
η

σεως των πυλών αΰξομ.ένου καί αί δαπάναι ΰπερέβησαν τό δι- 
πλάσιον της παρ’ έμοί προκαταβολής.

Έν τελεί παρακαλώ θερμώς το Συμβούλων της Εταιρίας ϊνα 
εύαρεστούμενον έγκρίνη μέν την επί πλέον της προκαταβολής 
γενομένην δαπάνην, έξακολουθήση δέ τάς ένταΰθα σκαφικάς 
έρευνας, καί κυρίως συμ,πληρώση τάς του τελευταίου μέρους 
προς άποκάλυψιν τών βάσεων τών πυλών.

Έν Θήδαις, τη 16 Δεκερ.6ρίου 1893.

Ευςτ. Καλοπαις

Έδαπανήθησαν δραχ. 633,35.

Τέλη Μαίου του 1893 έλήφθη άδεια του 'Υπουργείου, ην 
ήτησεν ή Εταιρία ΐνα δι’ άνασκαφής έξετάσ?? την κοίτην του 
Ήισσοϋ κατά την θέσιν την καλουμένην κοινώς Καλλιρρόην, 
δηλ. υπό τον εκεί άποτόμως καταπίπτοντα βράχον καί κάτωθεν 
του έκκλησιδίου της άγιας Φωτεινής. Του έργου τούτου,έφορευού- 
σης καί επιτροπής έκ συμβούλων,έπεστάτησεν ιδίως ό έν τη υπη
ρεσία: της Εταιρίας διατελών Ά. Σκιάς, όστις συνέταξεν έκ- 
θεσιν (1).

Έδαπανήθησαν εις την άνασκαφήν ταύτην δρ. 8,576,90.

’Επισκευή αρχαίου μνημείου, κριθεΐσα προ πολλοΰ άναγκαία, 
έξετελέσθη το έτος τούτο- έστερεώθη του έν Μυχήναις λεγομένου 
τάφου τής Κλυταιμήστρας τό θύρωμα ασφαλώς, κατά σχέδιον 
έκπονηθέν ύπό του νομομηχανικοΰ Άργολίδος Α. Πετσάλη, δα- 
πανηθεισών εις τό έργον δρ. 2,507,15, έν φ ποσφ συμ.περιλαμ- 
βάνονται καί τά έ'ξοδα τά γενόμ,ενα διά μεταβάσεις έκεϊσε του 
αρχιτέκτονας κ. Μούση καί έπιτροπών έκ τού Συμ.βουλίου πρός 
έπιθεώρησιν. Έν τούτψ τώ έ'τει έπληρώθη καί ή τελευταία δό-

(1) ’Αντί της Ιν τη συνελεύσει τών εταίρων άναγνωσθείσης συντο'μοιι έκθέσεως 
δημοσιεύεται ετέρα διεξοδικωτέρα έν τελεί του παρο'ντος τεύχους.
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σις εις τον εργολάβον της επισκευής τοΰ επιστυλίου του Όλυμ- 
πιείου, δρ. 2,599,54.

Καί άλλο δέ ομοιον έ'ργον άνέλαβε το Συμβούλιον το έτος 
τοΰτο, την επισκευήν εικόνων τινών ψηφιδωτών τοΰ ναού της 
μονής Δαψνίου, άφοΰ ό πέρυσιν ύπό της Κυβερνήσεως μετακλη- 
Οεΐς έξ ’Ιταλίας ευδόκιμος ψηφοθέτης Νονο έκτελέσας τινάς έν 
τφ τρούλλφ έπισκευάς, έ'μελλε, λήξαντος του χρόνου της μετ’ 
αύτοΰ συμφωνίας, ν’ άπέλθη εις την πατρίδα του, ένφ έμεναν 
ανεπισκεύαστοι καί απειλούμενοι ύπό φθοράς ανεπανόρθωτου άλ- 
λαι τινές έ'τι εικόνες του ναού, πολύ πλέον, κατά την κρίσιν ει
δημόνων, διασώσεως άξιαι διά την εύτεχνίαν των. “Οθεν τό 
Συμβούλιον δι’ επιτροπής του ήλθεν εις συμφωνίαν νέαν μετά τοΰ 
Νονο καί έπανελήφθησαν αί διακοπεϊσαι έργασίαι. Ώρίσθη δι’ 
αϋτάς τό πρώτον ή δαπάνη εις τέσσαρας περίπου χιλιάδας δραχ
μών, ύστερον ηύξηθη δε καί μέχρι επτά χιλιάδων. Προχωρήσαν- 
τος ούτω τοΰ έργου έδαπανήθησαν εις αυτά μέχρι της 20 Δεκεμ
βρίου 1893 δραχμαί 4,716,40.

