
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΙΙΣ ΕΝ ΑΘΙΙΝΑΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Έν Άθήναις έν τφ Πανεπιστημίω, τη 28fl ’Ιανουάριου 
1890, ή[χέρςο Κυριακή, ώρα 1 Οτι προ μεσημβρίας συνελθόν- 
των εταίρων τεσσαράκοντα, κατέλαβε την έδραν τοΟ προέ
δρου δ άντιπρόεδρος Σπυρ. Φιντικλής, άτε μή δυνηΟέντος 
νά παρευρεΟή τοΟ προέδρου Άλ. Κοντοσταύλου ένεκα αδια
θεσίας, καί προσεκάλεσε τον γραμματέα Στέφ. Κουμανού- 
δην ν’ άναγνώση τήν εκθεσιν των ύπο τοΟ Συμβουλίου κατά 
τδ έτος πεπραγμένων, ό'στις παρελθών άνέγνω αυτήν έχου- 
σαν ώς έξης’

Αξιότιμοι Κύριοι,,

Τό Συμβούλων ερχόμενον σήμ,ερον νά λογοδοτήση ενώπιον σας 
οχι άρτιον, διά τον περί τά μέσα του λήξαντος έτους συμβάντα 
Θάνατον ενός των παλαιοτάτων μελών αύτου, του Ευθυμίου Κα· 
στόρχη, καθηγητοΰ του Πανεπιστημίου, έκ καθήκοντος έν τοϊς 
πρώτοις μνημ-ονεύει ταύτης τής απώλειας, ήν ύπέστη ή Εταιρία 
ήμών.

Ό μ.ακαρίτης άπό τριάκοντα ετών διαρκώς σχεδόν Ιςελε'γετο 
σύμ,βουλος ύπό τών εταίρων, έκτιμώντων έν αύτφ προς τή Ιπι- 
κτήτω παιδεία έτι καί τήν φυσικήν δραστηριότητα καί τόν ζή
λον, ον εϊχεν υπέρ προκοπής τών τής ήμετέρας Εταιρίας πραγ-
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μάτων. Ταΰτα έ'δε’.ζε τά ιδιώματα εΰθΰς από της έν έ'τει 1858 
άναβιώσεως της Εταιρίας εις ενεργόν βίον, δτε καί αντί του μα
καρίτου ΓΙιττάκη, του ψηφισθέντος μέν γραμματέως, όντος δέ 
πολυάσχολου, αυτός τά πλεϊστα έν τώ Συμβουλίω εΐσηγεϊτο καί 
διενήργει, έν τελεί δέ του έτους έκείνου καί την πρώτην συνέτα- 
ξεν ένιαυσίαν έκθεσιν των έ'ργων της Εταιρίας, ύστερον δέ συνε
χώς έγίνετο χρήσιμος εις την άνάπτυξιν των αρχαιολογικών αυ
τής εργασιών, ώς μέλος μάλιστα πολλών κατά καιρούς έπιτρο- 
πών πρός διεξαγωγήν δυσχερών υποθέσεων. Συνέγραψε δέ καί 
έξέδωκε καί την άπό τοΰ έτους 1837 μέχρι τέλους του 1879, 
ιστορίαν της προσφιλούς αύτώ Εταιρίας, άπαξ δ’ έν έ'τει 1881 
καί προηδρευσεν αυτής εύδοκίμως. Δι’ ά πάντα εΰλογείσθω δι
καίως ή μνήμη τού έκλιπόντος άνδρός.

Λυπηρόν δέ, ότι μετά τεσσάρων έτι άλλων άποθανόντων κατά 
τά έτος εταίρων έχομεν νά καταλέξωμεν καί ένα νέον την ηλι
κίαν καλλιεργητήν της αρχαιολογίας, τόν έκ Νάξου Κωνσταντί
νον Δαμκράλην, όστις διατελέσας έπί τινα γρόνον καθηγητής γυ
μνασίου έγνω ύστερον ν’ άπέλθη εις Γερμανίαν χάριν τελειοτέρας 
μορφώσεώς του εις ην έκ φύσεως έκλινεν έπιστήμην, αλλά έκεϊ νο- 
σησας έν τώ μέσω τών σπουδών του έτελεύτησε.

