
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΛΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑΝ

Έν Άθήναις έν τφ Έθνικφ Πανεπιστημίψ τη 20 Φε
βρουάριου 1894, ή μέρα Κυριακή ώρα 10 ’/4 π. μ. συνελ- 
θόντων εταίρων είκοσι καί των συμβουλών, πλήν τοΟ 
Προέδρου Α. Κοντοσταύλου καί των Στ. Δραγουμη καί 
Δ. Τσιβανοπούλου, προήδρευσεν δ αντιπρόεδρος Σπ. Φιν- 
τικλης, καί άνελθών έπί τό βήμα ειπεν

Αξιότιμοι κ. 'Εταίροι,

Ό σεβαστός πρόεδρος Άλ. Κοντόσταυλος άπό της 1 ’Ιου
λίου 1893 έπέστειλε προς το συμβούλων της Εταιρίας την 
έζης έγγραφον παραίτησίν του άπό της προεδρείας- «Ένδίδων 
εις την λυπηράν ανάγκην, εις ην περιέστην ένεκα της δημοσίας 
υπηρεσίας, την οποίαν άνέλαβον, όπως παραιτηθώ της θε'σεως 
τοϋ Προόδου της ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, άνήνεγκον τά περί 
αΰτης εις τό Συμβούλων τούτο διά τοϋ άξωτίμου ταμίου της 
Εταιρίας κ. Γ. Νικολαίδου. ’Επειδή όμως είναι ένδεχόμενον 
να τεθη πως έν άμφιβολί£>ε, ή περί ης πρόκειται παραίτησίς μου, 
ώς προφορικώς μόνον ΰποβληθεϊσα, επαναλαμβάνω αΰτην καί 
διά της παρούσης έκφράζων ένταυτώ την βαθυτάτην λύπην μου 
έπί τη ούτως έπερχομε'νη ληζει της μετά των άξωτίμων μελών
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του Συμβουλίου της Εταιρίας, των καί άτομικώς πολυτίμων 
φίλων μου, άπό μακροΰ ηδη χρόνου έξακολουθούσης συνεργασίας. 
Παρακαλώ δέ όπως έν καιρώ άνακοινωθώσι τνί σεβαστή Συνε- 
λεύσει των εταίρων αί εγκάρδιοι εύχαριστίαι καί ή άίδιος ευγνω
μοσύνη μου έπί τνί ύπ’ αυτών έπανειλημμένως άπονεμηθείσν) μοι 
τιμή της εκλογής μου ώς προέδρου. Έπί τούτοις διατελώ ό μέ
χρι τοΰδε πρόεδρος.

A. Α. ΚΟΝΤΟΣΤΑΤΛΟΣ

Τό συμβούλιον, Κύριοι, πάραυτα έξέφρασεν άμοθύμως την 
γνώμην του, ότι δεν δύναται ν’ άποδεχθίί την παραίτησιν καί 
άπεφάσισε να γράψγι πρός τον κ. Κοντόσταυλον το έξης έγγρα
φον, ο άπεστάλη αύτφ τί) 21 Ιουλίου 1893 :

«Άνεγνώσθη έν τγί χθεσινή συνεδριάσει του Συμβουλίου της 
Εταιρίας ή άπό 1 ’Ιουλίου επιστολή υμών δι’ ης έδηλώσατε 
την άπό του άξιώματος της προεδρίας παραίτησιν Σας. Σπεύ- 
δομεν ν’ άνακοινώσωμεν 'Υμϊν, ότι τό συμβούλιον όμόθυμον καί 
μετά βαθυτάτης λύπης ηκουσε την άπόφασιν ύμών ταύτην έν 
νώ έ'χον πάντοτε τάς υπέρ της ήμετέρας Εταιρίας ένδελεχεΐς 
μέριμνας καί την κατά πάντα άγάπης καί τιμής άξίαν μακρο
χρόνιον ύμετέραν προεδρίαν. ’Αλλά ώς καί 'Υμείς άναγνωρίζετε, 
μη όν τό Συμ-βούλιον αρμόδιον ν’ άποδεχθίί την παραίτησιν 
Σας, θέλει την ύποβάλγ) έν καιρφ εις την Συνέλευσιν τών εταί
ρων, καί πέποιθεν ότι καί ή Συνέλευσις τών εταίρων ΰπό τών 
αυτών κατεχομένη αισθημάτων δέν θέλει άποδεχθί) ταύτην». 
Διά ταΰτα άναπληρών τόν πρόεδρον σήμερον έγώ άναγγέλλω 
τοΐς έταίροις, ότι σκοπός της σημερινής συνελεύσεως είναι ή 
άκρόασις της λογοδοσίας του Συμβουλίου, ην θ’ άναγνώση ό 
γραμματευς καί ή εκλογή της έξελεγκτικης τών λογαριασμών 
επιτροπής ».

