

(I) Λεπτομερε’στερο.ν θά περιγοαφώσι χαί μετ’ ειχο'νων θά δημοσιευθώσι τά 
σπουδαιότερα των ευρημάτων τούτων όμού μετά των χατά το 1888 γενομε'νων έν 
τί Αρχαιολογική Ετημεριόι. Μέχρι τοΰ Νοεμβρίου του 1888 άνεσκάρησαν έν 

•όλω τάφοι περί τού; πεντψχοντα.
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΕΠΙΔΑΤΡΩ.(

(1887)

Βραδύνας ένεκεν άλλης υπηρεσίας την εις ’Επίδαυρον μετά- 
βασίν μου προς έξακολούθησιν της έν τφ ίερψ του ’Ασκληπιού 
άνασκαφής, είργάσθην μόνον επί δεκαπενθήμερον.
. Καί πρώτον έπεχείρησα την έκκαθάρισιν του χώρου μεσημβρι- 
νώς του ναοϋ τής Άρτέμιδος άφαιρέσας χώμα πλέον τοϋ ήμί- 
σεος μέτρου βάθους εις έκτασιν δέκα καί πέντε τετραγωνικών 
μέτρων.

Έπεχείρησα δεύτερον την άνασκαφήν τοϋ οικοδομήματος 
τοϋ κειμένου πέραν, άρκτικώς, τοϋ περιβόλου τοϋ ναοΰ. Τό οικο
δόμημα τοΰτο είχον άρχίση άνασκάπτων κατά τό έτος 1886, 
καθά έν τή έκθέσει τοϋ παρελθόντος έτους άνήγγειλον. Καί τότε 
μέν είχον αποκάλυψη την έν είδει τετραγώνου ορθογωνίου δεξα
μενήν, δι’ής έξέρρεε τό ύδωρ, ήτις εϋπρεπώς ούσα διεσκευα- 
σμένη αφορμήν έδωκεν εις την ΰπόθεσιν ότι τό οικοδόμημα ήτο 
ή ΰπό τοϋ Παυσανίου άναφερομένη πολυτελής Κρήνη. Αΐ άνα- 
σκαφαί όμως τοϋ παρελθόντος έτους έδειξαν τήν ΰπόθεσιν πε- 
πλανημ.ένην.

Τό οικοδόμημα είνε λουτρόν Ρωμαϊκόν, πολυτελές όμως καί 
άξιοθέατον. Άπεκαλύφθησαν έξ τούτου λουτήρες καί ύπεράνω 
τούτων κρηπίδωμα έπί τοϋ όποιου κεΐται ήμικυκλική έξέδρα (;) 
μετά μ-ίκρών κιόνων προ αυτής.

’Αριστερά τών λουτήρων άπεκαλύφθη πολυτελής θύρα μαρ
μάρινου έχουσα έκ λεπτών πλακών έπίστρωμα, ήτις ήγεν εις 
δύω (πιθανώς είσί καί έτερα μή είσέτι άνασκαφέντα) μεγάλα 
πολυτελή δώματα, ών τό έτερον έστρωμένον είνε διά ψηφοθετή
ματος έντελώς διατηρουμένου καί καλλίστου τήν όψιν, τό άλλο 
δέ διά πλακών μ.αρμ,αρίνων. Οί τοίχοι τών δωματίων τούτων 
οϊτινες σώζονται εις ύψος 3 περίπου μ,έτρων ήσαν έπίσης διά λε
πτών μαρμάρινων πλακών έσωτερικώς ένδεδυμένοι.
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Προ της εισόδου άνευρέθησαν δύω κίονες έκ κυκνολεύκου μ,αρ- 

μάρου, άνευ ραβδώσεων, ιωνικού ρυθμού τάλλα, ΰψ. 3 μετρ. 
Άνευρέθησαν δέ και τεμάχια τών κιονόκρανων αυτών. Εντός 
δε των δωματίων άνευρέθησαν έτεροι δύω μείζονος διαμέτρου 

άλλα τεθλασμένοι.
Ευρήματα κινητά άξια λόγου δεν έγένοντο η τό ημισυ άγώλ- 

ματος άνδρικοΰ υπερφυσικού μεγέθους (πιθανώς ’Ασκληπιού) λίαν 

επιμελούς εργασίας.
Δύω μικραί έπιγραφαΐ γνωρίζουσαι ονόματα « πυροφορησάν- 

τιον » καί τεμάχιον κεραμίδος μετά τής επιγραφής A C Κ Λ Η 
(πιοΰ) άπερ είσίν έκτετυπωμένα άντιθέτως, άτε επί τής σφραγί- 
δος όντα κατ’ ευθείαν τετυπωμένα. Ό άνασκαφείς χώρος έχει 
έκτασιν είκοσι μέτρων μήκος καί 15 περίπου πλάτος, βάθος δέ 
άπό ενός μέχρι 3 μ.

Έν Άθήναις τη 3 Ίανουαρίου 1888.

Β. Σταης

Έν τοϊς Πρακτικούς τοϋ 1886 ϋελ· 23 Στ. 27 άνάγνωθι 
« έξοίιαδιν » άντί « έξοίκηΣιν ».