Μεταβαίνει νυν ό λόγος εις τούς ζώντας καί ένεργούντας έν τη 
Εταιρία καί ύπέρ της Εταιρίας, πάντοτε κατά τά ανέκαθεν 
είθισμένα συντόμως.

Λέγομεν λοιπόν, ότι τό παρελθόν έτος εις τό μητρώον της 
Εταιρίας εταίροι πρός τοϊς ύπάρχουσιν ένεγράφησαν νέοι είκοσι- 
τέσσαρες, ών δύο οίκοΰσιν έν τώ Έξωτερικώ, εις έν ’Αλεξάν
δρειά της Αίγυπτου καί εις έν ΙΙετρουπόλει της'Ρωσσίας, οί εί- 
κοσιδύο δέ έν Άθήναις.

Έα τού μεγάλου δέ αριθμού τών άπό ετών έγγεγραμ.μένων εις 
τό μητρώον καί διεσπαρμένων οντων πολλαχοΰ της Ελλάδος καί 
τοΰ Εξωτερικού, συνδρομήν έντός τοΰ έτους κατέβαλαν εταίροι 
213, καί δή 192 έκ τών έν Άθήναις οίκούντων, 12 έκ Πειραιώς, 
1 έκ Κέρκυρας, 8 έκ τού ’Εξωτερικού.

'Έτι συνέδραμαν τέσσαρα σωματεία ήτοι κοινά, τό Εθνικόν 
ημών Πανεπιστήμιον δραχμαϊς χιλίαις, δύο δήμοι τοΰ βασιλείου,
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ό των Πειραιέων δρ. 100, 6 τών έν Σύρω Έρμουπολιτών δρ. 
200, καί μί α ιερά v. ον η, ή της Πεντέλης δρ. 100.

Τά ονόματα πάντων τών συνδραμόντων καί τά ποσά τών έκα
στου συνδρομών θέλουσιν αναγραφή έν τελεί ταύτης της έκθέ- 
σεως καί μετ’ αυτής συνεκδοθή.