Άγοραι άρχαίων έργων τέχνης καί επιγραφών εγένοντο κατά 
τό έτος μέτριαι, δαπανηθεισών εις αύτάς δραχμών 4,241,30. 
Έκ τούτων αί 1,503,50 έδόθησαν διά νομίσματα.

Τών άγορασθέντων πάντων ώς καί τών ολίγων δωρηθέντων 
τη Έταιρίγ αρχαίων μετά τών ονομάτων τών δωρητών θά 
προστεθη κατάλογος έν τφ τυπωθησομένφ τεύχει της λογοδοσίας 
ταύτης.

Πάντα δετά άπό της έν έτει 1858 άναβιώσεως της ’Εται
ρίας κτηθέντα αρχαία, πλήν τινών κοινότατων καί άσημάντων, 
είναι καταγεγραμμένα έν χειρογράφοις καταλόγοις, τηρουμένονς 
έν τώ Μετσοβίιρ καί προσιτοΐς εις τον βουλόμενον νά λάβγι αυ
τών γνώσιν. Ό γενικός αριθμός τών καταγεγραμμένων συμπο- 
σοΰται νΰν εις 21,361 (1). Ή καταγραφή αύτη γίνεται άπό 1

(1) Σύγκειται ό άριθμός ουτος εκ τών έξης καθ’ ΰλην ειδικών άριθμών: Λίθι
νων 5026, χαλκών 1507 (έξ ών 119 σταθμά ), σιδηρών 97, μολυβδίνων 3225 (έξ 
ών 1412 σύμβολα, 445 σταθμά, 803 μολυβδο'βουλλα), άργυρών 90, ‘χρυσών 293, 
οστέινων ΙβΟ,υαλίνων 429,διάφορων υλών 349, πήλινων άγγείων 5938, πήλινων 
μορφών 2140, πήλινων λύχνων 1409, πήλινων μητρών 242, πήλινων σκευών
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ετών υπό τοϋ έπιμελητοΰ τοΰ Μουσείου της Εταιρίας ’Αθανα
σίου Σ. Κουμανούδη, βοηθουμένου καί υπό τοΰ πρό τετραετίας 
έπί τούτω προσληφθέντος Ίω. Γιαννικάκη διδάκτορος της φιλο-

Ή εις τό ’Εθνικόν κεντρικόν Μουσεϊον παράδοσις των έν μι^: 
των αιθουσών τοΰ Μετσοβίου άποκειμένων αρχαίων των Μυκη
νών, Σπάτα, Μενιδίου, Ναυπλίου, Βαφειοΰ, περί ης έγένετο 
λόγος έν τή περυσινη λογοδοσίγ ώς άρξαμένης, λέγομεν σήμερον 
ότι συνετελέσθη τή 4 Σεπτεμβρίου 1893.

Τέλη δε Ιουλίου μας ήλθεν έγγραφον τοΰ 'Υπουργείου παι
δείας περί παραόόσεως πάντων των αρχαίων τής Εταιρίας εις 
τον έφορον αρχαιοτήτων Β. I. Λεονάρδον, ΐνα συμφώνως τω ιγ' 
άρθρφ τοΰ τής Εταιρίας όργανισμοΰ κατατεθώσιν εις τό ’Εθνι
κόν κεντρικόν Μουσεϊον, ού ή οικοδομή συνετελέσθη. Άπεφασί- 
σθη λοιπόν να γίνγι ή παράδοσις και έγράψαμεν εις τό 'Υπουρ- 
γεϊον, ότι καί τάς θήκας μετά τών εξαρτημάτων αυτών καί άλ-

305, πήλινων πυραμιδοειδών 119, πήλινων άρτοειδών 28, πήλινων λαβών αμ
φορέων ενεπίγραφων 4. — Ίστέον δε οτι αί λαβαί άμφορε'ων αί ενεπίγραφοι 
(εκ 'Ρο'δου, Θάσου, Πάρου, Κνίδου, Κολοφώνος καί άλλων το'πων) συμποσοΰν- 
ται νυν δπέρ τάς 10 χιλιάδας, άποκείμεναι έν τοΐς όπογείοις τοΰ Βαρβακείου, 
έξ ών με'γα μέρος έξεδόθη υπό Alb. Dumont έν τφ βιβλίου Inscriptions cdra- 
miques de Grbce. Paris, 1871.

