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ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΘΩΝ 
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΝ 

Η ΕΡΙΤΡΟΡΗ ΤΩΝ ΦΙΛΑΡΧΑΙΩΝ 
Η ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΙΡΑΙΕΩΝ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΡΟΛΙΤΩΝ ΣΥΡΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I Ω Ν ΙΔΗΣ 

DUC D Ε LUYNES 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΡΕΝΑΡΔΑΚΗΣ 

ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΑΚΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗΣ 

ΣΙΜΩΝ Γ. ΣΙΝΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ X. ΡΕΤΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡ. ΣΟΥΤΣΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ 

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 
ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΡΑΤΡΩΝ 

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΟΡΟΥΛΟΣ 

Η I LARI Ο Ν ROUX
ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΚΑΙ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΝΕΓΡΕΡΟΝΤΕ 

HEINRICH SCHLIEMANN 
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΒΑΛΛΙΕΡΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΡΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΟΡΟΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΦΑΙΣΤΙΔΗΣ 

ΦΙΛΙΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ 

ΣΟΛΩΝ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ I. ΡΡΩΙΟΣ 

ΟΘΩΝ A. ΚΟΝΤ ΟΣΤ ΑΥΛΟΣ 
ΡΑΥΛΟΣ ΡΑΥΛΟΡΟΥΛΟΣ 

ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Έν Άθήναις, έν τώ Πανεπιστήμια), τη 20τί Ιανουάριου 
1891, ημέρα Κυριακή, ώρα ΙΟτι π. μ. συνελθόντων έταί- 
ρων περί τούς πεντήκοντα, δ πρόεδρος Άλ. Κοντόσταυλος 
προσεφώνησεν αύτους καί ειπεν, δτι αντικείμενου της συν- 
ελεύσεως είναι ή άνάγνωσις τής έκθέσεως των ύπό τοΟ 
Συμβουλίου πεπραγμένων κατά το έτος καί ή έκλογή τής 
έξελεγκτικής επιτροπής των λογαριασμών. Μεθ’ δ παρελ- 
θών δ γραμματευς Στέφανος Α. Κουμανούδης άνέγνω την 
εξής έκθεσιν'

Κύριοι,

Ή του Συμβουλίου της Εταιρίας λογοδοσία άρχεται καί εφέ
τος άπό του περί των εταίρων λόγου.

'Εταίροι τό παρελθόν έτος εις τό μητρφον ήμ.ών πρός τοϊς 
ύπάρχουσιν ένεγράφησαν νέοι όγδοήκοντα εις.

Άπέθαναν δέ εκ των ένταΰθά τε καί αλλαχού της Ελλάδος 
καί του εξωτερικού οΐκούντων, καθόσον έμάθομεν, πέντε, έν οις 
εσχάτως καί ό πεφημισμένος Γερμανός αρχαιοδίφης Ερρίκος 
Σχλιέμαν.
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Ό άνηρ άπά ενθουσιασμού μεγάλου πρός τόν άθάνατον Όμη
ρον όρμηθείς καί έχων έν τη φύσει το θυμ,όσοφον, ηλπισεν, ότι 
άν έρευνητικώς έσκαπτεν οπού εδει, θά εβλεπε τοΐς ομ.μασι και 
θά έψαυε ταις χερσίν όλον τόν κατά την Ίλιάδα καί την Οδύσ
σειαν ήρωϊκάν βίον, εις ού την ποτέ ύπαρξιν έφθασε νά πιστεύση 
άστεμφώς. Οΰτω δε', ων καί πλούσιος, μεγίστας έν τοΐς ύπό τοΰ 
ποιητοΰ ύμνηθεϊσι τόποις άνασκαφάς έπεχείρησε καί διεξήγαγεν 
αϋτάς μ.ετ’ επιτυχίας, ητις έξέπληζεν όλον τον πεπολιτισμένον 
κόσμον. Εί δέ καί πάντα τά παρ’ αύτοΰ έςαχθέντα πορίσματα, 
όπως αυτός τά έξέθηκεν έν ταΐς συγγραφαΐς του, δεν έτυχον 
ακόμη της κοινής των έπαϊόντων άναγνωρίσεως, βε'βαιον όμως 
είναι, ότι δι’αύτοΰ ή αρχαιολογία εις νε'ους εύρυτέρους των προ- 
τε'ρων ορίζοντας έκταθεϊσα, έλαβε ρύμην γενναίαν προς άκριβε- 
στέραν έρευναν τοΰ κατά την πολιάν αρχαιότητα βίου των περί 
την Μεσόγειον λαών.

Ημείς δέ οί “Ελληνες μεγαλλιτέραν παρά τά άλλα φιλάρχαια 
έθνη όφείλομεν τω Σχλιέμαν χάριν, διότι ού μόνον τό Τρωικόν 
’Ίλιον, αλλά καί άλλοι Ελληνικοί τόποι μεγαλόδοξοι, έν σκότει 
τέως καί σχεδόν άγνωσίγ κεκρυμμένοι, αί Μυκηναι, ή Τίρυνς, 
ό Όρχομενός διά των αύτοΰ ερευνών ηχθησαν κατά τό πλεϊστον 
εις τό ηλιακόν φώς. “Ενεκα δέ αύτοΰ έχει ή πρωτεύουσα ημών 
την μοναδικήν έν τφ κόσμω Μυκηναίων αρχαιοτήτων συλλο
γήν (1). Προ ετών δέ καί χορηγίαν γενναίαν είχεν ό άνηρ προσ- 
ενέγκη τή ήμετέρρ: Εταιρία πρός καθαίρεσιν τοΰ βαρβαρικοΰ 
εκείνου επι τών προπυλαίων τής Άκροπόλεως πύργου (2), δι’ ήν 
καθαίρεσιν όχι μόνον έξηγνίσθη καί ώραίσθη ό ιερός τής Π αλλά- 
δος χώρος, άλλα καί γνώσις τελειοτε'ρα τοΰ καλλιτεχνικοΰ έργου 
τοΰ Μνησικλε'ους προσεγένετο ήμϊν.

(1) Περί τής ανασκ.αφής του Σχλιέμαν, έξ ής αυτή ή Συλλογή, ιδε τά Πρα
κτικά τής έν Άθ. άρχαιολ. Έταιρ. άπό Ίαν. 1876, μέχρι Ίαν. 1877, έν σελ. 
12 - 14.

(2) Περί τοΰ έργου τούτου 7δε Πρακτ. τής έν ΆΟήν. άρχ. Έτ. άπό Ίουν. 
18/4 μέχρι Λ&κ. 1θ75, σελ. 11 και 23-24. ”Ετι δέ άρθρα δημοσιευθε’ντα εν τω 
Άθηναίιρ (περιοδική ’Αθηνών), τομ 4ου (έτους 1875) σελ. 195-209, καί το'μ'. 
6ου (ετ. 1877), σελ. 28/-308, (το τελευταίου δπό τοΰ άρχιτέκτονος Λυσάνδρου 
Καφταντζογλου).
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Ταΰτα είπόντες εις μνημόσυνον εταίρου καί ευεργέτου της 
Εταιρίας, χωροΰμεν επί τα άλλα ρητέα.

Έκ του μεγάλου άριθμοΰ των άπό ετών έγγεγραι/.ριε'νων εις 
το της Εταιρίας μητρώον καί διεσπαρμένων οντων πολλαχοΰ 
της Ελλάδος καί του εξωτερικού, avrdpouijy τακτικήν Ιντος τοϋ 
έτους κατε'βαλον εταίροι 165, καί δη 156 έκ των έν ΆΘήναις 
οίκούντων, 4 έκ Πειραιώς, 1 έκ Κέρκυρας, 4 έκ τοΰ έξωτερικοΰ.

Έτι συνέδραμον δύο σωματεία ήτοι κοινά, το Εθνικόν ήμ.ών 
πανεπιστήμιον, ώς συνήθως, δρ. 1000 καί είς δήμος τοΰ βασι
λείου, ό τών Πειραιέων δρ. 100.

Τά ονόματα πάντων τών συνδραμόντων καί τά ποσά τών 
έκαστου συνδρομών θέλουσιν αναγραφή έν τελεί ταύτης τής έκ- 
θέσεως καί μετ’ αυτής συνεκδοθή.

Έξαιρετικώς δ’ ένταϋθα κατ’ έθος μνημονεύομ.εν τούς δόντας 
άπό 100 δραχμών καί άνωτε'ρω. 'Ο έν Σμύρνη Ίω. Μισθός 
έ'δωκε δρ. 300, ό έν Πετρουπόλει Ν. Κοντογιαννάκης δρ. 100, 
καί οί ενταύθα Δ. Μ. Βασιλείου καί Δ. Μίσιος ωσαύτως άνά 
δρ. 100 έκάτερος.

'Έκτακτος όε προσφορά έκ δραχμών πεντακοσίων έστάλη ήμΐν 
παρά τοΰ έν Βραΐλα τής 'Ρωμουνίας Άλκιβ. ’Εμπειρικού. 'Ωσαύ
τως παρά τοΰ έν ’Αλεξάνδρειά τής Αίγύπτου 'Ρήγα Σκενδεράνη 
34 μετοχαί τοΰ πατριωτικοΰ δανείου.
. Είς ταύτας τάς συνδρομάς καί προσφοράς προσεγένοντο κατά 
τό έτος καί άλλα τινά συνήθη εισοδήματα είς τό ταμεϊον τής 
Εταιρίας, τόκοι δηλ. καί μερίσματα τών έν τή Εθνική τρα- 
πέζη κεφαλαίων της. ’Ιδίως δέ τά έκ τών δύο έπετείων έκκυ- 
βεύσεων τοΰ άρχαιολογικοΰ λαχείου. 'Οποία δέ νΰν ή έν γένει 
κατάστασις τοΰ χρηματικοΰ τής Εταιρίας, βλέπετε μέν καί έκ 
τοΰ διανενεμημένου είς πάντας ήμάς έντύπου φύλλου τοΰ ίσολο- 
γισμοΰ, θέλετε δέ άκούση μετ’ ολίγον καί παρά τοΰ ταμίου τής 
Εταιρίας λεπτομερέστερον.

"Εργα άρχαωΛογικα έντός τοΰ έτους διεξήχθησαν υπό τοΰ 
Συμβουλίου χρήμασι τής Εταιρίας τά έξης' Πρώτον, άκασκα- 
φαί. Έγένοντο δέ ένδεκα, τρεις μέν έν ΆΘήναις, οκτώ δέ έξω 
τών ’Αθηνών, πάσαι σχεδόν καρποφόροι κατά τό μάλλον καί
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ήττον διά την άρχαιομάθειαν έν γένει καί την τέχνην ιδία.
'II ηξιάτη των έν Άθήναις άνασκαφών εγένετο προς τή βο- 

ρείω στενή πλευρά zijc 'ΑττάΑον οτοας, διά την εζής περιστασιν. 
Προσεκλήθη ή Εταιρία έν μηνί Μαρτίω σπευστικώς παρά του 
'Υπουργείου παιδείας νά σκάψη έκει έπι τόπου πρό ετών υπο 
τοϋ Δηαοσίου δι’ άνασκαφάς έξηγορασμένου, διότι έμελλε νά 
άγθή δ^ αύτοΰ διαγωνίως καί σύρριζα σχεδόν παρά τό βορειο
δυτικόν άκρον της στοάς ή γραμμή του διά της πόλεως σιδη
ροδρόμου του Ψύχα, καί έδει πρότερον νά γνωσθή, μήπως τό 
παρά του Ψύχα καταληφθησόμενον γήπεδον κρύπτγ, ύπό την 
νΰν έπιφάνειαν άρχαια κτίσματα. Ήρξαντο λοιπόν αΐ έργασίαι 
της Εταιρίας τή 23 Μαρτίου. Τό γήπεδον ήτο ίκανώς εΰρύχω- 
ρον, σχήματος τετραγωνικού έπιμήκους. Τά δέ χώματα τής έκ· 
σκαφής έκρινεν ή επιστατούσα τοϋ Συμβουλίου έπιτροπή νά μη 
άποκομίζωνται άλλαχόσε έξω τής πόλεως, άλλ’ ώς έκάστοτε 
άνεσκάπτετο έν μέρος τοϋ χώρου μέχρι τοϋ φυσικοΰ εδάφους καί 
ήρευνάτο καλώς καί έξήγετο παν ο τι έν αύτώ εύρίσκετο άρχαϊον 
μη όν τεθεμελιωμένον έκπαλαι, νά γεμίζεται πάλιν ό άνοιχθείς 
βόθρος διά τών αυτών χωμάτων καί οϋτω νά προχωρή ή έργα- 
σία μέχρις ού ό όλος χώρος έρευνηθή, ο καί έγένετο, πλήν ότι 
κατά μήκος τών τριών τοϋ γηπέδου πλευρών, ήτοι τής παρά 
την οδόν Άδριανοΰ βόρειας καί τών άλλων δύο, τής δυτικής 
καί τής ανατολικής, τών παρά γειτονευούσας ίδιωτικάς οικίας, 
άφήκαμεν άσκαπτον μίαν ώς ενός μέτρου πλάτους ταινίαν γής 
πρός ασφάλειαν άπό καταπτώσεων. Αί έργασίαι έληξαν τή 19 
Μαιου. Καί λέγομεν νΰν, ότι οΰδέν τεθεμελιωμένον άρχαϊον κτί- 
σμα ή βάθρον μονον έφάνη έν τώ άνασκαφέντι χώρω, φρέατα 
δε μόνον τρία τέσσαρα αδήλων χρόνων καί οΰδέν έχοντα τό άξιο- 
περίεργον, καθώς καί τινες κακόκτιστοι θεμέλιοι έδώ καί έκεϊ, 
ους διελυομεν χάριν έξαγωγής τών έν αύτοΐς ένεκτισμένων γλυ
πτών η ένεπιγράφων μαρμάρων, άπερ δεν ήσαν ολίγα ουδέ όλως 
ασημα. Ηυφραναν δέ μάλιστα την έπιστατήσασαν εις τό έργον 
έπιτροπήν οί εντελώς γυμνωθέντες μέχρι 5,80 μέτρων βάθους 
τοίχοι βόρειοι τής στοάς, μέχρι δηλ. αυτών τών κατωτάτων θε
μελίων, διότι έφάνησαν καλώς συνεστηκότες καί αλώβητοι πάν-
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τες οί δό[Λθΐ αυτών καί άριθμηθέντες άπό της έξωτερικης έζε- 
χούσης ζώνης, (ητις είναι ισοϋψής τη ζώνη της έ'σω τής στοάς 
ύπαρχούσης μαργαρίνης έξέδρας,) εύρέθησαν δντες είκοσιδύο (1).

Άλλα καί τό οχυρωματικόν εκείνο κτίσμα, όπερ, ώς πασί- 
γνωστον, άρχόμενον άπό του ανατολικού τής στοάς τοίχου χω- 
ρεϊ λοξώς πρός άνατολάς και μεσημβρίαν, γυμνωθέν νΰν διά τής 
εκσκαφής, έφάνη κάλλιστα έκτισμένον ίσοδομικώς είς βάθος μέ
χρι οκτώ δόμων ισοϋψών, ένφ τά νΰν άνωτάτω αύτοΰ μέρος 
(όχι βέβαια τό αρχικόν,) έχει μίαν έκ μεγάλων πλατέων λίθων 
διαθέουσαν κατά μήκος ζώνην, όποιαν δηλ. ζώνην είχον καί έν 
μέρει έχουσιν έτι οΐ δυο σύγχρονοι αύτοΰ πύργοι, οί προσοικοδο- 
μηθέντες ποτέ τω δυτικφ προσώπω τής Άττάλου στοάς μετά 
την αυτής κατερείπωσιν (2). Κατωτάτω δέ παρά τούς τοΰ οχυ
ρωματικού τούτου κτίσματος θεμελίοις έφάνη νΰν οχετός κερα- 
μόκτιστος ΰδατος ολίγου ρέοντος άνατολόθεν καί είσδύοντος είς 
μικρόν κτιστόν χωνευτήριον έν τή κιμωλία πρός τή γωνίγ τή 
σχηματιζομ,ένν) έκ τής συμβολής τοΰ τοίχου τούτου πρός τάν 
οπίσθιον τής στοάς (3).

(1) 'Έκαστος των δ ο μ. to ν προέχει μικρόν καθ’ δσον χωρεΐ εις βάθος ό τοίχος, 
καί τούτο οΰτιος μέχρι μέτρων 4,60, εκεί δέ διά μιας ή προοχή γίνεται μεγαλ- 
λιτέρα, έως μιας σπιθαμής. ΈγνώσΟη δέ παρατηρήσει άκριβεΐ, δτι τό εκεί παρά 
τον τοίχον έδαφος είναι σκυριυτόν, έκ παλαιών βεβαίως χρόνων. ’Απ’ αυτού δέ 
άνωτέρω ή γωνία του τοίχου τής στρας ή βορειοανατολική, έως έν ανάστημα 
άνθρώπου, όράται επιεικώς άποτετριμμένη, πιθανώς παΟουσα τούτο εκ τής προσ
τριβής τών άρχαιοΟεν παρερχομένων εκεί κάτω ανθρώπων τε και δποζυγίων καί 
αμαξών. Ή δέ προοχή του τοίχου ή μεγαλλιτέρα, ήν ειπομεν, οΰτιυ χωρεΐ έτι 
κατωτέρω είς βάθος 1,20 μέτρου, ώστε νά άποτελώνται τό ολον μέτρα 5,80. 
Έκεΐ δέ ειδομεν άναβλυσαν ολίγον ΰδωρ. ’Αλλά και κατωτέρω έτι έφάνησαν 
είσχωρουντες εν τώ φυσικω έδάφει θεμέλιοι λίθοι, άνουμάλως καί πριονηδόν έξέ- 
χοντες, οποίους άλλοτε ε’ίδομεν έν τοΐς άνατολικώς τοΰ Διονυσιακού θεάτρου μα- 
κροις προστειχίσμασιν.

(2) 'Υπήρχεν, ώς γνωστόν, καί τρίτος πύργος, δν ή Εταιρία ημών καλώς 
ποιούσα διέλυσε προ πολλών ετών, έξαγαγοΰσα δ’ εξ αύτοΰ πολλά καί καλά γλυ
πτά καί ενεπίγραφα μάρμαρα τών άρχαιοτέρων χρόνων, άνήρεσεν άμα καί την 
αρχαιολόγων τινών έσφαλμένην δόξαν, ότι δήθεν ήσαν τά κτίσματα ταΰτα υπο
λείμματα τής περιφήμου Ποικίλης στοάς. Θά έλθη δέ, έλπίζομεν, προσεχώς ό 
καιρός τής καθαιρέσεως καί τών άλλων δύο πύργων, όταν ή Εταιρία έπιληφθή 
τοΰ έργου τής τελείας άναδείξεους τής Άττάλου στοάς, έξαγορασθεισών ήδη οι
κιών τινών ιδιωτικών, τών επ’ αυτής έπικαθημένων.

(3) 'Η συμβολή αυτή σημειωτέον ότι είναι άπλή προσπλησίασις, προσκόλ-

·■ τ’ώϋλ·’; &■--....—
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Δεν είναι δε προς τοΐς εϊρημε'νοις περιττόν νά ρηθή σήμερον 
καί τοϋτο. ότι ή στερεά και τεχνική έξ όμοφυοΰς ύλικοΰ κατα
σκευή τοΰ όχυρωμ.ατικοΰ τούτου κτίσματος φαίνεται αποκρου- 
ουσα την ίδε'αν τοΰ ότι έκτίσθη ποτέ σπουδαστικώς έν καιρώ 
έπικειμένης εισβολής βαρβάρων εθνών, έξ εναντίας δεικνύεται ώς 
έ'ργον άπό μεγάλης παρασκευής καί έν χρόνιο μακρφ έκτελεσθε'ν.

Τά έκ της άνασκαφής ταύτης έξαχθε'ντα διαφόρου ύλης αρ
χαία δεν ήταν, πλήν τριών η τεσσάρων, αξιόλογα. "Ομως δέ 
καταλεχθήτωσαν ένταΰθα συνοπτικώς.

ΛΙΘΙΝΑ

Άρχιτεχτοηχά μ Li t] καί φρούστομα καί σαρκοφάγων
τεμάχια........................................................................ 33

Γ.Ινπτα τεμάχια (περιφερή τε καί ανάγλυφα καί κε-
φαλαί) έν οίς μία Μήτηρ θεών έν ναΐδίω............... 53

' Επιγραψαί

Ψηφίσματα............................................................... 2
Άναθηματικαί.......................................................... 5
Εφηβική.................................................................... 1
Κατάλογοι ονομάτων διάφοροι............................. 4
Έπιτύμβιαι............................................................... 4
Άδιάγνωστοι είσε'τι................................................ 6 22(1)

Εις μεταφοράν............... 108

λησις, δχι σύμφυσις ή συμπλοκή τοίχων οργανική. Παρατηροϋμεν δέ σήμερον 
δτι έν τω βιβλίω του E.Curtius, τω έπιγραφομένυ) Die Stadtgesehicllte VOll 
Athen, !v πίν. VI, υπάρχει σχέδιον έν ω ή συμβολή αυτή δέν φαίνεται ουδέ 
ποσώ;, έχαράχθη δ’ ό οχυρωματικός τοίχος άρχόμενος έξωτέρω τής στοάς καί 
λαμβάνων άνατολικοβυ'ρειον διεύΟυνσιν. ’Αλλά καί προ'τερον καί μετά τήν τελευ- 
ταίαν τής Εταιρίας άνασκαφήν τό σημεΐον τής συμβολής έφαίνετο άριδηλο'τατα 
τοΐς πασιν, καί δτι ό οχυρωματικός τοίχος έχει νοτιανατολικήν διεύΟυνσιν.Οϋτω 
δέ, ώς ημείς λέγομεν, ΙχαράχΟησαν τά δντα ήδη καί παρά τω Wachsmuth 
( Die Stadt Alhen) καί παρ’ άλλοις.

(I) Των επιγραφών τούτων έδημοσιεύΟησαν ήδη πέντε, έν’Αρχ.Έοημ. 1890, 
σελ. 105-110,
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Έκ μεταφοράς.................... 108

ΠΗΛΙΝΑ

Άγγεΐον κοινόν . ....................................................... 1
Κωνικά, καί πυραμιδοειδή σωμάτια...................... 2 3

ΧΑΛΚΑ

Νομίσματα (Βυζαντινά, Φραγκικά, Ένετικά καί νε-
ωτερικά) τά πλεϊστα έφθαρμε'να............................. 31

Σφραγίς νεωτερική.................  1
Το όλον κομμάτια........................... 143

Έδαπανηθησαν εις την άνασκαφην ταύτην δρ. 2,826.70.

Έπιλέγομεν δέ ότι τό Συμβούλιον δίς ηδη έγγράφως παρε- 
κάλεσε τό 'Τπουργεϊον παιδείας, όπως ληφθη πάσα πρόνοια υπέρ 
του νά μη πάθη τινά βλάβην έκ του πολλοΰ πλησιασμοΰ του 
σιδηροδρόμ,ου ή αρχαία οικοδομή, μ,ηδέ, καταλαμβανόμενου ολο
κλήρου του τέως δημοσίου γηπέδου, προσκολληθώσι τυχόν εις 
αυτήν κτίσμ.ατα σιδηροδρομικής υπηρεσίας, καί ελπίζει, ότι θά 
εισακουσθή. 'Υπάρχει δέ καί τις άλλοία ελπίς η μάλλον ευχή Ιν 
τοϊς στήθεσι των φιλάρχαιων κρυπτόμενη ύπέρ του νά ματαιωθή 
όλως ή έκεϊθεν διέλασις του σιδηροδρόμου, άν έν τή διά της πό- 
λεως μακρά γραμμή έπιπροσθήση κανέν άρχαΐον σημαντικόν οι
κοδόμημα, ότε θά είναι πάντως ανάγκη αί του άρχαιολογικοΰ 
νόμ.ου σχετικαί διατάζεις νά ίσχύσωσιν άπαραβάτως.

Ή δεύτερα των έν Άθηναις άνασκαφών τοΰ έτους είναι ή προς 
δυσμας του ωρολογίου ’Ανδρονίκου τοΰ Κυρρήοτου, iv τφ γη- 
πέδω της πρά ετών τινων έξαγορασθείσης καί καθαιρεθείσης οι
κίας τοΰ ιατρού Λύτσικα.Έκει αί έργασίαι, άς πρό πολοΰ είχεν 
ύποσχεθή ή Εταιρία, ηρξαντο τη 22 Μαίου, έξακολουθοΰσι νΰν 
καί έξακολουθήσουσιν έπί πολύ, πιθανώς επί έτη, πόσα άδηλον- 
διότι ταύτην την τύχην έχουσι τά αρχαιολογικά έργα, όχι μό
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νον παρ' ήμιν έν Έλλάδι, άλλα καί αλλαχού, ώς λ.χ. εν Ιτα
λία. "Ηδη άπό του έτους 1884 είχε προαναγγείλω εις τούς Ε
ταίρους τό τότε Συμβούλιου της Εταιρίας την άνασκαφήν, ώς 
προσεχή, ότε καί έξετέθησαν οί λόγοι οΐ πείθοντες πάντα τινά, 
ότι βεβαίως αί σκαπάναι των ε’ργατών έμελλον ν’ άναδείξωσι 
κρυπτόμενον υπό την γην οικοδόμημα μέγα καί αζιόλογον (1), 
τα δη rvr πάντα τελείται. Θαυμάζουσι σήμερον οί διαβαίνοντες 
ΙκεΐΟεν τό πλήθος των άναφανέντων κιόνων καί μάλιστα τό πρό- 
πυλον η πρόστωον τό προς τό ώρολόγιον του Κυρρήστου έστραμ- 
με'νον. Άλλ’ έρωτώντες τούς έπιστατοΰντας εις την άνασκαφήν, 
«τί είναι τό κτίριον αύτό ; » καί μή λαμβάνοντες βεβαίαν άπό- 
κρισιν, άποχωροΰσιν άθυμότεροι οί πολλοί, τινές δέ άναμιμνη- 
σκόμενοι, ότι έ'χουσιν οίκοι τόν Παυσανίαν, σπεύδουσι ν’ άνελί— 
ξωσι τάς σελίδας τής περιηγήσεώς του, μή υποπτευόμενοι, ότι 
ούδέν θά εύρωσιν έν αύταϊς, ώς ουδέ περί του ωρολογίου του 
Κυρρήστου, περί τής ΙΙνυκός, καί περί άλλων τινών έ'γραψεν 6 
Παυσανίας, ή, γράψαντος αύτοΰ, δεν μάς τό παρε'δωκαν οϊ άν- 
τιγραφεΐς του. ‘Ημείς δ’ ενταύθα σήμερον, πριν ή εϊπωμεν, ό
ποιον πιθανώτατα ή σχεδόν βεβαίως δύναται νά λάβγ όνομα ή 
άνασκαπτομένη οικοδομή, προτάσσομεν είσαγωγικώς τάδε'

Ή Εταιρία άρχομένου τού έργου είχεν εις την διάθεσίν της 
μόνον τό γήπεδον τού Λύτσικα καί αύτό άνε'σκαπτεν, άφεΐσα 
μάλιστα τά νοτιώτατα καί υψηλότερα αυτού μέρη άσκαπτα, 
ένθα καί δωμάτιά τινα ευτελή δεν καθήρεσε μέχρι τοϋδε, ώς 
χρησιμεύοντα τό μέν εις προσωρινήν έναπόθεσιν κινητών άρ- 
χαίων, τό δέ εις κατοικίαν μιας πτωχής οικογένειας, άπό ετών 
ήδη φυλαττούσης τό άρχαιοβριθές γήπεδον. Μετ’ ού πολύ δέ, 
άφού ό Τουρκικός λουτρών, ό δυτικώς τού γηπέδου τούτου άπε- 
δείχθη έπιπροσθών εις τάς εργασίας τής άνασκαφής, ώς έκτισμέ- 
νος καί αύτάς έπί τής άρχαίας οικοδομής, συνεχώρησεν ή Κυ-

(1) Έγνωρίζετο μέν πρό πεντηκονταετίας, δτι.τό άνατολικονο'τιον αύτοΰ μέ
ρος υπηρχεν έν τω βάθει του γηπέδου του Λύτσικα, ή δέ προέκτασίς του προς 
βορραν εν τη αυλή του στρατιωτικού αρτοποιείου, άλλα ή πρώτη περί αύτοΰ 
άκριβεστέρα άφη'γησις μετά καί τίνος ιχνογραφήματος έδο'θη έν έτει 1865 υπό 
τον Bernh. Schmidt έν τω Rhein. Mas. XX, σελ. 161.
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βέρνησις εις την Εταιρίαν να. τον καθαίρεση, καί έδόθη αυτή 
τότε καί ύπόσχεσις ότι θα καταργηθή καί ή βορείως τοΰ αύλο- 
γύρου τοΰ Λύτσικα καί τοΰ λουτρώνος οδός Έπαμινώνδα, θα 
μετατοπισθή δέ έν καιρφ εύθέτω άλλαχοΰ καί το έπί της βόρειας 
πλευράς τής όδοΰ ταύτης κείμενον στρατιωτικόν άρτοποιεΐον, 
όπως δυνηθή ή Εταιρία νά καθαίρεση τα έν τή περιοχή αύτοΰ 
κτίσματα χάριν τής άνασκαφής, διότι έν αύτοϊς υπάρχει καί 
φαίνεται άπό πολλών ετών ή συνέχεια τής πολυστύλου αρχαίας 
οικοδομής καί μάλιστα εν τών υψηλότατα αυτής διασωθέντων 
ρ,ερών, κίονες δύο ορθοί μετά κιονόκρανων καί επιστυλίου. Έκ 
τούτων πάντων [λέχρι τής ώρας συνετελέσθη [λόνον ή καθαίρεσις 
τοΰ λουτρώνος υπό τής Εταιρίας, έλπίζομεν δέ καί τα άλλα 
υπεσχημένα πάντα νά λάβωσι τέλος αίσιον, άφοΰ είδομεν, ότι 
ούδεμία παρενεβλήθη δυσκολία τή Έταιρίρε εις τό νά άνασκάψη 
μέρος ικανόν τής όδοΰ Έπαμινώνδα καί όλον τό πλάτος τής με
ταξύ τοΰ κιγκλιδοφράκτου νεωτερικοΰ περιβόλου τοΰ 'Ωρολογίου 
καί τοΰ γηπέδου Λύτσικα, ένθα μάλιστα άπεκαλύφθη τό έπιφα- 
νέστατον μέρος τής αρχαίας οικοδομής, τό Πρόπυλον.

Ταΰτα έκρίναμεν άναγκαϊον νά άφηγηθώμεν , ώς προϋποδει- 
κνύοντα την μέλλουσαν τής άνασκαφής ταύτης πορείαν, ήτις 
( ας μη σιγηθή καί τοΰτο' ) δυσχέρειαν μίαν μεγάλην θά έ'χη εις 
τό μέλλον νά νικήση, όπόταν ή Εταιρία καί ή Κυβέρνησις έπι- 
διώξωσι την καθαίρεσιν ούκ ολίγων προς δυσμάς έπιπροσθουσών 
οικιών καί τοΰ έν μέση σχεδόν τή όδώ μικροΰ τών Δυτικών 
ναοΰ, ί'να ούτω χωρήσωσιν άπαρακωλύτως αί σκαφαί μέχρι τοΰ 
Τετρακιονίου τής ’Αθήνας άρχηγέτιδος, μεθ’ ού φαίνεται έν σχέ- 
σει οϋσα ή νΰν μόνον κατά τό έν περίπου εκτον ή έβδομον μέρος 
της ύφ’ ημών έκχωσθεΐσα πολύστυλος οικοδομή.

Τό μέρος αυτής τοΰτο είναι ή νοτιοανατολική γωνία ενός όλου, 
εΰλόγως υποτιθεμένου τετραγώνου έπιμήκους, καί παρουσιάζεται 
νΰν εις σχήμα κεφαλαίου γράμματος γάμμα, πρός άρκτον βλε- 
πόντων καί δύσιν τών δύο αύτοΰ σκελών.

Καθώς δέ βλέπουσιν οι έν Άθήναις την άνασκαφήν ταύτην 
έπισκεπτόμενοι καί καθώς θέλει δείξη τό έν τελεί τής παρούσης
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Ικθέσεως δημοσιευθησόμενον σχέδιον (1), όρώνται Ιν τφ ρ,έχρί 
τοΰδε άποκαλυφθέντι χώρφ τάδε-

Εκτενές δάπεδον ύπαιθρον , μεγάλαις τετραγώνοις πλαξίν 
έστρωμένον καί περί αυτό, (νΰν δηλ. μόνον εντός των δύο τοΰ 
γάμμα σκελών) κίονες ορθοί μαρμάρινοι, υπόλειμμα στοάς, όχι 
όλον τό ποτέ ύψος των σώζοντες δεκατέσσαρες. Ούτοι ί'στανται 
έπί στυλοβάτου κατά μίαν βαθμίδα υψηλότερου του πλακόστρω
του υπαίθρου καί έπί βάσεων’Ιωνικού ρυθμού, όντες άρράβδωτοι. 
'Υπό την βαθμίδα δέ οχετός καλώς έκ πώρου πεποιημένος περι- 
θε'ει διά τά όμβρια ύδατα. Τό κατά βάθος ήτοι πλάτος της 
στοάς δάπεδον είναι, καί ήτο ίσως έκπαλαι, άστρωτον. Όπίσω 
δέ αΰτης υπάρχει άλλος ίσου βάθους χώρος κεχωρισμένος διά 
χαμηλού μαρμάρινου στυλοβάτου, άστρωτος καί αυτός, διαιρού
μενος εις δωμάτια μέτριου μεγέθους, ών τινα διακρίνονται σα
φώς, έχοντα μαρμάρινον τόν πρόσθιον τοίχον, διακοπτόμενον διά 
τών θυραίων αυτών ανοιγμάτων, ύψούμενον δέ μέχρι ενός καί 
ήμίσεος περίπου μέτρου , ένθα ζώνη τις μετά κυματίου ώς γεί— 
σώμα υποδεικνύει ήμϊν, ότι ή ανωτέρω αυτού τοιχοδομία θά ητό 
ποτέ έξ άλλοίου υλικού πεποιημένη. Ό τοίχος όμως ούτος ό 
μαρμάρινος καί ή εις δωμάτια διαίρεσις διά θυρών πανταχοΰ δέν 
σώζεται, άλλά, κατά τό πλεϊστον, τά κάτω του μόνον μέρος τό 
μαρμάρινον , άντ’ αυτού δέ έπί τού προς δύσιν σκέλους τού 
γάμμα κίονες έννέα άρράβδωτοι καί άνευ βάσεων καί εις όχι 
άκριβώς την αΰτην άπ’ άλληλων άπόστασιν ΐστανται νΰν, ώ; 
τις δευτέρα στωϊκη σειρά, έπίσης καί αυτοί, ώς οί της προει
ρημένης στοάς ούχί τό άρχικόν αυτών ύψος σώζοντες. Φαίνεται 
δέ έκ πολλών τεκμηρίων , ότι έκπαλαι μετασκευη ένταΰθα έγέ- 
νετο. Περατοΰται δέ κατά τό βάθος του ό χώρος ούτος ό δεύ
τερος , ό τών ποτέ δωματίων , έν τη μακροτέρot. νοτίω γραμμή 
της όλης οικοδομής, διά τοίχου έκ πωρίνων λίθων, συγκρατοΰν- 
τος τό έκεϊ φυσικόν της γης ύψωμα, ούτω δ’ έν μέρει καί έν τη 
πρός άνατολάς γραμμή.

Έπί δέ ταύτης της άνατολικης γραμμής της όλης οικοδομής 
έν άποστάσει ικανή άπό της γωνίας , της συναπτούσης τά δύο

(1) ”Ιδε πίνακα Α,
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τόΰ γάμμα σκέλη προέχει οχι πολύ το Πρόπυλον, ον εΰρύχωρόν, 
μεγίσταις και παχείαις πλαξί έστρωμένον καί τέσσαρσι πολύ πα
χύτεροι? των της στοάς κίοσι κεκοσριηριένον καί τριπλφ πυλαίιρ 
άνοίγρ.ατι άνεωγμένον πρός τα εντός, μεθ’ ο δύο άλλοι κίονες 
ορθοί ρ.ικροτέοων διαστάσεων ίστανται, ή δ’ ένθεν καί έ'νθεν πα- 
ραστάς κεκολοβωριένη όράται. Καί ούτοι δε οί κίονες,ού σωζοντες 
νυν το αρχικόν των ύψος,βαίνουσιν έπί βάσεων ’Ιωνικών καί εί
ναι άρράβδωτοι. Διά του Ιΐροπύλου τούτου έξήρχοντό ποτέ οί 
’Αθηναίοι εις την ύψηλοτέραν φυσικώς πλατείαν, έφ’ ης ΐδρυται 
τό Ώρολόγιον τού Κυρρήστου άνδρός. ’Αλλά την Ιξοδον ταύτην 
εύρορ.εν, ότε έσκάπτομεν , κεκλεισριένην ήτοι άπωκοδομημένην 
διά κλίριακός τίνος ανωφερούς , καταλαρ.βανούσης το όλον πλά
τος τού Προπύλου, καί άρχοριένης, παράδοξον είπεϊν,· άπό μέ- 
σων των τεσσάρων κιόνων, κατεσκευασμένης δέ πάνυ στερεώς εκ 
λίθων πωρίνων. ΙΊαραδοξότερον δέ είπεϊν , ότι αφού ταύτην κα- 
κόθετον καί κακόσχημον ούσαν καθτ,ρε'σαρ.εν, ώς επρεπεν , εΰρο- 
ροεν ΰπ’ αυτήν, ριετά τινα συρίπεφορηριένα.χώματα, άλλην όμοίαν 
εις βάθος ενός καί ήρ.ίσεος περίπου μέτρου, έπικαλύπτουσαν καί 
αυτήν τά καλά καί σχεδόν άθικτα μάρμαρα τού στυλοβάτου τού 
Προπύλου καί τής βαθμίδος αυτού τής πρός τά εξω. ΙΙειθό- 
μ,εθα δέ, ότι αί δύο αύται κλίμ,ακες έν διαφόροις μέν, έπιεικώς 
δέ παλαιοΐς χρόνοις κατεσκευάσθησαν δι’ οίουςδήποτε λόγους , 
διότι εΐδομεν τής δευτέρας τούτων προέκτασίν τινα χωρούσαν 
πρός τά άνω καί δή ευθύ πρός τάς των 'Ρωμαϊκών χρόνων εκεί— 
νας καμάρας τάς κατά νώτον τού 'Ωρολογίου. Ταύτης τής προ- 
εκτάσεως τούς ούχί καλώς συνεστηκότας λίθους δεν διελύσαμεν, 
άλλ’ άφήκαμεν κατά χώραν, επειδή έφάνησαν οντες έπί τού φυ
σικού εδάφους καί ούδεμία ήτο χρεία νά μετακινηθώσι.

Πρό τού Προπύλου δέ εύρομεν υδραγωγόν επιμελέστατα κατε- 
σκευασμένον πωρίνοις λίθοις , εξ ού άφτ,ρέσαμεν τούς σκέποντας 
αυτόν μεγάλους λίθους, ινα άναδειχθή καθ’ ολοκληρίαν ή προει
ρημένη μ,αρμαρίνη του Προπύλου βαθμίς, δεν μετεκινήσαμεν 
δέ τούς άλλους λίθους, δι’ ών ετι ό αγωγός σκέπεται, κάμπτων 
τήν άνατολικοβόρειον γωνίαν τού Προπύλου καί λαμβάνων ήδη 
Ιξιν λοξήν πρός δύσιν καί άρκτον, είσχωρών δέ εις τόν ετι άσκα-
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πτΟν χώρον, πιθανώς ύπό το πλακόστρωτου ύπαιθρον, αν σώζε
ται αύτό καί έκεϊ (1).