Έκ τών αριθμών τούτων καί έκ τών ονομασιών τόπων δήλον 
γίνεται, ότι μόνοι σχεδόν οϊ έν ΆΟήναις οΐκοΰντες τακτικήν κα- 
ταβάλλουσι συνδρομήν εις τό ταμεΐον της Εταιρίας. ("Αλλο αί 
έκτάκτως ένίοτε έρχόμεναι έκ τού ’Εξωτερικού γενναΐαι χρημά
των προσφοραί, όπως πέρυσι καί κατ’ άλλα πρότερα έτη). Αί δέ 
έπαρχίαι του βασιλείου, άπό τίνος μάλιστα χρόνου, η ουδόλως 
η έλάχιστα συντελοΰσιν εις τά κοινή το έθνος ώφελοΰντα αρχαιο
λογικά έργα, ένω καί έν ταϊς έπαρχίαις πολλάς δραχμών μυριά
δας κατά καιρούς έδαπάνησε καί δαπανά ή Εταιρία ημών. *Λν 
δέ έλειπε καί τό αρχαιολογικόν λαχεϊον, οΰ κλήροι πωλοΰνται 
καί έν ταϊς έπαρχίαις, θά έμεναν αύται όλως άσυντελεϊς. Εύχό- 
μ.εθα νά μεταβληθή έν τώ μέλλοντι ή κατάστασις αύτη τών 
πραγμάτων καί νά διαθερμανθώσιν όπωσοΰν οί απανταχού της 
Ελλάδος εύποροι πολϊται ώς καί τά σωματεία προς σύμπραξιν 
τακτικήν μετά τών έν Άθήναις υπέρ συντηρήσεως καί άναδεί- 
ξεως τών τιμιωτάτων προγονικών μνημείων. Ή περιοδικώς υπέρ 
τούτων διδόμενη συνδρομή, όσον καί αν είναι μικρά παρ’ ενός 
έκάστου τών συντρεχόντων, θά αύξάνγι όχι άσημάντως τούς πό
ρους της Εταιρίας, θά έπιδρα δέ, νομίζομεν, εύεργετικώς καί εις 
αυτούς τούς συντρέχοντας, άτε ένθυμί'ξουσα αύτοΐς τά προς τό 
έθνος ολοσχερέστερα καθήκοντά των. Θά έξεγείρεται ούτως έκά- 
στοτε ή κοιμωμένη έτι παρ’ ήμϊν φιλοκαλία, στοιχεϊον απαραί
τητον πρός την έπί τό τελειότερον μόοφωσιν χαρακτηρος καί φρο
νήματος Ελληνικού.Έκαστος τών τακτικώς συντρεχόντων βλέ- 
πων, ότι καί διά τής ιδίας του συνδρομής περιέπονται καλώς τά 
απαράμιλλα τής Ελλάδος αρχιτεκτονικά μνημεία καί πληροΰν- 
ται τά Μουσεία ημών δι’ έργων έπιφανών τής πλαστικής καί τής 
γραφικής, θά δικαιούται νά λέγν) εύφροσύνως" « δηλονότ’ έν τα 
γα κήγών τις φαίνομαι ήμες». Είεν.

Όποια δέ νΰν ή έν γένει κατάστασις τού χρηματικού τής
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Έταφίας,βλέπετε μέν καί εκ του διανενεμημένου εις πάντας υμάς 
σήμερον έντυπου φύλλου του ισολογισμού, θέλετε δε ακουση μετ’ 
ολίγον καί παρά τοΰ ταμίου τής Εταιρίας.

"Εργα άρχαιο.Ιογιχά εντός τοΰ έτους διεξήχθησαν ύπό τοΰ 
Συμβουλίου χρήμασι τής Εταιρίας τά εξής- πρώτον

’Araotxayai· έγένοντο δέ έξ, μία μέν έν Άθήναις, πέντε δ’ έξω 
των ’Αθηνών.

Ή εν ’Αθήναις γενομένη δεν ήτο, ώς θά έπροτίμα βεβαίως 
τό Συμβούλιον, έξακολούθησις άλλης τινός προτέρας, καταλει- 
φθείσης έξ ανάγκης, όπως σχεδόν πάντοτε, άτελοΰς, άλλ’ όλως 
νέα έπιγείρησις, ύποδειχθεϊσα εις την Εταιρίαν ώς ανεπίδεκτος 
αναβολής, έκ τυχαίας όλως περιστάσεως, τής έξης-