Νομίσματα δέ όπάρχουσιν (Ελληνικά, 'Ρωμαϊκά, Βυζαντινά, Μεσαιωνικά 
καί Νεώτερα):

Χρυσά................................................................................................................. 4
’Αργυρά............................................................................................................... 73
Χαλκα (έν οΐς καί τά έκ κράματος) ............................................................. 2660
Τουρκικοί παράδες ....................   508

Τό όλον...................................................................... 3245

καί εινε πάντα ακριβώς καταγεγραμμε'να έν ίδίω καταλόγω.’Έτι σημειοΰμεν, οτι 
τών πήλινων αγγείων της Εταιρίας υπάρχει Γαλλιστί έκδεδομένος κατάλογος 
όπό Μ. Collignon, τυπωθείς έν Παρισίοις τω 1878, τών δέ πήλινων μορφών 
ώσαύτως Γαλλιστί δπό J. Martha, έν Παρισίοις 1880. Έν δέ τω βιβλίου τοΰ 
L. von Sybel τώ έπιγραφομε'νω Katalog der Sculpturen zu Athen. Mar
burg, 1881, καί τά της Εταιρίας όσα έως τότε είχε λίθινα γλυπτά, περιεγρά- 
φησαν σχεδόν πάντα. Άναφέρομεν καί τόν έξης έπίτομον κατάλογον τών Άθί}- 
νησι Μουσείων Die Museen Athens, von Arthur Milchhofer. Athen, K 
Wilberg, 1881.
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λων μικροτέρων σκευών, χρησίμων προς έκθεσιν των άρχαίων δω- 
ρεΐται τή Κυβερνήσει ή Εταιρία. Αΐ θήκαι αύται πολυτελείς 
ουσαι (άρμάρια, τράπεζαι καί βάθρα) εκτείνονται εις μήκος 148 
μέτρων, καί έδαπανήθησαν εις αύτάς πλέον των 55 χιλ. δραχ
μών. Άφοΰ δέ ύπο επιτροπής του Συμβουλίου έκανονίσθη καί 6 
τρόπος της παραδόσεως, ήρχισεν τη 24 Σεπτεμβρίου 1893, γε- 
νομ,ένης άρχής άπό τών αγγείων, εξ ών παρεδόθησαν μέχρι σή
μερον 6452. Συντάσσονται δέ, ώς εΐκός, έκάστοτε πρωτόκολλα 
υπό τοΰ παραδίδοντος Άθ. Σ. Κουμανοΰδη καί του παραλαμ- 
βάνοντος Β. I. Λεονάρδου.

Εις τα διάφορα κυρίως είπεϊν Μουσειακά έργα έδαπανήθησαν 
δραχ. 3,675,80.

Ή βιβίιοθήκη τής Εταιρίας ηΰξήθη κατά τό έτος διά δα
πάνης δραχ. 3009,80, έν αις καί τά δετικά τών άγορασθέντων 
βιβλίων. Πίναξ έμφαίνων τά τε άγορασθέντα καί τά δωρηθέντα 
ή κατ’ ανταλλαγήν τών δημοσιευμάτων τής Εταιρίας είσελ- 
θόντα βιβλία θά προστεθή, ταύτη τή εκθέσει. Πάντων δέ τών 
άπ’ άρχής τής Εταιρίας κτηθέντων βιβλίων υπάρχει κατάλογος 
ακριβής Ιν δελτίοις. ‘Ήδη δέ καί έν ΐδίφ βιβλίιρ άντιγράφεται 
κατ’ άλφαβητικήν τάξιν τών ονομάτων τών συγγραφέων.