Πριν άνέλθϊ) εις τό βήμα δ γραμματευς, Γν’ άναγνώστ) 
τήν λογοδοσίαν δ εταίρος 11. Παπαναστασίου ζητήσας τον 
λόγον ειπεν δ'τι κακώς το Συμβούλιον επραξε μή καλέσαν 
αμέσως τότε τήν συνέλευσιν τών εταίρων, Γνα ύποβάλν)
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εις αυτήν τήν παραίτησιν τοΰ Προέδρου καί εμεινεν οΰτως 
ή Εταιρία ακέφαλος Γενομένων τινών αντιρρήσεων καί 
προσΟέσαντος τοΟ Παπαναστασίου, δτι προτείνει νά κληθή 
ειδική συνέλευσις προ των αρχαιρεσιών, ί'να άποφανθή περί 
τής παραιτήσεως το0 Προέδρου, δ Προεδρεύουν ήρώτησε 
τήν Συνέλευσιν, ήτις άπεφάνΟη δ'τι έργον τής δευτέρας συ- 
νελεύσεως είναι ή άπόφασις περί τής παραιτήσεως τοΟ 
προέδρου καί δ'τι νΰν πρέπει νά άναγνωσθή ή λογοδοσία 
τοΟ Συμβουλίου.

Έπί τούτοις δ γραμματεύς Στέφανος Α. Κουμανούδης 
άνέγνω τήν λογοδοσίαν εχουσαν ώς έξής :

Κύριοι,

Το παρελθόν έτος εταίροι νέοι ένεγράφησαν εις τό μητρώον 
ημών δεκαοκτώ, έξ ών οί δύο Γάλλοι τό γένος, εις Ούγγρος.

Έξέλιπον δε διά του θανάτου δύο έκ των παλαιών εταίρων, 
οί ιατροί καί καθηγηταί τοΰ Έθνικοϋ ημών πανεπιστημίου Θεό
δωρος Άρεταΐος καί Θεόδωρος Άφεντούλης.

Συνδρομήν τακτικήν διά τό έτος μέχρι τής 20 Δεκεμβρίου 
1893, ότε έκλεισαν οι λογαριασμοί, κατέβαλον εταίροι 97, έξ 
ών ή του Ν. I. Κοντογιαννάκη ήτο δραχμών εκατόν, ή συνήθης 
αΰτώ άπό πενταετίας

Μετ’ ευχαριστίας δέ άναφέρομεν και μίαν έκτακτον έκ δραχ
μών δύο χιλιάδων προσφοράν τοΰ έν Μασσαλία ομογενούς Στε
φάνου Ζαφειροπούλου, τοΰ καί προ έτών εύεργετήσαντος τήν 
Εταιρίαν καί άναγεγραμμένου έκτοτε έν τή στήλγι τών αυτής 
ευεργετών.

Τά τής έν γένει χρηματικής καί κτηματικής καταστάσεως 
τής ’Εταιρίας διαλαμβάνει ό ύπ’ οψιν σας έντυπος ισολογισμός 
καί ό ταμίας περί αυτών μετ’ ολίγον τάς δεούσας θά δώσγι πλη
ροφορίας.

’Έργα αρχαιολογικά χρήμασι τής Εταιρίας διεξήγαγε τό 
Συμβούλων, πρώτον άνασχαφάς εις 7 διάφορα μέρη του βασι-
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λείου, 2 μεν εν Πελοποννήσφ, 4 δέ έν ’Αττική, 1 Ιν Θήβαις. 
Πλήν των έν ’Αττική αί άλλαι έγένοντο κατ’ έξακολούθησιν έκ 
προτέρων ετών, καί έδαπανήθη εις αΰτάς έν τφ έ'τει τό ολικόν 
ποσάν δραχμών 44,908,15. Προστιθεμένου δέ καί ενός κονδυ
λίου 2400 δραχμών, όπερ Ιν τφ έντύπφ τοΰ έτους ίσολογισμφ 
είναι σημειωμένον ύπά την ονομασίαν «γενικαί άνασκαφαί» καί 
είναι ό ετήσιος μισθός τοΰ άπό πολλών ετών Ιργεπιστάτου Έλ. 
Καμπάνη, του πότ’ έδώ καί πότ’ έκεϊ μεταβαίνοντος κατά, τάς 
εκάστοτε χρείας,άναβαίνει τό όλον ποσόν εις δραχ. 47,308,15.

Πρώτη τών έν Πελοποννήσφ άνασκαφών ήτο ή τών Μυκηνών. 
Ό έπιστατήσας αυτής έφορος Χρ. Τσούντας ύπέβαλεν εις τό 
Συμβούλιον την έξης έκθεσιν-

Έπί πέντε σχεδόν μήνας, ήτοι άπό τής 22 ’Ιουλίου μέχρι 
τών μέσων Δεκεμβρίου, έσκάψαμεν έν Μυκήναις εν τε τή άκρο- 
πόλει καί έξω αυτής. Έν τή άκροπόλει έκαθαρίσθησαν ιδίως 
τα περί την βορείαν πύλην μέρη εις ικανήν έκτασιν, άνεκαλύφθη 
δε αυτόθι οδός άνηφορική άγουσα άπό τής πύλης προς τά ενδό
τερα μεταξύ τοΰ τείχους τής άκροπόλεως καί ενός άναλήμματος 
έξ ογκολίθων επίσης άνεκαλύφθησαν καί έρείπια πολλών οικη
μάτων μυκηναίας εποχής. Ευρήματα εις τά μέρη ταΰτα δεν 
εί'χομεν πολλά- πλήν τών συνήθων πήλινων άγγείων εύρέθησαν 
δύο τεμάχια μαρμάρων μετά ποικίλων γεγλυμμένων κοσμημά
των, κεφαλή μικρά βοός έκ κυάνου καί μικρόν πήλινον είδώλιον 
πιθήκου.