’Ενώ τέλη Μαίου έσκέπτετο τό Συμβούλιον μ,εταξΰ άλλων 
έκτος τών ’Αθηνών εργασιών, νά άρχισα) καί έδώ άνασκαφήν έν 
τω έμβαδώ τής καθαιρεθείσης πρό πολλοΰ οικίας τοΰ Λύτσικα, 
τής παρά τά ώρολόγιον ’Ανδρονίκου τοΰ Κυρρήστου, καί είχε ζη- 
τήση παρά τής Κυβερνήσεως τόπον κατάλληλον, εις ον νά άπο- 
κομισθώσι τά έκσκαφησόμενα χώματα, έπροτάθη εις αυτό παρά 
τοΰ κ. ύπουργοΰ τών έσωτερικών, τοΰ καί προέδρου τής έπιτρο- 
πής τών ’Ολυμπίων, νά έρευνήση διά σκαφής εν μικρόν ψηφιδο- 
στρώτου δαπέδου μέρος, ό είχε τότε φανή κατά τάς εργασίας 
τάς γινομένας προς διακόσμησιν καί φύτευσιν τοΰ εύρέος χώρου 
τοΰ πρός νότον καί δυσμάς τοΰ Ζαππείου μεγάρου, καί δή παρά 
τά βόρειον πεζοπάτιον τής νεοκατασκευάστου λεωφόρου ’Όλγας. 
’Επειδή δέ πρό μηνών τινων, οτε τό ολον πλάτος τής λεωφόρου 
ταύτης ίσοπεδοΰτο, ειχον έκκαλυφθή θεμέλιοί τινες καί έξήχθη- 
σαν έκεΐθέν ποθεν (1) γλυπτά μάρμαρα τών 'Ρωμαϊκών χρόνων, 
ά περιήλθον εις τό Κεντρικόν Μουσεΐον, όντα όχι ανάξια λό
γου (2), παρείχετο τή Εταιρία έλπίς όμοιων ευρημάτων έκεϊ 
πλησίον, άν άπεφάσιζε ν’ άναλάβη τό έργον, όπερ καί δεν έφαί- 
νετο ότι θ’ απαίτηση πολύν χρόνον καί πολλήν δαπάνην, καθ’

(1) Έκφραζο'μεθα ούτως άοριστο'τερον, επειδή αί Ιργασίαι Ικεΐναι αί όδοποιη- 
τικαι ο εν εγίνοντο ύπό τήν έπίβλεψιν τής Εταιρίας, ουδέ εγνωμεν που ακριβώς 
τής όδου καί εν ποίοις Οεμελίοις εύρε'Οησαν τά γλυπτά μάρμαρα.

(2) Ιόιως μια καλώς σωζομένη προτομή του αυτοκράτορος Άδριανου.
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όσον το αυτόθι ΰψωμ,α ήδη πρότερον είχεν έν μέρει ταπεινωθή. 
Έδίδετο δε εις την Εταιρίαν καί ΰπόσχεσις, ότι ή ’Επιτροπή 
των ’Ολυμπίων, αν μετά την δια σκαφής ερευνάν του τόπου άνε- 
φαίνετό τι έκεϊ κτίσμα άξιον λόγου, ήθελε το διατηρήση αυτή, 
καί περικοσμοΰσα αυτό μάλιστα ίδιοι δαπάνη, καθώς περίπου 
έποίησε πέρυσι διά τό φανέν επί τής απέναντι πλευράς τής λεω
φόρου βαλανεΐον. Ούτω λοιπόν έπελάβετο του έργου ή Εταιρία 
τή 8 του p/.ηνάς Ιουνίου, καί μετά μικρόν ήρχισαν φανερούμενα 
τα εδάφη κατασκευής μ.εγίστου καί ΐδιοσχήμου οίκοδομ-ήματος 
των μ,ετά Χριστόν 'Ρωμαϊκών χρόνων, καθώς έδηλούτο έκ πολ
λών τεκμηρίων, όπερ όμως είχεν έρειπωθή πρόπαλαι καί ύπέστη 
ωσαύτως πρόπαλαι καί μετασκευάς εις πολλά μέρη εϋδιαγνώ- 
στους, ήτο δε καί έζ αρχής έκτισμένον μετά πολυτελείας μέν καί 
εύπρεπείας επιδεικτικής, εχον τό πάλαι έσωτερικώς τούς τοίχους 
πανταχού σχεδόν μ.αρμαρίναις πλαξίν ένδεδυμένους (1) καί εδάφη 
εκτενή μαρμαρόστρωτα ή ψηφιδόστρωτα καί περί αυτά στοίχους 
κιόνων, άλλως δέ όχι στερεάν πολύ έδείκνυε την έκ λίθων παν
τοίων καί πλίνθων οπτών έναλλάσσουσαν τοιχοδομίαν (2).