Τά ρ-εχρι τοΰδε ρηθέντα περί τών φανε'ντων [λερών της οικο
δομής ταύτης, εί καί φαίνονται μακρά , δεν είναι όμως καθ’ ά 
πε'πεισμαε, επαρκή ούτε άρχιτεκτονικώς ούτε άλλως. Άλλ’ ανάγκη 
νά περιορίσω τόν λόγον και ιδίως νά μη θίξω τό ζήτημα τοϋ αν 
είχεν ή δεν είγεν ετι καί άλλην προς άνατολάς εξοδον ή οικοδομή 
κατά την Ιξιν αυτής την έπ’άρκτου, ώστε εις τό μεταξύ τών δύο 
έξόδων διάστημα νά άντικρύζη τό τής ’Αθήνας άρχηγέτιδος τε- 
τρακιόνιον. Ταϋτα θά δείξωσιν αί μέλλουσαι άνασκαφαί. ’Αλλά 
πάντως είναι γρεία νά ρηθώσιν ολίγα τινά ετι περί του κατά 
πιθανότητα πολλήν δοτέου ονόματος εις την άνασκαπτομε'νην 
οικοδομήν. ΙΙρό εβδομάδων τινών ετι εϊχομεν οΰ μικράς άμφι- 
βολίας, άλλά νυν έκ τεκμηρίων τινών, ά εν τφ μεταξύ πλειότερον 
έμελετήθησαν, πειθόμεθα σχεδόν εντελώς, ότι τό κτίσμα τούτο, 
εί μη έξ άρχής τής κτίσεως του , πάντως όμως επί τών μετά 
Χριστόν 'Ρωμαϊκών χρόνων, ήτο αγορά. Πρώτον τεκμήριον ή εύ- 
λόγως ένεκα τής τοπικής θε'σεως ΰποτιθεμε'νη οργανική σχέσες του 
Τετρακιονίου τής ’Αθήνας πράς τοϋτο τό κτίσμα καί ή έκεϊ ένι
δρυμένη έκπαλαι πασίγνωστος επιγραφή ή περιέχουσα Καισα
ρικήν διάταξιν περί τών γεωργούντων τό έλαιον καί τής όφειλο- 
με'νης ΰπ’ αυτών καταφοράς εις τό δημόσιον κτλ. Δεύτερον άνα- 
θήματα άγορανόμων μαρμάρινα μετά κοιλωμάτων χωρητικότη- 
τος, με'τρα δηλ. επίσημα δύο εύρεθέντα νυν έν τφ άνασκαφέντι 
χώρω καί άλλα όμοια πρά πολλών ετών περί τούς αυτούς τό
πους εΰρεθε'ντα. Τρίτον ένδεικτικώτερον έ'τι τεκμήριον επί του 
στυλοβάτου τής κυρίας στοάς, τοϋ πατουμε'νου, μεταξύ δύο κιό
νων έφάνησαν κατ’ εΰθυγραμμίαν τέσσαρα κοιλώματα κυκλικά 
μικρά ώς τρυβλία, έπιμελε'στατα πεποιημένα, ολίγον άπ’ άλλή- 
λων διαφέροντα κατά τήν διάμετρον (τό δυτικώτατον 0,045,τά 
άλλα κατά σειράν 0,040 καί 0,020 καί 0,010) καί τά βάθος των 
άπά 0,025 εως 0,015 σμικρυνόμενον, με'τρα δηλ. καί αυτά όντα 
χωρητικότητος (τί γάρ άλλο;) διά ξηρούς, ώς ύποθέτο μεν,

(1) Αϋτη ή κάμψις καί προ^ώρησι; τοϋ άγωγοϋ κατά λάθος σομβάν δέν έδη- 
λώΟη έπΐ τοϋ δημοσιευομένοο σχεδίον.
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καρπούς. Τέταρτον ωσαύτως λίαν ένδεικτικόν" γραμμή τις λεπτή 
οριζόντιος, μήκους 0,365 , έγκεχαραγμένη επί τής περιφέρειας 
ένος των κιόνων τής στοάς, καί άλλη όμοια, άκριβώς ισομήκης, 
έπί τής περιφέρειας του κατ’ αντίκρυ κίονος τής αυτής σειράς- 
άμφότεραι αί γραμμαί εύρηνται εις ύψος τό αυτό (1,004) άπό 
τής βάσεως έκατέρου των κιόνων, έχουσαι έτι καί κάθετα γραμ- 
μίδια έφ’ εαυτών έν τφ μέσιρ καί έπί των άκρων των. *Ησαν, 
ώς φαίνεται , πήχεις ύπό τής δημοσίας αρχής των μετρονόμων 
χαραχθεϊσαι (1). Πέμπτον καί τελευταΐον, έπιγραφαί τρεις γράμ- 
μασι των μ. X. 'Ρωμαϊκών χρόνων, πιθανώς αύται έγκεκολαμ- 
μέναι ύπό ιδιωτών , αί μέν δύο έπί κιόνων , λέγουσαι, ή μέν 
(( Έλαφηβο | λίου τόπος | Κοννολήνγου » (2), ή δέ άλλη «’Α
γαθή τύχη | τόπος | Έπιφάνου»- ή δέ τρίτη έπί τοΰ πατουμέ- 
νου στυλοβάτου τής κυρίας στοάς έχει τά γράμματα « Τόπος | 
’Αγαθοκλή" | εύτυχείτω )), βλέποντα τον ουρανόν. Την σημασίαν 
τών τριών τούτων έπιγραφών ότι είναι δηλωτικαί τόπων , ένθα 
πωληταί ώνίων έκάθηντο , ή είχον έσωτέρω έν τοϊς τής στοάς 
δωματίοις τά έργαστήριά των, πας τις ευκόλως κατανοεί.

Τοσαΰτα περί τοΰ διδόμενου νυν εις τό κτίσμα ονόματος άρ- 
κοΰσι, μέλλοντα έτι νά έπικυρωθώσι βεβαιότερον όταν αί περαι
τέρω πράς δυσμάς καί άρκτον σκαφαί άποδείξωσιν , ότι εις χώ
ρος ενταύθα μέγας ύπαιθρος, έν τά περιλαμβάνον αυτόν στωϊκόν 
κτίσμα ήτο, έκτεινόμενον μέχρι του Τετρακιονίου, έχον έκεΐ την 
είσοδόν του, αυτήν δή την Πύλην τής αγοράς, ήν άπό πλείστων 
ετών καλώς ποιοΰντες οί αρχαιολόγοι καί ώνόμασαν ούτως, έν 
μόνον ού δυνηθέντες νά διαλευκάνωσιν ίκανώς , διά τί ή έν τφ 
έπιστυλίω της έπιγραφή λέγει άνατεθειμένον τά κτίσμα απλώς" 
Άθηνά άρχηγέτιδι, άνευ τίνος άλλης ειδικής ένδείξεως ή προσ
διορισμού (3).

(1) Την επί τών κιόνων ίίπαρξιν τών γραμμών τούτων πρώτο; τη 28 Σε
πτεμβρίου παρετήρησεν δ φιλάρχαιος κ. Γ. Χρυσάφης καί άνεκοίνωσεν ήμΐν.

(2) Τό άσεμνον καί εν τη παραληγούση άνορθο'γραφον Κοννολήνγου (παρά- 
βγαΛρα, πιθανώς τοΰ άλλως μάλα σεμνωνόμου άνδρός Έλαφηβολίου) Ερμη
νεύεται έκ τής Λατινικής γλώσσης εύχερώς.

(3) Ή επιγραφή αυτή κατά τούς πολύ ασφαλείς ύπολογισμούς τοΰ Βοικχίου 
πίπτει εις Ιν τών μεταξύ τοΰ 12 πρ. X. καί 1 μ. X. ετών.

1

2
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Τα σποράδην εν τοϊς χώμασι της άνασκαφής ταύτης η έν θε- 
μελίοις άμόρφοις ένεκτισμένα αρχαία ύλης διαφόρου, ά άνελέξα- 
μεν,ήσαν καί πλειότερα καί κατά τι άξιολογώτερα των της προ- 
τέρας. Καταλέγουν καί αύτά ώς έξης-

ΛΙΘΙΝΑ

'Αρχιτεκτονικά μέλη (ών τα πλεϊστα έκ του θριγκού 
του Ίωνικοΰ της οικοδομής αυτής) έτι φρούστομα καί
σαρκοφάγων τεμάχια....................................................... 54

Γ.Ιυπτά τεμάχια περιφερή τε καί άνάγλυφα καί κε- 
φαλαί, έν οίς Άθηνάς κεφαλή, 'Εκάτης τρίμορφου κορ
μός, ’Έρωτος κορμός, δύο Μητέρες θεών έν ναϊδίοις, 
έν νεκρόδειπνον , έν ώτων δύο άνάθημα εύκταϊον, έν 
ίππέως άνάγλυφον , δύο προσωπίδες, έξ έπτά εικονι
κά! κεφαλαί άνδρών καί γυναικών , (έν αίς έξέχουσι 
δύο γυναικεϊαι, μεγέθους υπέρ το φυσικόν καί καλής 
έργασίας καί διατηρήσεως,ϊσως αύτοκρατορισσών 'Ρώ
μης)........................................................................ 96

Σκεύη (μέτρα χωρητικότητος δύο κολοβά καί έν η
λιακόν ώρολόγιον κολοβόν................................................ 3

Επιγραψαί:
Ψηφίσματα............................................................ 3
Άναθηματικαί........................................................ 7
Χορηγική............................................................... 1
Έφηβικαί................................................................. 4
Κατάλογοι ονομάτων διάφοροι........................... 5
’Επιτύμβιοι έπί στηλών καί κιονίσκων............... 37
Άδιαγνώστων είσέτι έπιγραφών τεμάχια............ 33 90(1)

Εις μεταφοράν..................................... 243

(1) Των επιγραφών τούτων εδηρ,οσιεύθησαν ή'δη δεκαπέντε έν Άρχ.-Έφηρ.* 
1890 σελ. 111-116 και 142-155. ’Ενέχει έν αύταΐς ή ύπέρ της’Επικούρου του 
φιλοσοφου διάδοχης διάταξις του αύτοκράτορος Άδριανου, έπιβραβευθεισα τοΐς 
Άθηναίοις κατ’ αΓτησιν της χήρας του Τραϊανού Πλωτίνης*
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Έκ μεταφοράς 243

ΧΑΛΚΑ

Ένώτιον................................................................ 1
Νομίσματα (’Αττικόν εν, τά λοιπά Βυζαντινά,

Φραγκικά, Ένετίας)............................................... 18 19

ΟΣΤΕΙΝΑ

Σωμάτια σφαιρικά διάτρητα διττώς, ήτοι σταυ- 
ροειδώς διά τοΰ κέντρου...................................................

ΠΗΛΙΝΑ

Άγγεΐον μικρόν κοινόν......................................... 1
Μορφαί ζφων καί ανθρώπων κολοβαί ...... 7
Φακοειδές σωμάτιον............................................ 1
Κωνικόν σωμάτιον............................................... 1

’Αμφορέων λαβαί σεσημασμένα'....................  6 16
Τό όλον κομμάτια...................... 280

Έδαπανήθησαν εις την άνασκαφην ταύτην δρ. 20,895.90.

Περί της τρίτης των έν Άθήναις άνασκαφών, της παρά τό 
Δinv.lor, Σάς άναγινώσκω την έξης ύπά τοΰ συμβούλου κ. Κ. 
Μυλωνά γραφεϊσαν έκθεσιν'

ΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟ ΔΙΠΤΛΟΝ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Αΐ άνασκαφαί της αρχαιολογικής ημών Εταιρίας αΐ παρά τό 
Δίπυλον ηρξαντο κατ’ άπόφασιν τοΰ Συμβουλίου αύτης ύπό την 
έμήν διεύθυνσιν τχΐ 28 Μαίου παρελθόντος έτους.

Κατ’ άρχάς άνεσκάφη τό μέρος τό όπισθεν της γνωστής σαρ
κοφάγου της Φιλωτέρας (ορα πίνακος Β. α')· άφοΰ δέ καθηρέθη 
πρώτον κτίσμα τι έκ λίθων καί άμμοκονίας λίαν σκληρόν καί 
συμπαγές, τό όποιον Ικάλυπτε τόν χώρον εκείνον, έπροχώρησεν 
εΐτα ή σκάφη μέχρι τοΰ φυσικοΰ εδάφους έπ’ έλπίδι εΰρέσεως καί 
άλλου μνημείου όμοιου τώ της ΦΛωτέρας, τό όποιον λίαν πιθα
νώς δεν θά έ'κειτο έκεΐ μεμονωμένον, άλλ’οϋδέν άλλο εύρέθη δυσ-
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τυχώς είμή ασήμαντα τινα αρχιτεκτονικά τεμάχια, κοινότατος 
τις επιτύμβιος κιονίσκος, καί θραύσματα πήλινων αγγείων, έν- 
τετειχισμένα πάντα έν τφ ρηθέντι κτίσματι.

Μετηνέχθη έπειτα ή σκάφη πρός τά μέρος το κείμενον πρός 
βορράν τοΰ Ικκλησιδίου τής άγιας Τριάδος (όρα πίνακος Β. δ, 
ε, ζ), ένθα γενομένης σκαφής εις βάθος τριών περίπου μέτρων 
άπό τής επιφάνειας, άνεφάνη τοίχος αρχαίος έκ πωρίνων μεγάλων 
λίθων ίσοδομ.ικός, διευθυνόμ.ενος άπο Ν. πρός Β. Την διευθυνσιν 
τοΰ τοίχου άκολουθοΰντες οί σκαφείς άνώρυξαν τάφρον ευμεγέθη 
πλάτους 5, μήκους 30 καί βάθους 7 περίπου μέτρων, ένθα έστα- 
μάτησαν, διότι άνεφάνησαν ύδατα.

Τοΰ ίσοδομικοΰ τούτου τοίχου οί τέσσαρες μέν ανώτεροι δό
μοι συνίστανται έκ πωρίνων λίθων, οί δύο δέ κατώτεροι έκ με
γάλων τροχμαλοπαγών (conglomerat) λίθων, φαίνεται δέ ότι 
έξακολουθοΰσι τοιοΰτοι μέχρι τοΰ φυσικοΰ έδάφους, εις τό όποιον 
ένεκα τών άναβρυσάντων ύδάτων δέν κατωρθώθη νά φθάση ή 
σκαφή.

Ήνοίχθη κατόπιν καί άλλη μικρά τάφρος έγκαρσίως τής άνο- 
ρυχθείσης εΰμεγέθους, διότι έθεωρήθη πιθανόν, ότι ό τοίχος εκεί
νος ήδύνατο νά εχγ καί άλλον αντίστοιχον παραλλήλως αύτφ 
βαίνοντα, άλλ’ αντί παραλλήλου τοίχου εΰρέθη περίεργόν τι μι
κρόν κτίσμα σχήματος τετραγώνου έκ πωρίνων συμ.μέτρων λί
θων, έχον ένιαχοΰ καί μικροτέρους λίθους δι’ άμμοκονίας συνδε- 
δεμένους (όρα πίνακος Β. γ).

Μετά την άνόρυξιν καί τής μικράς ίγκαρσίας τάφρου έκρίθη 
καλάν νά έξετασθή όλος ό χώρος εκείνος, μάλιστα δέ ό πρός τό 
δυτικόν μέρος τοΰ νεκρικοΰ μνημείου τής Φιλωτέρας (όρα πίνα
κος Β. α'), ένθα έφαίνοντο ’ίχνη αρχαίου τοίχου, σχετιζομένου 
πιθανώς πρός τόν ήδη άνευρεθέντα, μάλιστα δέ διότι πρός τό 
μέρος εκείνο κατ’ έμήν γνώμην διήρχετο πιθανώς ή πρός την 
Ακαδημάαν άγουσα οδός" άλλ’ επειδή ώς πρός τά ευρήματα ή 

ανασκαφή καί ένταΰθα έφάνη άγονος, διότι εκτός άσημάντων 
πήλινων τάφων καί τινων μαρμάρινων επιτύμβιων κιονίσκων έκ 
τών συνήθων ούδέν άλλο εΰρέθη, τό Συμβούλιον τής ήμετέρας 
Εταιρίας έκρινε καλόν νά διακοπή ή άνασκαφή' οΰτω δέ τή 16
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’Ιουλίου έληξεν αυτή, διαρκέσασα περί τους δύο περίπου μήνας.
Πάντα τα. χώματα της άνασκαφής ταύτης, χωρησάσης ένια- 

χοΰ μέχρις 7 μέτρων βάθους άπο της επιφάνειας, ήσαν αμμώδη 
καί συμπεφυρμένα μετά συντριμμάτων πήλινων παντός είδους 
καί πάσης εποχής· οΐ δέ πήλινοι τάφοι, οί'τινες ήσαν πλήρεις 
λεπτού χώματος εμπεριείχαν οστά μόνον καί ασήμαντα άνευ 
γραφής καί γανώματος πήλινα αγγεία, ένιαχοϋ δέ καί ΰάλινα 
των κοινοτάτων βαλαντιοειδή.

Τών πήλινων τούτων τάφων τινές μέν έ'κειντο ευθύς υπό την 
επιφάνειαν, άλλοι δέ καί βαθύτερον μέχρι 4 μέτρων άπ’ αυτής, 
ή δέ διεύθυνσις τών νεκρών δεν ήτο ώρισμένη, έ'χουσα δηλαδή 
την κεφαλήν βλέπουσαν προς ώρισμένον σημεϊον του όρίζοντος, 
άλλ’ άδιαφόρως προς πάντα τά σημεία αύτοΰ. Τοΰτο παρετη- 
ρήθη άπο πολλών ήδη ετών καί εις άλλους τάφους, ώστε ή 
γνώμη εκείνων, οΐτινες έφρόνουν, ότι ή άεφαλή του νεκρού έτί— 
θετό υπό τών παλαιών πρός ώρισμένον σημεϊον του όρίζοντος, 
έξελέγχεται καί αύθις έστερημένη βάσεως.

Μετά διακοπήν ήμερών εξ από τής άνασκαφής ταύτης, τής 
άποπειρατηρίου ούτως είπεΐν,δειχθείσης τής Κυβερνήσεως προθυ- 
μοτάτης,μάλιστα δέ τοΰ Προέδρου αυτής κ. Τρικούπη,νά παράσχω 
πάσαν ευκολίαν εις τήν αρχαιολογικήν Εταιρίαν,όπως άνασκαφή 
καί άποκαθαρθή όλος ό χώρος τής περί τήν αγίαν Τριάδα νε- 
κροπόλεως, άπεφασίσθη άπο κοινής γνώμης τοΰ Συμβουλίου τής 
ήμετέρας Εταιρίας νά έπαναληφθή πάλιν ή διακοπεΐσα άνα
σκαφή μεταφερομένη νυν πρός τό δυτικόν μέρος τής νεκροπό- 
λεως, τό όπισθεν τοΰ τάφου του Διονυσίου (όρα πίνακος Β.η,θ), 
έφ’ ου ϊδρυται ό μεγαλοπρεπής εκείνος ταύρος- ούτω λοιπόν 
έπανήρχισεν ή άνασκαφή άπό τής 23 ’Ιουλίου κατά τόν ρηθέντα 
χώρον, ένθα πλείονα καί άξιολογώτερα νά εύρωμεν ήλπίζομεν, 
άλλά καί ένταΰθα αϊ προσδοκίαι ήμών δέν άπέβησαν δυστυχώς 
ύπά τήν εποψιν τών ευρημάτων άντάξιαι τών κόπων ήμών, μά
λιστα δέ τής δαπάνης.

Οί τάφοι καί ένταΰθα είναι άπλούστατοι, τοΰτο μέν πήλινοι, 
τοΰτο δέ λίθινοι, συνιστάμενοι έξ άξέστιον καί άκατεργάστων 
πλακών, τοΰτο δέ έκ λίθων μικρών καί πηλοΰ, άνήκοντες κατά
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τό πλεΐστον εις την πτωχοτέραν τάξιν. Τα. δε εν αυτοϊς κτερι- 
σματα σύγκεινται έξ άπλουστάτων πήλινων άγγείων άνευ γανώ- 
[Λατος καί γραφής, έκ συνήθων μονομύζων λύχνων και εκ κοι
νότατων ύαλίνων άγγείων βαλαντιοειδών το σχηρια' εϊς τινας δέ 
μόνον τάφους εΰρέθησαν ολίγα φύλλα χρυσοΰ, κοινοί δακτυλιό
λιθοι, ενώτιά τινα χρυσά καί εις δανάκης χρυσοΰς (χαρώνειος 
δηλ. οβολός), προσέτι δέ καί άλλα Ttva ανάζια λόγου αντικεί
μενα, τά όποια συντομίας χάριν παρελείψαμεν να άπαριθμήσω- 
μεν ενταύθα.

"Απορον δέ εϊνε ότι ένώ ή σκάφη έπροχώρησε {αέχρι του φυ
σικού εδάφους εις βάθος ενιαχού 4 μέτρων καί πλέον, δεν εύοέ- 
θησαν τάφοι καλών χρόνων όμοιοι τοϊς παρακειμενοις επι της 
γραμ,μ.ής, έ'νθα είνε ιδρυμένος καί ό του Διονυσίου τάφος, έκτος 
μιας μόνον επιτύμβιου στήλης άνδοομήκους μετ' άναγλύφου έκ
τυπου, παριστάνοντος νεάνιδα ένδεδυμε'νην πλούσιον καί πολύ
πτυχον ιματισμόν, καί κρατούσαν τή μέν δεξιρί οΐνοχόην, την 
δέ άριστεραν άνέχουσαν έπιχαρίτως' άλλα καί τό μνημεϊον τού
το, άνήκον κατά την ήμετέοαν γνώμην εις τό τελευταΐον τέταρ
τον της 41’)? π. X. έκατονταετηρίδος, δέν εΰρέθη κατά χώραν, 
άλλ’ έντετειχισμένον εις μεταγενέστερον τοίχον.

Έκ τούτου είκάζομεν ότι πάντες οί άρχαιότεροι τάφοι, οΐτι- 
νες ήσαν πιθανώτατα ιδρυμένοι έπί του μέρους τούτου κατε- 
στράφησαν έν μεταγενεστέροις χρόνοις ύπό άνθρωπίνης χειρός, 
καί ίδρύθησαν άντ’ αυτών οί νυν άποκαλυφθέντες μεταγενέστεροι 
τάφοι. Περίεργος καί πρωτοφανής διά τό σχήμ.ά του είνε καί ό 
τάφος του Σουνιέως Σωσιβίον έφ’ ού μονόλιθος πυραμιδοειδής 
στήλη άπολήγουσα εις μήκωνα.

Εΰρέθησαν προσέτι καί πλεϊστοι ενεπίγραφοι μαρμάρινοι κιο
νίσκοι περί τους εκατόν, ών τινες κατά χώραν κεΐνται, καί άλ- 
λαι τινές στήλαι νεκρικαί μετ’ άναγλύπτων παραστάσεων κοινής 
τέχνης, ανήκουσαι εις τους τελευταίους 'Ρωμαϊκούς χρόνους' 
τούτων ολίγαι τινές ού κατά χώραν κείμεναι παρεδόθησαν κατ’ 
αποφασιν του Συμβουλίου εις τό κεντοικόν Μουσεϊον.

Εν ταϊς αυταΐς άνασκαφαΐς εΰρέθη καί όμφαλός μαρμάρι- 
νος, (όρα πινακος Β. ι), περιβαλλόμενος ύπό τοιχίσκων οπτών
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μεγάλων πλίνθων, άποτελούντων τετράγωνον ισόπλευρον' προ 
τοΰ όμφαλοΰ είνε ΐδρυμένον επί υψηλότερου εδάφους βάθρον λί- 
θινον Ιφ’ ου υπάρχει έγκεχαραγμένον τριγωνικόν κοίλωμα, όπι
σθεν δε τοΰ όμφαλοΰ τετράγωνον έτερόμηκες οικοδόμημα έξ ο
πτών καί τοΰτο πλίνθων, έχον κατά την μίαν, των στενωτέρων 
αύτοΰ πλευρών, καί βαθμίδας- περιβάλλονται δέ πάντα ταΰτα 
ΰπό τοίχου ώκοδομημένου εξ οπτών μεγάλων πλίνθων καί τού
του, του όποιου σώζεται ή προς βορράν μικρότερα πλευρά καί 
μέρος άμφοτέρων τών κατά μήκος πλευρών. Τό παρατιθέμενον 
ενταύθα σχεδίασμα παρέχει πληρεστέραν τοΰ περιέργου τούτου 
οικοδομήματος ιδέαν.

ν

’Εξηγήσεις- 4, όμφαλός μαρμάρινος. 2, τοιχίσχοι οπτών πλίνθων περι- 
βάλλοντες τόν όμφαλόν. 3, βάθρον λίθινον. 4, τριγωνικόν κοίλωμα. 
5, τετράγωνον έτερόμηκες οικοδόμημα. 6, βαθμίδες αύτοΰ. 7, η πρός 
βορράν μικροτέρα πλευρά. 8, 8, 8, αί κατά μήκος έν μέρει σωζόμεναι 
πλευραί. 9, πλευρά έφ’ ής έντετειχισμένον τό θυσίαν είκονίζον άνά- 
γλυφόν.
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Έξ όλων τούτων είκάζομεν τών λειψάνων, ότι ίδρύθη ποτέ 
ένταϋθα εν μεταγενέστεροι; χρόνοι; Ιερόν τι ή βωρ*.ός εΐ; θεότητά 
τινα, εΐ; την Έκάτην πιθανώτατα, έάν άποβλέψωμεν εΐ; τό τρι
γωνικόν κοίλωμα τοϋ λίθινου βάθρου εί; ό ένεσφηνοΰτο πιθανώ; 
ή τρίμορφο; τη; θεά; παράστασι;. Έάν τοϋτο βεβαιωθή, προσ- 
γίγνεται ούχί μικρόν κέρδο; εί; τά; γνώσει; ημών, ότι έντό; νε- 
κροπόλεω; ίδρύθη Ιερόν, έστω καί άποκεχωρισμένον διά τοίχων" 
καί τό άνάγλυφον δε', τό όποιον είνε έντετειχισμε'νον εΐ; μίαν 
τών στενωτέρων πλευρών την προ; βορρόέν τοϋ μετά βαθμ-ίδων. 
τετραγώνου οίκοδομήματο;, θυσίαν είκονίζον, εχει βεβαιω; σχέσιν 
ώ; έκ τή; παραστάσεώ; του πρό; ιερόν τι,καί δεν είνε νεκρικόν.

Ή παράστασι; τοϋ άναγλύφου τούτου εχει ώ; έξη; : Προπο
ρεύεται άνηρ βραχυχίτων κρατών τή δεξιγ μέν κριόν άπό τοϋ 
κέρατο;, ον οδηγεί πρό; βωμόν έμπροσθεν αύτοΰ κείμ-ενον, τνί 
αριστερά δε άκατον (άγγεϊον δηλ. άκατοειδέ;), μετά τάν άνδρα 
τοΰτον άκολουθεϊ γυναικεία μορφή έν ποδηρει χιτώνι, κρατοΰσα 
τνί αριστερά κλάδον έλαια;, καί τελευταΐον επεται ανδρική μορ
φή ποδήρη χιτώνα καί αΰτη ενδεδυμένη.

Άλλο επιστημονικόν όφελο; έκ τή; άνασκαφή; ταύτη; είνε 
ή εΰρεσι; σπουδαία; επιγραφή;, ού κατά χώραν εΰρεθείση; τών 
χρόνων τοϋ πρώτου π. X. αίώνο; πλήρου; καί σώα;, συνιστα- 
μένη; έκ στίχων 41. Έκτή; επιγραφή; ταύτη; πληροφορούμεθα 
πρώτον σχεδόν, ότι υπήρχε καί έν Άθήναι; τέμενο; τή; Σ’ωτείρα; 
Άρτέμιδο;, κείμενον έκεϊ που παρά τά Δίπυλον(Ι)" μνημονεύ
ονται πρό; τούτοι; έν τή αυτή έπιγραφή καί άρχοντε; 6, ών δύο 
τέω; άγνωστοι ήμΐν (2). Περί όλων τούτων θέλομεν πραγματευθή 
έκτενέστερον εν τή αρχαιολογική έφημερίδι τή; Εταιρία; ήμών 
ή καί έν ίδια πραγματεία, άν κριθή άναγκαϊον τοϋτο, όταν πε- 
ρατωθή καί τό ΰπό τοϋ άρχιτέκτονο; κ. Kawerau γιγνόμενον 
σχεδίασμα τοϋ άνασκαφέντο; χώρου (3).

(1) Και βαΟρον ένεπίγραφον ού κατά χώραν καί τοϋτο, έν τη αυτί) περίπου 
θέαει είιρεβέν, άνατέρεται εί; τήν αυτήν θεάν. Όρα νϋν τά περί τούτου έν Άρχ. 
Έφημ. 1893 αελ. 59.

(2) Τήν ίπιγραφήν ταύτην toe νϋν έκδεδομένην ΰφ’ ήμών έν Άρχ. Έφημ. 
1893 αελ. 49 κ.έξ.

(3) ΛπελΟόντο; κατά μήνα Σεπτέμβριον τών ’Αθηνών του κ. Kawerau τό
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Ή δευτέρα αύτη άνασκαφή άρζαμένη τη 23 'Ιουλίου Ιπερα- 
τώθη τη 9 'Οκτωβρίου παρελθόντος έτους. Έδαπανήθησαν εις 
άμφοτέρας τάς άνασκαφάς ταύτας τάς παρά τό Δίπυλον δραχ.
14,419,30.

’Εάν βεβαίως άποβλέψωμεν εις τά ευρήματα τών άνασκαφών 
τούτων, θά είπωμεν, ότι αί δαπάναι της Εταιρίας ημών δέν 
άντημείφθησαν έπαξίως, άλλ’ ούχ ήττον τό με'ρος τοϋτο επρεπεν 
η ούτως η άλλως νά άνασκαφή" φρονοϋμεν μάλιστα ότι, καί 
άπας ό ΰπολειπόμενος παρά το Δίπυλον χώρος, ό μη άνασκαφείς 
μέχρι τοϋδε ένεκα λόγων ευνόητων, ανάγκη είνε νά άνασκαφή, 
διότι εκτός του ότι υπάρχει έλπίς νά εΰρεθώσιν έν αύτφ μνη
μεία σπουδαία, θέλει άναδειχθή πρός τούτοις έμφανέστερον ή 
μοναδική αΰτη νεκρόπολις τοϋ άρχαίου Κεραμιικοΰ, καί θέλουσι 
πιθανώτατα διευκρινισθη σπουδαιότατα σημεία τής τοπογραφίας 
τών ’Αθηνών.

Εύχόμεθα λοιπόν άπό καρδίας τά μεθ’ ημάς Συμβούλιον νά 
συντελέση την άνασκαφήν ταύτην- εύελπιστοϋμεν δέ ότι ή Κυ- 
βέρνησις ώς πάντοτε, θέλει παράσχη καί. εν τφ μέλλοντι την 
άρωγήν αυτής πρός συντέλεσιν του σπουδαιοτάτου καθ’ ημάς 
έργου τούτου, τό όποιον πρός τοϊς άλλοις θέλει καθωραίσει την 
είσοδον τής πόλεως, άνασκαπτομένου όλου του χώρου έκείνου 
καί διακοσμουμένης καταλλήλως διά δενδροφυτείας καί διά χα- 
ράξεως νέων οδών τής μοναδικής παρά τό Δίπυλον αρχαίας νε- 
κροπόλεως- γένοιτο !

Έν ΆΟήναις τη 19 ’Ιανουάριου 1891.

Κ. Δ. Μγλονας

σχεδίασμα τών άνασκαφέντων περί την αγίαν Τριάδα τόπων έμεινεν ατελές, 
συνετελέσΟη δέ υπ’ άλλου βραδύτερον έν ετει 1892. Ενταύθα έδημοσιιύθη εις 
μόνον πίνα£ δ περιέχων τδ γενικόν σχέδιον τών άνασκαφών, αλλαχού δέ δη- 
μοσιευΟ/[σονται οί ειδικοί πίνακες μετά πραγματείας έκτενοΰς καί λεπτομερούς, 
2ν0α Οά έκτεΟώσιν ίστορικώς τά περί τών έν Διπύλω άνασκαφών από της πρώ
της αυτών ένάρξεως.
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Περί τής έν Έ.Ιευσΐνι άνασκαφής του έτους άναγινώσκω την 
έξης έκθεσιν τοΰ συμβούλου Δ. Φιλιού, του, ώς γνωστόν, άπό 
ετών αυτήν διευθύνοντος.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ

Κατά τό λήξαν έτος ήρευνήθησαν κατ’ έξακολούθησιν δια 
σκαφής έπί τέσσαρας περίπου μήνας τα λείψανα τοΰ Ρωμαϊκού 
Βαλανείου τοΰ παρά την νεόδμητον εκκλησίαν του χωρίου, καθ
όσον ύπήρχον εκεί μη κατειλημμένοι ΰπό οικοδομών τόποι καί 
καθόσον οί κύριοι τούτων έπέτρεψαν την δια σκαφης ΰπ’ έμοΰ 
έ'ρευναν' κατεδείχθη δέ ότι τψ όντι ΰπήρξέ ποτέ έκεϊ οϋκ εύ- 
καταφρόνητον διά τό μέγεθος αΰτου μάλιστα βαλανεϊον καί τών 
άποκαλυφθέντων αΰτοϋ καί πάλιν κατ’ άνάγκην έπιχωσθέντων 
λειψάνων έξεπονήθη δαπάναις τής Εταιρίας ϋπά του άρχιτέκτο- 
νος κ. Καβεράου διάγραμμα καί μέλλει να συνεκδοθή μετά καί 
τής λεπτομερεστέρας περί αυτών έκθέσεώς μου έν τοϊς ΓΙρακτι- 
κοϊς του λήξαντος έτους (1).

’Ενταύθα συντόμως εξαγγέλλεται τοΐς έταίροις ότι τό οικοδό
μημα τών Άδριανείων περίπου χρόνων όν κατασκεύασμα (ώς 
μαρτυρεί καί τό σχήμα τών γραμμάτων ακροκεράμου έν τοϊς έ- 
ρειπίοις αύτοΰ εΰρεθείσης) τρία έφάνη έχον ΰπόκαυστα , τά μεν 
δύο παρακείμενα άλλήλοις , τό δέ τρίτον κατά τό πρός νότον 
αύτοΰ άκρον , άπαντα δυστυχώς έν έρειπίοις μόνον σωζόμενα, 
κατά δέ που τό μέσον αύτοΰ είχε καί τι περιφερικόν κτίσμα, 
οίον καί έν ταϊς έν Ρώμη θέρμαις άπαντα , καί τούτου μάλιστα 
τά περισωθέντα λείψανα διατηρήσεως έκρίθησαν άξια ύπό τοΰ 
ήμετέρου Συμβουλίου καί έλπίς είναι νά διατηρηθώσι.

Έτέρα δέ τις κατά τόν γνωστόν Φραγκικόν Πύργον διά σκα- 
φής έρευνα χάριν τής γνώσεως, αν καί έν τή άρχαιότητι υπήρ
χε Πύργος ή μόνον τό τείχος τής Άκροπόλεως μέχρις έκεΐ έξε- 
τείνετο, μνημονεύεται ένταΰθα απλώς τής άκριβείας χάριν.

(1) "Ενεκα αναγκαίας τινός συμπληρώσεως τοΰ έν τω κειμένω μνημονευομέ· 
νου διαγράμματος άνεβλήθη αϋτοϋ τε καί της μακροτέρας έκθέσεώς ή δημοσίευ
σή εις άλλοτε. Δ. Φ.
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Έν τώ ίερψ Περιβόλψ οΰδεμία διά σκαφής έγένετο περαιτέρω 
ερευνά, διότι τα της διαρρυθμίσεως τοΰ διαγράμματος τών άνα- 
σκαπτέων ετι τόπων καί της περιφράξεως αυτών δια τοίχου 
προσέκρουσαν εις δυσχερείας- έρρήθη δε καί πέρυσιν ότι πριν η 
τοΰτο λυθή το ζήτημα ή άποπεράτωσις τών έν Έλευσΐνι άνα- 
σκαφών δεν είναι δυνατή.

Έπερατώθη όριως ευτυχώς καί παρεδόθη ήριΐν περί τα μέσα 
τοΰ λήξαντος έ'τους παρά τών εργολάβων τά Μουσεΐον καί ήρ- 
ξατο ή εις αυτό (κατασκευασθέντων καί τών αναγκαίων ξύλι
νων θηκών) μετακόμισις καί τοποθέτησις τών έν Έλευσΐνι άπο- 
λειφθέντων άρχαίων πραγμάτων καί ή έν καταλόγοις καταγραφή 
αυτών καί εις τοΰτο κυρίως είργάσθη κατά τούς τελευταίους μή
νας τοΰ λήξαντος έτους ό τά παρόντα γράφων βοηθόν έχων έ’να 
καί μόνον έργάτην, εξακολουθεί δέ έτι καί νΰν έργαζόμενος, διότι 
τό έργον, ϊνα άχθη εις πέρας, απαιτεί μακρόν χρόνον, βραδύτε- 
ρον δέ καί έργάτας περισσοτέρους , ϊνα καταλλήλως τοποθετη- 
θώσιν έν τώ νεοδμήτω Μουσείψ καί τά βαρύτερα τών Ικ τής 
άνασκαφής εις φώς έλθόντων, έν Έλευσΐνι δέ άφεθέντων, άρχαίων 
πραγμάτων.

Έν Έλευσΐνι irj 17n Ιανουάριου 1891.

Δ. ΦίΛΙΟΣ

Έδαπανήθησαν εις την άνασκαφήν ταύτην δρ. 1,308.45.

ΙΙερί δέ τής έν 'Ραμνοΰντι τής ’Αττικής άνασκαφής ή έκθε- 
θεσις τοΰ έπιστατήσαντος έφορου Β. Στάη έχει ώς εξής"

Κύριε Πρόεδρε,

Τών εργασιών έν 'Ραμνοΰντι ήρξάμην τή 23ΐ1 ’Ιουλίου έ. έ. 
συνεπείγ ύμετέρας έντολής , διέκοψα δέ ταύτας περί τά τέλη 
’Οκτωβρίου ένεκα τών γνωστών ύμΐν προσκομμάτων έκ μέρους 
τής κοινότητος Καπανδριτίου, τής διεκδικούσης δικαιώματα κα
τοχής έπί τοΰ άνασκαπτομένου έδάφους.

Αί άνασκαφικαί έργασίαι έν 'Ραμνοΰντι, σκοπόν κυρίως είχον
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την έκκαθάρισιν καί άποκάλυψιν των ερειπίων δύω , παρά τε- 
χνητώ άνδήρΐι), κειμε'νων άρχαίων ναών, τοΰ της Θε'μιδος (τοΓ 
παλαιοτέρου) καί τοΰ της Νεμέσεως (τοΰ νεωτέρου), οϊτινες 
έτύγχανον μεν ορατοί καί γνωστοί, άτε ύπό επιστημόνων αλλο
δαπών άλλοτε έζερευνηθε'ντες καί σχεδιασθε'ντες , έκειντο όμως 
τά νΰν κεκαλυμμε'νοι ύπό έπίχωσιν ένιαχοΰ με'τρων τριών ύψους.

Την εργασίαν δέ ταύτην έξετέλεσα πρώτην.
“Ητοι άνε'σκαψα καί άπεκάλυψα ολόκληρον τόν ναόν της Νε- 

με'σεως μετά τοΰ περί αυτόν τεχνητού άνδηρου , κατόπιν δε 
καί τόν παρά τη μεσημβρινή πλευρά τοΰ ναοΰ της Νεμέσεως 
κείμενον ναόν της Θε'μιδος, άφαιρέσας κυρίως τούς έκ τοΰ σηκοΰ 
εις τό δάπεδον αύτοΰ καταπεσόντας ογκολίθους έκκαθάρας οΰτω 
τό εσωτερικόν αύτοΰ άπαν.

Ή άποκάλυψις τών ναών τούτων ύπό αρχιτεκτονικήν έποψιν 
δεν γνωρίζει ήμΐν νέον τι. At ύπό τοΰ Leake γενόμεναι κατα
μετρήσεις , όσον άφορμ εις τόν ναόν της Νεμε'σεως μένουσι καί 
τανΰν μετά την τελείαν τοΰ ναοΰ έκκαθάρισιν κατά τό πλεΐστον 
ακριβείς καί ή έκπόνησις δέ τοΰ σχεδίου (έν Ant. of Attik. ch. 
pi. 2), εξαιρέσει λεπτομερειών τινων, περί ών θά γράψωμεν έκ- 
τενώς άλλοτε δύναται νά θεωρηθη ώς επιτυχής.