Έτροποποίησε τό Συμβούλιον τόν τοΰ 1885 κανονισμόν έκδό- 
σεως τής’Αρχαιολογικής Έφημερίδος.’Αντί τής πρώην -ίριμ,ελοΰς 
έξελέχθη πενταμελής επιτροπή έπιμελουμένη τά τής έκδόσεως,έκ 
συμβούλων συγκειμένη τών κ.κ. Σ. Φιντικλέους, Π. Καββαδία, 
Γ. Νικολαΐδου, Δ. Μακκά καί Κ. Μυλωνά, τελούντων τό έργον 
των άνευ χρηματικής άμοιβής, εκδότης δέ τής Έφημερίδος Ικ 
τών πέντε ώνομάσθη ό κ. Μυλωνάς. Ό κανονισμός ό νέος άνε- 
γράφη ολόκληρος έν τοΐς χειρογράφοις πρακτικοϊς τής συνεδριά- 
σεως τής 30 ’Ιουλίου 1893. Έτι έδέχθη τό Συμβούλιον νά κα- 
ταρτισθή γραφεϊον τής Έφημερίδος εν τινι τών ισογείων δωμα
τίων τής ’Ακαδημίας, ο καί κατηρτίσθη μετά θηκών, επίπλων 
καί σκευών.

Κατά τόν ειρημένον κανονισμόν έξεδόθησαν τά τοΰ έτους 1893 
τέσσαρα τεύχη.

■Ηηκ
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Της Έφημερίδος ΰπάρχουσιν έν μέν τή άποθήκη σώματα 
1681 των ετών 1883—1893, παρά δέ τφ βιβλιοπώλη προς 
πώλησιν 220 (28 των ετών 1883—1892, καί 192 του έτους 
1893), ήτοι έν όλιρ σώματα άπώλητα κατά την σημείωσιν του 
κ. Μυλωνά, ητις έμελλε μέν να διανεμηθή έντυπος μετά του νυν 
ΰπ’ δψιν σας ίσολογισμ,οΰ, άλλ’ ένεκα βραδύτητος, προελθούσης 
έξ ασθένειας του βιβλιοπώλου, δεν έτυπώθη εγκαίρως. Θά κα- 
ταχωρισθή όμως έν τοΐς Πρακτικοΐς και νυν Iν χειρογράφω θά 
ύποβληθη μετά τών άλλων λογαριασμών εις την έξελεγκτικήν 
επιτροπήν.

Έγ ταΐς έπαρχίαις τον βασιλείου έπληρώνοντο ύπο τής 
Εταιρίας καθ’ δλον μέν τδ έ'τος ψύΛακες άρχοηοτήτωγ έν 
Έλευσϊνι, 'Ραμνοΰντι, Άμφιαρείω τφ Ώρωπίιρ, Θεσπιαΐς, Τα
νάγρα, Έπιδαύριρ τή Άργολική, Μυκήναις, Τύρινθι καί Άμ.υ- 
κλαιιρ τής Λακωνικής, έν δέ τφ ένταΰθα Διπύλφ άπδ τής 25 
Νοεμβρίου 1893 ή Εταιρία έ'παυσε τοΰ νά πληρώνη άρχαιο- 
φύλακα καί έγνωστοποίησε τοΰτο εις τδ 'Υπουργεΐον τής παι
δείας. Επιδόματα δέ μισθού και οδοιπορικά τά συνήθη έδόθη- 
σαν κατά τδ έτος είς δύο έφορους αρχαιοτήτων τής Κυβερνή- 
σεως έπιστατήσαντας εις τάς τής Εταιρίας άνασκαφάς, έτι δέ 
καί είς τδν έπιτηρητήν τής έν Έπιδαύριρ άνασκαφής Έπ. Κο- 
ρομάντζον

Ήγοράΰθησαγ χρήμασι τής Εταιρίας άγροϊ δύο όλιγότιμοι 
έπί τής άκροπόλεως Έλευσΐνος, 6 εις τοΰ Άναστ. Παπανικο- 
λάου, ό άλλος τής Σωτήρας Στάθη, ώς κριθέντος αναγκαίου νά 
συμπεριληφθώσιν εις τδν έ'κεϊ άνασκαπτόμενον χώρον. Τίμημα 
καί έξοδα τών δύο όμοΰ δρ. 119.