Έτχ έν τώ Καταλόγω των εταίρων άντί δραχμών 15 Αναγρά
φονται Δρ. 5 ώς Συνδρομητών έταΐρων Άρεταίου, Θ. Σο2νθμοϋ,Ν. 
Φωδτηροπούλου, Κ. Ziller, Ε.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:24 EEST - 54.226.8.97



ΝΑΟΣ; Γ~

OQO

Ζ5.3Ϊ

Φ Λϊ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1887.
Π I ΝΑΞ 1.

Γ. Λ έρρελο cjc.

/<,#. Κ,[. Γροτίνόραν ^Αθήναα:·

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:24 EEST - 54.226.8.97



Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:24 EEST - 54.226.8.97



ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΚΛΙΔΟΜΕΝΗ

rno

ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΡΙΤΗ

Της Έφημερίδος έκδίδοται κατά τριμηνίαν εν τεύχος σχήμα
τος τετάρτου, περιέχον τρία τουλάχιστον τυπογραφικά φύλλα 
καί τρεις πίνακας.

Συνδρομή ετήσια της Έφημερίδος δραχμαί δεκαές.
Συνδρομ.ηταί έγγράφονται ε’ν τω παρά την οδόν Έρμου βι

βλιοπωλείο» του κ. ΚΑΡΟΛΟΥ ΜπΕΚ.

Μέχρι τοϋδε έξεδόθησαν :
Τόμος Α°ε 1883, ε’κ 18 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 4 

■διπλοί, καί 9 άπεικονισμάτων ε’ν τω κειμένω.
Τόμος Β°ε 1884, έκ 14 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων, ών 7 

διπλοί, καί 7 άπεικονισμάτων έν τω κειμένω καί παρένθετων 
πινάκων.

Τόμ,ος Γ°ί 1885, εκ 17 τυπ. φύλ. μ.ετά 12 πινάκων, ών 8 
διπλοί, καί 14 άπεικονισμάτων έν τω κειμένω καί παρένθετων 
πινάκων.

Τόμος Δ°ε 1886, εκ 17 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 4 
διπλοί, 10 άπεικονισμάτων έν τφ κειμένω καί παρενθέτων πι

νάκων.
Τόμος Ε°« 1887, έκ 14 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 6 

διπλοί, καί 38 άπεικονισμ.άτων έν τω κειμένω καί παρενθέτων 
πινάκων.

Τό 1ον καί 2ον τεύχος τοϋ 1888 έκδοθησονται προσεχώς.
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ΕΝ ΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΤΗΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΩΛ.ΟΥΙ<ΓΤΑ.Ι

Έφηρερ'ις Αρχαιολογική, άρθρωσα τάς εντός τής Ελλάδος ανευρισκορένας αρ
χαιότητας. Έν ΆΟήναις, 1837-1SC0. Τείχη ροναδιχά, 1-3, 11-13, 15, 
17-29, 50-55. Έκαστον τείχος ......... Δρ. 1

Αρχαιολογική Έρηρερίς, έκδιδορένη υπό της έν ΆΟήναις Αρχαιο
λογικής Εταιρίας. Περίοδος δευτέρα, 1862. Έν ΆΟήναις,
1862. Τεύχη Α'.-ΙΒ'. ............ » 12

— 1869- 1874. Τείχη ΙΓ'-ΙΖ'. "Εκαστον τείχος .... » 3
Έπιγραραι ανέκδοτοι άνακαλυρΟεισαι και έκδοΟεΐσαι υπό τοϊ Αρχαιο

λογικοί Συλλόγου. Έν ΆΟήναις, 1851-1855. Φυλλάδιον 2. 3
(τό 1®* ρυλλ. 1851 δεν υπάρχει) εις 4°ν. "Εκαστον τείχος. . » 1

Πρακτικά τής έπι τοϊ Έρεχθείού Επιτροπής. 1 Εν ΆΟήναις, 1853.
40ν ρετά 8 πινάκων............................................................................. » 1

Έπιγραραι Ιλληνικαι κατά τό πλεϊστον ανέκδοτοι, έκδιδόρεναι Οπό τής 
έν ΆΟήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας. Φυλλάδιον Αον (άλλο
οέν έξεδόΟη). Έν ΆΟήναις, 1860. 40ν......................................» 1

Γενικά! συνελεύσεις των έταίρων τής έν ΆΟήναις Αρχαιολογικής Ε
ταιρίας, 1860-1870. Έν ΆΟήναις, 1860-1870. Τεύχη 11
εις 4°ν. "Εκαστον τείχος......................................................................» 1

Πρακτικά τής έν ΆΟήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας, 1872-1881 (τό 
τείχος τοϊ 1871 δέν υπάρχει). Έν ΆΟήναις, 1872 - 1882.
Τεύχη 10 εις 8°“. 'Έκαστον τείχος.............................................» 1

— 1882-1887. Έν ΆΟήναις, 1883-1886. 1888. Τεύχη 6 εις 8»ν.
Έκαστον τείχος . ...................................................................... » 3
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