Ό ναός ήν περίπτερος (6χ10) διαιρούμενος εις πρόναον, 
σηκόν καί οπισθόδομον. Οί κίονες αύτοΰ, δωρικοΰ ρυθμοΰ, δεν 
εΐχον ραβδώσεις καθ’άπαντα τόν κορμόν, αλλά κατά την βάσιν 
μόνον καί ύπό τό κιονόκρανον, έμειναν δηλαδή ημιτελείς άγνω
στον διά τίνα λόγον. Οί κατώτατοι σπόνδυλοι τών κιόνων τής 
μεσημβρινής τοΰ ναοΰ πλευράς κεϊνται οί πλεΐστοι κατά χώραν. 
Ούδέν έφερεν ό ναός γλυπτόν κόσμημα επί τών μετοπών αύτοΰ 
ή τών άετωμάτων τουλάχιστον ώς πράς τάς μετόπας ύπάρχει 
πλήρης περί τούτου βεβαιότης, καθόσον έπί τών εύρεθεισών έν τοϊς 
έρειπίοις πλείστων τοιούτων πλακών ούδ’ ίχνος φαίνεται που 
γλυφής.

'Ο τής Θε'μιδος ναός, περί τής ονομασίας τοΰ όποιου τανΰν 
ίσως δεν με'νει αμφιβολία , εϊνε επίσης άρχιτεκτονικώς λίαν γνω
στός , πολλάκις δέ πολλαχοΰ έν σχεδίω δεδημοσιευμε'νος , άτε 
τυγχάνων ό παλαιότερος ταος kr πηραστάσιν ό σχετικώς κάλλιον
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διατηρούμενος. Οί τοίχοι του σηκοϋ αΰτοϋ, έκ πολυγωνικών ογ
κολίθων άποτελούμ,ενοι, σώζονται εις ικανόν ύψος ( 2-3 μ.) παρέ- 
χοντες ούτω πλήρη ίδε'αν τοΰ άρχικοΰ αύτοΰ σχήματος. Ό ναός 
ούτος δεν είχεν έσωτερικώς έστρωμε'νον διά πλακών δάπεδον , 
άλλα γην, εν ή εύρε'θησαν καί τάφοι, ρωμαϊκών όμως χρόνων, 
διότι ό ναός ούτος διετηρεΐτο, ώς φαίνεται, έν χρήσει καί μέχρι 
τών 'Ρωμαϊκών χρόνων, ώς προκύπτει έκ νομισμάτων εΰρεθέντων 
έν τοϊς τάφοις τούτοις, τών χρόνων τών Αύτοκρατόρων.

Ή άνασκαφή τών έν 'Ραμνοΰντι ναών, εί καί μη έ'σχε άρχι- 
τεκτονικώς άποτελέσματα άξια πολλοΰ λόγου, ύπό έ'ποψιν ευ
ρημάτων ούχ ήττον δέον να θεωρηθή ώς λίαν έπιτυχής.

Καί πρώτον μ.έν εΰρέθησαν άναμφισβήτητα λείψανα τοΰ περί 
τά βάθρον τοΰ άγάλματος τής Νεμέσεως (τοΰ ποιηθέντος κατά 
Παυσανίαν μέν ύπό τοΰ Φειδίου, ,κατ’ άλλην δέ, πιθανωτέραν, 
παράδοσή ύπό Άγορακρίτου, μαθητοΰ τοΰ Φειδίου) γλυπτοΰ κό
σμου, τεμάχια τουτέστιν ούχ! άσημα έκτύπων άναγλύφων έκ τής 
περί τό βάθρον παραστάσεως , ής ή κυρία ύπόθεσις είναι, κατά 
την περιγραφήν τοΰ Παυσανίου, ή τής Ελένης, ής μήτηρ έμυ- 
θολογεΐτο ή Νέμεσις, ύπό τής Λήδας προσαγωγή παρά τήν Νέ- 
μεσιν.

Πιθανώς έν τοϊς εύρεθεϊσι τεμαχίοις έ'χομεν τάς κεφαλάς καί 
τών τριών τούτων άναφερομένων μορφών (1). ’Αξιοσημείωτος εί
ναι καί ή κεφαλή ίππου (2) έν τοϊς εύρήμασι, μνημονευομένου ρη- 
τώς ύπό τοΰ Παυσανίου.

Μεταξύ τών εύρημάτων τούτων δέον νά συγκαταλεγώσι καί 
τεμάχια, δυστυχώς μικρά καί άσημα, άνήκοντα κατά πάσαν πι
θανότητα εις τό άγαλμα αυτό τής Νεμέσεως.

Άσυγκρίτως μείζων ήτο ή συγκομιδή έν εύρήμασιν ύπό τά έ- 
ρείπια τοΰ μικρού ναοΰ τής Θέμιδος.

’Εντός τοΰ στενού χώρου τοΰ σηκοΰ τοΰ ναοΰ τούτου έκειντο 
χαμαί ύπό τούς όγκολίθους τών τοίχων αύτοΰ , τρία άρτιμελή 
σχεδόν άγάλματα , μετά τών ένεπιγράφων βάθρων αύτών κατά

(1) ’Ί8ε νυν αυτά; απεικονισμένα; έν Άρχ. Έφημ. 1891 πίν. 8, 1-3.
(2) Άπεικονίσθη καί αϋτη ϊ. ά. πίν, 8, 5.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:32 EEST - 54.226.8.97



χώραν , ήτοι κατά την δυτικήν πλευράν τοΰ σηκοΰ έναντι της 
εισόδου.

Είνε δέ ταΰτα:
Άγαλμα Θέριόος (I), κατά την επί τοΰ βάθρου αΰτοΰ επι

γραφήν, ΰπερφυσικοΰ μεγέθους, των αρχών τοΰ τρίτου π. X. 
αίώνος καί έργον του 'Ραμ.νουσίου Χαιρεστράτου , έργον ίκανώς 
επιμελούς εργασίας καί δεξιάς γλυφίδος.

’Άγαλμα Ίεριίας Άριστονόης (2) κατά την επί τοΰ βάθρου 
αΰτοΰ επιγραφήν, φυσικοΰ μεγέθους καί έργον αγνώστου τεχνί
του των 'Ρωμαϊκών χρόνων, έπιμελοΰς εργασίας.

Άγαλμα παΜς (3), αναθηματικόν, όπερ δέον ν’ άναγάγωμεν 
εις την Ε71ν π. X. εκατονταετηρίδα , έάν κρίνωμεν ϊδί^ι έκ τοΰ 
άρχαϊκοΰ σχήματος τοΰ βάθρου αΰτοΰ καί κυρίως έκ τοΰ σχή
ματος τών έπί τοΰ βάθρου τούτου γραμμάτων.

Εις τά εύρήματα ταΰτα δέον νά καταλέξωμεν καί δύω μι
κρά, ακέφαλα, αγάλματα αρχαϊκά καί δύω άρχαϊκάς κεφαλάς 
άλλων άγαλμάτων, εύρεθέντα πάντα έν τφ σηκφ τοΰ ναοΰ τής

’Αλλά καί ή έν τώ περιβόλφ καί τώ τεχνητφ άνδήρω άνα- 
σκαφή δεν έμεινεν άνευ εύρημάτων.

Τά σπουδαιότερα τούτων είσί:
Άγαλμα πλήρες άπολήγον εις Έρμήν τετράγωνον ίδρυμένον 

έπί βάθρου ένεπιγράφου κυκλοτερούς (4).
Τρεις κορμοί όμοιων Έρμών.
Δύω κεφαλαί όμοιων Έρμών.
Δύω βάσεις ένεπίγραφοι τοιούτων Έρμών καί πλεϊστα άλλα 

τεμάχια γλυπτών έργων καί έπιγραφών , άτινα πάντα κατετέ- 
θησαν ήδη εις τό Εθνικόν .Μουσεϊον.

Έν Άθήναι; τϊ) 25 Δεκεμβρίου 1890.
Β. Σταης

Έδαπανήθησαν εις την άνασκαφήν ταύτην δρ. 2,678.20.
(1) ’Ίδε νϋν αυτό απεικονισμένου !ν Άρχ. Έφημ, 1891 πίν. 4.
(2) Άπεικονίσθη καί αυτό I. ά. πίν. 5.
(3) Άπεικονίσθη έ. ά. πίν. 6.
(4) Άπεικονίσθη έ. ά. πίν. 7.
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Της δέ έν Άμφιαρείω της Ώρωπίας άνασκαφης έπεστάτησεν 
ό έφορος Β. I. Λεονάρδος, οΰ ιδού ή έκθεσις.

ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Κατά την προγενεστέραν άνασκαφήν ΰπελείφθη τφ 1887 πρός 
κάθαρσήν μικρόν {Λερός της Στοάς, άνεφάνη δέ προς αύτη και 
έτερον εϋμέγεθες κτίριον, υπό βαθυτάτην έπίχωσιν κεκαλυμμέ- 
νον. Την άποκάλυψιν τούτων κυρίως, πλήν καί άλλων τινών τό
πων, διεξήγαγεν ή του λήξαντος έτους τρίμηνος έργασία.

Καί έν (Λεν τη Στοά, ητις έχει ήμισταδιαΐον (έκατοντάμε- 
τρον) μήκος, ούδέν, καθόλου είπειν, άξιον λόγου εύρέθη.

Το δέ άρτιφανές κτίριον εινε άρχαϊος λουτρών. Τά θεμέλια των 
τεσσάρων πλευρών (ών έκαστη έχει μήκος 16 μετρ.), έξ ογκωδών 
καί καλώς ήρμοσμε'νων λίθων συγκείμενα, μαρτυροΰσι καλούς 
ελληνικούς χρόνους. Μεΐζον δέ διάφορον πρός τούτο παρέχει 
καί επιγραφή τις προσεχώς έν τη Άρχαιολ. Έφημ. έκδοθησο- 
μένη (1) ητις άναγράφει τούς όρους της κατασκευής οχετού με
ταξύ δύο λουτρώνων (ανδρείου καί γυναικείου). Τοιοΰτος οχετός 
παρατηρεϊται άπό τού Ναού μέχρι τού έν λόγω κτιρίου διήκων. 
Καί έκ τούτου δ’ έξάγεται ότι τά κάτω μέρη τού προκειμένου 
λουτρώνός είσιν αρχαιότερα τού 30u αίώνος π. X. Κατά δέ τά 
άλλα έν τφ κτιρίψ διακρίνονται αλλοιώσεις καί μετασκευαί ρω
μαϊκών καί υστέρων χρόνων τούτο δέ, εικαζόμενον καί έκ τών 
εύρεθέντων νομισμάτων, άτινα καταβαίνουσι μέχρι τών αύτο- 
κρατόρων Αύρηλιανοΰ, Πρόβου, Νουμεριανοΰ κλπ., ηγουν τού 
τέλους τού 3ου αίώνος μ. X. τουλάχιστον , δίκαιοί την άρχαίαν 
παρά ποιηταίς καί πεζογράφοις φημην τών ((Άμφιαρείων λοε- 
τρών » _

Ό λουτρών διαιρείται εις δέκα μικρούς η μεγάλους χώρους, τό 
μέν προωρισμένους, παρά τά ψυχρά λουτρά, εις χρησιν θερμών 
καί χλιαρών διά τών πυριατηρίων καί ύποκαύστων, τό δέ χρη
σιμεύοντας, κατά τά έν άλλοις γνωστά, ώς άποδυτηριον, έλαιο*

(1) ’Ίδε νυν αυτήν έν Άρχ. Έφηρ. 1891 σελ, 71 κ.Ιξ,
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θέσιον κλπ. Ίδίικ δέ λόγου άξια τυγχάνουσι δύο των δωματίων 
τούτων, έν οίς σώζονται κατά χώραν (εις ύψος 0,50) κιονίσκοι 
έξ επαλλήλων δισκοειδών πλίνθων συγκείμενοι,οϊτινες κατά στοί
χους πυκνούς τεταγμένοι ύπεστήριζον τό διά μεγάλων πλίνθων 
έστρωμ,ένον έδαφος των δωματίων. Μεταξύ των κιονίσκων τού
των έφέρετο θερμός άήρ ύποθερμαίνων κάτωθεν τά δωμάτια' ή 
δε θέρμανσις αυτού έτελεϊτο έξ άλλου μικρού χώρου, όστις εΰ- 
ρέθη πλήρης κόνεως άνθράκων.

Έκ των ευρημάτων τού λουτρώνος σημειωθήτωσαν δύο τε
μάχια πήλινα, τό μέν μετά προσώπου πωγωνοφόρου ώς Σειλη- 
νού, τό δε', ώς ηθμός, φέρον όπάς. Άνήκουσι δέ ταΰτα εις αρ
χαία πήλινα πύραυνα, άτινα ήσαν παρεμφερή τό σχήμα προς 
την παρ’ ήμϊν μικράν θερμάστραν yovyovr. Έπί τού προε'χοντος 
γενείου των σειληνοειδών ή (ώς άλλου) ήφαιστοειδών εκείνων 
προσώπων, τριών όντων, κατά τά χείλη τού πυραύνου ετίθεντο 
πρός θε'ρμανσιν χύτραι ή άλλα σκεύη, διά δέ τού διατρήτου δια
φράγματος άνενεούτο ό άήρ, καί διά θυριδίου έξήγετο ή κατα- 
πίπτουσα σποδός. Τοιαϋτα τεμάχια εύρέθησαν άλλοτε πολλά 
έν Άθήναις παρά την 'Αγίαν Τριάδα και άλλαχού(Ι).

Πρός τοϊς είρημένοις τόποις έχώρησα εις συμπλήρωσιν τής 
παρά τόν Ναόν σκαφής. ’Ενταύθα εύρέθησαν έπιγραφαί τινες, 
συμβάλλουσαί πως εις την ιστορίαν τού Ώρωποΰ καί εις την το
πογραφίαν τού Άμφιαρείου.

Γλυπτικής έργον έν μάλιστα εΰρέθη σπουδαΐον, πολύ καλής 
ελληνικής τέχνης. Είνε άγαλμα μέγα μαομάρινον, ανδρικού με
γέθους, φέρον ποδήρες ίμάτιον καταπτυχούμενον άπά τού άρι- 
στεροΰ βραχίονος καί καταλεϊπον γυμνόν τόν έτερον ώμον καί 
τόν θώρακα. Καίπερ δέ στερούμενον κεφαλής καί ίδιου συμβό
λου, φαίνεται ότι είνε τού Άμφιαράου' τούτο δέ εικάζω έ'κ τί
νος λειψάνου επιγραφής καί έκ τής περί την τέχνην, άναβολήν 
καί στάσιν όμοιότητος πρός έτερον έκεϊ τού θεού μικρότερον 
άγαλμα, όπερ φέρει, κατά τόν τύπον τού ’Ασκληπιού, την ρά
βδον μετά τού όφεως(2).— ’Αναθήματα άλλα μνημονευτέα δύο

(1) Πρβλ. Conze έν Jahrbuch 1890 σελ. 118 πίν, 1. 2.
(2) ’Ίδε νΰν Άρχ. Έφημ. 1892 σελ, 51 ίξ,
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τεμάχια αναγλύφων εΐκονιζόντων μόνον μέλη άνθρωπίνου σώμα
τος: έπί τοϋ μεν υπάρχει σκέλος άπό της κοιλίας, επί του δέ 
μέρος άπό του γόνατος' εϊσί δέ ταΰτα ίαθέντων ανθρώπων ευ
χαριστήρια πρός τον Άμφιάραον. Καί το μέν σήμερον ύδωρ 
τοΰ Άμφιαρείου, κατά την άνάλυσιν του καθηγητοΰ Χρηστομά- 
νου, (καίτοι καθαρώτατον \ δέν είνε κατ’ εξοχήν ιαματικόν, τό 
Άμφιάρειον όμως έθεωοεϊτο καί άλλως ώς θεραπευτήριον, γνω
στόν δέ τυγχάνει ότι ό θεός τοΰ έκεΐ τεμένους έλατρεύετο καί 
ώς όνειρόμαντις.

Τά κύρια μνημεία τοΰ Φεροΰ, ναός, βωμός, θέατρον, στοά, 
βάθρα, λουτρών μετά τής πηγής, κεϊνται πάντα επί τής άρι- 
στερας όχθης τοΰ χειμάρρου, άλλά καί επί τής δεξιάς εύρηται 
μικρόν κτίριον καλλίστης καί άρχαιοτάτης τέχνης, λείπεται δέ 
αυτόθι πληρεστέρα σκαφική εργασία, ώς καί επί τής άριστεράς 
πρός άποκάλυψιν τοΰ μεταξύ θεάτρου καί στοάς υδραγωγείου 
καί πρός έρευναν τοΰ ετέρου λουτρώνος καί άλλων άρχαίων 
τόπων.

Β. I. Λεοναρδος

Έδαπανήθησαν εις την άνασκαφήν 7,248.45.

Τής Ιν Τανάγρα άνασκαφής Ιπεστάτησεν ό κατά τό έτος τοΰτο 
προσληφθείς εις την υπηρεσίαν τής Εταιρίας Δ. Κώνστας ού 
την έκθεσιν ληφθεΐσαν σήμερον άναγινώσκομεν1

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Περί τά μέσα τοΰ παρελθόντος Αύγούστου μετέβην εις Σχη- 
ματάριον Τανάγρας κατά διαταγήν τοΰ άξιοτίμου Προέδρου τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας καί έπελήφθην τής συντάξεως τακτι
κού καταλόγου τών έκεΐ συνηγμένων αρχαιοτήτων. Ή εργασία 
αύτη έξηκολούθησε μέχρι τής 1 7 Σεπτεμβρίου , ότε ήρξαντο αί 
άνασκαφαί έν Τανάγρα έπί παρουσία καί τοΰ άξιοτίμου ’Αντι
προέδρου τής Εταιρείας Σπυρίδωνος Φιντικλέους. Αί άνασκαφαί 
έγένοντο πρώτον έπί υψώματος, όπου ΰπάρχουσι θεμέλια παλαιάς

8
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οικοδομής, ίσως ναοΰ, έκ μεγάλων τετραγώνων λίθων. Προχω- 
ρησάσης δε της άνασκαφής ίκανώς, έπειδή εύρέθησαν μεταγενέ
στεροι τοίχοι διαχωρίζοντες τόν εσωτερικόν χώρον εις μικρά δια
μερίσματα καί χωροΰντες εις βάθος πολύ χαμηλότερον της επι
φάνειας, έφ’ής έκειτό ποτέ τό κρηπίδωμα της οικοδομής, κατε- 
λίπομεν τό μέρος τούτο καί έπεχειρήσαμεν άνασκαφάς έν τφ 
Θεάτρφ, αϊτινες απέδειξαν ότι τά μέν εδώλια του κοίλου δεν 
ΰπάρχουσι πλέον έν τή θέσει των , ή δέ ορχήστρα εϊνε εντελώς 
κατεστραμμένη. Μετά την έκείθεν άναχώρησιν του κυρίου ’Αντι
προέδρου έρευνήσας καί άλλα τινά μέρη προς άνατολάς του Θεά
τρου, ένθα φαίνονται μεγάλοι θεμέλιοι λίθοι, έπεχείρησα τέλος τή 
29 Σεπτεμβρίου άποπειρατηρίους άνασκαφάς έπί τοΰ ΰψηλοτά- 
του άκρου τής Τανάγρας, παρακινηθείς έκ τών έκεϊ υπαρχόντων 
σπονδύλων κιόνων δωρικού καί ιωνικού ρυθμού πώρινου λίθου 
καί τινων συντριμμάτων έκ τοΰ θριγκού παλαιοτάτου ναοΰ ιω
νικού ρυθμού πώρινου λίθου έπιχρίσματι κεκαλυμμένων. Άλλ’ 
άντί παλαιού Ελληνικού ναού ήλθον εις φώς τά θεμέλια καί τό 
έδαφος Χριστιανικού ναού έχοντος μήκος τεσσαράκοντα μέτρων 
καί πλάτος είκοσι. Τάφρος βαθεΐα έσκάφη καθ’ ολον τό μήκος 
τοΰ ναού, καί έπί τοΰ έδάφους αυτού έφάνη ψηφιδωτόν μήκους 
25 μέτρων, πολλαχοΰ έφθαρμένον, περατούμενον κατά μήκος εις 
ταινίαν περιέχουσαν κλάδον κυματοειδή, έξ ού έκφύονται φύλλα 
κισσού. Αΐ άνασκαφαί έξακολουθήσασαι ένταΰθα μέχρι τής 4 
’Οκτωβρίου διεκόπησαν κατ’ άνωτέραν διαταγήν.

Μετά τήν διακοπήν τών άνασκαφών έξηκολούθησα έργαζόμε- 
νος εις τήν σύνταξιν τοΰ καταλόγου. Έν αύτώ κατεγράφησαν 
λεπτομερώς καί ήριθμήθησαν πάντα τά έν τώ παλαιφ Μουσείω 
γλυπτικά έργα, πάσαι αί έν αύτώ έπί έπιτυμβίων στηλών έπι- 
γραφαί καί πάσαι σχεδόν αΐ έν τώ περιβόλω τοΰ ναοΰ τών Τα
ξιαρχών , τό.δλον 775 έπιγραφαί, έν αίς πάντα τά προξενικά 
ψηφίσματα, κατάλογοι ονομάτων καί άναθηματικαί έπιγραφαί. 
'Η πλείστη έργασία έγένετο έν ΰπαίθρω , διό πολλάκις ήναγκά- 
σθην νά διακόψω αυτήν ένεκα αιφνίδιων άτμοσφαιρικών μετα
βολών. 'Ότε δέ ήρχισαν συνεχείς αΐ βροχαί καί τά ψύχη τότε 
κατέστη πλέον αδύνατος ή έν ΰπαίθρψ έξακολούθησις τής έργα-
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σίας. At υπόλοιποι έπιγραφα! καί δ,τι άλλο άρχαϊον υπάρχει έν 
χ·?) έν Σχηραταρίιρ συλλογν), θά καταγραφώσι και άριθρηθώσιν 
όταν ρετακορισθώσιν εις τδ νέον Μουσεϊον.

Έν τώ ρεταξϋ έφρόντισα περί της συναγωγής τοϋ ύλικοϋ πρός 
οίκοδορήν του κτισθε'ντος ηδη νέου Μουσείου, ού δρως υπολείπε
ται εΐσέτι πολλή έργασία , ήτοι ή κατασκευή στέγης, θύρας, 
παραθύρων, ή πλακόστρωσις καί έπίχρισις αύτοΰ καί ό περίβο
λος, δστις θά περιλάβη τάς πλείστας των επιγραφών.

Σηρειωτέον τέλος δτι εις την έν Σχηραταρίψ αρχαιολογικήν 
συλλογήν προσετέθησαν ένδεκα νέαι έπιγραφαί, ών αί ρέν επτά 
εύρέθησαν κατά τάς έν Τανάγρα γενορένας άνασκαφάς, καί έν 
τοις λίθοις, ο'ίτινες ρετεκορίζοντο έκ Τανάγρας προς οίκοδορήν 
του Μουσείου, αί δε τέσσαρες (έπιτύρβιοι στηλαι) ήγοράσθησαν 
ύπ’ έροΰ άντί δραχρης έκάστη.

Έν ’AOrivat? xij 20 Ίανουαρίου 1891.
Δ.Δ.Κωνςτας

Έδαπανηθησαν εις τά έ'ργα ταϋτα δρ. 730.05.

Μεταβαίνορεν εις την Πελοπόννησον. *0 έφορος Χρ. Τσούν- 
τας έπερψε την έξης έκθεσιν περί της έν Μυχήνηίς άνασκαφης, 
ην διηύθυνεν’

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΜΤΚΗΝΑΙΣ

Έν Μυκηναις ηρχισαν αί άνασκαφαί περί το τέλος τοϋ Αύ
γουστου καί έξηκολούθησαν ρέχρι τών ρέσων Δεκερβρίου , άνε- 
σκάφη δέ δλον τό ρεταξύ τοϋ φυλακείου καί της βορειοδυτικής 
γωνίας της Άκροπόλεως ρέρος καί άπεκαλύφθησαν, πλην πολ
λών έρειπίων οικιών , ρία ρεγάλη άρχαιοτάτη δεξαρενη καί ή 
άραξιτη οδός, ητις άπό της πύλης τών λεόντων ήγεν εις το άνά- 
κτορον της όδοϋ ταύτης έκτισρένης διά ρεγάλων λίθων καί έπε- 
στρωρένης διά χαλίκων σώζεται σηρερον ρόνον τρηρα ρηκους 
24 ρετρών καί πλάτους 5- ή άρχη λείπει, διότι κατεστράφη 
κατά τάς άνασκαφάς τοϋ 1876, εις δέ τό τέλος είναι έκτισρέ- 
νον τό φυλακεΐον , πέραν τοϋ όποιου δέν έβεβαιώθη άν έξακο-
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λουθή. Διά τής άνακαλύψεως ταύτης λύεται σπουδαϊον ζήτημα 
της ιστορίας της Άκροπόλεως Μυκηνών, διότι άποδεικνύεται ότι 
τό άνατολικώς των τάφων τείχος, ό πολλοί τε'ως έξελάμβανον 
ώς το αρχικόν τείχος της Άκροπόλεως, δεν είναι η ανάλημμα 
χάριν της όδοϋ κτισθε'ν. Έκ των ευρημάτων άναφε'ρω εξ καλώς 
διατηρούμενα χαλκά ξίφη,εν χαλκοΰν πανάρχαιον άγαλμάτιον (1), 
πλείονας πελέκεις, μαχαίρια, πόρπας κ. λ. Συγχρόνως άπεπερα- 
τώθη και ό καθαρισμός της προπε'ρυσιν άνακαλυφθείσης μεγαλο
πρεπούς σύριγγος, άπεδείχθη δ’ ότι σκοπός αυτής ήν νά προμη- 
θεύγ ύδωρ εις τούς έν τή Άκροπόλει έν καιρφ πολιορκίας.— 
'Έξω τής Άκροπόλεως άνέσκαψα δύο τάφους λελαξευμένους έν 
τφ βράχω, ο'ότινες πλήν τριών έγγεγλυμμένων λίθων δεν περιεΐ- 
χον άλλα σπουδαία πράγματα, ή πρόσοψις όμως τοϋ ενός έξ αυ
τών είναι κεκοσμημένη διά τοιχογραφιών πολύχρωμων τούτο 
είναι πρωτοφανές όχι μόνον έν τή μυκηναία, άλλα καί τή λοιπή 
ελληνική τέχννΓ ένεκα τούτου άπεικονίσθη ή πρόσοψις αύτη καί 
θά δημοσιευθή έν καιρώ (2).

Χρ. Τςοτντας

Έδαπανήθησαν δρ. 4,724.10.

Ό αυτός έφορος περί τής έν Ά/νώε-έαις τής Λακωνικής υπέ
βαλε την έπομένην έκθεσιν-

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΩ ΑΜΤΚΛΑΙΩ

Αί έν τφ Άμυκλαίω άνασκαφαί διήρκεσαν τρεις περίπου μή
νας, έξ αυτών δ’ άπεδείχθη, OTt εις τούς βυζαντινούς ήδη χρό
νους ύπήρχεν εντός τού τεμε'νους τού ’Απόλλωνος έκκλησία καί 
παρ’ αυτήν έκτεταμένον νεκροταφειον πλήν τούτου είναι βέ
βαιον, ότι πολλαί άλλαι έκκλησίαι έν τοϊς πέριξ ώκοδομήθησαν 
διά λίθων συληθέντων έκ τού ιερού Ή καταστροφή λοιπόν τών 
έν αΰτφ κτιρίων υπήρξε σχεδόν έντελής , μόνον δ’ ό έκ μ.εγάλων

(1) ’Ίδε νυν αυτό άπειχονισρενον έν Άρχ. Έφηρ. 1891 πίν. 2, 4, 4α.
(2) ”Ι8ε νΰν τάς είχόνα; έν Άρχ. Έφηρ. 1891 πι'ν. 1.

V
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πελεκητών λίθων περίβολος σώζεται έν μέρει, έντός δε του περι
βόλου έσώθησαν ευτυχώς θεμέλια έκ λίθων αργών κτίσματος ήμι- 
κυκλικοΰ, τα οποία πιθανότατα είναι αυτά τα θεμέλια του θρό
νου του ’Απόλλωνος. Έκ τών ευρημάτων άξια μνείας είναι τρεις 
τιμητικά! έπιγραφαί, έν μέγα άνάγλυφον ένεπίγραφον , ού τάς 
μορφάς όμως άπέξεσαν οϊ χριστιανοί ίσως , και διάφορα χαλκά 
αντικείμενα, ήτοι τέσσαρα άγαλμάτια, υπέρ τά εϊκοσιν ειδώλια 
ζώων, ψέλια, έν ένώτιον, εις δίσκος καί τά τοιαΰτα' πρός τού- 
τοις εύρέθησαν πήλινα ειδώλια ανθρώπων καί ζώων,μεταξύ δ’ αυ
τών δύο κεφαλαί ανθρώπων περίεργοι. Τό σπουδαιότερον όμως 
αποτέλεσμα τών άνασκαφών ύπήρξεν ή εϋρεσις πολλών κεραμί
δων φερουσών την επιγραφήν 'ΑπόΛ2ωνο<; έν Άμυχ.Ιαίω, έξ αυ
τών δ’ έβεβαιώθη όριστικώς πλέον, ότι ενταύθα έκειτο το Ιερόν 
του ’Απόλλωνος (1).

Χρ. Τςουντας

Έδαπανήθησαν δραχ. 3,486, έν η δαπάνη περιελήφθη καί 
έν ποσάν διεργασίας τινάς έν Βαφειφ της Λακωνικής, ών ό αυ
τός έφορος έπεστάτησεν.

Κατά τό έτος τούτο έγένοντο καί τινες έρευναι έν ΤΙρννθι, 
δι’ επιτροπειών έκεϊσε άποσταλεισών, περί ών διαλαμβάνει ή 
έξης έκθεσις τού συμβούλου Γ. Νικολαίδου, όστις καί είχεν αύ- 
τάς προκαλέση.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΤΙΡΥΝΘΙ ΓΙΛΑΚΟΣ

Έπί της άκροπόλεως Τίρυνθος, κατά τήν βορειοδυτικήν έσχα- 
τιάν τής άνακαλυφθείσης μεγάλης οικοδομής εΰρέθη πλάξ τερα
στίου μεγέθους έκ λίθου μελανοχρόου όμοιου τή λυδία λίθω, 
έχουσα σχήμα τραπεζοειδές, ήτοι μίαν τών δύο παραλλήλων 
πλευρών τών μετρουσών τό μήκος τής πλακός, μικροτέραν κατά 
20 εκατοστά τής έτέρας, ούσης μέτρων τεσσάρων. Αί δύο δέ

(1) "Ιδί νΰν Άρχ. Έφημ. 1892 σελ. 1 χ. εξ. πίν. 1-4.
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άλλαι πλευρά! αί το πλάτος μετροΰσαι εΐσίν ϊσαι, -ήτοι μέτρων 
3,20 έκάστη, πάχος δ’ έχει ή πλάξ περί τά 0,70, την δε νο
τιοδυτικήν γωνίαν άποκεκρουσμένην (δρα τδ παρατιθέμενον σχε

δίασμα). Κεΐται δέ όριζοντία στηριζομένη έπ! τεσσάρων τοίχων 
τετράγωνου οικοδομής, υπογείου, συγκείμενης έξ άνωμάλων καί 
ακατέργαστων λίθων· μόνον δέ τά πέρατα της πλακδς κεΐνται 
έπί των τοίχων., της λοιπής έπιφανείας μενούσης αστήρικτου 
και στεγαζούσης τδ ύπ’αυτήν κενόν.

Εκ των δυο δε μεγάλων επιφανειών τής πλακδς ή μέν κάτω 
ή προς τή γή, έστιν επίπεδος καί δι’ άραιοΰ κτενδς είργασμένη, 
ή δε ανω, ή επιφανής, εστι λεία, μάλιστα έν τφ μέσω τφ καί 
χθαμαλωτέρω, όμοιαζουσα εικόνι περιεχομένγι έν πλαισίιρ ΰπερέ- 
χοντι τής εν τφ μέσο) έπιφανείας κατά 3 χιλιοστά του μέτρου.
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Καί ή [Λεν χαμηλότερα επιφάνεια ή καί λειοτέρα έχει μήκος μέν 
μέτρων 3,05, πλάτος δέ 2,65" ή δέ ύπολειπομένη αποτελεί το 
πλαίσιον, ον καί τούτο λεϊον, άμελώς δέ λήγον πρός τάς εσχα
τιάς των τριών πλευρών, μόνον δ’ έπιμελώς πρός την μείζονα 
καί πρός Μεσημβρίαν έστραμμένην, την μόνην είργασμένην καί 
έ'χουσαν κανονικήν καί λείαν την εξωτερικήν του πλαισίου 
γραμμήν, ύφ’ ήν παρίσταται χαμηλότερα ή τής πλευράς επιφά
νεια, είτα άνυψοΰται εν σχήματι ταινίας πλαγίως πρός τάς εκα
τέρωθεν εσχατιάς άγούσης, ώς άέτωμα. Ή είρημένη ταινία έ'χει 
λείαν καί στιλπνήν τήν επιφάνειαν ώς διά λεπτού πρίονος άπο- 
κοπεϊσα. Πρός τοϊς άλλοις δ’ ή πλευρά αΰτη έχει τό άνω μέρος 
οΰχί άπαν εν εύθυγραμμία άλλ’ έξέχον έν τώ μέσω έν εϊδει τρι
γώνου άμβλυτάτην έχοντος τήν κατακόρυφον γωνίαν. Ή προε
ξοχή δ’ αΰτη ούσα 0,05 μ. περίπου, μειοΰται καί φθίνει πολύ 
πρό τών εκατέρωθεν εσχατιών.

Παρά δέ τά εσωτερικά πέρατα του πλαισίου ύπάρχουσι κυ
λινδρικά! τρΰπαι διάμετρον έχουσαι 0,03 μ. βάθος δέ περί τά 
0,08 μ. εις αποστάσεις κανονικάς έφ’ όλου του μήκους τριών 
πλευρών, επί δέ τής μείζονος πλευράς τέσσαρες μόνον ΰπάρχουσι 
τρΰπαι πρός τό ανατολικόν μέρος αυτής, τό δέ λοιπόν τοΰ πλαι
σίου τό πρός δυσμάς έστιν άτρύπητον. Κατά δέ τήν βορειοανα
τολικήν γωνίαν τής πλακός, αυλαξ άβαθής έχων πλάτος περί 
τά 0,10 κόπτει τό πλαίσιον όλον άπό τής εσωτερικής επιφά
νειας επικλινής πρός τά έξω, φαίνεται δέ έργον μεταγενέστερον.

Τήν πλάκα ταύτην όγκου περίπου 9 κυβικών μέτρων, τήν 
υπερτερούσαν κατά τά μέγεθος πάντας τους λίθους τής τειχιοέσ- 
σης Τίρυνθος νομίζει ό Dorpfeld μετενεχθήναι άρχήθεν ένθα 
νυν κεΐται πρός στρώσε δωματίου έν ω ήν λουτήρ κινητός Ικ 
κεράμου. ’Αλλά πώς άνθρωποι γινώσκοντες τήν διά πρίονος το
μήν πλακών άπαχεστέρων καί τήν χρήσιν πηλοΰ έξ ασβέστου 
καί άμμου, ήθέλησαν ύποστήναι πόνους καί δαπάνην οΰχί άντα- 
ξίους πρός τόν σκοπόν ; καί τό έλλεϊπον δέ τεμάχιον τριγωνικόν 
άπό τής νοτιοδυτικής γωνίας τής πλακός, έφ’ οΰ έξετείνετο ή 
τοΰ πλαισίου λεία επιφάνεια, μαρτυρεί ότι ή πλάξ μετηνέχθη 
έκεϊ είργασμένη καί κολοβή. Προπάντων όμως εκπλήττει ή θέσις
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αύτης επί τεσσάρων άνωμάλως έκτισμένων τοίχων έώντων μέγα 
κενόν ΰπ’ αυτής της πλακός στεγαζόμενον' ή τοιαύτη θέσις ύπο- 
τίθησιν ότι ή πλάξ έ'χουσα βάρος 20,000 χιλιογράμμων ΰψώθη 
όριζοντίως μετέωρος' έάν δέ προώριστο εις στρώσιν, διατί τό 
ύπ’ αύτην κενόν, όπερ πληρούμενον Ιποίει βεβαίως εΰχερεστε'ραν 
καί άσφαλεστέραν την θέσιν αύτης ; "Απασα δέ ή άνω έπιφάνεια 
της πλακός όμοίαν έ'χει την δψιν, ούδέ φαίνεται όμαλώτερον ή 
χαμηλότερον έκ τοΰ πάτου καί της χρησεως τό μέρος τοΰ πλαι
σίου τό μη έ'χον τρύπας καί υπό του Doi’pfeld κατώφλιον της 
μόνης Θύρας τοΰ δωματίου νομιζόμενον.

Έκ πάντων τούτων συνδυαζομένων πρός τάς ϊσας διαστάσεις 
των πυλών Μυκηνών καί Τίρυνθος καί πρός τάς διαστάσεις της 
τε ήμετέρας πλακός καί της τών λεόντων της έπί του υπερθύρου 
της πύλης Μυκηνών κείμενης, υπέθεσα ότι ή πλάζ τό πρώτον 
έκειτο έπί του υπερθύρου της πύλης Τίρυνθος έ'χουσα έπ’ αύτης 
σήμα ριετάλλινον έκτυπον καλύπτον η μέρος της επιφάνειας, ώς 
οί λέοντες οί έπί της πύλης Μυκηνών, η καί άπασαν την πλά
κα, είτα δέ, διασπασθείσης της πύλης, μετηνέχθη έ'νθα νυν κεΐ- 
ται καλύψασα πιθανώς τάφον, τελευταΐον δέ, κατά την άνέ- 
γερσιν της άνακαλυφθείσης οικοδομής, άλλοία ίσως έγένετο χρη- 
σις αύτης.

Μαθών οθεν ότι ύπό Σλημαν έπιπολαίως [χόνον έγένετο σκάφη 
ΰπό την πλάκα, άνοιχθείσης όπης ύπό την μεσημβρινήν πλευράν 
της πλακός, διά της αύτης όπης άνοιχθείσης έκ νέου προέβην 
μετά τών κυρίων Φιλιού καί Τσούντα σκάπτων καί έζάγων χώμα 
καθαρόν έρυθρόχρουν έν φ ύπηρχον καί τεριάχια αγγείων έκ κε
ράμου άρχαίων καί πλίνθων όμοιων ταϊς έν τη μεγάλη οικοδομή 
εύρεθείσαις, άς ό Dorpfeld νομίζει έξ ωμών γενέσθαι όπτάς ύπό 
πυρκαϊας" ού μόνον δέ τεμάχια άλλά καί τοίχος έζ άκεραίων πλίν
θων ύπάρχει ύπό την πλάκα αριστερά τώ είσιόντι. Πρός τοϊς άλλοις 
εύρέθη καί σιαγών ζώου ποοφάγου, πιθανώς μόσχου. Ή σκάφη 
προεβεβηκει εις βάθος πλέον τών δύο μέτρων, δτε εις τών έργα- 
τών είτα καί ημείς άνακύψαντες εΐδομεν ρήγμα καταφανές διαθέον 
την πρός τη γη έπιφάνειαν της πλακός. “Ενεκα τούτου, άγνοών 
δέ καί τό βάθος καί την άντοχήν τών τοίχων έφ’ ών κεϊται ή
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πλάξ, έπαυσα την σκαφήν προς άποφυγήν κινδύνου τοΐς ΰπό την 
■ πλάκα έργαζομένοις καί νομίσας άναγκαίαν την γνώμην άρχιτέ- 

κτονος περί του πρακτέου, όπως η τε σκάφη άκινδύνως περα- 
τωθή καί ή πλάξ ύποστηριχθεΐσα μείνη αδιάσπαστος.