Έγράψαμεν δε εις τδ Υπουργεΐον παιδείας δι’ εν άλλο κτήμα 
τοΰ έν Έλευσϊνι Ίω. Σ. Βασίλη, παρακαλοΰντες νά ένεργη— 
θώσι τά κατά τδν περί αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως νόμον.

'Ωσαύτως διεβιβάσαμεν εις τδ αυτό 'Υπουργεΐον αναφοράς 
δύο τών εδώ κατοίκων, τοΰ Σταμ. Άθ. Βασιλείου καί τοΰ Ν. 
Γενήσαρλη, αίτούντων νά έξαγορασθώσι κτήματά των, τοΰ μέν 
Σ. Α. Βασιλείου άγρδς 4 στρεμμ.άτων κατά την θέσιν Πνύκα, 
ένθα έσκαψεν ό καθηγητής κ. Δοέρπφελδ, τοΰ δέ Γενήσαρλη έρ-
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γαστήριον έπ! του χώρου του άσκάπτου Ιτι της μεγάλης 'Ρω
μαϊκής οικοδομής, ήτοι της παλαιάς πυρποληθείσης άγοράς καί 
συνεστήσαμεν τάς αιτήσεις των δύο τούτων πολιτών.

Έγράψαμεν Ιτι εις τό αυτό Ύπουργεϊον έν μηνί Μαία), πα- 
ρακαλοΰντες να έλευθερώση τον εντός τοΰ περιβόλου του ένταΰθα 
Όλυμπιείου τόπον άπό των έκεϊ υπαρχόντων τριών καφείων, ίνα 
έξακολουθήσωμεν καί φέρωμεν εις τέλος την άπό έτών έκεϊ άρ- 
ξαμένην καί διακοπεϊσαν άνασκαφήν.

Τό 'Ύπουργεϊον της παιδείας δι’ εγγράφου του τής 11 ’Ιου
νίου 93 έγνωστοποίησε τή Έταιρiff, ότι, «έπειδή τό κράτος 
δεν δύναται τώρα ένεκα τών οικονομικών δυσχερειών, νά δια— 
θέτγι τά αναγκαία ποσά διά τάς εργασίας τής άρχαιολογικής 
υπηρεσίας έξ ιδίων πόρων, δέον νά ληφθώσιν ούτοι οί πόροι έκ 
τών τοΰ άρχαιολογ. Λαχείου, ούτως ώστε περιορίζουσα ή Εται
ρία κατά τι τάς εργασίας της νά δύναται νά θέτη εις διάΟεσιν 
τοΰ 'Υπουργείου τό ήμισυ τών έκ τοΰ Λαχείου καθαρών εσόδων, 
καί τό μέτρον τοΰτο θά είναι προσωρινόν». Διά πέντε ψήφων 
κατά τριών δεν έδέχθη τά Συμβούλιον την υπουργικήν ταύτην 
πρότασιν καί εστάλη άπάντησις τοιάδε- ότι «ή Εταιρία πάν
τοτε μέν ήλθεν επίκουρος εις τάς άνάγκας τής αρχαιολογικής 
υπηρεσίας τοΰ Κράτους καί άπόδεεξις, ότι καί νΰν Ιτι έχει νά 
λαμβάνγι παρά τής Κυβερνήσεως δρ. 83 χιλ. προκαταβληθείσας 
άπό έτών άτόκως, έξακολουθεΐ δε καταβάλλουσα εις μισθούς 
διαφόρων ύπό τής Κυβερνήσεως διοριζομένων φυλάκων τών έπαρ- 
χιακών μουσείων καί άρχαιολογικών τινών τόπων καί έν αυτή 
ετι τή πρωτευούσιρ ποσόν ούκ εΰκαταφρόνητον έτησίως, καί 
ήναγκασμένη είναι ένεκα αυτών τούτων τών οικονομικών δυσχε
ρειών τοΰ Κράτους ού μόνον Μουσεία νά κτίζ-ρ έν ταΐς έπαρ- 
χίαις, ώς έν Τανάγρα, Έλευσίνι καί Έπιδαύρω, άλλά καί έζ 
ιδίων νά έξαγοράζγι αυτή καί τόπους τινάς ένθα άπό έτών ένερ— 
γοΰνται άνασκαφαί, αΐτινες άνάγκη είναι νά άποπερατωθώσιν· 
ΙΊρός τούτοις οί άλλοι πόροι τής Εταιρίας οί έκ συνδρομών καί 
τόκων ούσιωδώς ήλαττώθησαν ένεκα τής έπικρατησάσης οικονο
μικής κρίσεως. "Οθεν τό Συμβούλιον άναγκάζεται νά μή άντα- 
ποκριθή εις τήν επιθυμίαν τής Κυβερνήσεως. “Αλλως δέ, καί άν
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δεν ύπήρχον οϊ άνωτέρω λόγοι, πάλιν τό Συμβούλιον Θεωρεί 
εαυτό αναρμόδιον ν’ άποφασίσγι περί έκχωρήσεως μέρους των 
πόρων τής Εταιρίας».

