
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

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

'Αξιότιμοι Κύριοι,

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

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

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

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

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

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

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

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

Κύριοι,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Άλλ’άν δέν έχομεν σήμερον νά προσθέσωμέν τι νέον, διαφω- 
τίζον τό κτίσμα αυτό άρχιτεκτονικώς, όφείλομεν όμως, καθώς 
έποιήσαμεν καί πέρυσι, νά καταλέξωμεν τά κινητά άοχαϊα, οσα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:56 EEST - 18.237.180.167



11

άπό της 26 'Ιανουάριου 1886 ρέχρι τέλους ’Ιουνίου έν ταϊς 
σκαφαΐς εΰρέθησαν. Είναι τά εξής’

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

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

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

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

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

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

Τό όλον κορράτια 108

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

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

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

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

βολον.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

λήνες κέραμοι.)........................................................................16
(S', γλυπτά τεμάχια διάφορα..............................................21
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γ'. έπιγραφαί (2 επιτύμβιοι, 2 άναθηματικαί, 1 ψήφι
σμα, 8 άδιάγνωστοι). ·....................................................... 13

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

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

Τό ολον κομμάτια 10.8

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

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

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

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

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

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

Έδα πανηΟησαν εν τω Άμφιαρείφ δρ. 6,702-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νομίσματα δέ δπάρχουσι τά έξη;’
Χρυσά

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Αξιότιμοι Κύριοι,

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

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

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

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

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

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

Αλλως τε και άν εγινώσκομεν έξ άρχής, ότι ή καθυστέρησις 
τής περί ης ειπον έκθέσεως τής εξελεγκτικής επιτροπής θά πα- 
ρετείνετο μέχρι τής σήμερον, πάλιν δεν θά ήτο ίσως δυνατόν εις 
ήμάς νά πράξωμεν άλλως ή ώς επράξαμεν, διότι, κατά τον ορ
γανισμόν, ή εκλογή τού συμβουλίου απαιτείται νά γίνηται μετά 
την λογοδοσίαν τού παλαιού, η δε λογοδοσία αΰτη τού παλαιού 
συμβουλίου δεν είναι δυνατόν νά ύπαρξη πλήρη; καί τελεία ή 
μετά τήν εξέλεγξιν τής διαχειρισεως αυτού ύπό τής εξελεγκτι
κής επιτροπής.
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'Οπωσδήποτε, των πραγμάτων έχόντων ώς έχουν, εγείρεται 
νυν το έξης ζήτημα, τό όποιον καλεϊσθε σήμερον νά λύσητε- τήν 
έκθεσμον θέσιν εις ήν διατελοΰμεν καί ήν τινα εξήγησα ΰμ-ϊν, 
συνισταμένην εις τό ότι από τοΰ Ιανουάριου έ. έ. καί μέχρι σή
μερον έξακολουθοΰμεν διαχειριζόμενοι τά τής Εταιρίας άνευ τής 
εντολής υμών, τήν έκθεσμον, λέγω, ταύτην θέσιν, θέλετε να νο- 
μιμοποιήσητε διά νέας εκλογής, ήτις έν τούτοις άναγκαίως θά 
περιλαμβάνη καί τήν έπικύρωσιν των μέχρι τοϋδε γενομένων, ή 
προτιμάτε νά έγκρίνητε, δι ’ ιδιαιτέρας καί εκτάκτου άποφάσεως 
υμών, τήν μέχρι τής σήμερον ενέργειαν τοΰ έργω υφισταμένου 
συμβουλίου καί νά έξουσιοδοτήσητε σύναμα αυτό προς έξακο- 
λούθησιν τής διαχειρίσεως των τής εταιρίας κατά τους ύπολει- 
πομένους τρεις έτι μ,ήνας, τουτέστι μέχρι συμπληρώσεως τοΰ 
ενεστώτας έ'τους; Αυτό είναι τό ζήτημα, τό όποιον σήμερον τί
θεται ενώπιον υμών. Καί άν μεν λύσητε αυτό συμφώνως προς 
τό πρώτον ερώτημα, όφείλομεν πάραυτα νά προβώμ,εν εις νέας 
έκλογάς, άν δε λύσητε αυτό συμφώνως πρός τό δεύτερον, θέλο- 
μ,εν άναβάλει τάς έκλογάς ταύτας μέχρι τοΰ ’Ιανουάριου τοΰ 
έπιόντος έτους, μέχρι τής όποιας εποχής θέλομεν εξακολουθήσει 
διαχειριζόμενοι τά τής Εταιρίας, ώς έπράξαμεν μέχρι τοΰδε. 
’Αλλά περί τούτων θά λάβω τήν τιμήν νά προκαλέσω κατόπιν 
τήν ύμ.ετέραν άπόφασιν, καθ ’ όσον προηγουμένως οφείλομεν ν’ά- 
κροασθώμεν τής έκθέσεως τής εξελεγκτικής επιτροπής. Πρός 
τοΰτο δέ παρακαλώ τον άντιπροσωπεύοντα αυτήν νά παρέλθγι 
επί τό βήμα.