Έν Άθήναις τρ 5 ’Ιανουάριου 1891.

Γ. Νικολαϊδης

Έν ΆργοΜόι έγε'νετο καί άλλη τις άνασκαφή δαπάνη της 
Εταιρίας, έν τφ χωρίιρ ΚατσΙγχρι, έπιστατοΰντος τοΰ έν τοΐς 
ένταΰθα γυμνασίοις καθηγητοΰ Ίω. Κοφινιώτου, δστις παρά του 
Συμβουλίου τής Εταιρίας τοΰτο το έργον νά κάμη ήτησε, θέ- 
λων νά καθορίση ασφαλώς την θέσιν τής άρχαιοτάτης πόλεως 
Μιδέας, περί ής διάφορον είχε γνώμην πρός άλλους τοπογρά
φους. Καί εστάλη μέν εις το Προεδρεϊον τής Εταιρίας παρ’ αΰ- 
τοΰ μετά την άνασκαφήν μακρά έ'κθεσις περί του άποτελέσμα- 
τος αυτής, καί τά εΰρεθέντα έν αυτή ολίγα κινητά άρχαϊα πα- 
ρεδόθησαν ήμϊν, άλλά έ'κθεσις περιληπτική όπως άναγνωσθή 
ένταΰθα δεν μάς υπεβλήθη με'χρι σήμερον άλλαι όμως αύτοΰ 
πραγματεϊαι περί τοΰ έ'ργου τούτου έδημοσιεύθησαν έν έφημερίσι 
πολιτικαΐς (1).

Ή δαπάνη τής άνασκαφής ήτο δρ. 496.50.
Έν όλω δέ εις άνασκαφάς κατά τά έ'τος έδαπανήθησαν δρ.

63,411.

Περί επισκευής άρχαίων τινών μνημείων άρχιτεκτονικών, δεο - 
με'νων τοιαύτης έπιμελείας, τό Συμ,βούλιον έγραψε καί τοΰτο τό 
έτος πρός τό Ύπουργεΐον παιδείας, ότι ήτο πρόθυμον νά δαπα- 
νήση έκ τοΰ ταμείου τής Εταιρίας, παρεκάλεσε δέ μόνον, όπως 
μηχανικοί τοΰ Δημοσίου έπισκεφθε'ντες τά μνημεία, ά κατελέ- 
ξαμεν, καταστρώσωσι προϋπολογισμόν τής άπαιτηθησομε'νης δα
πάνης. Τά Ύπουργεΐον άπήντησεν ήμ,ΐν έν μηνί Μαρτίιρ, ότι 
έγραψε δίς περί τούτου πρός τά έπί τών ’Εσωτερικών τά δέοντα. 
Καί ή Εταιρία περιμένει.

— 41 —

(1) Τδε νυν καί «’Αθήνας» το'μ. Γ' 1891 σελ. 617 κ έξ.
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Άγοραϊ αρχαίων έργων τέχνης καί επιγραφών προς πλουτι
σμόν των της Εταιρίας συλλογών έγένοντο κατά τό έτος έν 
δλω δρ. 11,857.20. Τών άγορασθέντων πάντων Θέλει προσ- 
τεθή κατάλογος έν τώ τυπωθησομένω τεύχει της λογοδοσίας 
ταύτης, ωσαύτως δέ καί τών όωρηθέηων τή 'Εταιρίμ αρχαίων 
μετά τών ονομάτων τών δωρητών, όπως καί πέρυσι καί προπέ- 
ρυσι. Δωρητής δ’ ελευθέριος πάλιν καί τούτο τό έτος έζαιρετικώς 
είναι ένταϋθα άναγραπτέος ό εν Αιγύπτιο ομογενής Ίω. Δημη- 
τρίου, δστις τριάκοντα μέν φωτογραφηαατα μομιών έπεμψεν 
ήμϊν έν μηνί Φεβρουαρίω, έπειτα δέ έν μ.ηνί Ίουνίφ έννέα κιβώ
τια πλήρη άρχαίων της Αίγύπτου, πολλαχώς άξιολόγων, έτι δέ 
εσχάτως καί νομίσματα έκλεκτά 165 (χρυσά μέν 13, αργυρά 
δέ 108, χαλκά δέ 44). Πάσα δέ ή πλούσια Αιγυπτιακών άρ- 
άρχαιοτήτων συλλογή αυτού μετά καί τών νομισμάτων μέλλει 
προσεχώς νά μετακομισθή έκ τού Μετσοβίου εις τό ’Εθνικόν κεν
τρικόν Μουσεΐον, καθά ήδη έγραψεν είς την Εταιρίαν τό'Υπουρ- 
γεϊον παιδείας καί προ μικρού ή έπί τούτω έπιτροπη ώνομάσθη.

Περί άλλης δέ ηδη γενομένης παραδόβιως είς τό Εθνικόν 
Μουσεΐον αρχαιοτήτων πολλών, τέως διατηρουμένων ύπό τής 
Εταιρίας λέγομεν, ότι κατά τους μήνας Μάϊον καί ’Ιούνιον πα- 
ρεδόθησαν εις τόν πρός τούτο όρισθέντα ύπό τού 'Υπουργείου 
παιδείας διδάκτορα Lolling, ίνα μετακομισθώσιν είς τό Εθνικόν 
Κεντρ. Μουσεΐον, τά έν τοϊς ύπογείοις τού Βαρβακείου γλυπτά 
καί ένεπίγραφα μάρμαρα, συμποσούμενα είς 3,265 κομμάτια, 
έτι δέ καί 6 γύψινα έκμαγεΐα άρχαίων.

Πάντα δέ τά αρχαία τής Εταιρίας, πλήν τινών κοινοτάτων 
καί άσημάντων, έτι δέ καί τών νεωτάτων ευρημάτων (ών όμως 
κρατείται σημείωσις έν τοϊς ήμερολογίοις τών άνασκαφών), είναι 
καταγεγραμμ.ένα έν χειρογράφους καταλόγοις, τηρουμένοις έν τώ 
Μετσοβίω καί προσιτοΐς είς τόν βουλόμενον νά λάβγι αυτών γνώ- 
σιν. 'Ο γενικός αριθμός τών καταγεγραμμένων συμποσούται νυν 
είς 20,705(1). ΙΊέρυσιν είχε προβή μέχρι 20,089. Ή κατα-

(1) Σύγχειται 6 άριθμός ούτος έκ τών έξης καθ’ ύλην ειδικών αριθμών λίθινων 
4846, χαλκών 1471, (!ξ ών 118 σταθμά·) σιδηρών 84, μολυβδίνων 3016, (έξ 
ων σύμβολα 1371, σταθμά 435, μολυβδο'βουλλα 679,1 αργυρών 89, χρυσών
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γραφή δέ αυτή γίνεται άπο έτών ύπό του έπιμελητοϋ του Μου
σείου τής Εταιρίας ’Αθανασίου Σ. Κουμανούδη, βοηθουμένου 
καί ύχό του προ διετίας πρός τοΰτο προσληφθέντος βοηθού Ίω- 
άννου Γιαννικάκη.

Ήνοίγετο δε το έν τφ Μετσοβίω Μουσεΐον διά τε τους εταί
ρους καί δι’ άπαν το κοινόν καθ’ έκάστην, πλήν τής Κυριακής 
καί των μεγάλων εορτών. Είσεπράχθησαν δέ έξ εισιτηρίων μό
νον 623 δραχμαί, διότι τά Συμβούλιον άπό τής 22 Μαρτίου 
1890 κατήργησεν όλως την πληρωμήν εισιτηρίων, άφοϋ έθεώ- 
ρησεν άδύνατον τήν τοποθέτησιν μηχανικών μετρητών εις τάς 
θύρας του Μουσείου, ήν είχον προτείνγι πέρυσιν οί έλεγκταί. Έκ 
πωλήσεως δέ καταλόγων έντυπων τής Μυκηναίας συλλογής, τών 
ύπό του Ερρίκου Σνλιέμαν δωρηθέντων τή Εταιρία είσεπρά
χθησαν δρ. 197.

Εις τά διάφορα Μουσειακά έργα, οίον κατασκευήν θηκών,

280, οστέινων 151, δαλίνων 386, διαφόρων όλων 349, πηλίνων αγγείων 5870, 
μορφών πήλινων 2096, λύχνων πήλινων 1403, μητρών πηλ. 239, σκευών πηλ. 
291, πηλ. πυραμιδοειδών 102, πηλ. άρτοειδών 28, πήλινων λαβών άμφορε'ων 
ενεπίγραφων 4. Ίστε'ον δέ ότι αί λαβαί αμφορέων αί ενεπίγραφοι (εκ 'Ρόδου, 
Θάσου, Πάρου, Κνίδου, Κολοφώνο; καί άλλων τόπων) συμποσοΰνται νυν δπέρ 
τά; 10 χιλιάδα;, άποκείμεναι Ιτι έν τοΐ; υπογείου τοΰ Βαρβακείου, έξ &ν μέγα 
μέρο; έξεδόθη δπά A. Dumont έν τώ βιβλίω Inscriptions cdramiques de 
Grfece. Paris, 1871.

Νομίσματα δέ δπάρχουσιν (Ελληνικά, 'Ρωμαϊκά, Βυζαντινά, Μεσαιωνικά·

Χρυσά................................................................................................................. 3
’Αργυρά....................................·........................................................................ 37
Χαλκά............................................................................................................... 1008
Τουρκικοί παράδε;........................................................................................... 508

Τό ολον........................................................................ 1556

καί είναι πάντα άκριβώ; καταγεγραμμένα έν ΐδίω καταλόγω. Έτι σημειοΰμεν, 
οτι τών πήλινων τη; 'Εταιρία; υπάρχει Γαλλιστί έκδεδομένο; κατάλογο; υπό 
Μ. Gollignon, τυπωθεί; έν ΙΙαρισίοι; τώ 1878, τών δέ πήλινων μορφών ώσ- 
αύτω; Γαλλιστί ύπό J. Martha, έν Παρισίοι; 1880. ’Εν δέ τώ βιβλίω του L. 
von Sybel τώ Ιπιγραφομε'νω Katalog der Sculpturen zu Athen, Marburg, 
1881, καί τά τη; Εταιρία; δσα έω; τότε είχε λίθινα γλυπτά, περιεγράφησαν 
σ/εδόν πάντα. Άναφέρομεν καί τόν έξη; έπίτομον κατάλογον τών Ά0ί[νησι 
Μουσείων Die Museen Athens, von Arthur Milchhofer. Athen, K. Wii- 
berg, 1881.
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βάθρων, έπίπλων, στολών δια τους φύλακας, συγκολλήσεις καί 
απεικονίσεις άρχαίων, έτι δέ καί εις μισθούς τοϋ προσωπικού τοϋ 
Μουσείου έδαπανήθησαν κατά το έτος δρ. 11,783.85.

Ή βιβλιοθήκη τής Εταιρίας ηΰξήθη κατά τό έτος όχι άση- 
μάντως διά δαπάνης δραχμών 3,076.60, έν οίς καί τά δετικά 
των άγορασθέντων βιβλίων καί κατασκευή θηκών τινων. Θά 
προστεθή ταύτη τή έκθε'σει πίναξ έμφαίνων τά τε άγορασθέντα 
καί τά δωρηθε'ντα τή Έταιρίγ βιβλία. Πάντων δέ τών άπ’ αρ
χής τής συστάσεως τής Εταιρίας κτηθέντων βιβλίων υπάρχει 
κατάλογος έν δελτίοις.

Τής 'Αρχαιολογικής έφηριερίδος τής έκδιδομένης έπιμελεία καί 
δαπάνη τής Εταιρίας έξεδόθησαν κατά τό έτος τεύχη δύο, τό 
αον καί τό βον τή 31 Ιουλίου, τό δέ γον καί τό δον τυπωθέντα 
ήδη έκδίδονται κατ’ αύτάς. Έδαπανήθησαν εις την έκδοσιν δρ. 
8,386.75, είσεπράχθησαν δέ έκ πωλήσεως τευχών αυτής δραχ. 
2,659.20.

Τό Συμβούλιον κατά τό έ'τος τοϋτο συμφώνως τοϊς έν τφ άρ- 
θρφ 8V του οργανισμού τής Εταιρίας γεγραμμένοις συνέδραμε 
χρηματιχώς εις έχδοσιν τριών βιβλίων. Έδωκε τρεις ροέν χιλιά
δας δραχριών εις τον Ίω. Σβορώνον διά την Κρητικήν αυτού 
Νομισματικήν, άνθ’ ου ποσού έλαβε 30 σώριατα τού έκδεδομέ- 
νου συγγράμματος , εις δέ τον Θεόδ. ΙΙαπαδηριητρακόπουλον 
έδωκε χιλίας δραχ. διά τό βιβλίον του « Βάσανος τών περί τής 
Ελληνικής προφοράς Έρασμικών αποδείξεων», διακοσίας δέ 

δραχρεάς εις τόν Εύάγ. Κοφινιώτην , εκδότην τής ριεταφράσεως 
τού αρχαιολογικού λεξικού τού Σμίθ.

Ετι προσελήφθη άποφάσει τού Συμβουλίου εις έμμισθον αρ
χαιολογικήν υπηρεσίαν τής 'Εταιρίας άπά τού Μαρτίου μηνός ό 
Δ. Κώνστας, διδάκτωρ τής φιλοσοφίας.

Άπεφάσισε τό Συμβούλιον κατά τό λήξαν έτος νά χτίσρ χαι 
δυο Μουσεία εις τόπους έξω τών ’Αθηνών , ένθα έγένοντο ύπό 
τής Εταιρίας άνασκαφαί, έν τώ Ίερφ τού ’Ασκληπιού τώ έν 
τή Έπιδαυρίορ καί έν Τανάγρα τής Βοιωτίας, ί'να στεγασθώσι 
καί εύθετηθώσι δεόντως τά πολλά έκ τής γής προελθόντα κινητά 
αρχαία όσα δεν έμελλον νά μετενεχθώσιν εις τό έν Άθήναις Έθν.
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κεντρ. Μουσεΐον, καί ήδη ή μία των οικοδομών τούτων ή έν τφ 
Τερφ τοΰ ’Ασκληπιού έτελείωσε δια δαπάνης δραχ. 4,387.58, 
ή δε άλλη ή έν Τανάγρα πλησιάζει νά τελείωση.

'Ρητέον δε καί τούτο, ότι καί χτήματά άχίνητα τρία ήγόρασε 
κατά τό έτος τό Συμβούλων χρήμασι της Εταιρίας, διά τάς 
άνασκαφάς άπαραιτήτως χρησιμεύοντα, δύο [λεν έν τφ Άμφια- 
ρείω της Ώρωπίας, εν δε έν Έλευσΐνι, άντί τιμήματος έν όλω 
δραχμών 2,030.

Έν ταϊς επαρχίας τοϋ βασιλείου πρός τη γενομένη δαπάνη 
εις τάς είρημένας άνασκαφάς έπληρόνοντο ετι υπό της Εταιρίας 
τακτικώς φύΛαχες άρραιοτήτωχ, έν Έλευσΐνι, Άριφιαρείιρ της 
Ώρωπίας, Θεσπιαις, Τανάγργ, Έπιδαύρω τη Άργολική, Μυ- 
κήναις καί Βαφειφ της Λακωνικής. Οΰ προ πολλοΰ δέ τό Συμ
βούλων παρεδέχθη πρότασιν τοΰ 'Υπουργείου παιδείας γενομένην 
τη Έταιρίγ , περί τού νά άναλάβη αυτή την συντήρησιν καί 
άλλων έτι άλλαχοΰ φυλάκων κατά πρότασιν της διοριζόμενων 
καί νά στέλλη πάντων κατάλογον εις τό 'Υπουργεΐον , ΐνα έγ- 
γράφεται κατ’ έ'τος εις τον τοΰ κράτους προϋπολογισμόν ώς άπο- 
δοτέον τη Έταιρίγ τό δαπανώμενον έκ τοΰ ταμείου της ποσόν. 
Ούτω λοιπόν διωρίσθησαν έ'τι φύλακες πληρονόμενοι ΰπό της 
Εταιρίας έν 'Ραμνοΰντι της ’Αττικής, έν TipuvOt καί έν τη έν- 
ταΰθα νεκροπόλει τη παρά την 'Αγ. Τριάδα.

'Επιδόματα δε μισθού τά συνήθη εις τούς ύπό τής Εταιρίας 
έκπεμπομε'νους δι’ άρχαιολογικάς υπηρεσίας έφορους έδόθησαν 
κατά τό έ'τος τούτο εις τρεις μόνον, διότι ό έν Έλευσΐνι τοιαύ- 
την υπηρεσίαν έκτελών σύμβουλος τής Εταιρίας Δ. Φίλιος έξη- 
κολούθησεν άνευ άμοιβής τό έργον του, όπως πέρυσι καί προ- 
προπε'ρυσι.

Προχατεδίήθησαν δέ κατά τό έ'τος υπέρ τοΰ Δημοσίου παρά 
τής Εταιρίας άτόκως, ώς άπό έτών τοΰτο γίνεται, δραχ. δέκα 
χιλιάδες διά άρχαιολογικάς χρείας αίτηθεΐσαι παρά τοΰ Υπουρ
γείου παιδείας. Ήτο δέ τή 31 Δεκεμβρίου λήξαντος έ'τους τό 
χρέος τής Κυβερνήσεως πρός την Εταιρίαν, άπαρτιζόμενον καί 
έκ των τοΰ προηγουμένου έ'τους προκαταβολών, εν όλιρ δραχ,
33,314.57.
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Τοσαΰτα είχε νά ειπη το νυν αποχωρούν Συμβούλων 7) δΐ 
κρίσις παρά τοϊς Έταίροις.

Μετά ταΰτα παρελΟών ό ταμίας Γ. Νικολαΐδης ανέ
πτυξε προφορικούς τά τοΟ έντύπως ύποβληΟέντος τοϊς έ- 
ταίροις ίσολογισμοΟ των έσόδων καί έξόδων καί τον πίνακα 
της καταστάσεως της Εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 
1890 καί τους άλλους πίνακας άπολογισμών κλπ. (οός 
ίδε έν παραρτήματι (σελ. α — θ) εις τδ τέλος του παρόντος 
τεύχους).

Έπειτα έξελέχθησαν έλεγκταί οί Δ. Μακκάς, Μ. Λαμ- 
πρυνίδης καί Ν. ’Αναστασίου καί ή Συνέλευσις διελύΟη 
περί μεσημβρίαν.

Μετά δύο δ’ εβδομάδας, τη 3fl Φεβρουάριου 1891 ,ημέρα 
Κυριακή, ώρα 10fl προ μεσημβρίας συνελθόντων αύθις έν 
τω Ιΐανεπιστημίφ εταίρων διακοσίων, ό Πρόεδρος της Ε
ταιρίας Άλ. Κοντόσταυλος άνήγγειλε τον κατά τον ’Ορ
γανισμόν της Εταιρίας σκοπόν της σημερινής συνελεύ- 
σεως, ήτοι άκρόασιν τής έκθέσεως των έλεγκτών καί έκλο- 
γήν τοΟ Συμβουλίου διά δύο ψηφοφοριών. Όθεν παρελθών 
ό εισηγητής τής έξελεγκτικής έπιτροπής Ν ’Αναστασίου 
άνέγνω τά εξής'
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ΕΚΘΕΣΙΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

Προς ττιν Γενικήν ΣυνέλευοΊν των εταίρων της έν 
Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρίας.

’Αξιότιμοι έταΐροι,

Συμφώνως τή ύμετέριρ εντολή προέβημεν εις τόν έλεγχον των 
διαφόρων λογαριασμών του λήξαντος έτους 1890 καίΰποβάλλο- 
μεν ύμΐν σήμερον τό πόρισμα των έργασιών μας.

Παραβαλόντες τα στελε'χη των διπλοτύπων άποδείξεων προς 
τάς έν τοϊς βιβλίοις της εταιρίας έγγραφάς, εύρομεν, ότι αί καθ’ 
όλον το παρελθόν έτος εισπράξεις μετά τοϋ έκ δραχ. 12,109.35
εις μετρητά υπολοίπου της 31 
δραχ^άς.......................................

’Ήτοι είσεπράχθησαν έκ συνδρο
μών έν γένει...........................

έκ τόκων .....................................
έκ μερισμάτων ............... ..
έξ αντιτίμου πωληθεισών μετο

χών Έθν. Τραπέζης............
έξ εισιτηρίων μουσείου κλπ. . . 
έξ άντιτίμου πωληθέντων γραμ- 

ματ. του λαχ.κατά τά 1889
ομοίως κατά τό 1890..............
έκ συνδρομών τής άρχ. έφημ. 
καί έκ διαφόρων λογαριασμών 

συν τφ ρηθέντι ύπολοίπω. . .

Δεκεμβρίου 1889, άνήλθον εις 
.............................  251,174.05

Δρ. 13,945.35 
» 1,456.65
» 13,390.—

» 8,900.—
» 820.—

» 12,198.01
» 142,339.82 
» 3,373.60

» 54,750.62

251,174.05
Εις μεταφοράν 251,174.05
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Έκ μεταφοράς...............................................
Εϊτα παρεβάλομεν τά χρηματ. εντάλματα προς 

τάς σχετικάς έγγραφάς, καί συνηγάγομεν ότι 
αί πληρωμαί άνήλθον έν συνόλω εις δραχμάς
241,034.17.

’Ήτοι έδαπανήθησαν εις μισθοδοσίαν του προσω
πικού του γραφείου, εις γραφικήν ύλην, χάρτην, 
τυπωτικά, ταχυδρομικά, αγοράν βιβλίων καί
δετικά αυτών........................  Δρ. 10,709.20

εις μισθοδοσίαν προσωπικού του
Μουσείου, εις συγκολλήσεις, 
απεικονίσεις αρχαίων, καί α
γοράν τοιούτων...................... » 24,109.60

εις άνασκαφάς έν γένει.............. » 63,411.—
εις κατασκευήν έπαρχ. μ,ουσείων » 8,481.58
εις επιμίσθια εφόρων καί μισθούς

φυλάκων ................................ » 7,812.53
εις Ικτύπωσιν άρχαιολ. έφημερ. » 8,386.75
εις κερδώους άριθ. του λαχείου » 55,029.41
εις αγοράν μετοχών καί ατό

κους καταθε'σεις.....................  » 28,560.10
εις προκαταβολάς διάλ/σμον του

Δημοσίου καί της Εταιρίας » 24,880.—
καί εις διάφορα άλλα............... » 9,923.—
"Ωστε έ'μεινεν υπόλοιπον εις μετρητά έκ δραχμών 

Ή περιουσία δε τής εταιρίας αύξηθεϊσα κατά 
δραχ. 10,383.11 άνήρχετο την 31 Δεκεμβρίου
1890 εις δραχμάς...................................................
άποτελουμένη έκ τών έξης'

Α') έξ άκινήτων άξίας.................Δρ. 42,834.93
Β') έκ 56 μετοχών Έθν.Τραπ. » 194,593.10 
Γ') εκ 10 λαχειοφ. ομολογιών. » 5,120.—
Δ') έξ άτοκων καταθέσεων.. . . » 10,000.—

Εϊς μεταφοράν...................Δρ. 252,548.03

251,174.05

241,034.17

10,139.88

368,068.10
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’Εκ μεταφοράς......... Δρ. 252,548.03
Ε') έκ Δημοσίων χρεωγράφων. » 25,380.—
ζ-') έκ προκαταβολών δια λογα

ριασμόν Δημοσίου............ » 33,314.57
Ζ') έκ προκαταβολών δια λογα

ριασμόν της Εταιρίας..... » 5,500.—
Η') έξ υπολοίπου οφειλής του

Π. Έμ. Γιαννοπούλου . . . . )) 41,185.62
Θ') έκ μετρητών έν τώ ταμείφ. » 10,139.88 368,068.10

Στιμειωτέον δέ ότι πάντα τα χρεώγραφα, τ’ άποτελοΰντα την 
χρηματικήν περιουσίαν της Εταιρίας ημών, είσί κατατεθειμένα 
πρός φύλαξιν παρά τη ’Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος.

Τοιαΰται, κύριοι, υπήρξαν αί κατά τό 1890 χρηματικαί δο- 
σοληψίαι της Εταιρίας ημών.

Άπεφύγομεν δέ ν’ άναγράψωμεν ένταΰθα έκτενέστερον τά περί 
τών έτησίων εισπράξεων καί δαπανών έν γένει, καθ’ όσον τ’ ανω
τέρω αποτελέσματα έξηγάγομεν έκ τών έν τοϊς βιβλίοις έν λε
πτομέρεια έμφαινομένων εγγραφών, αϊτινες καί έδημοσιεύθησαν 
έν τώ διανεμηθέντι ΰμϊν άπολογισμφ τοΰ συμβουλίου κατά την 
προηγουμένην συνέλευσιν.

'Ως έκ περισσού δ’ άναφέρομεν, ότι τά λογιστικά βιβλία της 
Εταιρίας τηρούνται έν τάξει καί ακριβείς, χάρις εις την ειδι
κότητα τοΰ βοηθού τοΰ ταμίου κ. X. Δροσίνη.

’Ελλείψει χρόνου δεν ήδυνηθημεν νά έξελέγξωμεν λεπτομερώς 
τά τοΰ Μουσείου καί της βιβλιοθήκης έν γένει, άρκεσθέντες μό
νον εις την ερευνάν παντός σχέσιν έ'χοντος πρός τους λογαρια
σμούς της τοΰ λήξαντος έτους διαχειρίσεως.

Εΰρομεν δέ πάντα σύμφωνα πρός τά έν τφ άπολογισμφ μνη
μονευόμενα.

Καί ταΰτα περί έξελέγξεως.
Πρός τούτοις δ’ έκρινε καλόν ή έπιτροπεία, όπως μη περιο- 

ρισθη εις μόνην την έξέλεγξιν, αλλά νά έξενέγκη καί τινας κρί
σεις, αϊτινες κατά την γνώμην αυτής δύνανται νά χρησιμεύσωσιν 
έν τφ μέλλοντι έπ’ άγαθψ τής υπηρεσίας τής ήμετέρας Εταιρίας.

4
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α.') ’Ανάγκη να. συντάσσηται προ της λήξεως έκαστου έτους 
προϋπολογισμός εσόδων καί εξόδων (έστω καί κατά προσέγγι- 
σιν), προστιθεμένου δι’ απρόβλεπτα έξοδα, ήτοι δι’ έκτακτους 
άνασκαφάς, αγοράν αρχαίων κλπ. ποσοΰ τίνος έκ δραχμών πέντε 
έως δέκα χιλιάδων πλέον των τακτικών.

β') Αί άνασκαφαί καλόν είναι νά μή ένεργώνται διά μιας καί 
εις διάφορα μέρη, αλλά βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον, ώστε συν τω 
χρόνω νά παρουσιάζηται αυτοτελές παν έργον της Εταιρίας.

γ') Αί εκθέσεις τών έφορων ώς καί οί συνοδεύοντες αύτάς πί
νακες καλάν είναι νά δημοσιεύωνται έν παραρτήματι μετά τών 
πρακτικών της συνελεύσεως έν τω πνευματική όργάνω της Ε
ταιρίας, ήτοι έν τη αρχαιολογική έφημερίδι καί ούχί έν ίδεοοε— 
τέρω τεύχει, όπως λαμβάνωσι γνώσιν τών έργασιών μας οϋ μό
νον οί συνδρομηταί, αλλά καί πας φιλάρχαιος.

δ') Αντί νά λαμβάνωσιν οί εταίροι δωρεάν τά πρακτικά 
άτινα ούκ ολίγον στοιχίζουσι, προτιμότερον θά ήτο νά λαμ,βά- 
νωσιν αυτήν την εφημερίδα, έστω καί αντί μικράς αύξησεως της 
ετήσιας συνδρομής των.

’Εάν ή έφημερίς διαδοθή πλειότερον καί συγχρόνως περιορι- 
σθή έν μέρει ή άλλως τε πολυτελής έκδοσις αυτής όχι μόνον αί 
δαπάναι θά καλύπτωνταμ άλλά καί περίσσευμά τι δύναται συν 
τω χρόνω νά πρόκυψη.

s') Σύμφορον είναι νά δημοσιευθή είτε διά της αρχαιολογικής 
έφημεριδος είτε και ιδιαιτέρως ό έν τω Μουσείω τηρούμενος χει
ρόγραφος κατάλογος πάντων τών αρχαίων της Εταιρίας, συν- 
τασσόμενος , ώς γνωστόν , παρά του φιλοπόνου έπιμελητοΰ κ. 
Άθ. Σ. Κουμανούδη, διότι θά έπιφέρη ού μόνον έπιστημονικόν 
άλλά καί υλικόν κέρδος.

ς·') Δέον νά συγκαλώνται οί εταίροι (συμφώνως προς τά 10ον 
άρθρον του οργανισμού) καί έκτάκτως είς άκρόασιν αρχαιολογι
κών διατριβών, αΐτινες πλην του ωφελίμου δύνανται νά παρέχω- 
σιν άφθονον καί εκλεκτήν άμα ύλην διά την εφημερίδά τής 
Εταιρίας.

ζ ) ’Ανάγκη νά άναθεωρηθή όσον τάχιον ό έν ΐσχύι οργανι
σμός, καθ’ οτι ώς εργον ανθρώπινον περιέχει ούκ όλίγας έλλεί-

»
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ψεις* ώς πρόχειρον παράδειγμα, φέρομεν τον τρόπον της εκλογής 
της έλεγκτικής επιτροπείας, όστις δέον να ένεργήται άλλως, ήτοι 
διά μυστικής ψηφοφορίας προ της άναγνώσεως της λογοδοσίας η 
έν ιδία συνελεύσει καί να διαρκή έφ’ όσον χρόνον καί τό συμ- 
βούλιον, έχουσα άμα τό δικαίωμα νά έξελέγχη έξ απροόπτου 
πάσας τάς εργασίας του συμβουλίου.

η') Καί ή εκλογή του διοικητικού συμβουλίου δέον νά γίνε
ται κατά διετίαν τουλάχιστον διότι, ώς έκ τής πείρας άπεδεί- 
χθη, δεν είναι ευκολον εντός έτους νά είσδύσν) τις εις τάς επί 
τοσοϋτον άναπτυχθείσας διαφόρους εργασίας καί συντελέσν) άπο- 
τελεσματικώς υπέρ του έπιδιωκομένου σκοπού.

Θ') Καί αύθις κρίνει καλόν ή επιτροπεία (ιδίως δέ δύο μέλη 
αυτής, άτινα κατά τό παρελθόν έτος υπέδειξαν την αυτήν ανάγ
κην ) « όπως επί τή ενεχυριάσει των χρεωγράφων τής Εταιρίας 
έπιδκοχθή παρά τινι τραπέζγι πίστωσις έπ’ άνοικτφ λογαρια- 
σμφ καί έπί μετρίφ τόκφ, ήν νομίζομεν λίαν εφικτήν. Διά τοΰ 
τρόπου τούτου ή Εταιρία Θέλει εισάγει, καθ’ όσον εισπράττει, τά 
περισσεύοντα χρήμ,ατα, Θά λαμβάνν-, δέ δι’ έπιταγών ό,τι τή 
αναγκαίοι- καί ούτως έν ώ άφ’ ενός τό χρήμα δέν Θά μένη άτο
κον ούδ’ έπί μίαν ήμέραν, άφ’ ετέρου Θά λείψ-ρ ή αγοραπωλησία 
χρεωγράφων διά τάς καθημερινάς άνάγκας».

ι') Άφ’ ού μέχρι τοΰδε δέν ήδυνήθημ,εν νά έορτάσωμεν τήν 
πεντηκονταετηρίδα τής Εταιρίας , ώς έπραξαν καί άλλα ιδρύ
ματα, άς δημοσιευθή τουλάχιστον (έστω καί αργά) σύντομός τις 
έκθεσις των άπό τής συστάσεως αυτής μέχρι τοΰδε πεπραγμ.ένων 
καί άς δοΘή εις άνάμνησιν μετάλλιόν τι εις τούς εταίρους, κατα- 
σκευαζόμενον έξ ευτελούς μετάλλου καί αντί μικράς δαπάνης.

Περαίνοντες ήδη τήν παρούσαν, ήθέλομεν παραλείψει καθήκον 
άπαραίτητον , έάν μ.ή προκαλέσωμεν τάς ευχαριστίας τής συνε- 
λεύσεως πράς τό τέως διοικητικόν συμ,βούλιον διά τήν μεμετρη- 
μ-ένην τφ όντι διεύθυνσιν τών τής εταιρίας.

Έν Άθήναις τή 2 Φεβρουάριου 1891.

Ή έξελεγκτική επιτροπεία

Μ. Λαμπρυνιδης Δ. Γ. Μακκας Ν. Αναστασίου
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ΈρωτηΟεΐσα ύστερον ή Συνέλευσις ΰπο τοΟ Προέδρου 
ένέκρινε τούς τοΟ έτους λογαριασμούς.

ΙΙροτάσει δέ τοΟ Ν. 'Αναστασίου ή Συνέλευσις έδέχΟη 
νά κληΟή ΰπο τοΟ Συμβουλίου έκτακτος γενική συνέλευσις 
τών έταίρων, ίνα όιποφασίστ) έπί των προτάσεων τής Επι
τροπής ας διετύπωσεν έν τή έκΟέσει αυτής, τοΟτο οέ έντος 
δύο μηνών άπό σήμερον. Νά τυπωΟή οέ πρότερον καί δια- 
νεμηΟή ή έκΟεσις εις τούς εταίρους.

Είτα προέβη ή Συνέλευσις εϊς τήν έκλογήν τοΟ Προε
δρείου. Έψήφισαν έταΐροι 1G3.

Έλαβεν ώς Πρόεδρος ό Άλ. Κοντόατα,υλος ψήφ. 163
» ’Αντιπρόεδρος ό Χη. «ΙΚντεκλής........... » 103
» Γραμματεΰς ό Χ./%.·4ουμ<κνού8ης » 123
» Ταμίας ό Γ· ΛίεκολαεΠης.......... » 156

οίτινες καί άνεκηρύχΟησαν. Εν τή β? δέ ψηφηφορία έψή
φισαν έταΐροι 200, καί έλαβον ψήφους ώς σύμβουλοι

ό Αημ. Τσεβανόπουλος.................................... ψήφ. 127
ό Άχ. ΆγαΟόνςκος............................................ » 117
ό II. Ι4.αι6€α8όας.................................................... » 115
ό Λημ. «Ι»όλεος.................................................... » 114
ό Χτ. Αραγούμης............................................... » 107
ό <♦. Αίοιρούλης............................................... » 102
ό Άντ. Οικονόμος............................................... » 96

οΓτινες καί άνεκηρύγΟησαν ϋπό τοΟ προεδρεύοντος αντι
προέδρου Σπ. Φιντικλέους, καί ή Συνέλευσις διελύΟη περί 
ώραν 1 Ίν μ. μ.
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DPQTH ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣ1Σ TON ETAIPQN

Έν ΑΟήναις έν τώ Πανεπιστημίψ , τη 7ϊ Απριλίου 
1891, ημέρα Κυριακή, ώρα ΙΟβ προ μεσημβρίας, συνήλ- 
Οον οί έταΐροι προς συζήτησιν τών προτάσεων της έξελεγ- 
κτικής έπιτροπής προσκληΟέντες είς έκτακτον συνέλευσιν 
κατά την προηγηΟεϊσαν απόφασή τής συνελεόσεως τής 
3ί« Φεβρουάριου. ΙΙαρευρέΟησαν δέ έξ αυτών τεσσαρά
κοντα εξ.

Ό 11ρόεδρος τής Εταιρίας Λλ. Κοντόσταυλος έν πρώ- 
τοις ανέπτυξε τήν κρίσιν τοΟ Συμβουλίου έπί τών προτά
σεων τής έξελεγκτικής έπιτροπής, οία έν τή συνεδριάσει 
αύτοΟ τής 13β« Μαρτίου διετυπώΟη, ώς έξής'

Αξιότιμοι Κύριοι,

Ώς γνωρίζετε καί έκ τής προσκλήσεως ήτις άπεστάλη ΐδιαι- 
τε'ρως ΰμϊν, τό θέμα τής σημερινής έκτακτου συνελεύσεως ήμών 
είναι ή συζήτησις καί ή άπόφασις έπί τών προτάσεων τής εξε
λεγκτικής επιτροπής, τάς όποιας έχετε ύπ’ οψιν σας, διότι ή πε- 
ριίχουσα αΰτάς εκΘεσις, τυπωθεϊσα ιδιαιτέρως, διενεμήΟη ήδη 
ύμΐν.

Αί τοιαΟται συζητήσεις, αΐτινες άφορώσιν είς Θέματα άπτό- 
μενα, αμέσως ή έμμέσως, τού οργανισμού, δηλαδή τοΰ νόμου 
τής συντάξεως καί τής λειτουργίας παντός σωματείου, επιστη
μονικού ή άλλου, έννοεΐται πάντως ότι πρέπει να γίνωνται μετά 
πολλής τής προσοχής καί μετά πολλής τής περισκέψεως, διότι 
άλλως δΰνανται ν’ άπολήζωσιν είς αποτελέσματα αντίθετα έκεί- 
νων τά όποια έπιδιώκουσιν οί προκαλοϋντες τάς ζητήσεις ταύ-
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τας, δύνανται δηλαδή ν’ άπολήξωσιν εις αποτελέσματα τής επί 
τα χείρω μάλλον, άντί τής επί τά κρείττω, τροπής του καθε
στώτος.

Ταύτην λοιπόν την προσοχήν καί ταύτην τήν περίσκεψιν λαμ
βάνω τό θάρρος νά συστήσω καί εγώ πρός πάντας υμάς καί όσοε 
μέλλετε νά συζητήσητε καί ooot μέλλετε νά άποφασίσητε επί 
των, ώς ε’ίρηται, προταθεισών μεταρρυθμίσεων ή συμπληρώσεων 
του κειμένου οργανισμού τής ήμετέρας Εταιρίας.

Εις πάσας ταύτας τάς μεταρρυθμίσεις ή συμ.πληρώσεις καί έν 
πάση περιπτώσει άπαραίτητος καί άσφαλέστερος μεταξύ των 
άλλων οδηγός είναι, άναντιρρήτως, ή πείρα, ήτις προκύπτει έκ 
τής μέχρι τοΰδε εφαρμογής των έν ΐσχύι διατάξεων. Τούτου δέ 
τεθέντος, γίνεται δήλον, ότι ούδεμία τροποποίησις των οπωσδή
ποτε κειμένων ή παραδεδεγμένων πρέπει νά έπέρχηται, έπί τή 
βάσει γενικών μόνον θεωριών καί σκέψεων, άλλα πάντοτε καί 
προ πάντων αί τροποποιήσεις αύται πρέπει νά έπέρχωνται έπί 
τή βάσει, ούτως είπεΐν, τής άνάγκης, τής ύπό τών πραγμάτων 
ΰποδεικνυομένης.

’Επειδή δέ καί τό Συμβούλιον τής Εταιρίας ήμών καί ιδίως 
τά δύο άρχαιότερα καί σεβαστά μέλη αύτοΰ,ήτοι ό άντιπρόεδρος 
κ. Σ. Φιντικλής καί ό γραμματεύς κ. Στ. Κουμανούδης, οΐτινες 
άπό τής άναβιώσεως τής Εταιρίας, κατά τό έτος 1858, ουδέ
ποτε έπαυσαν μετέχοντα τής διευθύνσεως αυτής, έπειδή, λέγω, 
καί τό συμβούλιον τής Εταιρίας ήμών, κέκτηται οπωσδήποτε 
τό στοιχεΐον τούτο τής πείρας, περί τής. όποιας ειπον, σχετικώς 
πρός τήν σκοπιμότητα καί πρός τήν επάρκειαν τού κειμένου ορ
γανισμού, ώς ούτος ήρμηνεύθη καί έφηρμόσθη μέχρι τοΰδε, τού
του ένεκα, φρονοΰμεν, ότι δεν θά ήτο περιττόν καί άσύμφορον 
ν’ άκούσητε προηγουμένως καί τήν γνώμην αυτού, δηλαδή τού 
συμβουλίου, έπί έκάστης τών περί ών ό λόγος προτάσεων, άπο- 
δίδοντες άμα εις τήν γνώμην ταύτην καί τήν προσήκουσαν, διά 
τον έξηγηθέντα λόγον, σημασίαν.