Έν μηνί Άπρίλίω το'Υπουργεΐοτ τηζ παιδείας έ'πεμψεν εις τον 
Πρόεδρον τής Εταιρίας (επειδή ούτως ήτο έπιγεγραμ.μένον) εν 
δέμα ενσφράγιστον, σταλέν έξ Αίγυπτου, όπερ άφοΰ ήνοίχθη, 
εϊδομεν ότι περιείχε νομίσματα τής συλλογής του μακαρίτου 
Ίω. Δημητρίου του έκ Λήμνου, καί ήσαν ταΰτα έν άργυροΰν 
καί τρία χρυσά. Έπέμψαμεν δέ αυτά πάλιν εις τό αυτό ύπουρ 
γεϊον διά του ύπ’ άριθ. 81 τής Εταιρίας εγγράφου μετά περι
γραφής καί δηλώσεως του βάρους των χρυσών.

Έχει έτι τό Συμ.βούλιον νά άναφέργ καί περί των εζής" Έν 
ταΐς συνεδριάσεσι τής α' καί τής ιγ' Μαρτίου 1893 έξήτασε τό 
Συμβούλιον τάς παρατηρήσεις καί προτάσεις τής εξελεγκτικής 
επιτροπής των του έτους 1892 λογαριασμών καί τινάς μέν τού
των παρεδέχθη καί άπεφάσισε νά βληΘώσιν εις ενέργειαν, ώς τό 
νά συντάσσεται τοΰ λοιπού άναλυτικώτερον ό ισολογισμός καί 
τινα άλλα, εις τινας δέ παρατηρήσεις έκρινεν ορθόν καί δίκαιον 
νά κάμ.Υ) άντιπαρατηρήσεις, καί συγχρόνως άπεφάσισε τά έν ταΐς 
ειρημέναις δυσί συνεδριάσεσι διεξετασθέντα νά τυπωθώσιν έν τφ 
τεύχει τών Πρακτικών τοΰ 1892, όπως καί έγένετο ήδη έν τώ 
πρό ολίγων ημερών δημοσιευθέντι τεύχει σελ. 81—84. Περί 
δύο δέ τών τότε παραδεκτών γενομένων ,ήτοι περί κατασκευής 
κτηματολογίου τής Εταιρίας καί περί δαπανηθέντος όλικώς ποσού 
εις αγοράν βιβλίων άπ’ άρχής τής συστάσεως τής Εταιρίας, τά 
Συμ.βούλιον ύστερον έν τή συνεδριάσει τής 2 Φεβρουάριου του 
έτους τούτου διασκεφθέν έκ νέου, άπεφάσισε νά ρηΘή έν τή ση
μερινή λογοδοσία, ότι «ή τοΰ κτηματολογίου κατασκευή απαι
τεί χρόνον καί έγένετο μέν προκαταρκτική έργασία δι’ αυτό, Θά 
συνεχισθή δέ από τό προσεχές Συμβούλιον», έτι δέ, ότι «ή ση- 
μείωσις τοΰ διά βιβλία ποσοΰ τών προτέρων έτών άναβάλλεται» , 
ό δή καί λέγομεν σήμερον ένώπιόν σας.

Τό Συμβούλιον έδωκε συνδρομήν εις τον Π. Καββαδίαν διά 
40 σώματα τοΰ Γαλλιστί έκδοθέντος συγγράμματος του «Fouil- 
les d’Epidaure» δραχμάς 4677.
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'Ωσαύτως εις τον Χρ. Τσούνταν διά 50 σώματα του Ελλη
νιστί έκδοθέντος συγγράμματος του «Μυκηναΐος πολιτισμός» δρ. 
2000.