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

Μετά τήν άνάγνωσιν τής έκθέσεως ήρωτήθη ή Συνέλευ- 
σις ύπό τοΟ Προέδρου, άν ύπάρχη άντίρόησίς τις ώς πρός 
τήν εκθεσιν τής εξελεγκτικής ’Επιτροπής τήν άφορώσαν εις
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τήν έξέλεγξιν τής χρηματικής διαχειρίσεως καί αν θεωρή 
καλώς έχοντας τούς λογαριασμούς τοΰ Συμβουλίου. Εις 
τήν έρώτησιν ταύτην ή Συνέλευσις άπεφήνατ.ο δτι ούδεμία 
Οτι άρχει άντίρ^ησις καί δτι θεωρεί καλώς έχοντας τούς λο
γαριασμούς, τούς οποίους καί εγκρίνει.

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

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

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

’Αξιότιμοι Κύριοι,,

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

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

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

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

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

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

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

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

*3
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ταξυ της σημερινής προτάσεως καί της διατάξεως εκείνης, εάν 
θεωρηθή αΰτη έχουσα την είρημένην έννοιαν, ή αρχαιολογική 
εταιρία, ώς είναι γνωστόν, είχεν ίδρυθή εν αρχή οχι μόνον τή 
πρωτοβουλία, αλλά καί αυτνϊ τη άμέσω ενεργεία του υπουργείου 
της δημοσίας έκπαιδεύσεως καί έθεωρεΐτο ώς παράρτημα της γε
νικής εφορείας των αρχαιοτήτων, αποτελούσα ο Ιον εί συμβούλιου 
παρ’αΰτη. Τοϋτο όμως άπο του νέου οργανισμού της εταιρίας 
έπαυσεν ύπάρχον."Αλλως τε αυτό τοϋτο, ότι ό νέος οργανισμός, 
μετά προηγουμένην πείραν, δεν καθώρισε σαφώς καί όριστικώς 
την περί ης ό λόγος διάταξιν, αλλά μάλιστα καί κατήργησεν 
αυτήν, εάν ήτο δυνατόν νά θεωρηθή ύπάρξασα, αποτελεί ήδη 
την διά των πραγμάτων αποδοκιμασίαν καί καταδίκην αυτής.