Πρός τόν σκοπόν τούτον τό συμβούλιον έξήτασε καί Ιμελέ— 
τησεν έπισταμένως τάς προτάσεις ταύτας τής έξελεγκτικής έπι- 
τροπής καίπεριήλθεν εις ομόφωνον περί αυτών γνώμην. Τήν γνώ-
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(λην δε ταύτην ένετείλατο εις εμέ να υποβάλω ΰμϊν, όπερ θέλω 
πράξει ώς ο ιόν τε εύσυνόπτως, ακολουθών την τάξιν της άνα- 
γραφής έκάστης των προτάσεων τούτων.

Ή πρώτη αυτών έχει οΰτω (όρα αυτήν έν σελ. 50 τοΰ τεύ
χους ΰπό στοιχ. α). Την πρότασιν ταύτην τό συμβούλων απο
κρούει άδιστάκτως καί παμψηφεί, διότι θεωρεί, ότι τό άβέβαιον 
της Ικτάσεως καί της έκτελέσεως τών έργασιών της Εταιρίας 
δεν επιτρέπει τόν έκ τών προτέρων, έστω καί κατά προσέγγισιν, 
προσδιορισμόν της δαπάνης δι’ έκάστην τών έργασιών τούτων. 
Οΰτω π. χ. υπήρξαν έ'τη, καθ’ά έπεβλήθη σπουδαία σχετικώς 
δαπάνη πρός επισκευήν άρχαίων μνημείων καί υπήρξαν έτη, 
καθ’ ά ούδέν άπολύτως πρός τοιοϋτον σκοπόν διετέθη. ’Επίσης 
υπήρξαν έτη, καθ’ ά ούχί πάντη ασήμαντα ποσά κατεβλήθησαν 
πρός αγοράν άρχαίων, τό μέν ένεκα τής άξίας αυτών άπολύτου 
ή σχετικής, καί ώς έκ τής έλλείψεως δηλονότι τοιούτων τινών 
άρχαίων έν τοις μουσείοις ημών, τό δέ καί ΐνα προληφθή ή εις 
την άλλοδαπήν εξαγωγή αυτών καί υπήρξαν έτη καθ’ ά ελάχι
στης άξίας τοιαΰτα ήγοράσθησαν. ’Επίσης υπήρξαν έτη, καθ’ά 
προέβημεν εις σπουδαιοτάτας προκαταβολάς πρός τό δημόσιον 
εις άγοράν τόπων άναγκαίων δι’ άνασκαφάς καί υπήρξαν έτη 
καθ’ ά εις οΰδεμ.ίαν τοιαύτην προκαταβολήν προέβημεν. ’Επίσης 
υπήρξαν έτη, καθ’ ά, καίτοι ή άρχαιολογική Εταιρία έχει τήν 
άρχήν, νά μή άγοράζη ή ίδια, έν ΐδίω δηλαδή όνόματι καί δι’ 
’ίδιον λογαριασμόν, τόπους πρός άνασκαφάς, υπήρξαν, λέγω, 
έτη, καθ’ ά ήναγκάσθη ούδέν ήττον νά παραβή τήν άρχήν ταύ
την καί νά προβή εις τοιαύτας άγοράς, διότι άλλως έδει νά 
μείνη άσυντέλεστος άρξαμένη άνασκαφή, ή έκινδύνευον νά μεί— 
νωσι διά παντός τεθαμμ.ένα σπουδαία μνημ,εΐα τής άρχαιότητος, 
ώς τούτο συνέβη έν Έλευσΐνι, έν Ώρωπίικ, έν αύταϊς ταΐς Άθή- 
ναις καί τά τοιαΰτα.

"Οπως πεισθήτε δέ έτι μ,άλλον περί τοΰ άδυνάτου ή τουλάχι
στον άσυμφόρου τής συντάξεως καί έπιψηφίσεως ύπό τής συνε- 
λεύσεως έτησίου προϋπολογισμ-οΟ τών δαπανών τής Εταιρίας, 
άρκεΐ νά παρατηρήσωμεν,ότι τό συμβούλιον πολλάκις χάριν ιδίας 
άδηγίας, άπεπειράθη νά συντάξν) καί συνέταξε τοιοϋτον κατά
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προσέγγισιν προϋπολογισμόν , τον όποιον όμως , αύτό το ίδιον, 
εύρέθη εις την άναπόδραστον άνάγκην ευθύς αμέσως νά παρα
βιάσει καί άνατρέψγι.

"Αλλως τε καί εις την ουσίαν της προτάσεως ταύτης, περί 
τής έπιψηφίσεως ετησίου προϋπολογισμού,άφορώντες, δέν εύρίσκο- 
μεν λόγον τινά προκύπτοντα έκ των μέχρι τοϋδε γενομένων,ήτοι 
έκ της μέχρι τοϋδε διαχειρίσεως του συμβουλίου, όστις νά συνη
γορεί υπέρ της σκέψεως της προτεινομένσς καινοτομίας, διότι ου
δέποτε μέχρι τοϋδε ούτε πόρρωθεν ύπεδείχθη , ότι τά κατά και
ρούς συμβούλια της Εταιρίας προέβησαν εις άτοπον η όπωςδή- 
ποτε έπιβλαβή χρήσιν τής ύπό τοΰ κειμένου οργανισμού παρεχο- 
μένης αΰτοϊς έλευθερίας, ώστε νά δικαιολογήται έντεΰθεν ή προ- 
τεινομένη νϋν δέσμ,ευσις αυτών, ώς έκ τής όποιας θά άπέβαινεν 
αναγκαία ή σχεδόν διαρκής παρουσία καί συνεργασία τής συνε- 
λεύσεως.

Ό δέ λόγος τής λογιστικής τάξεως καί τοΰ λογιστικοΰ ελέγ
χου, όστις, κατά θεωρίαν, δύναται νά προταθή υπέρ τής άπο- 
δείξεως τής άνάγκης τής συντάξεως καί έπιψηφίσεως προϋπολο
γισμού, έπίσης δέν φαίνεται, ότι υποστηρίζεται ύπό των πραγ
μάτων, διότι ούδεμία ουδέποτε έξελεγκτική έπιτροπή, άπήντησε 
μέχρι τοϋδε πρόσκομ-μά τι ή καί απλώς δυσκολίαν,τήν έλαχίστην, 
πρός έξέλεγξιν τών λογαριασμών τοΰ συμβουλίου, ένεκα τής περί 
ής πρόκειται έλλείψεως προϋπολογισμοΰ.

"Αλλως τε τά κεφάλαια τών δαπανών τής Εταιρίας, είσί τόσψ 
περιωρισμένα τον αριθμόν, ώστε ό λόγος ούτος τής λογιστικής 
τάξεως καί τοΰ λογιστικοΰ ελέγχου καί καθ’εαυτόν εξεταζόμενος, 
δέν δύναται νά θεωρηθή, ότι έχει σημασίαν τινά ένταΰθα.

Έν τέλει δέ καί ώς έκ περισσοΰ, παρατηρώ, ότι ή πρότασις 
αΰτη περί τής συντάξεως καί έπιψηφίσεως ύπό τής συνελεύσεως 
τών εταίρων έτησίου προϋπολογισμού, δέν προτείνεται κατά πρώ
τον σήμερον, αλλά προύτάθη πολλάκις, μάλιστα δέ έν έτει 1887, 
ότε καί λίαν ευρέως συνεζητήθη καί πάντοτε άπερρίφθη ύπό τών 
συνελεύσεων.

Ή δεύτερα τών έν λόγφ προτάσεων έχει οϋτω (όρα αυτήν έν
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σελ. 50 ύπό στοιχ. β). Καί τήν πρότασιν ταύτην, άδιστάκτως 
καί παμψηφεί, αποκρούει το συμβούλιον, διότι

α.') Αϊ έκάστοτε έπιχειρούμεναι άνασκαφα! δεν έχουσι πάν
τοτε, η [/.άλλον λίαν σπανίως δύνανται να έχωσι, τοιαύτην ση
μασίαν, ώστε ν’ άπασχολώσιν άποκλειστικώς τό συριβούλιον.

β') Παρουσιάζονται πολλάκις προσκόμματα άνυπέρβλητα έμ- 
ποδίζοντα την πρόοδον τής άρξαμένης άνασκαφής καί έπιβάλ- 
λοντα την διακοπήν αυτής, ώς π.χ. ή εγερσις άζιώσεων κατοχής 
καί κυριότητος επί των οικείων γηπέδων, έριδες περί τον προσ
διορισμόν του τιμήματος αυτών, άμφισβήτησις τής ιδιοκτησίας 
ενεκα εκκρεμούς περί αυτής δίκης καί τά τοιαϋτα καί

γ') Αί άναγκαΐαι ύπό των διευθυνόντων την άνασκαφήν παρα
τηρήσεις καί ή άπαιτουμένη περί αυτών προσοχή καί άκρίβεια, 
δεν έπιτρέπουσι πάντοτε καί ώς έπί τό πολύ μάλιστα , τήν έν 
τάχει προβαίνουσην καί ούτως είπεϊν άθρόαν εργασίαν.

Ή τρίτη τών αυτών προτάσεων έχει ούτω (όρα αυτήν έν 
σελ. 50 ύπό στοιχ. γ).

Ή προτεινομένη δημοσίευσις τών εκθέσεων τών έφορων, μετά 
τών συνοδευόντων αύτάς πινάκων έν τή ’Αρχαιολογική Έφημερίδι 
καί ούχί έν τφ τεύχει τών πρακτικών, γίνεται, ώς έπί τό πολύ, 
σχετικώς προς τάς σπουδαιοτέρας τών άνασκαφών, καθόσον αί 
έπιτομώτεραι μόνον τών έκθέσεων τούτων δημοσιεύονται έν τοϊς 
πρακτικοΐς, αί δέ λεπτομερεστεραι έν τή ’Αρχαιολογική Έφη
μερίδι. "Αλλως τε ό λόγος δι’ όν γίνεται ή πρότασις αύτη, περί 
τής δηαοσιεύσεως τών έκθέσεων τών έφορων έν τή ’Αρχαιολογική 
Έφημερίδι καί οστις έπί λέξει έχει ούτως : (( όπως λαμβάνν) 
γνώσιν τών έργασιών μας ού μόνον οΐ συνδρομηταί, άλλα καί 
πάς φιλάρχαιος » τυγχάνει όλως ανυπόστατος, διότι, ώς ή Έ- 
φημερίς ούτω καί τά Πρακτικά τής Εταιρίας έκτίθενται έπίσης 
εις πώλησιν καί δύνανται επομένως, καθ’ όν τρόπον καί έκείνη, 
ύπό παντός ν’ άποκτηθώσιν.

Ή τέταρτη τών αυτών προτάσεων έχει ούτω (όρα αυτήν έν 
σελ. 50 ύπό στοιχ. δ).

Καί τό μεν πρώτον έδάφιον ήτοι όπως μη λαμβάνωσιν οί ε
ταίροι δωρεά? τά Πρακτικά, άπεκρούσθη ώς ένέχον παραγνώρι-
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σιν αύτοΰ του σκοπού της έκδόσεως των πρακτικών, όστις κεΐ- 
ται εις την ύπό του συμβουλίου όφειλομένην λογοδοσίαν πρός 
τους εταίρους, περί των ΰπ’ αύτής κατά το έτος πεπραγμένων, 
όθεν επεται, ότι ταΰτα πρέπει να διανέμωνται δωρεάν αύτοΐς.

Το δέ δεύτερον εδάφιου , το περιέχον την αΐτίασιν περί του 
πολυτελούς της έκδόσεως της ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος, άπε- 
κρούσθη, διότι τό συμβούλιου ουδόλως ευρίσκει πολυτελή την έ'κ- 
δοσιν ταύτην της Έφημερίδος. "Αλλως τε θεωρεί ότι διά της 
εύτελεστέρας καί πενιχροτέρας έκδόσεως της ’Αρχαιολογικής Έ- 
φημερίδος θά έδίδετο εις τούς ξένους εύλογος άφορμή κατηγορίας 
ημών επί άμουσία καί άπειροκαλίγ, εις έποχήν, καθ’ ην τό ευ
πρεπές καί τό φιλόκαλου θεωρείται, πανταχου του πεπολιτισμέ- 
νου κόσμου, στοιχείου απαραίτητον της έκδόσεως παντός συγ
γράμματος καί ιδίως εκείνων τά όποια άφορώσιν εις την τέχνην.

Ή πέμπτη τών αυτών προτάσεων έ'χει ουτω (όρα αύτήν έν 
σελ. 50 ύπό στοιχ. ε).

Καί την πρότασιν ταύτην άδιστάκτως καί παμψηφεί, απο
κρούει τό Συμβούλιου , διότι ό νυν συντασσόμενος καί τηρούμε
νος Ιν τω Μουσείω κατάλογος , όστις , ώς γνωρίζετε, καλείται 
ευρετηρίου, σκοπόν κύριον έ'χει, την ώς οίόν τε ακριβή περιγρα
φήν έκάστου άντικειμένου έπί τω τέλει τής (όεβαιώσεως τής 
εισαγωγής και τής διατηρήσεως , τουτέστι τής ύπάρξεως αύτοΰ 
έν τω Μουσείω. Ό τοιοϋτος δέ κατάλογος έν ω άφ’ ενός είναι 
λίαν έκτεταμένος, άποτελούμενος έκ πολλών ογκωδών τόμων, ού 
ή δημοσίευσις μεγάλην θά άπήτει δαπάνην, θ’άπέβαινεν έξ ετέ
ρου άχρηστος εις τούς έπισκεπτομένους τά Μουσεϊον, οιτινες αντί 
τής είρημένης περιγραφής έκάστου αντικειμένου , τής όποιας ού- 
δεμίαν θά είχον ανάγκην , ώς έ'χοντες αυτό τά περιγραφόμενον 
άντικείμενον ύπ’ όψιν αυτών , θά έπεθύμουν άλλας περί αύτοΰ 
πληροφορίας καί έξηγήσεις. Άλλ’ όπως κατασκευασθή τοιοϋτος 
κατάλογος, χάριν τοΰ έπισκεπτομένου τό Μουσείου κοινοΰ,άπαι- 
τεΐται, πλήν τής δαπάνης καί μακρά συγγραφική έργασία, πρός 
ήν δέν έξαρκεΐ τά νΰν ύπάρχον προσωπικόν τοΰ Μουσείου.

"Αλλως τε ό τοιοϋτος κατάλογος θά ήτο πρόσκαιρου μόνον 
χρησιμότητος, διότι όταν καταρτισθή τελειότερου κατά τό δυ
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νατόν το Μουσεϊον , το όποιον εξακολουθεί όσημέραι πλουτιζό- 
μενον καί κρεθγί ότι έπέστη ή ώρα της παραδόσεως αύτοΰ εις την 
Κυβέρνησιν , ή σειρά καί ή τάξις των εν αύτψ άποτεθειμένων 
αρχαίων, θα μεταβληθή έξ ολοκλήρου.

Ή έκτη των αυτών προτάσεων έχει οΰτω (όρα αυτήν έν σελ. 
50 υπό στοιχ. ς·).

Ή πρότασις αύτη είναι αληθώς σύμφωνος προς τό 10ον άρθρον 
του οργανισμού , άλλ’ επίσης αληθές είναι ότι ουδέποτε μέχρι 
τοΰδε ή διάταξις τοΰ άρθρου τούτου έξετελέσθη, αυτό δέ τούτο, 
οτι ουδέποτε ή διάταξις αΰτη έξετελέσθη , άποδεικνύει , ώς 
νομίζομεν, ότι ή άνάγνωσις άρχαιολογικών διατριβών, δεν έθεω- 
ρήθη άνήκουσα εις τα ουσιώδη έ'ργα τής Εταιρίας , ώς ταΰτα 
διά τοΰ χρόνου ύπό τών πραγμάτων καθωρίσθησαν καί καθ’ ά ό 
κύριος τής Εταιρίας σκοπός δεν κεϊται εις τήν ερμηνείαν τών 
άνευρισκομένων λειψάνων ή μνημείων τής άρχαιότητος, άλλ’ εις 
τήν άνεύρεσιν καί τήν διάσωσιν αυτών. ’Άλλως τε, ότι ή περί 
ής πρόκειται διάταξις τοΰ άρθρου 10ου άνεγράφη οίονεί έν παρόδφ 
έν τφ όργανισμω, γίνεται δήλον καί Ικ τοΰ ίλλιποΰς αυτής σχε- 
τικώς πρός τε τάν έ'χοντα τό δικαίωμα εις τοιαΰτα αναγνώσματα 
καί πρός τάν τεταγμένον νά έγκρίνη καί έπιτρέπγι τήν άνάγνω- 
σιν αυτών. Έν τελεί δέ είναι παρατηρητέον , ότι όπως καί άν 
θεωρηθώσιν έ'χοντα τά περί τούτου εϊς τάν θέλοντα νά προβή εις 
τήν δημοσίευσιν τοιούτων άρχαιολογικών διατριβών, υπάρχει έν 
πάση περιπτώσει ανοικτόν καί πρόχειρον τό μέσον τής ’Αρχαιο
λογικής Έφημερίδος.

Ή έβδομη τών αυτών προτάσεων έχει οΰτω (όρα αυτήν έν 
σελ. 50 ύπό στοιχ. ζ).

Καθόσον άφοργ εϊς τήν ένταΰθα γεπκώς καί άορίστως προτει- 
νομένην άναθεώρησιν τοΰ όργανισμοΰ, οΰδέν έχομεν νά παρατη- 
ρήσωμεν, μετά τήν έν προοιμίω έξηγηθεισαν μάλιστα γνώμην 
τοΰ συμβουλίου, περί τών όρων, ΰφ’ οΰς πρέπει νά γίνωνται αί 
τοιαΰται τροποποιήσεις, διότι έάν κατά τά προειρημένα ταΰτα, 
ό ασφαλέστερος πρός τάς τοιαύτας τροποποιήσεις οδηγός πρέπει 
νά θεωρήται ή έκ τής προηγουμένης έφαρμογής τών έν ίσχύϊ 
διατάξεων προκύπτουσα πείρα καί ή έντεΰθεν επομένως ύπ’ αύ-
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των των πραγμάτων έπιγιγνομένη ύπόδειξις των έπενεκτέων 
τροποποιήσεων, καθίσταται δήλον, ότι οΰδεμίαν τοιαύτην πρό- 
τασιν, ήτις δεν προτείνεται ώριύμέγως καί είδιχως, είναι δυνα
τόν νά λάβωμεν ύπ’ οψει. Παρατρέχοντες επομένως την γενικήν 
καί αόριστον ταύτην προς άναθεώρησιν πρότασιν προβαίνομεν εις 
την έξήγησιν τής γνώμης ημών επί των δύο άλλων έν τή αυτή 
προτάσει περιεχομένων ειδικών καί ώρισμένων τροποποιήσεων, 
έξ ών ή μέν πρώτη άναφέρεται εις τάν τρόπον τής εκλογής τής 
εξελεγκτικής επιτροπής, ή δέ δευτέρα εις την διάρκειαν καί την 
δικαιοδοσίαν αυτής.

Καί καθ’ όσον μεν άφορα εις την πρώτην, τό συμβούλιον δέ
χεται αυτήν καθ’ ολοκληρίαν, διότι καί αυτό τό ίδιον ύπό τών 
άείποτε συμβαινόντων κατά τήν εκλογήν τής εξελεγκτικής επι
τροπής όδηγούμενον, προ καιρού είχεν αναγνωρίσει τήν ανάγκην 
τής τροποποιήσεως ταύτης, καθ’ ήν ή περί ής ό λόγος εκλογή, 
πρέπει νά γίνηται διά μυστικής ψηφοφορίας καί πρά τής άνα- 
γνώσεως τής λογοδοσίας τοΰ συμβουλίου.

Καθόσον δέ άφορόί εις τήν δευτέραν, τό συμβούλιον δέχεται 
αυτήν επίσης καί μετά χαράς μάλιστα, άλλ’ ύπό τινα περιορι
σμόν, τον όποιον πάντες, βεβαίως, θελετε έγκρίνει. Τό συμβού
λιον δηλαδή δέχεται όπως τό δικαίωμα τής έποπτείας τής εξε
λεγκτικής έπιτροτής διαρκή έφ’ όσον χρόνον καί ή διοίκησες τοΰ 
συμβουλίου καί δέχεται επίσης τό άποδιδόμενον εις τήν αυτήν 
έπιτροπήν δικαίωμα τοΰ οπωσδήποτε ένασκουμένου ύπ’ αυτής 
ελέγχου καθ’ όλον τον εΐρημένον χρόνον. ’Αλλά τόν έ'λεγχον τού
τον νομίζει, ότι πρέπει νά περιορίση εις τά τής χρηματιστι- 
κής διαχειρίσεως καί τών έν τώ Μουσείω είσαγομένων άρχαίων 
καί ν’ άποκλείσν] αυτόν πασών τών άλλων εργασιών του συμ
βουλίου, διότι άλλως τό συμβούλων θά διετέλει ύπό τήν κηδε
μονίαν τής εξελεγκτικής επιτροπής, ήτις θά ήτο ή πράγματι τά 
τής Εταιρίας κυβερνώσα άρχή, έκμηδενιζομένου ούτως σχεδόν 
όλοτελώς του συμβουλίου.

Ή όγδοη τών αυτών προτάσεων έ'χει ούτω (όρα αυτήν έν 
σελ. 51 ύπό στοιχ. η).

Ή προτεινομένη αύτη παράτασις τής διάρκειας τοΰ συμβου-
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λίου, δεν έγκρίνεταε, διότι δσιρ βραχύτερος εϊναι ό χρόνος, εις ον 
άναφέρεται ή έκάστοτε λογοδοσία, τόσιρ αύτη αποβαίνει λεπτο- 
ριερεστέρα καί τόσφ ό έ'λεγχος των πεπραγμένων γίνεται ευχερέ
στερος άμα καί ακριβέστερος.

“Αλλως τε, καθόσον άφορα εις τό αληθώς λυσιτελές, της ώς 
δυνατόν μακροτέρας διατηρήσεως των μελών τοϋ συμ,βουλίου 
πρός γνώσιν τών προηγουμένων καί συνεχείαν τών παραδόσεων 
τής υπηρεσίας, ό κείμενος οργανισμός προΰνόησεν έπαοκώς περί 
αυτής, άπαγορεύσας την έξ ολοκλήρου άνανέωσιν του συμβου
λίου καί διατάξας όπως τρία τουλάχιστον μέλη έκ τών τοΰ πα
λαιού συμβουλίου διατηρώνται πάντοτε έν τώ νέφ. Σχετικώς δέ 
πρός τούτο είναι σημειωτέον ότι ουδέποτε, μέχρι τοΰδε παρέστη 
ή ανάγκη τής έκτελέσεως τής διατάξεως ταύτης, διότι καθ' δ- 
λας τάς απ’ αρχής έκλογάς, τα. έκ νέου εκλεγόμενα μέλη τοΰ 
παλαιού συμβουλίου άπετέλεσαν την πλειονοψηφίαν έν τφ νέφ.

Ή έχτάτη τών αυτών προτάσεων έχει ούτω (δρα αυτήν έν 
σελ. 51 ύπό στοιχ. θ).

Ή πρότασις αυτή, ώς έκ τής έναργείας του ωφελίμου αυτής, 
είναι ανεπίδεκτος δισταγμού καί ή έκτέλεσις έπεδιώχθη πάντοτε 
ύπό τοΰ συμβουλίου, τό όποιον άλλοτε έπί μακράν σειράν έτών, 
διετήρει τοιοΰτον άνοικτόν λογαριασμόν παρά τινι τών ένταΰθα 
τραπεζών, τάν όποιον είχε κλείσει άποσύρασα τά χρήματα τής 
Εταιρίας, λόγω ασφαλείας αυτών ένεκα τών τότε χρηματιστι- 
κών περιστάσεων. Έκτοτε τό συμβούλιον δεν έπαυσε προσπα
θούν νά άνοιξη τοιοΰτον λογαριασμόν παρά τή ’Εθνική Τραπέζη, 
ήτις δμως ήρνεϊτο νά πράξη τοΰτο, ότέ μεν απολύτως, ότέ δέ 
ΰφ’ οΰς δρους τό συμβούλιον δεν έθεώρει συμφέροντας αύτώ. Νΰν 
δέ πάλιν τό συμβούλιον, διά τοΰ άξιοτίμου ταμίου τής Εται
ρίας διατελεϊ εις διαπραγματεύσεις μετά τε τής Εθνικής Τρα- 
πέζης καί μετ’ άλλων ένταΰθα τραπεζών πρός έπίτευξιν τοΰ έν 
λόγω σκοποΰ.

Ή όεχάτη τέλος τών αυτών προτάσεων έχει ούτω (δρα αυ
τήν έν σελ. 51 ύπό στοιχ. ι).

Καθόσον άφορ^ εις την πρότασιν ταύτην περί δημοσιεύσεως 
συντόμου ιστορικής έκθέσεως τών άπό τής συστάσεως τής Έται*
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ρίας (Λεχρι τοϋδε πεπραγμένων, το συμβούλων θεωρεί την έκτέ- 
λεσιν αυτής δλως περιττήν, άφοΰ ΰπάρχουσι τα έτησίως Ικδιδό- 
μενα πρακτικά της Εταιρίας, έν οίς ό βουλόμενος δύναται να 
εύργ) πάσαν δυνατήν περί των πεπραγμένων τούτων πληροφο
ρίαν. Έάν δέ ύπάργη τις ό θεωρών οπωσδήποτε χρήσιμον την 
δημοσίευσιν τοιαύτης επίτομου ιστορικής έκθέσεως, δύναται ίδιω- 
τικώς νά προβή εις αυτήν, ώς έπραξεν άλλοτε ό μ,ακαρίτης Εύθ. 
Καστόρχης έν έτει 1879.

Καθόσον δ’ άφορ^ εις την έκκοπήν καί διανομήν εις τούς εταί
ρους μεταλλίου, προς άνάμνησιν τής συμπράξεως αυτών εις τά 
τής Εταιρίας, τό συμβούλων θεωρεί έπίσης καί αυτό καί ανε
ξαρτήτως τής δαπάνης, όλως περιττόν, διότι ευρίσκει, οτι διά 
τής κατ’ έ'τος γιγνομένης άναγραφής τών ονομάτων τών εταί
ρων έν τοϊς πρακτικοΐς, παρέχεται εις αυτούς το έπιζητούμενον 
μέσον τής άναμνήσεως καί ύπό τύπον μάλιστα πολλώ γενικώτε- 
ρον καί διαρκέστερον.

ΆφοΟ, ώς έκ τών ανωτέρω δήλον γίνεται; δυο τών προ
τάσεων της Εξελεγκτικής έπιτροπής έγένοντο δεκταί ύπό 
τού Συμβουλίου, αί δέ άλλαι άπεκρούσθησαν, ό Πρόεδρος 
προσεκάλεσε τούς εταίρους νά ψηφίσωσι χωριστά έπί μιας 
έκάστης κατά σειράν άπό της πρώτης άρχόμενοι. Άλλ’ 
έξηνέχθησαν περί τούτου διάφοροι γνώμαι ύπό τε τών έλεγ- 
κτών καί ύπ’ άλλων έταίρων , καί τέλος έψηφίσθη ή έξης 
πρότασις καί έγένετο δεκτή' τό Συμβούλιον νά έκλέξη δύο 
έκ τών έαυτου μελών καί τρεις τών άλλων έταίρων, οίτι- 
νες συνελθόντες έν έπιτροπή νά διατυπώσωσι σχέδιον με
ταβολών έπενεκτέων εις τον όργανισμόν τής Εταιρίας, ό- 
περ νά ύποβάλη ή Έπιτροπή εις τήν συνέλευσιν τών έταί- 
ρων συγκληθησομένην τή α’ Κυριακή του προσεχούς 'Ιου
λίου, μίαν δ’ έβδομάδα πρότερον νά διανεμηθή εις τούς 
έταίρους έντυπον τό ώς άνωτέρω καταρτισθησόμενον ύπό 
τής Επιτροπής σχέδιον. Ή συνέλευσις διελύΟη περί ώραν

1 V2 μ- μ· ________
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Κατά τήν ανωτέρω άπόφασιν της Συνελεύσεως συνελ- 
θόν το Συμβούλιου τήν 9Ίν ’Απριλίου χατήρτισε τήν προς 
σύνταξιν σχεδίου όργανισμοΟ έπιτροπήν , έκλέξαν έκ μεν 
των μελών αύτοΟ τον αντιπρόεδρον Σπ. Φιντικλέα καί τον 
Στ. Δραγούμην έκ δέ των άλλων εταίρων τούς κ. κ. Β. 
Λάκωνα, Γ. Μελισσουργον καί Ίω. Πρωτόδικον. Ή έπι- 
τροπή αΰτη έξεπόνησε καί έπέδωκεν εις τό Γραφείου τής 
Εταιρίας τή 20ί Μα'ιου τό έξης σχέδιου*

ΣΧΕΔΙΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ι

Ή εταιρία ύπό τήν προστασίαν τής Α. Μ. του Βασιλέως σκο
πόν έχει νά συντελή διά παντός τρόπου εις τήν άνεύρεσιν, συλ
λογήν, συντήρησιν, κατάταξιν, επισκευήν καί επιστημονικήν έρευ
ναν των αρχαιοτήτων, καί ιδίως των Ελληνικών, έτι δέ καί εις 
δημοσιεύσεις άρχαιολογικάς.

2
Οί συνιστώντες τήν εταιρίαν διαστέλλονται εις εταίρους τα

κτικούς, άντεπιστέλλοντας καί έπιτιμίους. Ό αριθμός των τακτι
κών καί τών επιτιμίων είναι αόριστος. Ό δέ τών άντεπιστελ- 
λόντων ορίζεται εις εξήκοντα.

3

Οί τακτικοί συντελοΰσιν εις τόν σκοπόν τής εταιρίας δι’ ετήσιας 
χρηματικής εισφοράς κατ’ έλάχιστον όρον δραχμών εΐκοσιπέντε.

Οί άντεπιστέλλοντες εκλέγονται έκ τών εν τή αλλοδαπή Έλ-
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ληνών η αλλοδαπών, συντελούντες μόνον επιστημονικής εις τό έρ- 
γον της εταιρίας.

Έπιτίμιοι δ’ ονομάζονται οί διά τό έπιστημονικόν η τό κοι
νωνικόν αυτών άξίωμα έν Έλλάδι η καί εξω αυτής δυνάμενοι 
να συντελέσωσιν εις προστασίαν καί προαγωγήν της εταιρίας.

4

Τους τακτικούς εταίρους εκλέγει τό συμβούλιον της εταιρίας 
έπί τη εγγράφω προτάσει δύο εταίρων έν μυστική ψηφοφορία.

Ό κατά την ψηφοφορίαν μη τυχών τών ψήφων τών δύο τρί
των του όλου αριθμού τών μελών τού συμβουλίου λογίζεται άπερ- 
ριμμένος καί μόνον μετά παρέλευσιν έτους επιτρέπεται νά προ- 
ταθή πάλιν κατά τόν αυτόν τρόπον εις την ψήφον τού συμβουλίου.

5

Ό ούτως εκλεγείς αναγράφεται εις τούς τακτικούς εταίρους, 
λαμβάνων καί τό προσήκον δίπλωμα, μόνον μετά την καταβολήν 
εισιτηρίου εισφοράς δραχμών τριάκοντα, προς .τη έν άρθρω 3 
ώρισμένη ένιαυσία.

6
Ό τακτικός εταίρος ό μη καταβαλών την ένιαύσιον εισφοράν 

μέχρι της ημέρας της πρός άκρόασιν της λογοδοσίας τού συμ
βουλίου ετήσιας συνελεύσεως τών εταίρων άποστερεϊται τού δι
καιώματος της ψήφου έν τη συνελεύσει. Διαγράφεται δέ καί έκ 
τού καταλόγου τών εταίρων, αν έγγράφως υπό τού συμβουλίου 
προσκληθείς, ρητώς άρνηθη την καταβολήν η σιωπηση έπί δύο 
μήνας άπό της ημέρας της παραδόσεως της προσκλήσεως.

Ό οΰτω διαγράφεις μόνον διά νέας κατά τό άρθρον 4 έκλο- 
γης δύναται ν’ άναγραφη καί πάλιν εις τούς εταίρους.

Οί έπί εΐκοσιπενταετίαν συνεχή τακτικώς καταβαλόντες την 
εισφοράν, ώς καί οί άπαξ προσενεγκόντες υπέρ τάς χιλίας δραχ- 
μάς, λογιζόμενοι διηνεκείς εταίροι, δεν ύπόκεινται εις διαγραφήν.

Διά λόγους διαγωγής άσυμβιβάστου πρός την έν τη εταιρία 
θέσιν αυτού έπιτρέπεται ή διαγραφή παντός τακτικού εταίρου 
Οπό τού συμβουλίου έν μυστική, ψηφοφορώ έπί τη έγγράφψ προ-

— 64 —
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τάσει δύο εταίρων, διά των 3/4 του όλου άριθ[Λου των μελών τού 
συμβουλίου. Ό οΰτω διαγράφεις εταίρος δεν έπιτρέπεται νά προ- 
ταθή έκ νέου.

7

Οί άντεπιστέλλοντες καί οί έπιτίμιοι εταίροι εκλέγονται ύπό 
του συμβουλίου διά φανερας ψήφου καί απολύτου πλειοψηφίας 
των παρόντων κατά τήν συνεδρίασιν μελών του συμβουλίου.

8
Ή εταιρία ονομάζει καί έπιτιμίους προέδρους μέχρι πέντε, 

ωσαύτως δέ καί άνππροέδρους μέχρι πέντε έκλεγομένους ύπό του 
συμβουλίου κατά τον έν τφ προηγουμ-ένφ άρθρω τρόπον.

9

Ή διεύθυνσις των εργασιών τής εταιρίας ανατίθεται εις συμ- 
βούλιον ένδεκαμελές συνιστώμενον έξ ενός προέδρου, ενός αντι
προέδρου, ενός γραμματέως, ενός ταμίου καί επτά συμβούλων 
έκλεγομένων κατ’ έτος έν γενική συνελεύσει τών εταίρων κατά 
τά έν άρθρω 23 ώρισμένα.

10
Τό συμβούλιον βουλεύεται καί ένεργεϊ όσα συντείνουσι προς έκ- 

τέλεσιν του σκοπού καί άνάπτυζιν τής εταιρίας' παραδέχεται 
νέους εταίρους, κατά τά άρθρα 3 εως 8' φροντίζει περί πόρων 
χρηματικών καί τής σκοπίμου αυτών χρήσεως, κατά τά κατω
τέρω είδικώτερον οριζόμενα' άποφαίνεται έπί τών εις τήν εται
ρίαν γενομένων δωρεών ή άλλων προσφορών καί περί καταλλήλου 
διαθέσεως αυτών συνεννοείται μετά του έπί τής Δημοσίας έκ- 
παιδεύσεως καί τών Εκκλησιαστικών 'Γπουργείου περί άνασκα- 
φών ή έπισκευών άρχαιοτήτων καί προτείνει εις αυτό γνώμ,ην 
περί παντός ό,τι συντελεί πρός ρύθμισιν τών έν Έλλάδι αρχαιο
λογικών πραγμάτων επιχειρεί άνασκαφάς1 αγοράζει παντός εί
δους αρχαία, κινητά καί άκίνητα πρός διάσωσιν αυτών καί πλου
τισμόν του μουσείου τής εταιρίας' παρέχει χρηματικήν επικου
ρίαν χάριν άρχαιολογικών άνασκαφών έν τε τή ήμεδαπή καί τή 
αλλοδαπή' φροντίζει περί τής έπιστημονικής τών αρχαιοτήτων

5
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έξετάσεως άνατιθέμενον αυτήν εις μέλη του συμβουλίου ή εις άλ
λους αρμοδίους άνδρας καί περί δημοσιεύσεως άρχαίων επιγραφών, 
εξηγήσεων καί απεικονίσεων παντός είδους μνημείων καί καθόλου 
αρχαιολογικών διατριβών, κατά τά ιδίως έκάστοτε οριζόμενα- 
έπιμελεϊται τής τακτικής έκδόσεως τής αρχαιολογικής έφημερί- 
δος, κατά ειδικόν κανονισμόν παρ’ αϋτοΰ του συμ-βουλίου καταρ- 
τιζόμενον καί τής έκδόσεως τών εκθέσεων, περί ών γίνεται λόγος 
έν τφ άοθρω 22, μετά παντός χρησίμου πίνακος καί παραρτή
ματος καί μετά καταλόγου τών εταίρων.

11
Τό συμβούλιον συνέρχεται κατά πρόσκλησιν του προέδρου δίς 

του μηνός καί οσάκις παρά δύο συμβούλων ζητηθή. Συνεδριάζει 
δ’ έν άπαρτίγ άποτελουμέννι έκ του ήμίσεος πλέον ενός του όλου 
άριθμοϋ τών μελών αυτού καί μετά σύσκεψιν αποφασίζει περί 
παντός ζητήματος δι’ απολύτου πλεωψηφίας τών παρόντων με
λών, πλήν όπου άλλως ειδική διάταξις του οργανισμού τούτου 
ορίζει.

Αί πράξεις τού συμβουλίου αναγράφονται έν βιβλίω πρακτι
κών ήριθμημένω καί μεμονογραφημένω υπό του προέδρου αυτού, 
τηρουμένω δέ υπό τού γραμματέως, άναγινώσκονται δέ καί έπι- 
κυρούνται έν υστέρα συνεδριάσει διά τών υπογραφών τών κατά 
ταύτην παρόντων μελών.

12
Ό γενικός έφορος τών αρχαιοτήτων, έχει δικαίωμα μετοχής 

εις τάς διασκέψεις τής εταιρίας και τού συμβουλίου αυτής, καλεί
ται έκάστοτε εις τάς συνεδριάσεις, άλλ’ έχει μόνον ψήφον συμ
βουλευτικήν, καί έκ τής άπουσίας αυτού δεν έπέρχεται άναβολή 
τών έργασιών.

13

Ό πρόεδρος διευθύνει τάς συζητήσεις τού τε συμβουλίου καί 
τής συνελεύσεως τών εταίρων, υπογράφει πάντα τά έγγραφα έν 
Ονοματι τής εταιρίας, άντιπροσωπεύει αυτήν ένώπιον τών δικα
στηρίων καί πάσης άλλης άρχής καί συγκαλεϊ τους εταίρους εις
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τάς τακτικάς γενικάς συνελεύσεις, τη επινεύσει δε τοΰ συμβουλίου 
καί εις εκτάκτους.

14

Ό άντιπρόεδρος άναπληροϊ έν πασι τον πρόεδρον κωλυόμενον 
η άπόντα.

15

Ό γραμματεΰς συντάσσει τά πρακτικά, τηρεί την «αλληλο
γραφίαν της εταιρίας, συνυπογράφει πάντα τά ΰπό τοΰ προέδρου 
ύπογραφόμενα έγγραφα, συντάσσει καί έγκριθεϊσαν ΰπό του συμ
βουλίου άπαγγε'λλει ενώπιον της συνελεύσεως την έκθεσιν των 
ενιαυσίων έργων της εταιρίας, έχει την άνωτάτην έποπτείαν της 
βιβλιοθήκης καί τοΰ μουσείου τής εταιρίας.

16

Ό ταμίας διευθύνει τά των λογαριασμών, επιμελείται τών 
εισπράξεων καί τών πληρωμών, ών καταρτίζει έν σχεδίιρ τον 
έτήσιον προϋπολογισμόν, καί συντάσσει έγκαίρως τον κατά τό 
άρθρ. 22 ύποβλητέον εις την συνέλευσιν απολογισμόν.