'Ωσαύτως εις τον Γερ. Μαυρογιάννην διά 30 σώματα του 
περί Βυζαντινής τέχνης Ελληνιστί έκδοθέντος συγγράμματος 
του, δραχ. 300.

Τα βιβλία ταΰτα, ώς καί τά ΰπολειπόμενα έτι εν τη βιβλιο
θήκη της Εταιρίας αντίτυπα του περί των της Κρήτης νομι
σμάτων βιβλίου του Ίω Σβορώνου έκρινε το Συμβούλιου καλόν 
να τά διανείμη δωρεάν εις τινα των εν τω βασιλείω καί έκτος 
αυτού Ελληνικά καΟιδρύματα καί σωματεία ώς καί τινας λό
γιους άρχαιολογούντας καί διενεμήθησαν ούτως όπως άνεγράφη- 
σαν λεπτομερώς καί όνομαστί έν τοϊς τηρουμένοις χειρογράφοις 
Πρακτικοΐς τού Συμβουλίου καί δη έν τη συνεδριάσει αυτού της 
16 Σεπτεμβρίου 1893.

Έδό6η ύπό τού Συμβουλίου εις τόν άπολυθέντα συγκολλητήν 
τού τής Εταιρίας Μουσείου Ίω. Χαρωνΐάκην έφάπαξ ώς 
αμοιβή διά την πολυετή υπηρεσίαν του τό ποσόν δραχμών δια- 
κοσίων.

Εις δέ τόν υπάλληλον τού Υπουργείου παιδείας διδάκτορα 
Δ. Σταυρόπου.Ιον ένέκρινε το Συμβούλιου τή 13 ’Απριλίου 1893 
νά δίδεται έκ τού ταμείου τής Εταιρίας χρηματική βοήθεια δραχ
μών 90 κατά μήνα, ίνα μή άναγκασθή, ένεκα τού άνεπαρκοΰς 
του μισθού, νά καταλίπη τάς άρχαιολογικάς του μελετάς' καί 
δίδεται έκτοτε.

Παραλείποντες νΰν δσα συνήθως έπαναλαμβάνει τό Συμβού
λιου έν τελεί τών λογοδοσιών του, εΰχάς καί ικεσίας προς τήν 
Κυβέρνησιν, όποΐαι πέρυσιν έξηνεχθησαν πολλαί, άναφέρομεν 
μετά δυσφορίας ιδίως τό ότι εις τάς δύο αυτού εγγράφους δια
μαρτυρίας κατά τής έν μηνί Μαίφ τού 1892 κακώς άνοιχθείσης 
οδού διά έπιχώσεως ανεσκαμμένου ύπό τής Εταιρίας χώρου έν 
τφ καλουμένφ ύπό τών αρχαιολόγων τετραγώνω τού Άδριανού 
οΰδεμία έδόθη προσοχή, καί ή τών τόπων εκείνων κατάστασις 
διατελεϊ μένουσα, όπως τότε, ελεεινή. Τόσον. Νομίζομεν, ότι 
εϊπομεν τά κυριώτερα τών έν τφ έτει πεπραγμένων ύπό τού Συμ-
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βουλίου, έξ ών ή ολομέλεια των εταίρων καί σήμερον άκούσασα 
τα ρηθέντα και μεθ’ ημέρας δεκαπέντε πάλιν την ύποβληθησο- 
μένην αυτή έ'κθεσιν τής εξελεγκτικής επιτροπής, Θά δυνηθή νά 
κρίνη περί τ οΰ πώς διεχειρίσθη τα τής Εταιρίας το τοΰδιανυ- 
θέντος έτους Συμβούλων.

’Αναγνωσθείσης τής λογοδοσίας Οπό τοΟ γραμματέως 
καί ύποβληθέντων των ισολογισμών ύπο τοΟ ταμίου, οί 
εταίροι προέβησαν εις έκλογήν τής τριμελοΟς έξελεγκτι- 
κής έπιτροπής. Έξελέγησαν δέ οί Π. Παπαναστασίου, I. 
Μαρκόπουλος καί Γ. Κεφάλας.

Ή συνεδρίασις διελύθη περί μεσημβρίαν.
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