Έξω τής άκροπόλεως έσκαψα διαφόρους τάφους, ών εις, θο
λωτός, ήτο ήδη γνωστός, οι δ’ άλλοι άνεκαλύφθησαν ύφ’ ήμών 
διά δοκιμών. Ό θολωτός είχε συληθή ήδη ΰπό τών άρχαίων, 
ώστε δεν εΰρομεν ήμεϊς έν αύτφ ή τεμάχια άγγείων καί ειδωλίων 
ύστερωτέρων χρόνων- ώς μνημεΐον όμως άρχιτεκτονικόν είναι ό 
τάφος άξιόλογος, άν καί δεν διατηρείται καλώς- διότι ή κορυφή 
τής θόλου έχει προ πολλοΰ καταπέσει. Οΐ νΰν δέ πρώτον άνα- 
καλυφθέντες τάφοι, δεκαέξ έν όλφ, είναι πάντες Ισκαμμένοι έν 
τφ βράχφ, μεγεθών δέ διαφόρων- τοΰ μεγίστου ό θάλαμος έ'χει 
έμβαδόν τεσσαράκοντα περίπου τετραγωνικών μέτρων. Ευρήματα
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Ιν αΰτοϊς έγένοντο ποικίλα, ήτοι αγγεία πήλινα, κοσμήματα 
χρυσά καί έξ ΰελώδους μάζαις, φύλλα χρυσά καί τά τοιαΰτα- 
πλήν τούτο>ν όμως άνεκαλύφθησαν καί πέντε λίθοι έγγεγλυμμέ- 
νοι, έφ’ ών παριστώνται άνθρωποι καί ζώα, έπειτα δύο δακτύ
λιοι χρυσοί, ών ό μέν φέρει γεγλυμμένους δύο γρΰπας, ό δε γυ
ναίκα καθημένην επί θρόνου καί προ αυτής άνδρα κρατούντα 
δόρυ" προς τούτοις σφενδόνη άλλου δακτυλίου έπιχρύσου, έφ’ ής 
είκονίζονται τρεις γυναίκες προσερχόμεναι πρός ναόν."Αλλα άξια 
μνείας είναι μικρόν χρυσοΰν είδώλιον λέοντος, όμοιον εΐδώλιον 
βοός, άπό των κεράτων του όποιου έκρέμαντο (καί κρέμανται 
άκόμη τινά) χρυσά δισκάρια, καί τρίτον επίσης χρυσοΰν εΐδώ
λιον γυναικός φορούσης χιτώνα, ού αΐ συνήθεις έν τή Ισθήτι τής 
μυκηναίας εποχής στολίδες δηλοΰνται διά κοκκιδωτών γραμμών. 
Τέλος αναφέρω πλάκα πωρίνην, ύψους 0,90 μ., έφ’ ής σώζον
ται λείψανα γραφών πολυχρώμων διατεθειμένων εις δύο, ώς φαί
νεται, ζώνας, δεν διακρίνεται όμως σήμερον είμή ζώον, ίσως ίπ
πος, εις την κάτω ζώνην' άλλ’ έάν καθαρισθή Ιπιμελώς ή πλάξ, 
υπάρχει ελπίς ότι θ’ άναφανώσι καί άλλαι μορφαί. Ή πλάξ 
αΰτη είναι άναμφιβόλως έπιτυμβία, ένεκα τούτου μοναδική, 
διότι αί άλλαι μέχρι τοΰδε εκ Μυκηνών γνωσταί έχουσι πάσαι 
τάς παραστάσεις γλυπτάς.

Χρ. Τςογντας

Έδαπανήθησαν εις ταύτην την άνασκαφήν δρ. 5,548,80.

Έν τφ Ίερώ τον ΆσχΛηπιον τφ έν τή Έπιδαυρία τή Άρ- 
γολική, έχοντος μέν κυρίως την έπιστασίαν του Π. Καββαδία, 
γενικού έφορου τών αρχαιοτήτων καί μεταβαίνοντος έκ διαλειμ
μάτων έκεϊσε, έπιτηροΰντος δέ διαρκώς έπί τόπου τάς έργασίας 
του Έπαμ. Κορομάντζου. Ή έκθεσις τοΰ Π. Καββαδία έχει ώδε*

Περί τών έν Έποδαυρόαρ άναιακαφών.

Αί Ιν Έπιδαυρί<γ, έν τφ Ίερφ του ’Ασκληπιού, άνασκαφαί 
έξηκολούθησαν ολόκληρον το λήξαν έτος 1893. Άπεκαλύφθη
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