17

Κατ’ έτος, έντός τής πρώτης έβδομάδος άπό τής άναλήψεως 
τής άρχής, ό ταμίας, έπί τή βάσει τών ΰπαρχουσών ένδείξεων 
καί στοιχείων καί συμφώνως τή γνώμη του συμβουλίου, έντός δέ 
τών ορίων τών διαγεγραμμένων ΰπό τοΰ όργανισμοΰ τούτου, σχε
διάζει τον προϋπολογισμόν τών εισπράξεων καί τών δαπανών, 
κατά κεφάλαια καί άρθρα καί παραδίδει αυτόν εις τον πρόεδρον, 
όστις έντός έβδομάδος καλεϊ εις κοινήν συνεδρίασιν τά μέλη τοΰ 
συμβουλίου, τούς κατά τό άρθρον 24 ύπό τής συνελεύσεως έκλε- 
γομε'νους έλεγκτάς καί τάν γενικόν έφορον τών αρχαιοτήτων, οί- 
τινες, ύπό την διεύθυνσιν τοΰ προέδρου τής εταιρίας συσκεπτόμε- 
νοι, όρίζουσι δι’ άπολύτου πλειοψηφίας τά τών έτησίων δαπανών 
έπί τή βάσει τών άναγνωριζομένων έτησίων εισπράξεων καί κα- 
ταρτίζουσιν ούτω τόν οριστικόν προϋπολογισμόν, όστις ύπογραφό- 
μενος ύπό τε τοΰ προέδρου τοΰ συμβουλίου, τοΰ τάς πλείονας 
ψήφους έχοντος έλεγκτοΰ καί τοΰ γενικοΰ έφορου τών άρχαιοτή-
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των κανονίζει τάς διαρκούντος του έτους έργασίας της ’Αρχαιο

λογικής εταιρίας.
18

Έάν μετά την ψήφισιν του προϋπολογισμού διαρκούντος του 
έτους γεννηθή ανάγκη μη προβλεφθεϊσα η άποδειχθή ατελής ή 
ληφθεϊσα πρόνοια, το κατά το προηγούμενον άρθρον μικτόν συμ- 
βούλιον συγκαλούμενον ύπό του προέδρου άποφαίνεται περί παρο
χής εκτάκτου η άναπληρωτικης πιστώσεως.

19

Τό κατά τα δύο προηγούμενα άρθρα συμ,βούλιον συνεδριάζει 
έν απαρτία παρόντων των δύο τρίτων του όλου των μελών αυ

τού, άποφαίνεται δέ δι’ άπολύτου πλειοψηφίας:

20

Παν χρηματικόν ποσόν ύπερβαΐνον τάς δισχιλίας δραχμ.άς εν
τός τριημέρου άπό τής εΐσπράξεως κατατίθεται ύπό τού ταμίου 
τοκοφόρως παρά τινι των άνεγνωρισμ.ένων τραπεζών καί εν τή 
πρώτγ μ,ετά την κατάθεσιν συνεδριάσει άποφαίνεται τό συμ.βού- 
λιον τής εταιρίας περί τής καταλλήλου τοποθετήσεως αυτού.

21

Ούδεμία καταβολή χρημ.άτων πράς οΰδένα δι’ οίονδήποτε λό
γον γίνεται άνευ εντάλματος φέροντος την υπογραφήν τού προέ
δρου τού συμβουλίου καί προσυπογεγραμμένου ύπό του γραμμ,α- 
τέως. 'Ωσαύτως δέ, ούδεμία είσπραςις γίνεται άνευ έκδόσεως 

. γραμματίου έςαγομ,ένου εκ τριπλοτύπου βιβλίου καί φέροντος τήν 
υπογραφήν τού Ταμίου, επί δέ τού στελέχους καί τήν τού παρα- 
διδόντος τό χρηματικόν ποσόν.

Ειδικός κανονισμός ψηφισθησόμενος ύπό τού κατά τό άρθρον 
17 συμ,βουλίου θέλει ορίσει ακριβώς τά τής διεξαγωγής τής τα
μιακής διαχειρίσεως.

22
Οί έν Άθήναις έκάστοτε παρόντες εταίροι, προσκαλούμενοι 

πρό έβδομάδος διά τών εφημερίδων καί εις έκαστος δι’ιδιαιτέρου
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προσκλητηρίου, συνέρχονται εις γενικήν συνέλευσιν εντός τοϋ τε
λευταίου δεκαπενθημέρου του Δεκεμβρίου έν ημέρα Κυριακή, όπως 
λάβωσι λόγον παρά των διαχειρισθέντων τά της εταιρίας κατά 
τό ληξαν έτος, άκούοντες των εκθέσεων τοΰ προέδρου, του γραμ- 
ματέως καί των Ιλεγκτών ύποβαλλόντων τον ύπό τοΰ Ταμίου 
συντεταγμένον επί τη βάσει τοΰ προϋπολογισμοΰ, έξεληλεγμένον 
δ’ύπ’αυτών απολογισμόν εσόδων καί εξόδων.

23

’Εντός τοΰ πρώτου δεκαπενθημέρου τοΰ ’Ιανουάριου καθ’ημέ
ραν σχολάσιμον, συγκαλούμενοι κατά τον έν τώ προηγουμένω 
άρθρω τρόπον συνέρχονται έκ νέου εις συνέλευσιν οί εταίροι, ών 
προκαλεϊται πρώτον ή ψήφος ύπό τοΰ προέδρου έπί τε της χρη
ματικής διαχειρίσεως καί έπί τοΰ συνόλου τών έργων τοΰ συμ
βουλίου κατά τό ληξαν έτος. Μετά δέ τοΰτο έκλέγουσι μεταξύ 
τών έταίρων έν μυστική διά ψηφοδελτίων ψηφοφορίγ καί δι’ απο
λύτου πλειοψηφίας τον πρόεδρον, αντιπρόεδρον, γραμματέα, τα
μίαν καί τά λοιπά μέλη τοΰ συμβουλίου, διατηρουμένων πάντως 
τριών τών συνιστώντων τά τοΰ παρελθόντος έτους συμβούλιου.

24

Κατά την αύτην συνεδρίασιν ή γενική συνέλευσις διορίζει έκ 
τών έταίρων κατά τόν αυτόν τρόπον τρεις έλεγκτάς, έχοντας κα
θήκον νά παρακολουθώσι καθ’ ολον τό έτος την διαχείρισιν τοΰ 
ταμείου νά έξελέγχωσι την κατάστασιν αύτοΰ κατά τό τέλος 
έκάστης τριμηνίας, έκτάκτως δέ καί οσάκις κρίνωσιν άναγκαϊον, 
νά συμπράττωσιν εις τόν καταρτισμόν τοΰ προϋπολογισμοΰ καί νά 
έξελέγχωσι τόν άπολογισμόν τοΰ Ταμίου άναφέροντες τά περί 
αύτοΰ εις την συνέλευσιν, κατά τά έν άρθρω 22 ώρισμένα.

25

’Εκτός τών δύο τακτικών συνελεύσεων συγκαλοΰνται οί εταί
ροι καί έκτάκτως οσάκις άλλη τις χρεία παρασττί, ιδίως δ’ άν ή 
πλειοψηφία τοΰ συμβουλίου η τών ελεγκτών ζητηση την σύγκλη- 
σιν. Έν τοιαύτη περιπτώσει τά προ έβδομάδος δημοσιευόμενα
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καί τά τοις ίτχίροις άποστελλόμενα προσκλητήρια περιλαμβά- 
νουσιν άκριβή σημείωσιν τοΕ3 λόγου δι’ όν συγκαλεΐται ή συνέλευσις.

26

Ή συνέλευσις λογίζεται πλήρης όσοι καί αν συνέλθωσι των 
έταίρων των προσηκόντως προσκληθέντων. Αί δ’ αποφάσεις αυτής 
γίνονται δι’ άναστάσεως η τη αιτήσει πε'ντε έταίρων δι’ ονομα
στικής κλήσεως κατά σχετικήν πλειοψηφίαν, όπου δεν ορίζει άλ
λως ειδική διάταξις τοΰ οργανισμού.

27

Προς διεξαγωγήν των ανατεθειμένων αύτφ έ'ργων ό Ταμίας 
προσλαμβάνει κατ’ ίδιαν εκλογήν λογιστήν επί τω έν τω προϋπο
λογισμέ ώρισμένιρ μηνιαίω μισθω.

28

Τό γραφεΐον της Εταιρίας διευθύνεται υπό τοΰ γραμματέως, 
παρ’ ω δύναται νά διορισθή παρά του συμβουλίου τη προτάσει 
αύτοΰ, έν μυστική ψηφοφορία καί διά σχετικής πλειοψηφίας γρα- 
φευς επί μισθω όριζομένψ κατ’έ'τος έν τφ προϋπολογισμέ-

29

Τη προτάσει τοΰ γραμματέως τό συμβούλιον κατά τον αυτόν 
τρόπον διορίζει έπιμελητήν τοΰ Μουσείου τής Εταιρίας όφείλοντα 
νά διεξάγη τάς άνατεθειμένας αύτφ κατά τόν ΰπό τοΰ συμβου
λίου έγκεκριμένον ειδικόν κανονισμόν έργασίας ύπό την έποπτείαν 
τοΰ γραμματέως.

'Ο Επιμελητής τοΰ Μουσείου έπί ίδια ευθύνη προτείνει εις το 
συμβούλιον καί τοΰτο διορίζει αύτφ κατά τόν αυτόν τρόπον βοη
θόν, αυτός δέ έκλέγει καί διορίζει τούς τοΰ Μουσείου φύλακας.

Οί μισθοί τοΰ έπιμελητοΰ καί τοΰ βοηθοΰ, ό άριθμός καί ό μι
σθός των φυλάκων ορίζονται κατ’έτος έν τφ προϋπολογισμέ·

30

Τη προτάσει τοΰ γραμματέως ωσαύτως τό συμβούλιον κατά
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τόν αυτόν τρόπον διορίζει εντός τών ορίων του έτησίου προϋπο
λογισμού καί φύλακας αρχαίων μνημείων εν τε Άθήναις καί έζω 
αυτών άνά την Ελλάδα, καί κλητήρας του γραφείου επί τώ έν 
τφ προϋπολογισμώ άναγεγραμμένω μισθώ.

31

Τά άνευρισκόμενα η αγοραζόμενα, δωρούμενα η οπωσδήποτε 
αποκτώμενα ύπό της Εταιρίας άρχαία λογίζονται κτήμα έθνι— 
κόν της Ελλάδος, μέχρι δέ της οριστικής έγκαταστάσεως αυτών 
έν τώ έθνικώ Μουσείω η τινι τών έν Άθήναις παραρτημάτων 
αύτοΰ διατηρούνται προσηκόντως εκτεθειμένα έν ίδίαις αίθούσαις, 
ύπό την έπιμέλειαν καί φύλαξιν τών έν άρθρω 30 υπαλλήλων 
τής έταιοίας, πάντοτε άνευ πληρωμής εισιτηρίων προσιτά εις 
πάντα φιλάρχαιον δυνάμενον έλευθέοως ν’άντιγράφη, άπεικονίζν) 
καί έκδίδη αυτά συμφώνως τώ ύπό του συμβουλίου έγκεκριμένω 
είδικώ κανονισμώ.

Ή Εταιρία ούδέν δικαίωμα προτεραιότητος διατηρεί έαυτή.

32

Τά κατά τό προηγούμενου άρθρον αρχαία καταγράφονται έν 
πάση άκριβεία ύπό του έπιμελητοΰ του Μουσείου έν μονίμοις κα- 
ταλόγοις ήριθμ,ημένοις καί μεμονογραφημένοις κατά πάν φύλλον 
ύπό του Προέδρου τής Εταιρίας.

'Ίδιος δέ συνοπτικός κατάλογος, καταρτιζόμενος έπί τή βάσει 
αυτών ύπό του έπιμελητοΰ τή συνεργασία του βοηθού αυτοΰ δη
μοσιεύεται διά του τύπου εις σχήμα εύχρηστου ώς παράρτημα 
τών πρακτικών τής Εταιρίας καί πωλείται εις οφελος αυτής.

33

Εις τούς καταβαλόντας την έτησίαν εισφοράν εταίρους παρέ
χονται δωρεάν τά τε τεύχη τής ’Αρχαιολογικής Εφημεριδος του 
αντιστοίχου έτους καί τά κατά το τέλος τοΰ έτους έκδιδομενα 

πρακτικά.
34

Πρός άνάπτυξιν επιστημονικήν τών έν Έλλάδι άρχαιολογούν-
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των καί καλήν διεξαγωγήν των αρχαιολογικών έργων, τό συμ
βούλων διαιρείται εις τρία τμήματα, το των επιγραφών, τό τών 
εικαστικών τεχνών καί τό τής αρχιτεκτονικής, διαρρυθμίζει έν 
ίδίω κανονισμω τα προς άσκησιν επιστημονικήν καί πρακτικήν 
τών επιδιδόμενων εις τήν αρχαιολογικήν επιστήμην καί διενεργεί 
δημοσίας αρχαιολογικές διαλέξεις.

35

Οί έπί εΐκοσιπενταετίαν όλην επί μ.ηνιαίω μισθώ ύπηρετήσαν- 
τες τή εταιρία, έξερχόμενοι τής υπηρεσίας αυτής μετά τό εξη
κοστόν έτος τής ήλικίας ή ένεκα σωμ.ατικής ή ψυχικής άνικανό- 
τητος προσηκόντως μεμαρτυρημένης, λαμ,βάνουσι κατά μήνα λόγω 
βοηθήματος τό τρίτον του μηνιαίου μισθού, μεταβαΐνον μετά θά
νατον κατ’ ΐσομόιρίαν εις τήν έμ,μένουσαν τή χηρεέεκ γυναίκα, τάς 
αγάμους θυγατέρας καί τούς ανηλίκους υιούς.

Τό βοήθημα χορηγείται κατά τον αυτόν τρόπον καί εις τάς 
χήρας καί εις τά ορφανά τών μ,ετά είκοσιπενταετή χρόνον άπο- 
θνησκόντων έν υπηρεσία.

36

Ή εταιρία έχει σφραγίδα μετ’ εμβλήματος τού Διονυσιακού 
υπό την Άκρόπολιν Θεάτρου καί επιγραφής «ή έν Άθήναις ’Αρ
χαιολογική Εταιρία, ριωλζ'.»

Β. Λακών 

Γ. Μελιςςουργος

I. ΠΡΩΤΟΔΙΚΟΣ

Σ. Δραγουμης

Σ. ΦίΝΤΙΚΛΗΣ
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ΛΕΥΤΕΡΑ ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Έν Άθήναις έν τώ Πανεπιστημίω, τη 2? ’Ιουνίου 1891, 
ημέρα Κυριακή, ώρα 9ϊΐ π. μ.. συνήλΟον κατά τήν προη- 
γηΟεϊσαν άπόφασιν της συνελεύσεως προσκληΟέντες οί ε
ταίροι προς συζήτησιν τοΟ σχεδίου νέου οργανισμού της 
Εταιρίας, δ κατήρτισεν ή πενταμελής Επιτροπή. Παρόν- 
τες ήσαν εταίροι πεντήκοντα εξ καί είχον τδ προ έβδομά- 
δος διανενεμημένον αύτοϊς έντυπον σχέδιον.

Ό πρόεδρος έν πρώτοις έξηγήσας τον σκοπόν τής συνε
λεύσεως προσεκάλεσε τούς έταίρους νά προβώσιν εις συζή
τησή του σχεδίου έν ταϊς λεπτομερείαις καί διότι έν τη 
προηγούμενη συνελεύσει έγενετο ήδη γενική συζήτησις καί 
χάριν οικονομίας χρόνου. ΙΙροσέΟηκε δέ, δ'τι τδ Συμβού
λιου δεν μέλλει νά είπη γνώμην, διότι έξέφρασεν ήδη αυ
τήν, προκειμένου έν γένει περί άναθεωρήσεως του όργανι- 
σμοΰ έν τη προηγουμένη συνελεύσει.

Έκ των έταίρων ελαβον τον λόγον οί κ.κ. II. Παπανα
στασίου, Ν. ’Αναστασίου, Γ. Μελισσουργός, Στ. Δραγούμης 
καί άλλοι, έξ ών δ πρώτος ΰπεστήριξεν, δ'τι τδ σχέδιον 
δεν συνετάχΟη κατά τδ πνεύμα των προηγουμένων συζη
τήσεων άλλά μάλιστα έναντίον τής έντολής ήν έδωκεν ή 
συνέλευσις καί δτι κακώς συνεκροτήθη ή έπιτροπή ύπδ 
του Συμβουλίου.

Μετά τινα συζήτησιν ή Συνέλευσις έρωτηθεΐσα ύπδ τού 
Προέδρου έδέχθη νά προηγηΟή γενική συζήτησις τού σχε
δίου.
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Λαβών τον λόγον δ Π. Παπαναστασίου έπρότεινε τήν 
άπόρριψιν τοΟ σχεδίου έν συνόλω.

Μετά τούτον δ Στ. Δραγούμης ύπεστήριξεν ό'τι ή Επι
τροπή σύμφωνα με τήν άπόφασιν τής προηγουμένης Συνε- 
λεύσεως προέβη εις γενικήν άναθεώρησιν καί δ'τι τό σύνο- 
λον τού σχεδίου εχει καλώς, άπόκειται δέ εις τήν Συνέ- 
λευσιν νά φέρη τροποποιήσεις κατά τήν συζήτησιν.

Προκληθείσης ψηφοφορίας δι’ ονομαστικής κλήσεως περί 
του αν δέχεται ή Συνέλευσις κατ’ άρχήν τό σχέδιον προς 
συζήτησιν, δ Πρόεδρος έΟεσεν εις ψηφοφορίαν τό ζήτημα, 
καί άναγνωσΟέντος τού καταλόγου των εταίρων, έψήφισαν 
49 εταίροι.

Καί ύπέρ μεν τής παραδοχής τού σχεδίου κατ’ άρχήν
έψήφισαν..........................................................................23
κατά δέ τής παραδοχής αύτού έψήφισαν .... 22
ήρνήΟησαν δέ ψήφον......................................................4

~49
κατά τό ύπό των έπιτηρησάντων τήν άνάγνωσιν τού κα
ταλόγου καί τήν άπαρίθμησιν των ψήφων Π. Παπαναστα
σίου καί Π. Κωνσταντινίδου υπογεγραμμένου πρωτόκολ
λου.

Έρωτήσαντος του Προέδρου τήν συνέλευσιν, ποιαν έν
νοιαν δίδει εις τήν γενομένην ψηφοφορίαν, ή συνέλευσις 
άπεφάνθη δτι τό σχέδιον θεωρείται δεκτόν, άτε ύπαρχού- 
σης τής κατά τον ϊσχύοντα κανονισμόν σχετικής πλειονο
ψηφίας. Είτα δέ ή συνέλευσις έδέχθη δι’ άναστάσεως, νά 
συγκροτηθή έτέρα συνέλευσις τήν δευτέραν Κυριακήν του 
προσεχούς μηνός Σεπτεμβρίου προς συζήτησιν των καθ’ 
έκαστα του σχεδίου. Ή συνέλευσις έλύθη ύπό τού Προέ
δρου τήν 12,)ν ώραν.
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ΤΡΙΤΗ ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Έν Αθήναις έν τώ Πανεπιστημίου τή 22? Σεπτεμβρίου 
1891, ημέρα Κυριακή, ώρα 9ϊ) π. μ. συνελθόντων εταί
ρων περί τους τεσσαράκοντα πέντε, έπειδή ό μέλλουν νά 
προεδρεύση αντιπρόεδρος κ. Σπ. Φιντικλής έμήνυσεν, οτι 
ασθενών δεν θά προσέλθη, ο γραμματεύς Στ. Α. Κουμα- 
νούδης, έκτελών τήν προ ήμερων ύπό τού Συμβουλίου δο- 
θεϊσαν αύτω έντολήν, άνέγνω εις τους έταίρους τήν προς 
το προεδρεϊον τής Εταιρίας πεμφθεΐσαν τή 28τι Αύγουστου 
1891 έπιστολήν τού κ. A. Α. Κοντοσταύλου, δι’ ής πα- 
ρητεϊτο τήν προεδρίαν τής Εταιρίας καί παρεκάλει τό προ- 
εδρεϊον όπως ύποβάλη εις τήν συνέλευσιν τήν παραίτη- 
σίν του, μετά παρακλήσεως προς αποδοχήν αυτής. Είπε 
δε ό γραμματεύς , δ'τι έν του Συμβουλίου μετά μεγάλης 
λύπης έγνώσθη αΰτη ή παραίτησις καί δμοθύμως έξεφρά- 
σθη ή έπιθυμία τοΰ νά μή γίνη δεκτή, ώς άντικειμένη εις 
τά συμφέροντα τής Εταιρίας' έλπίζει δέ τό Συμβούλιον, 
ό'τι καί πάντες οί παρόντες σήμερον έταϊροι δεν θέλουσιν 
άποδεχθή αύτήν. Είτα παρεκάλεσε τήν συνέλευσιν νά όνο- 
μάση τον μέλλοντα νά προεδρεύση τής σημερινής συνε- 
λεύσεως.

Μετά τινας ύπό δύο εταίρων γενομένας αντιρρήσεις, ό'τι 
δεν δύναται ή συνέλευσις νά προβή εις ούδεν έργον, άτε 
μή ύπάρχοντος προεδρείου, έπεκράτησεν ή των πλείστων 
εταίρων γνώμη νά όνομασθή ύπό τής συνελεύσεως ό προε
δρεύσουν καί ώνομάσθη ό έκ των συμβούλων κ. Δ. Τσιβα-
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νόπουλος,δ'στις παρελθών ήρώτησε τήν συνέλευσιν, αν γί
νεται αποδεκτή ή παραίτησις τοΟ κ. A. Α. Κοντοσταύ- 
λου.Ή συνέλευσις δμοθύμως δεν τήν έδέχθη, καί άνετέΟη 
εις τδ Συμβούλιου νά ανακοίνωση τούτο εις τον κ. Α. Κον- 
τόσταυλον,παρακαλούμενον νά συνέχιση τήν προεδρίαν του.

Δεύτερον ήρώτησε τήν συνέλευσιν, αν θά έξακολουθήση 
τήν συζήτησιν τοΰ ύποβληθέντος ύπό τής επιτροπής σχε
δίου νέου τής Εταιρίας οργανισμού. Ή συνέλευσις ανέ
βαλε τήν συζήτησιν εις άλλην προ τοΟ τέλους του έτους 
συνέλευσιν, δρισθησομένην ύπδ τοΟ προέδρου ή αντιπροέ
δρου. Διελύθη δέ ή συνέλευσις περί ώραν 11 r'v π. μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Εν Άθήναις έν τώ Πανεπιστημίψ , τη 15ϊΐ Δεκεμ
βρίου 1891, ημέρα Κυριακή, ώρα ΙΟτι π. μ. συνελθόντων 
εταίρων περί τούς τριάκοντα, προήδρευσεν δ αντιπρόεδρος 
κ. Σπ. Φιντικλής, άτε του προέδρου κ. Άλ. Κοντοσταύ- 
λου κωλυθέντος νά παρευρεθή. ’Ανήγγειλε δέ δ άντιπρόε- 
δρος τοϊς έταίροις, δ'τι δ πρόεδρος τής Εταιρίας κατόπιν 
τής παρά τής τελευταίας συνελεύσεως έκφρασθείσης εύ- 
χής, ήν διεβίβασε προς αύτόν τό συμβούλιου, άπέσυρε τήν 
παραίτησίν του, δεν παρίσταται δέ σήμερον ένταΟθα ένεκα 
κωλύματος. Ειτα παρεκάλεσε τήν συνέλευσιν έζ ονόματος 
τοΟ συμβουλίου νά άναβληθή ή συζήτησις τοΟ σχεδίου 
νέου οργανισμού τής Εταιρίας, επειδή τό έτος έντός ολί
γου τελειόνει καί έπίκεινται αί νέαι άρχαιρεσίαι. Ούδεμιάς 
άντιρρήσεως έξενεχθείσης παρά των συνελθόντων εταίρων, 
ή συνέλευσις διελύθη περί ώραν 11Τΐν π. μ.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΓΩΝ ΕΥΝΑΡΟΜΗΝ 

ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ(Ι)

("Οσων εταίρων τά ονόματα τρέροναιν άστερίσχον, αυτοί πρός zrj ετήσια, 
συνδρομή καί καθυστερούσαν al.lr\r κατεθαλον, η την του προσεχούς 
’έτους).

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Εθν. Πανεπιςτημιον . Δρ. 1000.— Βελεντζας Σ. . . . Δρ. Ιδ-
Αγαθονικος Αχ. . . » 15.— Βελιανιτης Θ. . . . » Ιο.—
Αγγελοποςλος Γ. I. . )) 15.— Βενθςαος Γ. . . . » 15—
Αγγελοποςλος Θρ. . )) 20.— Βιζςηνος Γεωργ. . . )) 15—
Αθηνογενης Γ. . . )) 15.— Βικεαας Δ..................... » 15—
Αναγνωςτοποςλος X. » 15.— Βααγκαλης Ν. . . » 25—
Αναργςρος Ιω. . . . » 15.— Βλαστός Κ. ... » 15—
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν . . . )) 15.— Βορτςελας Ιω. . . » 15.—
Ανδροποςλος Στ. . . )) 15.— Βοςκρας Ιω. ... » 15.—
Ανεζης Δημ. . . . » 15— Βοςλγαρης Ν. . . . » 15.—
Αντωνιαδης Ant. I. . » 15— Βοςτζινας Εμ. . . )) 15—
Αντωνοποςλος Κ. )) 25—
Απεργης Ν. . . . )) 15— Γαζεπης Γ. . . . 0 20—
Αποςτολιδης Ν. X. . » 15— Γαλανής Εμ. . . . » 15—
Αργςροποςλος Π. Π. )) 15— Γιαννοποςλος Αγ. )) 15—
Αργςρος Αθ. . . . )) 15— Γιαννοςλης Β. . . » 15 —
Αρεταιος Θ. . . . )) 15— Γλαρακης Αρ. . . . » 15—

Γραμματικοποςλος Κ. » 15—
Βαλαωριτης Ιω. . . )) 25— ΓρηγοριανοποςλοςΑχ . )) 15—
Βαρβογλης Φιδ. . . )) 15—
Βαροςχας Αα. . . . )) 15— Δλμαλας Ν. . . . » 15—
Βάσης Σπ. . . . . )) 15— Δαμβεργης Αν. . . » 15—
Βασίλειος Δ. . . . )) 100.— Δαμβεργης Ν. . . . » 15—

Beck Κ.......................... » 15.— Δαμιραλης Μ. . . . )) 15—

(1) Έν τώ καταλο'γω τοΰτω περιε'χονται καί τά όνο'ριατα των μετά την κλβΐ- 
σιν των λογαριασμών καταβαλο'ντων συνδρομήν διά τό έτος 1890 εταίρων.
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Δεληγεωργης Λ. 
Δεμερτζης Αλ. 
Δηλιγιαννης Θ. 
Δημιτςας Μαργ. 
Διοςκοριδης X. 
Δογρογτης Αθ. 
Δραγογμη Βλιζα Σ 
Δραγογμης Εμ. 
Δραγογμης Στ

Ελεγθεριαδης Σ. 
Εγαγγελιδιις Μ. 
Εγταξιας Ιω. .

Ζαχαριογ Δ. II. 
Ζεγκινης Ιω. . 
Ζηλιωτης Ν. . 
Ζηςιογ Κ. . .
Ζγγομαλας Αντ.

ΙΙαιαδης Μ.

Θαδης Μ. . . 
Θεός Τςατςος Ιω 
Θεοφιλατος Ιω. 
Θοιβιδοπογλος Γ

Ιαςεμιδης Π. . 
Ιατριδης Εγθ. . 
Ιωαννογ Σωτήριος

Καββαδιας Π. . 
Καζαζης Ν. . 
Καλαποθακης Μ. 
Καλλιγας Π. . 
Καλογεροπογλος Θ. 
Κααογεροπογλος Π 
Κααοςτγπης Ιω. . 
Καμπογρογλογς Δ. 
Καμπογρογαογς Ιω. 
Κανακης Πετρ. . 
Κανεαλης Αντ. . 

Καραπανος Κ. . .
Καρολιδης Π. . .
Καρογζος Γ. . .

Καρτερακης Ν. .

.

Δρ. 25.— Καςδονης Γ. . .
» 25.— Καςδονης Σ. . .
» 15.— Καςιματης Σ. . .
» 15.— Καςτρωμενος Αλ.
» 15.— Καςτρωμενος Παν.
» 15.— Κατακογζηνος Αλ.
» 15·— Κατερινοπογλος Δ.
» 15.— Κατγιβανος Αθ

β 15.— Κατςαρας Μ.
Kawerau G.

» 20.— Κετςεας Θ.
β 15.— Κιογζες Σ. .
» 25.— Κοκκιδης Δ.

Κοαγβας Αλ.
» 15.— Κοντος Κ. .
» 15.— Κοντοςταγλος Αλ

» 15.— ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΣ Στ.
Β 15.— ΙνΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ Θ.
» 15.— ΚΟΓΜΑΝΟΓΔΗΣ Στ.

ΚΟΓΝΤΟΓΡΙΩΤΗΣ Δ
» 20.— Κογτογζης ΙΙετρ.

ΚΟΦΙΝΙΩΤΗΣ ΕϊΑΓΓ
» 15.— Κοφινιωτης Ιω.
» 25.— Κρεμος Γ. .
» 15.— Κρητικός Γ. .
» 15.— Κρίνος Γ. . .

Κγριακοπογλος Δ 
» 15.— Κγριακος Αλ. .
» 15.— Κγριακος Ιω. .
» 15.— Κωνςτας Δ

Κωνςταντινιδης Π 
» 15.— Κωνςταντινιδης Στ.
» 15.— Κωνςταντοπογλος Κ
» 15.— Κωςτης Κ. Ν.
β 15.—
» 15.—
» 15.— Λαζαρης Χρ. .
» 15.— Λακών Β. . .
» 15.— Λαμπροπογλος A
ι) 20.— Λαμπργνιδης Μ.
» 15.— Λεβιδης Ν. . .
» 15.— Λεοναρδος Β. I.
β 25.— Λιβας Αθ. . .
» 15.— Lolling Η. .
» 25.— Λοντος Α. . .
» 20.— ΛγκακηΣ Αλ. .

Δρ. 15
» 15
β 15
β 15 
β 15 
β 15 
β 15 
» 15
β 15
β 15 
Β 15 
Β 20 
β 15 
β 15 
β 15 
β 15 
β 15 
β 15
β 15 
β 15
β 15 
β 15 
Β 15 
β 15 

15 
15 
15 
15 
15 
20 
15 
15 
25 
15

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15,
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Λχρης Ιω. . . . Δρ. 15— Πανταζης Μις. Δ. . » 100.—
Λγρης Ν. . . . » 25— Πανταζιδης Ιω. . . . )) 15.—

Παπαβαςιαειοχ Γ. » 15.—-
Μαγγιωρος Γ. . . » 15— Παπαγεωργιοχ Α. . . )) 15—
Μακκας Δ. . . . » 15— Πλπαγεωργιοχ Δ. . . )) 15—
Μαλικοπογλος Θ. . » 15 — • ΙΊαπαγιαννοποχαος Ν. )) Ιδ.-
Μανιακής Κ. . . » 20— Παπαδημας ΙΊαν. . . )) ΙΟ—
Μαντζαβινος Ν. . » 15— ΠαπαδημητρακοπογλοςΘ. 15—
Μαντζακος X. . . » 15— Παπαδοποχλος Χρ. . )) 15—
Μαραγκός I. Άρχιεπ. » 15— Παπαλοχκας Κ. . . )) 20—
Μαριοαοπογαος Α. » 20— Παπαμαρκογ Χαρ. » 15—
Μαριοαοπογλος Θ. » 25— Παπανικοααοχ Β.. . » 15—
Μαρκοπογαος Ιω. . » 15 — Παπαχρηςτοχ Γ. . . )) 20—
Μαχροκορδατος Αα. » 20— Παπαρριιγοποχαος Π. )) 15—
Μαχρομιχαλης Κγρ. » 15— Παςπατης Αα. . . )) 15—
Μεαας Μ. . . . » 25— Παςχαλης Λ. . . . )) 15—
Μεαιςςογργος Γ. . » 15— Πατρίκιος Β. . . . )) 15—
Μητςακης II. . . » 15.— ΙΙατχχας Γ. . . . )) 15—
Μητςοποχαος Κ. , » 15— Παχλιδης Π. ... )) 15—
Μιςτριωτης Γ. . . » 15— Περρης Π...................... » 15—
Μομφερρατος Αντ. » 15 — Περρης Σπ. . . . )) 15—
Μοςχακης Ν. . » 20 — Πεταλας Αντ. . . » 20—
Μοςχοβακης Ν. . » 15— Πολίτης Ν. Γ. . . )) 15—
Μοχςης Ιω. . . . » Ιδ- ΠΟΣΤΟΑΑΚΑΣ Αχ. . . » 15 —
Μοχςτακας Εγαγγ. » ΙΟ— Προβελεγιος Αρ. . . » 20—
Μπαλιαης Κ. . . » 15— Πρωτόδικός Ιω. . . » 15—
Μπογιατζογλοχς Μ. » 50—
Μποχκης Εμ. . . » 15.— Ραδος Κ....................... )) 20—
Μποχκης Ιω. . . » 15.— Ραϊνεκ Κ . . . . V 15—
Μγλωνας Κχρ. . . » 15.— ΡΑΛΛΗΣ Π..................... )) 15—

Ρενιερης Μ. . . . » 15—
Ρόδιός Ιω..................... )) 15—

Νεγρης Φ. . . . » 15 — Ρογκης Αρ. . . . )) 15—
Νικολαϊδης Γ. . » 15.— Ρωμαϊδης Αριςτοτ. . )) 15—
ΝικοααΪδης Ιω. » 15.- Ρωμαιδης Δ. . . . )) 20—
Νικοααϊδης Ρ. . » 15— Ρωμαϊδης Κ. . . . » 15—
Νικολοποχλος Π. » 15— Ρωμας Καις. . . . )) 15—

Ρωςολγμος Σπ. . . )) 15 —
Ξανθακης Πετρ. . » 15—
Ξχθααης Ιω. . . » 15— Σακελλαριογ Ιω. . . » 15—

ΣακελλαροποχλοςΣπ. » 15 —
ΟίΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Β. . » 15— Σαμιος Κ...................... )) 20—
ΟίΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΙρΟΚ. » 15— Σβορωνος Αντ. . . )) 20—
Οικονομος Αντ. . » 15— Σβορωνος Ιω. . . . )) 25—
ΟίΚΟΝΟΜΟΧ Κ. . . » 15— Σεμιτελος Δ. . . . )) 15 —
Οικονομοχ Παν, . » 15— Σιμοπογλος Ιω. . . » 20—
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Σκιάς Ανδρ. . . . )> 20— Τςοτντας Χρ. . . . » 15—
Σκορδελης Βλ. . . » 15— Τγπααδος Ιω. . . . )) 15—
Σκογζε Αλες. Γ. )) 15.—
Σκοϊζε Π. Γ. . . . )) 15— Φερμπος Π. ... » 15 —

Σκοτλογδης Στ. . . » 15— ΦίΛΑΔΕΛΦΕΓΣ Θ. ΝίΚ. )) 15.—
Σογγκρας Σ. . . . » 15— ΦίΛΙΟΣ Δ......................... )) 15.—

Σοττςος Αλ. . . · )) 50— ΦίΝΤΙΚΛΗΣ Θ. . . . » 15.—
Σογτςος Σκαρλ. Δ. . » 20— ΦίΝΤΙΚΛΗΣ Σπ. . . )) 15—
Σοφογλης Θ. . . . )) 15— Φωκιανος Ιω. . . . )) 15—

Σταης Βαα. . . . )) Ιδ- Φωςτηροπογαος Κ. . )) 15—
Σταης Σπ...................... » ΙΟ—
Στέφανος Krn. . . )) 15— WOLTERS Ρ. . . . )) 15—

Στεφανογ Στεφ. . . » 15—
Σφακιανακης Π. . . )) 15.— Χαλκιοπογλος Ν· . . )) 15—
Σχινας Β......................... » 15 — Χαραμής Λ. . . . » 15.—

Χαριςιαδης Ιω. . . . » 20—
Ταταρακης Π. . . . » 20.— Χατζημιχααης Mix. . )) 15.—
Τζεννος Π. ... » 15.— Χατζιδακις Γ. . . )) Ιδ-
Τριανταφτλαακος Ν. » 30.— Χατζιδακις Ιω. . . )) Ιδ-
Τρικογπης Ιω. . . . )) 20.— Χατζοποτλος Ν. Α. . » Ι 5—
Troump Eug. . . . » 15.— Χργςοχοος Μ. . . . )) 15—

Τςιακας Λ...................... )) 15.—
Τςιβανοπογδος Δ. » 15.— ZlLLER Ε....................... )) 15 —

ΕΝ Ι1ΕΙΡΑΙΕΙ

Δήμος Πειραιεων . • ΔΡ· 100.— ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ Α. . • ΔΡ· 15—
Αντωνιαδης Ανδρ. . » 15.— Μεαετοπογλος Α. . » 15—
Αγτιας Ιω. . . . . » 20.— Μογτςοπογλος Τρ. » 15—
Γιαννοπογαος Χρ. . » 15— ΙΙαπαναςταςιογ Π. . » 15—
Δραγατςης I. X. . . » 15— ΠολΙΤΑΚΗΣ Α. . . . » 20—
Ζαννετος Γ. . . . )) 15— Σεφεραης Ν. . . . » 20—
Ζητογνιατης II. . . » 15— Σταης Β. . . . . » 15—
Καςτριωτης Χρ. . . » 15— Ψαχαροποτλος Κ. . » 75—
ΚολγμβαςΓ. . . . » 15—

ΕΝ ΑΙΓΙΝΙ^Ι

Ηρειωτης II............................................................................................... Δρ. 15.—

ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Ματροπαννβς Γερ, 

ΡΩΜΑΝΟΣ Ιθ. . .

Δρ. 15.— 
» 18.61
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ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ

Δραγογμης Μ. εν Βιέννη...........................................................Δρ. 50.—
Κεπετζης Σταιτρ. εν Κωνςταντινογπολει................................... » 15.—
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ν. ΕΝ ΓΙεΤΡΟΓΠΟΛΕΙ................................... » 100.—

* Ludlow Τη. εν Νεα Υορκη.......................................................... » 37.30
Μισθός Ιω. εν Σμγρνη......................................................................» 300.—
Σεβαςτοπογαος Κ. εν Λιβορνω.......................................................... » 25.—
Σκενλερανης Ρηγ. εν Αλεξάνδρειά.............................................. » 25.—
Stschoukareff Α. εν Πετρογπολει................................... » 15.—

ΒΙΒΛΙΑ ΔΩΡΗΘΕΝΤΑ

Afzelius, J., De imperio trapezuntino. Upsaliae, 1824.
Alvin, A., Chrysostomi liomilia ofver i Kor. 8 efter en 

grekisk handskrift. Linkoping, 1885.
American journal of archaeology. Vol. V. Boston, 1889.
Annales de l’observatoire de Rio de Janeiro. Tom. III. 

Rio de Janeiro, 1887.
Annuario publicado pelo Observatorio de Rio de Janeiro. 

1885, 1886, 1887. Rio de Janeiro, 1884, 1885, 1886.
Arch. - Epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich - 

Ungarn. XIII, 1, 2. Wien, 1890.
Arvedson, A., De Pelasgis, Graeciae aboriginibus, dis- 

sertatio. Upsaliae, 1824.
Aucoc, L., Lois, statuts et reglements concernant les an- 

ciennes Academies et Tinstitut de 1635 a 1889. Paris, 
1889.

Aurivillius, G., De glossariis graecis manuscriptis in bi
bliotheca reg. acad. upsaliensis asservatis. P. I. Upsa
liae, 1821.

Bapst, G., Sur la provenance de l’etain dans le monde 
ancien. Paris, 1886 (απόσπασμα).
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Baumgarten, Fr., De Christodoro poeta thebano. Bon- 
nae, 1881.

Benndorf, 0., Wiener Vorlegebliilter fur archaeologische 
Uebungen, 1888, 1889. Wien, 1889, 1890.

Bergstedt, Car.. De vi et indole mythi oedipici ex dra
matis Graecorum repetiti dissertatio. Upsaliae, 1843. 