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

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

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

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

Ταϋτα τοϋ προέδρου εϊσηγησαμένου, ήρξατο μακρά συ- 
ζήτησις έφ ένός έκαστου των προκειμένων ζητημάτων καί 
πρώτον επί της παραδοχής τοϋ γενικοϋ ’Εφόρου ώς βασι- 
λικοΰ Επιτρόπου παρά τη ’Αρχαιολογική Εταιρία. Τινές 
των εταίρων ύπεστήριξαν τήν ανάγκην τής κατά τοΰτο με
ταβολής τοϋ όργανισμοΰ, άλλοι δέ έθεώρησαν τήν μετα
βολήν ταύτην ώς άσκοπον και δή καί άσύμ.φορον μεθ’ ό 
ψηφοφορίας γενομένης, άπερρίφθη ή περί τούτου πρότασις 
τής ’Επιτροπής, δεκτής γενομένης τής ύπό τοϋ προέδρου 
έξηγηθείσης γνώμης τοϋ Συμβουλίου. Κατά τον αυτόν 
τρόπον άπερρίφθη καί ή δευτέρα πρότασις τής ’Επιτροπής 
περί τής προσλήψεως εμμίσθου ταμίου, δεκτής μόνον γε-
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νομένης τής ύπό τίνος των έταίρων ύποβληθείσης προτά- 
σεως περί διορισμού ύπό τοϋ Συμβουλίου εμμίσθου βοηθού 
τού ταμίου. Ειτα μετά παρατεταμένην επίσης συζήτησιν 
άπερρίφθη διά τρίτης άλλης ψηφοφορίας καί ή έτέρα των 
προτάσεων της Επιτροπής περί ύποβολής ύπό τοΟ Συμ
βουλίου καί έγκρίσεως ύπό τής Συνελεύσεως ετησίου προ- 
ϋπολογισμο0 τής Εταιρίας. Τούτων ούτως άποφασισθέν- 
των έτέθη το ζήτημα ύπο τού προέδρου, εάν ή Συνέλευσις 
άποδέγεται τήν γνώμην τού Συμβουλίου περί τοΟ ν άφεΟή 
εις αύτό νά χρησιμοποιήση, διά τής λήψεως των παρ αύτφ 
μέσων σχετικώς προς τήν διαρρύΟμισιν τής εσωτερικής 
αύτοΰ ύπηρεσίας, τάς προτάσεις τής Επιτροπής περί τής 
τηρητέας λογιστικής τάζεως ή εάν προτιμά, συμφώνως 
προς τήν γνώμην τής Επιτροπής νά τροποποιηΟή κατά 
τάς οικείας προτάσεις αυτής δ κείμ,ενος οργανισμός. Έπί 
τού ζητήματος τούτου λίαν μακρά καί πάλιν ήγέρθη συ- 
ζήτησις, μετά τό τέλος τής δποίας άπεφασίσθη διά ψηφο
φορίας τό τελευταίον των είρημένων θεμάτων, ήτοι ή τρο
ποποίησή τού οργανισμού συμφώνως προς τάς προτάσεις 
τής ’Επιτροπής. ’Αλλά μετά ταΰτα έπί τή προσθέτφ έρω- 
τήσει τού προέδρου, εάν πάσαι καί τίνες ώρισμένως έκ των 
ύποβληθεισών οικείων προτάσεων τής Επιτροπής, εδει νά 
άναγραφωσιν έν τφ όργανισμφ καί έπί τούτοις τίνι τρόπφ 
διατετυπωμέναι, ήρξατο νέα καί έπίσης παρατεταμένη συ- 
ζήτησις μεθ’ ήν άπεφασίσθη ύπό τής Συνελεύσεως, Ενα τό 
Συμβούλιου, συνεργαζόμενον μετά τής έξελεγκτικής Επι
τροπής, δρίση κατά τήν κρίσιν αυτού τίνες έκ των ύπό 
τής Επιτροπής προταθεισών μεταυ^υ^,α^σεων πρέπει νά 
είσαχθώσιν εις τον οργανισμόν προς μείζονα έξασφάλισίν 
τής χρηματικής διαχειρίσεως τής Εταιρίας καί τούτου 
γενομένου νά ύποβάλη αύτό τό Συμβούλιου τον οΰτω τρο- 
ποποιηθησόμενον οργανισμόν τής Εταιρίας εις τήν κύρω-
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