Bergstedt, Hug., Studia archaeologica. Upsaliae, 1881. 
Bollettino delle opere moderne straniere acquistate dalle 

biblioteche governative del regno d’ltalia. Vol. V, 1-4. 
Roma, 1890.

Bulletin de correspondance hellenique. XIV. Athenes, 
1890.— Table general desdix premieres annees 1877- 
1886. Paris, 1889.

Bulletino di archeologia e storia dalmata. XIII, 1,2, 3, 4. 
Spalato, 1890.

Cambridge Antiquarian Society. Report and Communi
cations N° XXIX. Cambridge, 1890.

Caspari, C., Kirchenhistorische anecdota. I. Christia
nia, 1883.

Centerwall, Ju 1., Quae publica oflicia ante qvaesturam 
geri solita sint temporibus imperatorum disputatio epi- 
graphica. Upsaliae, 1874.

Conze, Al., Die attischen Grabreliefs. Erste Lieferung. 
Taf. I-XXV. Berlin, 1890.

Daae, L., Om humanisten og satirikeren Joh. Laurem- 
berg. Christiania, 1884.

Dareste- Haussoullier-Reinach., Recueil des inscriptions 
juridiques grecques. Premier fascicule. Paris, 1891. 

Dawes, E., The pronunciation of greek. London, 1890.
Δελτίον αρχαιολογικόν έκδιδόι^,ενον ΰπο τοϋ γενικού έφορου II.

Καββαδία. Tog.. Ε', σ. 233- 275. Έν Άθήναις, 1889. 
Tog.. ζΓ', ο. 1 -112. ’Εν Άθήναις, 1890.

Δελτίον της ιστορικής καί εθνολογικής Έτοαρίας τής Ελλάδος.
Tog.. Γ', τεύχος 9ον καί 10ον. Έν Άθήναις, 1890. 

Εϊκοσΐ7:ενταετηρίς του έν Κωνσταντινουπόλει ελληνικού φιλολο-
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γΐκοΰ Συλλόγου. Παράρτημα του ΙΗ' τόμου 1861 - 1886. 
Έν Κωνσταντινουπόλει, 1888.

Ebers, G., Eine Gallerie antiker Portraits aus hellenisti- 
scher Zeit. Berlin, 1890.

Enghohn , Ed., De epitaphiis Atheniensium. Upsaliae, 
1872.

Euren, Ax., Ad mysteria, imprimis graeca, observatio- 
nes. Upsaliae, 182~.

Fahlcrantz, Er., De coloniis Graecornm ad Pontum Eu- 
xinura sitis . Upsaliae, 1829.

Flascli, Ad., Zum Parthenon-Fries. Wurzburg. 
Forhandlinger i videnskabs-selskabet i Christiania. Aar

1889. Christiania, 1890.
Foster, E., The diary of Samuel Newton. Cambridge,

1890.

Glassnik serbskoga utsenog druschtwa. N° 71. Belgiad, 
1890.

Hopken, Jul., De theatro attico saeculi a Chr. quinti. 
Bonnae.

Jahrbucb d. k. d. archaeol. Institutes. Bd. V. Berlin, 
1890.— Antike Denkmiiler. Bd. I, 4. Berlin, 1890. 

Journal of hellenic studies. Yol. XI, 1. London, 1890. 
Iiatalog zu Th. Grafs Gallerie antiker Portraits aus hel- 

lenistischer Zeit. Berlin, 1890.
Koldewey, R., Die antiken Baureste der Insel Lesbos. 

Berlin, 1890.
Κοντολε'οντος, Άλ., ’Ανέκδοτοι μικρααιαναί έπιγραφαί. Τεύχος 

Α'. Έν Άθήναις, 1890.
Latyscbew, Β., Inscriptiones graecae in oris Bospori cim- 

merii et Chersonesi tauricae per annos 1881 -88 reper- 
tae. Petropoli, 1890.

Lepsius, G., Griecbische Marmorstudien. Berlin, 1890. 
Lonnegren, Aug., Carmen Musaei grammatici, quod Ήρώ 

καί Λέανδρος inscribitur, lalinis versibus expressit. Hol- 
miae, 1869.

— 83 —

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:32 EEST - 54.226.8.97



Meier, P., De gladiatura romana quaestiones selectae. 
Bonnae, 1881.

Memoires de l’Academie des sciences, inscriptions et bel
les-lettres de Toulouse. Tom. X-Xl. Toulouse, 1888-89.

Memoires de la Societe royale des antiquaires du Nord. 
Nouvelle serie, σελ. 371 κ.έ. Copenhague, 1889.

Miller, A., Der Riickzug des Kraterus aus Indien. Wurz
burg.

Monuments grecs publies par l’Association pour l’encou- 
ragement des etudes grecques en France. Nos 3, 7, 11- 
13. Paris, 1874, 1878, 1886.

Nordiske Fortidsminder udgivne af det Kgl. nordiske 
Oldskriftselskab. 1 Hefte.

Oesterberg, Ed., De ephetarum atheniensium origine. 
Upsaliae, 1885.

Oestling, Car., Supplementa quaedam in lexica graeca. 
Upsaliae, 1845-51.

Πετρίδου, Ά6., ’Ανακάλυψή τής άρχαίας πόλεως Μοραίας ή 
Μοριάς. Έν Άθήναις, 1889.

Πλάτων. Σύγγρα|αρια περιοδικόν. Τόρο. Η'-ΙΑ'. Έν Άθήναις, 
1886-89. Tog. IB'. 1-3. Έν Άθήναις, 1890.

Πρακτικά τής έν Άθήναις φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. 1 888 — 
89. Έν Άθήναις, 1889.

Puiggari, D., Estudios de indumentaria espanola con- 
creta y comparada. Barcelona, 1890.

Revue des etudes grecques. Tom. 11 Nos7,8. Paris, 1889.
Roding, R., De Graecorum trimetris iambicis. Upsaliae, 

1874.

Rodstrom, P., De imaginibus sophocleis a rerum natura 
sumptis. Holmiae, 1883.

Σακκελίωνος, Ίω., Πατριιακή βιβλιοθήκη. Έν Άθήναις, 1890.
Siive, II., De Areopago et judiciis heliasticis apud Atlie- 

nienses quaestiones. Upsaliae, 1862.
Schmidt, B., Korkyraeische Studien. Leipzig, 1890.
Schriften der Universitat zu Kiel 1889-90.
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Schuchhard, C., Schliemann’s Ausgrabungen in Troja, 
Tiryns, Mykenae, Orchomenos, lthaka im Lichte der 
heutigen VVissenschaft. Leipzig, 1890.

Sillen, A., Platonis de antiquissima philosophia testimo- 
nia. Upsaliae, 1880.

Sittl, K., Wiirzburger Antiken. Wurzburg, 1890. 
Smithsonian Institution. Annual report for the year 1885. 

Part II. Washington, 1886. — Annual report for the 
year 1886. Part I. Washington, 1889.

Soderberg, J., Mores heroicae aetatis apud veteres Grae- 
cos et Scandinavos comparati. Upsaliae, 1830. 

Sostrom, V., Sylloge observationum in thesaurum grae- 
cae linguae H. Stephani. Upsaliae, 1830.

Σχε'διον Μαραθώνος, άποτυπωθέν ύπό των μαθητών της Γ' τά- 
ξεως τοΰ Σχολείου των ύπαξιωματικών. Έν Άθήναις, 1887. 

Telfy, Β. J , Meine Erlebnisse in Athen. Budapest, 1890. 
University studies. Vol. I N° 3. July, 1890.
Upsala Universitets Arsskrift, 1883-1889. Upsala. 1883- 

1888.
Usener, H., Acta S. Marinae et S. Christophori. Bonn, 

1886.
Yiestnik hrvatskoga arkeologickoga druztva. XII, 1,2,4. 

Agram. 1890.
Westin, N., Anteckningar ofver de grekiska Yaserna. 

Stockholm, 1837.
Wide, S., De sacris troezeniorum, hermionensium , epi- 

dauriorum. Upsaliae, 1888.
Φιλιού, Δ., Δύο λέξεις περί τοΰ πώς γράφονται τά των άνασκα- 

φών έν τω άρχαιολογικω Δελτίω. Έν Άθήναις, 1890. 
Χάρτης των οδών καί σιδηροδρόμων της Ελλάδος. Έν Άθή-

ναις, 1889.
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Άθήναως. Έκδοσις G. Kaibel. λ^οΐ. III. Lipsiae, 1890.
Archaeologische Beitriige Carl Robert zur Erinnerung an 

Berlin dargebracbt. Berlin, 1890.
Baunack, J., Aus Epidauros Eine epigraphische Studie. 

Leipzig, 1890.
Boetticher, Ern., Hissarlik wie es ist. Berlin, 1890.
Boetticher. C., Der Baumkultns der Hellcnen. Berlin, 

1856.
Bonner Studien. Aufsatze ans der Altertumswissenschaft 

Reinhard Kekule gewidmet von seinen Schtilern, Ber
lin, 1890.

Brunn, H., Beschreibungder Glyptotliek. Miinchen, 1887.
Cartault, A., Vases grecs en forme de personnages grou- 

pes. Paris, 1889.
Collitz, H., Sammlung der griecli. Dialekt-Inschriften, 

II, 2. Gottingen, 1890,
Daremberg-Saglio., Dictionnaire des antiquites grecques 

et romaines. Fasc. 14. Paris, 1890.
Dumont-Chaplain., Les ceramiques de la Grece propre. 

2me partie. Melanges archeologiques. Paris, 1890.
Fabricius, Ern., Theben. Freiburgi. B., 1890.
Fiedler, K., Reise durch alle Theile des Ivonigreiches 

Griechenland 1834 - 1837. I -II. Leipzig, 1840- 41.
Friedliinder, L., Darstellungen ans der Sittengescbichte 

Roms. I -111 6e Auflage. Leipzig, 1888- 90.
Gardner, P., Catalogue of the greek coins in the Britisch 

Museum. Sicily. London, 1876.
Gemoll, A., Das Recht von Gortyn. Striegau, 1889.
Head, B., Historia numorum.A manual of greek numis

matic. Oxford, 1887.
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Helbig, W., Wandgemalde der vom Vesuv verschiitteten 
Stadte Campaniens. Leipzig, 1868.

Holder, Osc., Die romischen Thongefiisse der Alter- 
tumssammlung in Rottweil. Stuttgart, 1889.

Ilumann, K.—Puchstein, 0., Reisen in Kleinasien und 
Nordsyrien. Textband u. Atlas. Berlin, 1890.

Instituto di corrisp. archeologica. Bullettino, 1879-1885. 
Annali, 1879. Monumenti, 1879.

Jalin, Otto., Darstellungen antiker Reliefs welche sich 
auf Handwerk and llandelsverkehr beziehen. Leipzig, 
1861.

Καρ.πούρογλου, Δ. 'Ιστορία των ’Αθηναίων. Top.. Β\—Μνη- 
ρ.εϊα της 'Ιστορίας των ’Αθηναίων. Β. Έν Άθήναις, 1890.

Kiepert, Η., Specialkarte vom westlichen Kleinasien. 
Erste Lieferung ( Bl. 1, 2, 7, 10, 14). Berlin, 1890.

Kinch, li., L’arc de triompbe de Salonique. Paris, 1890.
Krell, P., Gescbichte des dorischen Styls. Stuttgart, 

1870.
Lange, K., Das Motiv des aufgesttitzten Fusses in der 

antiken Kunst. Leipzig, 1879.
Lebner, II., Ueber die athenischen Schatzverzeichnisse 

des vierten Jabrbunderts. Strassburg, 1890.
Melanges d’archeologie et d’histoire. I - IX, X 1-2. Rome, 

1881 - 1890.
Menant, J., Recherches sur la glyptique orientale. Paris, 

1883 - 86.
Μηλιαράκη, Αντ., Νεοελληνική γεωγραφική φιλολογία. Εν Ά- 

θήναις, 1889.
— Γεωγραφία πολίτικη νέα καί άργαία του νοροΰ Κεφαλλη

νίας. Έν Άθήναις, 1890.
Mittheilungen des k. d. archaeol. Instituts. Roemische 

Abtheilung. Bd. I - IV. Rom, 1886 - 1889.
Monnumenti antichi publicati per cura della reale Acca- 

demia dei Lincei. Vol. 1. Punt. I. Milano, 1890.
Monuments grecs publics par l’Association pour 1’encou
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ragement des etudes grecques en Prance. N03 2,4,6,8. 
Paris, 1873, 1875, 1877. 1879.

Niemann, G. — Petersen, E., Stadte Pamphyliens und 
Pisidiens. I. Wien. 190.

Perrot - Ghipiez., Histoire dc I’art. V. livr. 24 3 -280. 
Paris, 1889.

Poole, R., Catalogue of the greek coins in the British 
Museum. The Seleucid kings of Syria, London, 1876.

Preller, L., Romische Mythologie. 3e Auflage (v. Jor
dan). Bd. I-II. Berlin, 1881 - 1883.

Puchstein, Otto., Pseudohethitische Kunst. Berlin, 1890.
Revue archeologique. Troisieme serie. Tom. XV -XVI. 

Paris, 1890.
Robert, C., Die antiken Sarkophag - Reliefs II, Mytho- 

logische Cyklen. Berlin, 1890.
Rohde, Erw., Psyche. Seelenkult und Unsterblichkeits- 

glaube der Griechen. I Halfte. Freiburg i. B 1890.
Roscher. W., Lexikon der griechischen und romischen 

Mythologie. 16-18. Leipzig, 1890.
Sallet, Alfr. v., Beschreibung der antiken Miinzen zu 

Berlin. I-II. Berlin, 1888-89.
Schreiber, Th., Die hellenistischen Reliefbilder. Lief. 

II - IV. Leipzig, 1890.
Schumacher, K., Beschreibung der Sammlung anliker 

Bronzen zu Karlsruhe. Karlsruhe, 1890.
Semper, Gottfr., Der Stil. Bd. I-II. Munchen, 1878-79.
Σριίθ - Τσιβανοπούλου, Σ., Λεξικόν ελληνικών καί ρωμαϊκών 

αρχαιοτήτων. Έν Άθήναις, 1890.
Svoronos, J., Numismatique de la Crete ancienne. Ma

con, 1890.
Visconti, E. Q., Musee Pie - Clementin. Milan, 1818-22. 

Iconographie grecque. Milan, 1824-26. Iconographie 
romaine. Milan, 1819. Musee Chiaramonti, Milan, 
1822. Monument! Borghesiani Milan, 1837. Museo
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Worslejano. Milano, 1834. Opere varie. Milano, 1827- 
31. Monumenti Gabini. Milano 1835.

Vitruvii de architecture libri decern. Ed. V. Rose et H 
Muller- Striibing. Lipsiae, 1867.

Wachsmuth, G., Die Stadt Athen im Alterthum. 1-11, 
1. Leipzig, 1874 - 1890.

Wernicke, Konr., Die griechischen Vasen mit Lieblings- 
namen. Berlin, 1890.

Wroth, W., Catalogue of greek coins in the British Mu
seum. Pontus, Paflagonia, Bithynia, and the kingdom of 
Bosporus. London, 1889.

Χρυσοχόου, Μ., Χάρτης της Θεσσαλονίκης ριετά των περιχώ
ρων. Έν ΆΘήναις, 1890.

ΑΡΧΑΙΑ ΔΩΡΗΘΕΝΤΑ

XiOtvoi.

Άνάθη[λα σχηρ.α έ'χον ανδρικού αιδοίου 'Η βάλανος άποκε- 
κρουσριένη. Μηκ. 0,045. Κρητης. ΛίΘ. 4821. Δώρον Γεωρ
γίου Χρυσάφη.

’Αναγλύφου έπιτυριβίου τερ.άχιον. Σώζονται' τό κάτω ριέρος 
παιδος γυρίνου, κρατούντας rirj δεζιγ πτηνόν, καί κυνάριον άναρ- 
ριχώρ.ενον.'Ύψ. 0,41. ΛίΘ. 4857. Δώρον άνωνύρ.ου.

Χαλκοί.

Τριάκοντα τεριάχια πορπών, ών τινες έχουσι σχηαα ώς το έν
Olympia, Tafelband IV, Die Bronzen, 1890, πίν. XXI1 
άρ. 368 καί 369, άλλαι δέ διάφορον καί πρωτοφανές. Έτι τε
ριάχια διαφόρων κοσρ,ηριάτων καί τινα ζώα ριικρά καί πτηνά 
αρχαϊκά. Εύρεθέντα πάντα έν Βελεστίνψ (κατά την άκραν τοϋ
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σωζομένου τείχους των αρχαίων Φερών). X. 1322. Δώρον Μαρ
γαρίτου X. Άποστολίδου.

Μολΰβδενα.
Μολυβδόβουλλον Βυζαντινόν. —■ Τών βασιλικών κομμεοκίων 

τοϋ αίγαίου πέλαγους νήσων. Μήλου. Μολ. 3014,’Εξεδόθη υπό 
Schlumberger. Sigillographie, 195, 2. Δώρον Μ. καί Ν 
Τσιβουράκη.

'νάλιν-κ.

Ψήφοι όρμων πολύχρωμοι περί τάς δέκα πέντε σώαι καί κο- 
λοβαί. Βελεστίνου (ώς άνωτέρω).'Τάλ. 387. Δώρον Μαργ. X. 
Άποστολίδου.

ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΑ

AtOcvon.

Κιονίσκος επιτύμβιος.’Επιγραφή: Λ!ΚΙΝΝΙΑ|ΕΠΙΓΟΝΗ| 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΜΙΛΗΣΙΑ. "Τψ. 0,50. Λίθ. 4768.

’Αναθηματικόν άνάγλυφον ένεπίγραφον τέχνης αρχαϊκής, έκ- 
δεδομένον ήδη έν Arch. Zeitung, 1882 σελ. 145, πίν. 6, 1. 
"Τψ. 0,37. Άσωποϋ. Λίθ. 4769.

Άγαλμάτιον άκέφαλον Ήρακλέους, φέροντος λεοντήν καί όό- 
παλον, εφ’ ού έρείδεται. ’Αριστερά χειρ καί δεζ. πούς κολοβά. 
"Τψ. 0,44. ’Αθηνών. Λίθ. 4770.

Κορμός γυναικείου (Άμαζόνος ;) άγάλματος υπερφυσικού με
γέθους, από τοϋ λαιμ.ού μέχρι τής κοιλίας περίπου. Φέρει αχει- 
ρίδωτον γιτώνα έμ.πεπορπημένον έπί τού άρ. ώμου. "Τψ. 0,60. 
’Αθηνών. Λίθ. 477 1.

Άνάγλυφον μικρόν Κυβέλης τών συνήθων. "Τψ. 0,14. Σα- 
λαμινος. Λίθ. 4818.

Λίθος (ίασπις) έγγεγλυμμένος, ελλειψοειδής, διάτρητος. Μορφή

_____________
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πτερωτή καί ιθυφαλλική, φε'ρουσα πόλον έπί τής κεφαλής, ΐστα- 
ται έπί σωρού λίθων καί κρατεί θύρσον. Μήκ. 0,025. Θηβών. 
Λίθ. 4819.

Λίθος (υπόλευκος) έγγεγλυμμένος, φακοειδής, διάτρητος. Πρόσ
θια μ.έρη δύο τετραπόδων ζώων πτερωτών ήνωμ.ένα άντιστρόφως.
Διαίλ. 0,025. Μήλου. Λίθ. 4820.

Λάρναζ σαρκοφάγος μετά του καλύμματος αυτής, φε'ρουσα 
άνάγλυπτον παράστασιν Θήρας κάπρου, άπεικονισθεϊσα έν Άρχ.
Έφημ. 1890 πίν. 9. Μήκ 2,10, <τλ. 0,96. (Ιατρών. Λίθ. 4822.

Κεφαλή γυναικεία μετά του λαιμού φυσικού μεγε'θους, τέχνης 
άρχαϊκής. 'Γπέρ το μέτωπον είχέ ποτέ ταινίας δύο μεταλλίνας. 
'II κόμη έν κεκρυφάλω. 'Ρίς καί γένυς άποκεκρουσμένα. “Τψ. 
0,24. ’Αθηνών (ΙΙατήσια;). Λίθ. 4828.

Τεμάχιον έπιγραφής έξ στίχων άνωμάλως κολοβόν. Μήκ.
0,085. ’Αθηνών. Λίθ. 4847.

Κεφαλή μετά τού λαιμού ανδρική, αυτοτελής, τέχνης βαρ- 
βαρικής. Τά πρόσωπον ωοειδές' τα χείλη καί οί οφθαλμοί δη- 
λούνται δι’ εγκοπών απλών. “Τψ. 0,25. Ό λίθος ήφαιστειογε- 
νής, τραχειτικός (άλαφρόπετρα). Θήρας. Λίθ. 4848.

Στήλη όπισθόγραφος κολοβή. Έφ’ ενός 15 στίχοι ψηφίσμα
τος, έφ’ ετέρου 9 στίχοι αναγραφής κυρίων ονομάτων.'Ύψ.0,22. 
’Αθηνών. Λίθ. 4853.

Στήλη νεκρική κολοβή. Έπιγρ. ^//ΟΡΜΙΩΝ, “1ψ· 0,20. 
’Αθηνών. Λίθ. 4854.

Στήλη νεκρική με αέτωμα τεθραυσμένη εις δύο. Έπιγρ. Φ I- 
ΛΟΝφΙΛΟΝΙΔΟΥ | Ρ Ε I Ρ A I Ε Υ jjjj|. Κάτωθεν, μικροΐς 
γράμμασιν έπίγραμμα εις επτά στίχους. “Τψ. 0,84. ’Αθηνών. 

Λίθ. 4855.
Στήλη νεκρική εις δύο τεμάχια. Έπιγρ. ΛΥΚΟΡΜΑί. 

“Τψ. 0,15. Αθηνών. Λίθ. 4856.

Ιίήλιν*.

Κύλιξ. Γραφ. μέλ. Έδ. έρ. Λ.— Πέντε ιππείς τρέχοντες έκ 
δεξ. πρ. άρ. Β.—Ή αυτή παράστασις. Γ (έν τψ πυθμένι).—
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Ερμής πρ. δ. κρατών τι) αριστερά κηρύκειον. Τψ. 0,14. Κό

ρινθου. Π. Άγγ. 5821.
Κύλιξ. Γραφ. μέλ. Έδ. έρ. Α. — Άλεκτρυών πρ. δ. μεταξύ 

δύο άνδρών εκατέρωθεν Σειρήν. Β.—Δύο άλεκτρυόνες άντιμέ- 
τωποι- εκατέρωθεν λέων. Γ (έν τώ πυθμένι).—“Εφηβος γυμνός 
τρέχων πρ. δ. Τψ. 0.10. Κόρινθου. Π. Άγγ. 5822.

Κύλιξ. Γραφ. έρ. Έδ. μέλ. "Εφηβος γυμνός εστεμμένος πρ. 
άρ. έ'χων την χλαμύδα επί των ώμων Ιρριμμένην καί έτοιμος 
εις δρόμον- όπίσω αυτού άμφορεύς. Φέρει δίς την επιγραφήν:
ΚΑΙ-Ο*. Τψ. 0,07. Κορίνθου. Π. Άγγ. 5823.

Όλπη. Γραφ. μέλ. "Εδ. έρ. Δύο ζεύγη προτομών άνδρός 
σφηνοπώγωνος καί γυναικός αντιμέτωπα. Τψ. 0,23. Κορίνθου. 
Π. Άγγ. 5824.

Πινάκιον. Γραφ. μέλ. "Εδ. κιρρόν. Δημήτηρ πόλον φέρουσα 
έπί κεφαλής κάθηται πρ. άρ. έπί θρόνου, άρχαϊκώς κεκοσμημέ- 
νου, καί κρατεί τή μέν άρ. χειρί μήκωνας καί στάχυς, τή δε 
δεξ. δάδα καιομένην. Διαμ. 0 17. Κορίνθου. II. Άγγ. 5825.

Άμφορεύς τών κοινών άνευ βαφής εις όξύ άπολήγων, εξα
χθείς έκ τής θαλάσσης παρά την Ν Έφεσον. Τψ. 0,85. Π. 
Άγγ. 5837.

Σκεύος ίδιόσχημ-Ον (πύραυνον) έκ πηλού ερυθρού καί άδρο- 
μεροΰς, κολοβόν. Τψ. 0,31, μήκ. 0,55. Έκ τής παρά την Ν. 
"Εφεσον θαλάσσης. II. Άγγ. 5838.

Άμφορεύς μέγας γεωμετρ. ρυθμού. Α. — Γυνή (Άρτεμις) 
κατ’ ενώπιον φέρουσα χιτώνα, έφ’ ού γραφή ιχθύος- εκατέρωθεν 
πτηνόν καί ζώον τετράπουν καί άλλα κοσμήματα (έν οίς κε
φαλή καί σκέλος ζώου). Β. — ΙΙτηνόν πετάμενον πρ. δεξ. καί 
ύπ’ αυτό λαγώς (1 ).Τψ. 0,86. Θηβών (έν ω τάφω καί τά ύπ’ 
άρ. 1274-77 χαλκά). Π. Άγγ. 5839.

Κρατηροειδές άγγεΐον. Γραφ. έρ. Έδ. μέλ. Α.—Άνήρ (Α
σκληπιός) έστεμμένος, άνακεκλιμένος πρ. άρ. κρατεί κάνθαρον 
έξ ού πίνει όφις όρθούμενος. Β. — Γυνή πρ. άρ. καθημένη καί 
σκηπτροφοροΰσα καί παιδίσκη προσερχομένη με κάνιστρον πλή
ρες πλήρες καρπών καί οίνοχόην άνωθεν κρέμανται χειρ καί

(ΐ) ’Ίδε νυν αυτό άπειχονισμένον έν Άρχ. Έφημ. 1892 πίν. 10, 1, Ια.
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ffκέλη ανθρώπινα."Υψ. 0,23. Βοιωτίας. Π. Άγγ. 5840. Άπει- 
κονίσθη έν Άρχ. Έφημ 1890 πίν. 7.

Λήκυθος. Γραφ. έρ.Έδ. μέλ. Στήλη επιτύμβια τεταινιωμένη 
καί γυνή κρατούσα κίστην."Υψ. 0,33. ’Ερέτριας. Π. Άγγ. 5841.

ΙΙελίκη. Γραφ. έρ.Έδ. μελ. Α. — Διόνυσος κρατών θύρσον 
καί κάνθαρον βαίνει πρ. δεξ. μεταστρεφόμενος προς Μαινάδα 
κρατούσαν δάδας καί οίνοχόην. Β. —"Εφηβοι δύο έν ίματίοις 
αντιμέτωποι. "Υψ. 0,30. Δραχμάνι. Π. Άγγ. 5842.

Πελίκη. Γραφ. έρ. Έδ. μέλ. Α. — Άνήρ φαλακρός πρ. δεξ. 
έρειδόμενος επί ράβδου καί κρατών βαλάντιον ατενίζει προς έφη
βον κρατούντα λύραν. Β. — Δύο έφηβοι έν ίματίοις αντιμέτω
ποι. Ύψ. 0,28. Δραχμάνι. Π. Άγγ. 5843.

Κολλουριοειδες σκεύος κοινής κατασκευής φέρον έπικεκολλη- 
μένην μορφήν ιθυφαλλικήν καθημένην καί αντίκρυ αυτής ποτή- 
ριον. Διαμ. 0,15, ΰψ. μορφής 0,19. Μαλεσίνα (Αταλάντης) 
Π Άγγ. 5844.

Άγγεΐον μελαμβαφές δίωτον, πλακωτόν, τριγωνικού σχήμα
τος' ή μία αυτού πλευρά κυρτή, ή έτέρα ύπόκοιλος, φέρουσα 
καί σφραγίδα: ΗΡΑΚΛΕΙΔΗί. Μήκ. 0,20. Τανάγρας. II. 
Άγγ. 5845.

Άγγεΐον μόνωτον, έν σχήματι κεφαλής γυναικείας μετά τού 
λαιμού. Τό πρόσωπον έχει τό χρώμα τού πηλού, οί οφθαλμοί 
λευκοί, τά χείλη έρυθρά."Υψ. 0,13. Τανάγρας. Π. Άγγ.5816.

Αγγείου μεγάλου τεμάχιον. Γραφ. μέλ. "Εδ. έρ. Σώζεται 
μορφή κολοβή άνδρός γενειώντος γυμνού, τρέχοντος πρ. δεξ. καί 
έπιγραφή : ΔIA V UO Δ Ρ Ο Μ Ο Ε ι ΜI. Μήκ. 0,18. Αττικής. 
Π. Άγγ. 5847.

Κελεβη. Γραφ. μέλ. "Εδ. έρ. Α.— Τέσσαρες άπλΐται μαχό- 
μενοι πρός άλλήλους καί τοξότης, κρυπτόμενος όπισθεν τής άσπί- 
δος ενός τούτων, καί νεκρός πρηνής κατακείμενος- μεταξύ δύο 
οπλιτών γράμματα άμυδρά: 3 AOS I Λ. Β.— ’Οκτώ άνδρες καί 
γυναίκες όρχούμ.ενοι. Γ (ύπό τάς παραστάσεις). - Ζώνη πεπλη- 
ρωμένη ύπό πτηνών, αιγάγρων, πανθήρων, "Υψ. 0,35. Παρά 
τήν λεωφόρον Θηβών (Κάζα). Π. Άγγ. 5848.

Άμφορεύς. Γραφ. μέλ. "Εδ. έρ. Δέκα τρεις μορφαί άνδρικαί
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καί γυναικεία! πρ. δεξ., ών [λία αΰλεΐ δυσίν αΰλοϊς, άλλαι κρα- 
τούσι κιθάρας καί άλλαι κλάδους. ’Εργασίας ταχείας καί άρε- 
λοΰς. “Τψ. 0,26. Πειραιώς. Π. Άγγ. 5849.

Τρίπους. Γραιρ. ρε'λ.Έδ. έρ. Έφ’ ενός των ποδών, άπολη- 
γόντων εις όνυχας λέοντος, Σφίγς όκλάζουσα πρ. δες., έπί τοϋ 
ετέρου κάπρος όρριών πρ.δεξ. καί έπί του τρίτου δύο κύνες αντί- 
νωτοι. “Τψ. 0,16. Θηβών. Π. Άγγ. 5850.

Άγγειον ρόνωτον (σχηρατος ώς τό dv Massner, Sammlung 
ant. Vasen κτλ.σελ.76 άρ.593). Γραφ. έρ.'Έδ.κιρρόν. Τρίαινα, 
τρεις στέφανοι, σύριγξ, τύρπανον καί ρόπαλον."Τψ.0,20. Κορίν 
θου. Π. Άγγ. 5851.

Κρατηρ. Γραφ. έρ. ’Έδ. ρέλ. Α. — Σάτυρος πρ. άρ. διώ- 
κων Βακχίδα κρατούσαν θύρσον καί όφιν. Β.—Γυναικεία ρορφη 
κρατούσα θύρσον πρ. δεξ. “Τψ. 0,40. Θηβών. Π. Άγγ. 5866.

Κρατηροειδές άγγειον. Γραφ. έρ. ’Έδ. ρ,έλ. Α. — Έφηβοι 
δύο άντιρέτωποι, ό ρ.έν πεζός, κρατών σάλπιγγα, ό δέ έφιππος, 
ραστιγών τόν ίππον. Β.— Δύο έφηβοι έν ΐρατίοις. “Τψ. 0,25. 
Αοκριδος. Π. Άγγ. 5867.

Αγαλυ,άτιον γυναικεϊον έστερρένον αρχαϊκής τέχνης ρέ κο- 
σρ.ήρ.ατα χρώρατος ρέλανος' τό κάτω ρέρός τού σώρατος κυ
λινδρικόν. “Τψ. 0,25. Τανάγρας. Μ. Π. 207 I.

Δύο κεφαλαί άγαλρατίων κωρικαί “Τψ. 0,05 - 0,06. ΙΙαρά 
την λεωφόρον Θηβών (Κάζα) Μ. II. 2072-73.

Άγαλρ.άτιον άνδρός γυρνοΰ κωρικόν. κολοβόν τάς χεϊρας καί 
τούς πόδας. “Τψ. 0,12. Παρά την λεωφόρον Θηβών (Κάζα).
Μ. Π. 2074.

Άγαλρ,ατιον γραίας κυφής, βασταζούσης έν άγκάλαις βρέφος.
“Τψ. 0,14. Τανάγρας, Μ. Π. 2075.

Λύχνος έχων σχηρα κεφαλής άνδρικης κωρ.ικης. Μηκ. 0,08. 
Παρά την λεοοφόρον Θηβών (Κάζα). Λ. 1369.

Χαλχα.

Δέκα πέντε ψέλλια(Ι) ταινιώδη (πλην δύο) έκ πλειόνων σπει
ρών φέροντα έγκεχαραγρένην αρχαϊκήν διακόσρησιν. Τούτων

(I) Τούτων τρία ΐδε νΰν απεικονισμένα έν ’Αρχ. Έφηρ. 1892 πίν. 11, 3,4,5.
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τά δώδεχ.0. αποτελούν ζεύγη. Διαμ. 0,055 - 0,08. — Φιάλη 
απλή. Διαμ. 0,14. — Πόρπαι τρεις φέρουσαι έγκεχαραγμένα 
πλοιον, πτηνά, ίχθΰς καί ίππους (1). Μήκ. 0,15. — ’Ελασμά
των λεπτών τεμάχια πολλά φέροντα έκτυπον διακόσμησιν καί 
ζώα' συγκολληθέντα είτα άπήρτισαν επτά σχεδόν πλήρη δια— 
δήμ.ατα(2) καί δύο εις τεμάχια. Θηβών (έν φ τάφω καί το ύπ'
άρ. 5809 πήλ. άγγειον). X. 1 274-1287, 1310.

Αιχμή ακοντίου με διακόσμησιν άργυρω ένειργασμένην. Μήκ. 
0,10. — Τριάκοντα πέντε δακτύλιοι, ών δύο μέ σφενδόνην φέ- 
ρουσαν γλυφήν, οί δέ λοιποί κρικοειδείς άπλοι ή έκ σύρματος 
πολλάκις περιειλιγμένου. Διαμ. 0,02-0,025. — Τεμάχια δύο 
πορπών μέ ζώα έγκεχαραγμένα.—'Ένδεκα φιάλαι άπλαϊ μεσόμ- 
φαλοι. Δια μ. 0,03-0,085.—Τρίπους ωτίτης κολοβός έξ έλά- 
σμ,ατος λεπτού. "Γψ. 0,10. — Τεμάχια ελασμάτων λεπτών μ.έ 
έκτύπους παραστάσεις κολοβάς Λεόντων, Ήρακλέους καί ’Αθή
νας, Μππων, Ταύρου. Μήκ. 0,07 -0,15. — Τεμάχια πολλά 
ελασμάτων λεπτών μ.έ έκτυπον διακόσμησιν αρχαϊκήν έκ ροδά
κων, αστέρων, γραμμών έλικοειδών καί σπειρών.—Διάφορα τε
μάχια, έν οίς δακτύλιοι σπειροειδεϊς καί κωδωνίσκος (ύψ. 0,018).

Πάντα εύρεθέντα παρά τήν λεωφόρον Θηβών (Κάζα). X.
1288-1309. 1311-1317.

Κάλπη όστεοδόχος άπλή άνευ πώμ.ατος' έπί τοϋ χείλους 
γράμματα άποτελουμενα υπό στιγμών: ΕΡΕΤΡΙΑΘΕΝΑΘ- 
ΚΟΝΠΑΡΗΕΡΑΚΕΕΟά. Ύψ. 0,30.’Ερέτριας. X. 1318.

Άγαλμάτιον άνδρός γυμνού σφηνοπώγωνος μέ τάς χεϊρα,ς 
προτεταμένας, τέχνης αρχαϊκής' οί πόδες έλλείπουσιν άπό των 
σφυρών. "Γψ. 0,15. ’Αττικής. X. 1319.

Κάλπης χείλος μετά λαβής τοξοειδούς διπλής καί ώτων έχόν 
των σχήμα προσώπου σατυρικού γενειώντος, τέχνης άοχαϊζούσης. 
Διαμ. 0,19. Δραχμάνι. X. 1320.

‘Υδρία μόνωτος μετά πώματος, έκ δύο συγκείμενη μερών 
προσαομ-οζόντων έπί του χείλους γράμματα άποτελούμενα έκ 
στιγμών: Τ ΙΜΟΝΟΑΣΔΩΡΟΝ.'Ύψ.0,37. Πειραιώς.X. 1321.

(1) ’ΛπεικονίσΟησαν δύο ϊ. α. πίν. II, Ια, 2, 2α·
(2; ΆπεικονίσΟησαν πέντε έ. ά. πίν. 12, 1-5.
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ιλιάφορ».

Ζεύγος αργυρών έλικοειδών κοσριημάτων (σχήματος ώς τό έν 
Archaeol. Anzeiger 1892 σελ. 168,45) με προσκεκολλημένον 
άσπίδιον έφ’ού έκτυπος προτομή ’Αθήνας επίχρυσος. Μήκ. 0,04 , 
διάμ. άσπιδίου Ο,ΟΠ. — Δακτύλιος αργυρούς, φέρων επί της 
σφενδόνης γλυφήν πτηνού ιπταμένου πρ. άρ. Διαμ. 0, 018 
Κρήτης (Φαλάσαρνα). Άργ. 85-86.

Φιάλη μεσόμφαλος αργυρά φέρουσα έ'σωθεν δύο ζώνας έπι- 
χρύσους με έγκεχαραγμένην διακόσμησιν. "ΐψ. 0,06, διαμ. 
0,155. Λοκρίδος. Αργ. 88.

Δακτύλιος ΰάλινος μέ σφενδόνην κοίλην έ'χουσαν καί κυρτόν 
έπικάλυμμα χωριστόν. Διαρι. 0,14. Ύάλ. 388. Κρήτης (Φα
λάσαρνα).

Ελασμα μολύβδινον ένεπίγραφον τεθραυσμένον εις τρία τε
μάχια (κατάρα ένδεκα στίχων) Μήκ. 0,14, πλ. 0,035. Κρή
της (Φαλάσαρνα). Μολ. r011.

Σταθμά μολύβδινα τετράγωνα δύο.—Έκτυπον ήμισυ χελώ- 
νης μεθ’ ύστεροσήμου (τρίπους μεταξύ των γραμμάτων Η Δ, 
ύπό τό Δ άγγεϊον) καί έπιγρ. Ο Μ 3 Δ. "Ελκει Γρ. 114.— 
Έκτυπον Γοργόνειον.Έλκει Γρ. 215. ’Αττικής. Μολ. 3015-16.

Έλασμα μολύβδινον ένεπίγραφον τεθραυσμένον εις πέντε τε
μάχια (κατάρα έννέα στίχων). Μήκ. 0,14, πλ. 0,08. Πει
ραιώς. Μολ. 3017.

Σταθμός μολύβδινος τετράγωνος (τετράμνουν)- ή επιφάνεια 
αυτού διαιρείται εις τέσσαρα έ'γκοιλα- έπιγρ. ΔΗΜΟ. "Ελκει 
Γρ. 2834. Πειραιώς. Μολ. 3094.

Σταθμά μολύβδινα στρογγύλα τρία. — ’Έκτυπον Η. “Ελκει 
Γρ. 151.—"Εκτυπον Η έκ στιγμών. "Ελκει Γ. 150.— Έκ
τυπον Η έκ στιγμών.Έλκει Γρ. 1 29. Πειραιώς. Μολ. 3095-97.

Μολυβδόβουλλα βυζαντινά εκατόν δέκα εξ. 1) Λέοντος Σγου
ρού σεβαστουπερτάτου, Έξεδοθη ύπό Σ. Λάαπρου, Αί Άθήναι 
περί τά τέλη τού ιβ' αίώνος σ. 92 πίν. I, 3. — 2) Άδριανοΰ 
πρωτοσεβάστου τού Κομνηνοΰ. Έξεδ. ύπό Schlumberger, Si- 
gillographie de l’empire byzantin σ. 639, l. — 3) Άδρια-
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νοΰ πρωτοσεβάστου, μεγάλου δομεστίκου πάσης δύσεως του Κο- 
μνηνοΰ. Έξεδ. έ. ά. 639, 2. — 4) Κωνσταντίνου μαγίστρου, 
στρατηγού της Σάμου του Άργυροπώλου. Έξεδ. ΰπό Schlumb. 
έν Rev. des etud. grecques, 1891 σ. 125, ϊ6. —- 5) Θωμά 
πρωτοσπαθαρίου, στρατηγού Ίεριχούς. Έξεδ. υπό Schlumb. 
έν Sigillogr. σ 733. — 6) Νικήτα Τορνίκη.Έξ. έ'.ά.709,?· — 
7) Εύμαθίου Φ.ιλοκάλλους, μαγίστρου. Έξεδ. έ'.ά. 692. — 8) 
Μιχαήλ σπαθαροκανδιδάτου καί έπί των Βαρβάρων. Έξεδ. έ'.ά. 
452, 17.—9) Κωνσταντίνου πατρικίου, υπάτου καί άναγραφε'ως 
Βουλγαρίας. Έξεδ. Schlumb, Rev. des etud. gr. 1891 σ. 
121, 50. —10) Λέοντος πρωτοσπαθαρίου, στρατηγού Χερσώνος. 
Έξεδ. έ'.ά. 121, 49. —— 11) Κωνσταντίνου σπαθαρίου, στρατη
γού Δυρραχίου. Έξεδ. Schlumb. Sigillogr. 734.— 12) έτε
ρον ομοιον.— 13) Λε'οντος πρωτοσπαθαρίου, στρατηγού Θεσαλ- 
λονίκης. Έξεδ, έ'.ά. 728, 1.—-14) Επιγραφή: Άθλοφόρε φύ- 
λαττε Χαμτούν σάν οΐκε'την. Έξεδ, έ'.ά. 723, 6α. —15) Επι
γραφή:’Έσω σφραγίς Πάναγνε Θεοφυλάκτου. Έξεδ. έ'.ά.724,ο. 
16) Θεοφυλάκτου σπαθαρίου, άρχοντος τού βασιλικού άρμαμε'ν- 
του. Έξεδ. έ'.ά. 325. — Δανιήλ σπαθαροκανδιδάτου καί τουρ- 
μάρχου. Έξεδ. έ'.ά. 372. — 18) Δημητρίου διακόνου καί δευ- 
τερεύοντος τών άκολούθων. Έξεδ. έ. ά. ?90, 12 καί πάλιν έν 
Rev. des et. gr. 1891, 1 31, 70.—-19) Μαρίας σεβαστής. Έξ. 
έ'.ά. 427, 5. — 20) Μιχαήλ νεοφύτου. Έξεδ. Schlumb. Rev. 
des et. gr. 1891, 136, 81.—21) Ίωάννου μοναχού τού Γα- 
λάτωνος. Έξεδ. Schlumb. Sigillogr. 665. — 22) Θεοδώρου 
πρωτοπροέδρου καί κοιαίστωρος τού Σμύρνου. Έξεδ. έ'.ά. 700. 
— 23) Μιχαήλ άνθυπάτου, πατρικίου, πρωτοσπαθαρίου, τού 
Στυπιώτου. Έξεδ. έ. ά. 704. — 24) Ίωάννου κουροπαλάτου 
τού Τριακονταφύλλου. Έξεδ. έ'.ά. 711.—25) Ευσταθίου πρι- 
μικηρίου καί κοιτωνίτου τού Ξιφιού. Έξεδ. έ. ά. 716. —26) 
Βασιλείου ποιμε'νος Έρισσοΰ. Έξεδ. Sclllumb. Rev. des et. 
gr. 1891 σ. 124 , 55.— 27) Γεωργίου δουκός Νεαπόλεως. —■
28) Θεοδώρου..................— 29) Θεοδώρ ου ποιμε'νος Σερρών.
Έξεδ. έ'.ά. 1 13, 33. — 30) Επιγραφή: Οΰ σφραγίς είμί τήν 
γραφήν βλέπων νόει. — 31) Ευθυμίου μητροπολίτου Πε'ργης.

7
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Έξεδ. έ'.ά. 127, 60. — 32) Κοσμά αρχιεπισκόπου Άραβίζης. 
Έξεδ. ε.ά. 113, 32 έσφαλμένως.—33) Ναρσοΰ επισκόπου.Έξ. 
έ.ά. 125, 57. — 34) Νικολάου δεσπότου. Έξεδ. Schlumb. 
Sigillogr. 427, 4. — 35) ’Επιγραφή: Σφραγιστός κλειστών 
γραφών Ίωάννου. Έξεδ. έ.ά. 682 έσφαλμένως. — 36) Φιλίπ
που τού Παντε'χνη. Έξεδ. Schlumb. Rev. des et. gr. 1891. 
139, 93.— 37) Έπιφανίου.— 38) ΙΙέτρου όστιαρίου καί πρω- 
τοβεστιαρίου του φιλοχρίστου δεσπότου. Έξεδ. έ.ά. 134, 76. 

— 39) Ίωάννου βασιλικού άσηκρήτις. Έξεδ. Schlumb. Si
gillogr. 446, 16.—40) Βασιλείου ραίκτωρος.Έξεδ. Schlumb. 
Rev. des et. gr. 1881. 134, 77. — 41) Θεοδώρου ηγουμένου 
τών στουδιτών.Έξεδ. έ.ά 1 15, 36.—42) Μιχαήλ πρωτοπροέ-
δρου, έπαρχου καί μυστικού τοϋ................ Έξεδ. Schlumb.
Sigillogr. 547, 16. — 43) Μιχαήλ πατρικίου, πρωτοσπαθαρίου 
καί στρατηγού τής Θράκης. Έξεδ. έ.ά. 730, 1.—44) Λε'οντος 
ύπατου καί πρωτονοταρίου Χαλδίας. Έξεδ. Schlumb. Rev. 
des et. gr. 1891, 128, 63.—45) Ίωάννου Χρύσανθού. Έξεδ. 
έ.ά. 137, 84. — 46) Ίωάννου καί Θωμά, έργαστηριαρχών καί 
άρχόντων. Έξεδ. έ ά. 132, 72.— 47) Μιχαήλ βασιλικού καν- 
διδάτου καί κομερκιαρίου τής δύσεως. Έξεδ. έ.ά. 135, 80.— 
48) Γρηγορίου βασιλικού κανδιδάτου καί κομερκιαρίου τής Δύ
σεως.— 49) Μιχαήλ βασιλικού σπαθαροκανδιδάτου καί χαρτου- 
λαρίου τού όξε'ως δρόμου τής Δύσεως. Έξεδ. Schlumb. Sigil
logr. 504, 2.— 50) Νικολάου άρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπό
λεως νέας 'Ρώμης. Έπί τού αυτού μ,ολυβδοβούλλου Ιτυπώθη καί 
σφραγίς Ίουλιανοϋ μητροπολίτου Σελεύκειας. Έξεδ. Schlumb. 
Rev. des et. gr. 1891, 1 14, 34. — 51) Ίωάννου τού 'Ριζη- 
νοΰ.— 52) Θεοδοσίου διοικητοΰ. Έξεδ. Schlumb. Sigillogr. 
499, 19.— 53) Γρηγορίου πρωτοπραίτωρος Πελοπόννησου καί 
Ελλάδος τού Καματηροΰ.Έξεδ. έ.ά. 191, 6 καί Rev. et. gr. 
1891 σ. 1 18,45.— 54) Μιχαήλ Δούκα σεβαστού. Έξεδ. έ.ά. 
426, 2. — 55) Θεοδώρου πρωτοσπαθαρίου καί στρατηγού Ελ
λάδος καί ΓΙελοποννήσου. Έξεδ. Schlumb. Rev. des et. gr. 
1891 σ. 119, 46. — 56) Νικηφόρου τού Δούκα σεβαστού. Έξ. 
Schlumb. Sigillogr. 427, g — 57) Θεοδώρας εύσεβεστάτης
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αΰγούστας Δούκαινας Παλαιολογίνας.Μδε όποιον έ'.ά. 421,5.— 
58) ’Ακίνδυνου του Καλαμαρά. Έξεδ. Schlumb. Rev. et. gr. 
1891 σ. 138 , 89. — 59) Βασιλείου μητροπολίτου Κορίνθου. 
Έξεδ. έ. ά. 1 17, 40. — 60) Γεωργίου μητροπολίτου 'Ρόδου. 
Έξεδ. έ.ά. 126, 58. — 61) ’Αντωνίου μητροπολίτου Σμύρνης. 
Έξεδ. ε.ά. 123 , 52. — 62) ΙΙαύλου άρχιεπισκόπου Κορίνθου. 
Έξεδ. έ. ά. 1 18, 43. — 63) Θεοδώρου επισκόπου Μεθώνης."Ιδε 
όμοιον Schlumb. Sigillogr. 186.—64) Θεοδοσίου επισκόπου 
Κορώνης. Ίδε όμοιον έ. ά. 184. — 65) Βαλαντίου βασιλικού 
πρωτοσπαθαρίου και στρατηγού Καππαδοκίας.Έξ. έ.ά 278,5.
— 66) Λε'οντος βασιλικού πρωτοσπαθαρίου καί στρατηγού του
αίγαίου πελάγους. Έξεδ. Schlumb. Rev. et. gr. 1891 σελ. 
120, 47. — 67) Φωκά βασιλικού σπαθαροκανδιδάτου καί πρω
τονοταρίου Πελοπόννησου. Έξεδ. έ.ά. 117, 41. — 68) Βασι
λείου ...........καί στρατηγού των ’Ανατολικών. — 69) ’Ανδρο
νίκου πρωτοσπαθαρίου, κριτοΰ Βολεροΰ Στρυμόνος καί Θεσσα
λονίκης. Έξεδ. έ.ά. 112, 31. — 70) Επιγραφή: ό άγιος Νικό
λαος)('Ομώνυμον σκέποις με σόν δοΰλον μάκαρ . — 71) Επι
γραφή: Ού σφραγίς εΐμί την γραφήν βλέπων γνώθι. — 72) Γε
ωργίου πρωτοσπαθαρίου του Άτταλειώτου.Έξεδ. έ.ά. 136,83.
— 73) Σταυρακίου βασιλικού σπαθαροκανδιδάτου, πρωτονοτα
ρίου καί κομμερκιαρίου Θεσσαλονίκης. Έξεδ. έ.ά. 111, 30. — 
74) Επιγραφή: τόν τοϋ Κιτίου πάναγνε ποιμένα σκέποις.Έξεδ. 
έ.ά. 129 , 64. — 75) Ίωάννου του Λαμψηότου. Έξεδ. έ. ά. 
139, 92. — 76) Ίωάννου μητροπολίτου Σάρδεων. Έξεδ. 6. ά.
123, 53. — 77).............. βασιλικού σπαθαρίου και στρατηγού
Θράκης.— 78) Επιγραφή: 'Αγνή φυλάττοις Κωνσταντίνον σόν 
λάτριν. — 79) Κωνσταντίνου άπο έπάρχων καί κόμβος. —- 80) 
Βασιλείου.βασιλικού σπαθαρίου καί δουκός Καλαβρίας.”Ίδε όμοια 
Schlumb. Sigillogr. 220. — 81) Ευγενίου.—82j’Αντωνίου 
βασιλικού σπαθαροκανδιδάτου. — 83) Βασιλείου πρωτοσπαθα
ρίου, έπί τοϋ χρυσοτρικλίνου. —84) Ίωάννου άπό έπάρχων καί 
χαρτουλαρίου. — 85) Θεοδώρου επισκόπου Μεθώνης.'Όμοιον τώ
ύπ’ άρ.64.—86)...........βασιλικού σπαθαρίου, άρχοντος τοϋ. . . .
—87) Ίωάννου τοϋ Κα...........—88) τών βασιλικών κομμερκίων
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Θεσσαλονίκης.— 89) Κωνσταντίνου Τετραγωνίτου.— 90) ’Επι
γραφή: .....................σκεποις τον σον δοΰλον Έλπιδηφόρον.— 91)
Θεοδοσίου...........— 92) Θεογνώστου βασιλικού κανδιδάτου, κρι-
τοϋ...............— 93) Λε'οντος δούλου Χρίστου. — 94) Ειρηναίου
αρχιεπισκόπου . ... συγκελλου.— 95) Λε'οντος επί του κοιτώ-
νος. Έξεδ. Schlumb. Rev. et. gr. 1891 σ. 133, 73. — 90) 
Ίλαρίωνος βασιλικού πρωτοσπαθαρίου καί άρχοντος τής Βαγενι- 
τίας.Έξεδ. ε.ά. 120, 48.—y7) Ίωάννου σεβαστού του. . . .—- 
98) Χαμδουνίου κουροπαλάτου.—99) Λε'οντος επισκόπου Ιΐρου- 
σίας. Έξεδ. ε.ά. 122, 51.— 100) Κωνσταντίνου μητροπολίτου 
Θηβών Ίδε όμ,οιον ε.ά. 117, 40.— 101) Λε'οντος νοταρίου τοΰ 
χαρτουλαρίου τοΰ δρόμου. Έζεδ. ε ά. 132, 71 — 102) Μι
χαήλ επισκόπου Ερυθρών.— 1 03) Κωνσταντίνου πατρικίου του 
Θεοδωροκάνου. Έξεδ. ε.ά. 140, 96.—104) Λε'οντος επισκόπου 
Δαλισανδοΰ. Έξεδ. ε. ά. 128, 62. — 105) Ίωάννου σπαθα- 
ροκανδιδάτου, άσηκρήτης, τοΰ Πεπαγωμε'νου.— 106) Θεοδώρου 
Λασκάρεως του βασιλε'ως. Έξεδ. ε.ά. 130 , 67. —· 107) Βαα-
σακίου (;) βασιλικού σπαθαρίου καί άρχοντος.............. — 108)
Θεοδώρου τοΰ Βαθυρρυακίτου.Έξεδ. έ.ά. 141,97.— 109) Πα
ναγία βαστάζουσα τόν Χριστον)(Έπιγραφή δυσανάγνωστος . . .
. . . σκε'ποις.— 1 10) Ίωάννου ώρειαρίου...........— 111) Κων
σταντίνου βασιλικοΰ έπισκεπτίτου τοΰ Μελία. — 112) Επι
γραφή δυσανάγνωστος:.............καρδίαν ερωτί σου.— 113) Μο
νογράφημα καί I6NCIO Έξεδ. ε.ά. 141, 98 —114) KOVN 
ICCA. Έξεδ. ε.ά. 139, 91. — 115) Χύμβολον. Παναγία)(“Α- 
γιος Θεόδωρος. — 116) ΙΙερίαπτον. "Αγ. Ίωάννης)(Μονογρά- 
φημα. — Μολ. 2894-3009.

Μετάλλιον νομισματοειδές μολύβδινον τοΰ 1 5ου αίώνος.

f SANTVSMARCVSVENECI )( f SANTVSMARIAGRACI 
’Ίδε όμ.οιον Schlumb Rev. archeologique 1878 σελ. 811. 
Μολ. 3010.

------------------------------
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εσόδων και εξόδων της

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΚΓΡΙΑ ΈΣΟΔΑ

Α. Σγνδρομαι. Ταχτιχαί............................................................
» Έκτακτοι...............................................................
» Είδιχαί...............................................................

Β. ΤΟΚΟΙ ΕΝ Γενει. Έχ χρεογράφων........................................
Γ. Μέρισμα. Έχ μετοχών ’Εθνικής Τραπέζης 56.
Δ. Δημ. Χρεόγραφα. Έχ πωλήσεως μετοχών Εθνικής Τραπέζης 
E. Μογςεια. Έξ εισιτηρίων εις αυτά χαί πωλήσ. καταλόγων Σχλίεμ
<7. Λαχειον. Τοΰ 1889......................................................................

» Α' εξαμηνίας τοΰ 1890 ..........................................
» Β' » » 1890 ..........................................

Ζ. Διάφορά .......................................................................................
Η. Εφημερις Αρχαιολογική.....................................................

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

0. Εθνική ΤΡΑΠΕΖΑ. Άπο'ληψις άτοκου χαταθέσεως .
I. ΑπΟΛΗΨΙΣ. Χρέους Γιαννοπούλου...................................

ΙΑ. » Προκαταβολών λογαριασμοί Δημοσίου .
» » » Εταιρίας .

Τό ολον των εισπράξεων.
Τπολοιπον Ταμειογ. Τήν 31 Δεκεμβρίου 1889 .

(α) ’Ήτο. 46 μετοχών της Εταιρίας και
10 » έχ τοΰ κληροδοτήματος 'Ρώμα.

56

(β) ’Ήτοι άπό δπερτίμησιν χρυσού .
» πώλησιν λίθων .... 
» άπόληψιν δικαστικών έξο'δων

Δρ. 308.52 
» 1,279.65 
» 44.—

1,632.17

"Ολον εισπράξεων.

Δρ
»

(δ)

Δρ

9,805
340

3,800

12,198
70,071
72,268

24,999
3,900

35

13,945
1,456

13,390
8,900

820

154,537
1,632
3,373

9,295
2,815

28,899

239,064
12,109

35
65

83
17
60

10

70
35

251,174 05
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1890.

ΠΛΗΡΩΜΑΙ

ΚΥΡΙΑ ΕΞΟΔΑ

Λ. Γραφειον. Προσωπικόν.....................................................................
» Γραφική ΰλη, χάρτης, τυπωτικά, ταχυδρομικά κλπ.
» Βιβλιοθήκη, αγορά βιβλίων και δετικά ....

Β. Μογςεια. Προσωπικόν.....................................................................
» Άρχαιοθήκαι, συγκολλήσεις καί απεικονίσεις αρχαίων
» ’Αγορά αρχαίων..............................................................

Γ.ΑναςκαφαΙ. Γενικαί............................................................................
)) Μυκηνών........................................................................
» Έλευσΐνος  ........
» Ύ,τηη/f ’ Αττάληυ ....

Μιδέας . 
Άμυζλαίου 
Βαφείου. 
Τανάγρας

Γηπέδου έν ΆΟήναις (Λύτσικα)

Δ. Ακίνητα. Κατασκευή μουσείων έν’Ελευσΐνι, Έπιδαυρία καί Τανάγρα 
Ε. Επαρχ. Αρχαιότητες. ΈπιμίσΟιον έφορων, μισθοί φυλάκων .
Τ. Δημοσία Χρεωγραφλ........................................................................
Ζ. Εψημερις Αρχαιολογική.................................................................
Η.Λλχειον. του έτους 1889 .................................................................

β τής Α' εξαμηνίας τοϋ 1890 ................................................
» τής Β' » » ................................................

Θ. Διάφορά.................................................................................................. '

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

» ’Άτοκοι καταθέσεις.................................................

l. Προκατληολαι. Λογαριασμοί Δημοσίου................................................
» β 'Εταιρίας................................................

Τό δλον των δαπανών.
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ του ταμείου κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1890 μεταφερδμε-

Δρ. 5,734 95
» 1,897 65
)) 3,070 60 10,709 20
)) 6,316 60
» 5,476 25
)) 12,316 73

24,109 60
» 2,160 —
)) 4,724 10
)) 1,198 15
)) 2,826 70
)> 496 511
)) 3,308 25
)) 178 —
» 730 05
» 40 —
» 7,248 45
)) 110 —
» 4.855 40
» 20,895 90
» 14.319 30
)) 319 90 63,411 —

)) 8,481 58
)) 7,812 53
» 340 —

)) 8,386 75
)) 4,620 50
)) 15,633 95
» 34,774 96

— 55,029 41
» 9,323 —

187,594 07

)) 9,265
» 19,295 10 28,560 10
» 16,480 —

8,400 — 24,880 —

)) 241,034 17

)) 10,139 88

.251,174 05
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ της περιουσίας ΤΗΣ ΑΡΧ.

ΜΕΡΙΔΕΣ
'Υπόλοιπα 31 Αεχεμ. 1839 Πράξεις χαζά τύ 1890

Χρέωσις Πίστωσις Χρε'ωσις Π ίστωσις

Α. Ακίνητα. Οίκοπ.οίκίαι καί μουσεία Iv’AOrJ- 
ναις, Κηφισία, Έλευσΐνι, Τανάγρα κλπ.. 

Β. Εθνική Τραπεζα. Μετοχαί αυτής 56 .
Γ. » » Λαχειοφ. όμολ.αυτής 10.
Δ. » » Καταθε'σεις άτοκοι .
Ε. Δημ. Χρεωγραφλ........................................
Τ. Προκαταβολαι. Λογαριαστώ Δημοσίου 
Ζ. » » Εταιρίας
Η. Χρέος Γιαννοπούλου ....

34,353
194,228

5,120

25,040
41,833

1,000
44,000

35
10

57

62

(«)

8,481
9,265

19,295
340

16,480
8,400

58

10

8.900 

9,295

24,999
3.900 
2,815

10

Ταμειον του 1890. .
345,575

12,109
64
35

62,261
239,064

68
70

49,909
241,034

10
17

357,684 99 301,326
357,684

38
99

290,943 27

659,011
290,943

37
27

368,068 10 ίσοζύγιον

Κατατεθειμένα εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν : 
56 μετοχαί τής ’Εθνικής Τραπε'ζης 
64 ομόλογα τοϊί παγίου δανείου 
10 όμολογίαι λαχειοφ. »

(α) 34 ομόλογα του πατριωτικού δανείου δωρηθέντα εντός του 1890.
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ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1890.

'Υπόλοιπα 31 Δεχεμ. 1890

Χρέωσις Πιστωσις

42,834 93 (α)
194,593 10 (6)

5,120 — (γ)
10,000 — (3)
25,380 — (ή
33,314 57 (<Γ)
5,500 — 1?)

41,185 62 (ί)
357,928 22

10,139 88 (0)

368,068 10

(6)

(ϊ)

(δ)

(?)

(0) »

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α)Λογαρ.τοϋ 1889 
» 1890

1889
1890

1890
1889
1890

1889
1890
1889
1890

1889
1890

1889
1890

Δρ. 34,353.35

” 42’8:i4’93 πλέον δρ. 8,481.58
194,228.10

» 194,593.10

25,040.—
25,380.—

» 305.—

» 10,000.—

» 340.—
41.833.57
33.314.57 ..W|

1,000.—
5,500—πλέον»

44,000.02 
. 4J, 185.62 ~χα__

4,500.—

12,109.35 
10,139.88

3ρ. 8,519.—

2,815. — 

1,969.47
δρ. 23,686.58 δρ. 13,303.47 
ΐ) 13,303.47

Αϊξησις τής εταιρικής περιουσίας κατά δρ. 10,383.11

ΠΑΡΛΘΕΣΙΣ

Λογαριασμός τοϋ έτους 1889 Δρ. 357,684.99 
» » 1890 » 368,068.10

Διαφορά επιπλέον, ώς ανωτέρω. Δρ. 10,383.11
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ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Α'. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1858 -1889 1800 "ΟΧον

ΚΥΡΙΑ ΕΣΟΔΑ

ΣτΝΔΡΟΜΑι ’Ετήσιοι .... Δρ. 182,231 75 9,805 35 192,037 10
» Έκτακτοι. » 75,383 61 340 — 75,723 61
» Είδικαι .... » 52,745 53 3,800 — 56,545 53

Τοκοι και Μερίσματα. Έν γε'νει. » 462,887 06 14,846 65 477,733 71
ΔημοςιαΧρεωγραφα.......................... 432,901 52 432,961 52
Μογςεια. Έξ εισιτηρίων . » 21,870 25 820 — 22,690 25
Ακίνητα. ΓΙ'όλησις ακινήτων . » 10,258 93 10,258 93

» Ενοίκια............................ » 7,390 08 7,390 08
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ............................ » 14,920 72 14,920 72
Διάφορά.............................................. » 21,136 82 1,632 17 22,768 99
ΛρΧΑΙΟΑ.ΕψΗΜΕΡΐΣ(παλαιά)καίκα-

τάλογοι των εν τοΐς
Μουσείοις άργαίων. » 4,688 58 4,688 58

» » Νε'α της ΓΐίΠεριόδ. » 11,800 70 3,373 60 15,174 30
Επιστροφή Χρημάτων . » 1,720 09 1,720 09
Ααχειον.......................................... » 1,170,522 82 154,537 83 1,325,060 65

2,470,518 46 189,155 60 2,659,674 06

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Δάνειά καί άπόληψις καταθέσεων . » 192,532 14 9,295 10 201,827 24
Προκαταβολαι. Άποληφθεΐσαι . 659,291 93 28,899 — 688,190 93
Βιομηχ. Τραπεζα. Άλληλο'χρεως

λογαριασμός 839,116 92 839,116 92
Εθν. Τραπεζα. Πώλησ.μ,ετοχ. της » 13,320 — 8,900 — 22,220 —
Αποληψις Χρεοτς Γιαννοπούλου. » 25,391 56 2,815 — 28.206 56
Παρακαταθηκλι............................ » 12,632 59 12,632 59

4,212,803 60 239,064 70 4,451,868 30
ΤαμειΟΝ. Ύπο'λοιπα οιαγειρίσεως

μέχρι του 1889 » 12,109 35 12,109 35

4,212,803 60 251,174 05 4,463,977 65

Κύρια έσοδα............................ . Δρ. 189,155.60
Διάφοροι λογαριασμοί . » 49,909.10

Δ?. 239,064.70
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ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 18S8-1890.

Β'. ΠΛΗΡΩΜΛΙ
.

1858 -1889 1890 "ΟΙου

ΚΓΡΙΑ ΕΞΟΔΑ

ΓΡΛΦΕΙΟΝ. Προσωπικόν, τυπωτικά, ϊ-
ξοδα διάφορα καί Βιβλιοθήκη . Δρ. 110,552 02 10,709 20 121,261 22

Μογςεια. Προσωπικόν, άρχαιοθη-
και, φυλακεία, έπισκευαί καί
συγκολλήσεις αρχαίων . » 17.1,608 64 11,783 85 186,392 49

Αγοραι Αρχαιοτήτων . » 254,230 54 12,316 75 266,547 29
Αρχαία. Άνασκαφαί έν γένει . » 642,982 61 63,411 — 706,393 61

» Έπισκευαί καί άναστηλιύ-
σεις μνημείων » 26,205 71 26,205 71

Επαρχ, Αρχαιοτ. ΙΙροσωπ,έφορων
καί φυλάκων επαργ. Μου-
σείων καί μνημείων . » 94,035 60 7,812 53 101,848 13

» Περισυναγωγή καί μετά φορά
αρχαίων. » 3,305 83 3,305 83

ΤΟΚΟΙ. Έν γένει............................ » 31,786 37 31,786 37
Ακίνητα . . . . » 30,110 77 8,481 58 38,592 35
Διάφορά. Ποσοστά είσπράκτορ., εκ-

μαγεία αρχαίων κτλ. » 13,477 94 9,323 — 22,800 94
» Προτομαίπροέδρ. Έταιρ. » 1,696 43 1,696 43
» Συνδρομαί εις ξένους προς

συντε'λεσιν άνασκαφών . » 446 43 446 43
Απρόβλεπτα . » 1,886 18 1,886 18
Διιμοςια Χρεωγραφα . » 275,792 30 340 — 276,132 30
Μετοχαι Εθν.Τραπεζης καί λα-

χειοψόρυι όμολογίαι αυτής . » 175,737 43 9,265 — 185,002 43
Λαχειον.............................................. » 495,057 16 55,029 41 550,086 57
Ακίνητα. Έπισκευαί .... » 671 15 671 15
Λρχλιολ.Εφπμ. (Νέα Γι; Περιο'δ.) » 59,113 70 8,386 75 67,500 45

2,391,696 81 196,859 07 2,588,555 88
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

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

ΓΙροκαταβολαι. Άποληπτέαι. 752,991 14 24,880 — 777,871 14
Βιομηχ. Τραπεζα............................... » 839,116 92 839,116 92
I Ιλγακαταθηκαι.............................. » 10,838 57 10,838 57
Λαθιι Λογιστικά............................... » 267 87 267 87
Εθν. Τραπεζα. Καταθέσεις . » 127,800 — 19,295 10 147,095 10

4,188,336 31 241,034 17 4,429,370 48
ΤΑΜΕΐΟΝ.'Υπολ.τοϋΤαμ.τοΰ 1890 » 10,139 88 10,139 88

4,188,336 31 251,174 05 4,439,510 36

!
I
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Vi —

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΤ ΛΑΧΕΙΟΥ YI1F* |

ΤΗΣ Α'. ΕΞΑΜΙΙ

X Ρ Ε Ω Σ I Σ

Δυνάμει τοΰ άπό 24 ’Ιουνίου 1889 Β. Διατάγματος έξεδο'Οησαν 50,000 γραμ-
μάτια του Λαχείου ανα δραχ. 2 έκαστον φέροντα. . Δρ 100,000 —

Έκ τούτων εμ,ειναν αοιαΟετα και παρεδοθησαν εις τήν επι τής κληρώσεως
επιτροπήν κατά τό 6π’ αυτής συνταχΟέν πρωτοκολλον Γραμ. 15,500
φέροντα........................................................ 31,000 —

Έπωλήθησαν Γραμμάτια 34,500 φε'οοντα 69,000 —

ΕίσεπράχΟησαν καί έκ διαφοράς νορ.ίσμ.ατος 1,071 59

Αί’τινες είσήνθησαν εις τό ταμεΐον ώς εξής 70,071 59 70,071 59
διά διπλοτύπου υπ’ άριθ. 17 δρ. 1,729.88

» 20 )) 2,615.—
» » 21 )) 3,280.—
» » 22 )) 6,450.—
» » 23 )) 5,100.—
» » 24 )) 8,800.— i
» » 25 )) 6,000.—
» » 26 )) 5,075.—
» » 27 » 3,529.60
)) » 30 )) 4,000.—
» » 31 )) 9,295.10
» » 41 )) 13,125.42
» 1) 42 )) 1,071.59 » 70,071 59

διαφορά μηδέν

Έξεδόθησαν ώς ανωτέρω επίσης Γραμμάτ. τοΰ λαχείου 50,000 φέροντα Δρ.
Έκ τούτων έμειναν αδιάθετα καίπαρεδο'θησαν εις τήν επιτροπήν τήςκλη- 

ρώσεως κατά τό ΰπ’ αυτής συνταχΟέν πρωτο'κολλον γραμμάτ. 13,013 
φέροντα ............................................................................ Δρ. 26,026.—

Κατεσχέθησαν έν Βηρυτω Οπό τοΰ τελωνείου Τουρκίας 
Γραμμάτια 200 φέροντα.................................................» 400.— »

ΕίσεπράχΟησαν έκ διαφοράς νομίσματος........................................................»

Έξ ών είσήχθησαν εις τό ταμεΐον ώς εξής:
διά διπλοτύπου υπ’ άριθ. 49 δρ. 4,300.—

» » 53 » 3,000.—
» » 54 » 1,256.15
» » 55 » 6,000.—
» » 56 » 5,900.—
» » 57 » 12,500.—
» » 64 » 37,250.—
» » 65 » 1,366.—
» » 66 » 696.08 »

Ώφείλοντο τήν 31 Δεκεμβρίου 1890 Οπό άνταποκριτών............................ »
’Έμενον » » » εις χεΐρας του πριύην διαχειριστοΰ »

ΤΗΣ Β'. ΕΞΑ 

100,000 —

26,426

72,268

1,668
333

73,574

696

Ύϊ,ίτό

74,270

διαφορά μηδέν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:32 EEST - 54.226.8.97



ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1890 

ΝΙΑΣ 1890.

ΠΙΣΤΩΣΙΣ

α) Μισθός τοΰ προσωπικού ώς τά εντάλματα άριθ. 19, 30, 54, 59, 86, 
91, 111, 112', 143, 144 ............................................................................ Δρ. 1,650 —

β) ’Αμοιβή του προσωπικού ώς τό ένταλμα 177.......................................... » 400 —

γ) Προμήθεια κρατηθεΐσα οπό των πωλησάντων Γραμμάτια αξίας δρα/. 
69,000 ώς τό όπ’άριθ. 216 χρηματ. ένταλμα.......................................... » 6,007 45

δ) Εις έξοδα διάφορα ώς τά εντάλματα άριθ. 9, 11, 45, 214 . » 1,776 50

ε) Εις εξαργύριπσιν 30 κερδησάντων Γραμματίων ώς τά εντάλματα άοιΟ. 
213 καί 298.................................................................................................. 1 . )) 5,800 _ 15,633 95

γ) Τά μή παρουσιασΟέντα εμπροΟέσμως προς εξόφλησιν εκ των κερδησάν- 
των Γραμματίων, καί τά εις τά μή διατεΟέντα άνήκοντα ανέρχονται 
εν δλο) εις................................................. '.................................................... » 29,200

ζ) Κέρδη της Εταιρίας εκ των πωληθέντων Γραμματίων .... » 25,237 64

Τό δλον των κερδών της Εταιρίας εκ του λαχείου της Α' εξαμηνίας
τοΰ 1890 ......................................................................................................... » 54.437 64 54,437 64

70,071 59

ΜΗΝΙΑΣ 1890

α) Μισθός τοοπροσωπικοϋ ώς τά εντάλματα άρ. 169, 170, 201, 202, 238
239, 270, 271, 307 308, 352, 353 . ;. . _...................................

β) ’Αμοιβή τοΰ προσωπικοί! ώς τό ένταλμα άριθ. 354 ............................
γ) Προμήθεια κρατηθεΐσα Οπό των πωλησάντων Γραμμάτια αξίας δραχ.

72,268 ώς τό ένταλμα άριθ. 364 ...............................................................
δ) Προμήθεια κρατηΟησομένη Οπό των καΟυστερούντων ανταποκριτών

Spay. 1,668 ..................................................................................................
ε) Εις έξοδα διάφορα ώς τά εντάλματα άρ. 187, 189, 288, 290 καί 362. 
17) Εις έξαργύρωσιν 26 έκ των κερδησάντων Γραμμ. ώς τό ένταλμα 363.

Δρ.
»

»

»
»
»

1,650
400

6.531

166
1,693

24,500

80

80
16

η| Τά μή παρουσιασΟέντα με/ρι τής 31 Δεκεμβρίου 1890 πρός εξαργύ
ρωσαν κερδήσαντα γραμμάτια :

2 τών δραχ. 2,500 δρ. 5,000
1 » 500 » 500
5 )> 300 » 1,500

16 » 100 » 1,600 »

34,941

8,600

76

43,541 76
Καθαρά κέρδη τής Εταιρίας :

Έκ τών πωληθέντων Γραμματίων............................δρ. 28,828.32
Έκ τών κερδησάντων τών άνηκο'ντων εις τά μή 

διατεΟέντα Γραμμάτια..........................................» 1,900.— » 30,728 32

74,270 08
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΡΧ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1890

ΑίΟ. Κ. Γρουνδμαν, 'ΑΘήνοη
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΡΧ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1890. ΠΙΝΑΞ Β.

Γουλ. Βίλρ—εργ έπ.

Al6. Κ Γρούν8γαν, 'Αύ/ΐναι.

Ο 5 10 30 30 40 50 60 70 80 ΘΟ

1111 1111

ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

atovara τειγη

Μεταγενέστερα τείχη uai οίιιοοορεήρια

Δε'έαρενή,

Χώρος ρήπω avaduajmc.

|____ \ Τελευταίον dvaCuapuc χώρος (IS90).
06 ΛάρναΙ Φιλωτέρας.
Ο Ιερόν-

γ Τετράγωνον ιιτίϋιια.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟ ΔΙΠΥΛΟΝ ΑΝΑΓΚΑΦΩΝ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ

ΓΠΟ

ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΙΙΕΡΙΟΔΟΣ ΤΡΙΤΗ

Της έφημερίδος έκδίδοται κατά τριμηνίαν εν τεύχος σήματος τετάρτου, πε- 
ριέχον τρία τουλάχιστον τυπογραφικά φύλλα καί τρεις πίνακας.

Μέχρι τοϋδε έξεδο'Οηααν :
Τάμος Α°! 1883, έκ 18 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 4 διπλοί, καί 9 «πει- 

κονιαμάτων έν τω κειμένω.
Τιίμος Β·ί 1884, έκ 14 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων, ών 7 διπλοί, καί 7 άπει- 

κονισμάτιον έν τω κειμένω καί παρενθέτων πινάκων.
Το'μος Γ»! 1885, έκ 17 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων, ών 8 διπλοί, καί 14 άπει- 

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

κονισμάτων έν τω κειμένω καί παρενθέτων πινάκων.
Το’μος Ε»ε 1887, έκ 14 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 6 διπλοί, κα 

κονιαμάτων έν τω κειμένω καί παρενθέτων πινάκων.
Το'μος 1888, έκ 13 τυπ. φύλ. μετά 12 πινάκων, ών 5 διπλοί, καί 20 άπει* 

κονιαμάτων έν τω κειμένω καί παρενθέτων πινάκων.
Το'μος Ζ»! 1889, έκ 14 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 1 διπλούς,καί 12άπει- 

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

κονισμάτων έν τω κειμένω καί παρενθέτων πινάκων.
Το'μος Θ»« 1891, έκ 12 τυπ. φύλ. μετά 15 πινάκων, ών 1 διπλούς,καί 4 άπει- 

κονιαμάτων έν τω κειμένω καί παρενθέτου πίνακος.
Το'μος Ι°« 1892, έκ 16 τυπ. φύλ. μετά 13 πινάκων, ών 1 διπλούς,καί 13 άπει· 

κονιαμάτων έν τω κειμένω.
Το'αος ΙΑ»! τεύχ. 1-2 έξ 7 τυπ. φύλ. μετά 8 πινάκων καί 5 άπεικονισμάτων 

έν τω κειμένω καί παρενθέτων πινάκων.
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ΕΝ ΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΤΗ Σ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΩΛΟΥΝΤ ΑΧ

Έφημερις Αρχαιολογική, άφορωσα τάς εντός της Ελλάδος άνευρισκομένας αρ
χαιότητας. Έν ΆΟήναις, 1837-1860. Τεύχη μοναδικά, 1-4, 11-29 (14»»
και 16»» δέν έξεδο'Οη), 50-55. "Εκαστον τείχος .... Δρ. 1

’Αρχαιολογική Έφηριερίς, έκδιδοράνη υπό τής Ιν ΆΟήναις ’Αρχαιο
λογικής 'Εταιρίας. Περίοδος δευτέρα, 1862. ’Εν ΆΟήναις,
1862. Τεύχη Α’.-ΙΒ'......................................................................» 12

— 1869-1874. Τεύχη ΙΓ'.-ΙΘ'· Έκαστον τείχος. ... » 3
Έπιγραφαι άνε'κδοτοι άνακαλυφθείσαι και ΙκδοΟεΐσαι υπό τοϊ ’Αρχαιο

λογικοί Συλλόγου. Έν ΆΟήναις, 1851-1855. Φυλλάδιον 2.3.
(τό 1»» φυλλ. 1851 δέν δπάρχει) εις 4»». "Εκαστον τείχος . » 1

Πρακτικά τής έπϊ του Έρεχθείου ’Επιτροπής. Έν ΆΟήναις 1853.
εις 4»* ρ.ετά 8 πινάκων................................... ...... » 1

Έπιγραφαί έλληνικαί κατά τά πλεΐστον ανέκδοτοι, έκδιδόριεναι υπό τής 
εν ΆΟήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας. Φυλλάδιον Α»» (άλλο
δέν ΙξεδόΟη). Έν ΆΟήναις 1860. εις 4°»................................... » 1

Γενικά! συνελεύσεις των έταίρων τής έν ΆΟήναις Αρχαιολογικής Ε
ταιρίας, 1860- 1870. Έν ΆΟήναις 1860- 1870. Τεύχη 11
8< 4°». "Εκαστον τείχος............................................................... « 1

Πρα^ά τής έν ΆΟήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας, 1872-1881 (τό 
Λβϊχος τοί 1871 δέν υπάρχει). Έν ΆΟήναις, 1872- 1882.

Τεύχη 10 εις 8»». "Εκαστον τείχος.......................................... » 1
' __ 1882-1889, 1890. Έν ΆΟήναις, 1883-1890, 1893. Τεύχη 9

εις 8»». "Εκαστον τείχος............................................................... » 3εΐ^ 8»». "Εκαστον τείχος ............................................................... » 3
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