Δύο δέ έβλέπομ,εν διακρινόμενα ώς τά επιφανέστατα αυτού καί 
παράλληλα πως μέρη, έν μεν ήμικυκλικοϋ σχήμ.ατος ύπαιθρον 
πλακόστρωτον μέ στοάν πέριξ κιονοστήρικτον πρός τά έσω καί 
δωμάτια όπισθεν συγκοινωνούντα πρός αυτήν, ούσαν όλην ψηφι- 
δόστρωτον (3), καί μέ μακράν τινα, όχι πολύ βαθεϊαν καί πλα-

(1) Πολλαχοΰ μέν ή μαρμάρωσις αυτή σώζεται κατά τό μάλλον καί ήττον, 
επί των κτιστών τοί/ων, περιεργοτάτη δέ είναι εις έν των όπίσω τοΰ ημικυκλίου 
δωματίων, όπου ή διά την τοΰ εδάφους πρός άνατολάς ταπεινότητα περικοπεΐσα 
ώς βαΟμίς φυσική κιμωλία έφάνη οϋσά ποτέ περιβεβλημένη πλαξί μαρμαρίναις, 
ώς έμαρτύρησαν τά περισωθέντα αυτών λείψανα.

(2) Ή τοιχοδομία αΰτη, παρατηροΰμεν, οτι λόγω κανόνικο'τητος καί ποιου τής 
συνδετικής Ολης πολύ υπολείπεται τής δρώμενης έν τοίς διαχωρίσμασι τοΰ μεγά
λου έν ΆΟήναις 'Ρωμαϊκού κτίσματος τοΰ κοινώς καλούμενου « τετραγυίνου τοΰ 
Άδριανοΰ».

(3) 'II στοώσις ταότης τής στοάς, ώς καί πάντων των άλλων μερών τής δλης 
οικοδομής, οπού διεσώθη, άν Οεωρήση τις τό ποικιλόχριομον των ψηφίδων καί 
τάν καθόλου διακοσμητικόν τρόπον, δεν διαφέρει πολύ τών στρώσεων, οσαι έγνώ- 
σΟησαν μέχρι τοΰδε ύπάρχουσαι παλαιόθεν έν ΆΟήναις. ’Έχει έν πλαισίοις δια- 
φόροις σχήματα γεωμετρικά σειράς κισσοφύλων, καί άλλων φυτών, φολίδας, άν
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cstocv υδροθήκην έν τη χορδή τοΰ ημικυκλίου καί άλλην όμοίαν 
έσωτέρω παράλληλον αύτης πολύ στενοτέραν καί άβαθεστε'ραν. 
Έτερον δέ μέρος πολύ μεγαλλίτερον, δπερ ήτο ευρύς τετραγω
νικός χώρος ρ.έτρων γαλλικών 40χ35, όλως κενός τα εντός καί 
άστρωτος , περιειλημμένος δέ διά κιονοστηρίκτου καί αυτός 
στοάς (1), προς τά έ'σω κατά τάς τε'σσαρας πλευράς του, ών μό
νης της βορείου τό έδαφος εύρέθη ον ψηφιδόστρωτον, τό δέ τών 
τριών άλλων πλευρών άφέθη έξ άρχης, ώς ύποθε'τομεν, άνευ πά- 
σης στρώσεως διά ψηφίδων η πλακών. Ιΐε'ριξ δέ της στοάς ταύ- 
της καί συγκοινωνοΰντα αϋτη έξετείνοντο πολλά δωμάτια, πλείονα 
μέν προς άνατολά.ς, αλλά καί προς άρκτον καί πρός δυσμάς όχι 
ολίγα, ών τινα καί Ιπί διαφόρου ύψους, κατά την πάλαι φυσι
κήν τοΰ τόπου ανωμαλίαν. Πρός τούτοις αγωγοί καί οχετοί κτι
στοί έκ λίθων η κεράμεοι εύρίσκοντο πρός διοχέτευσιν ύδάτων (2) 
εις διάφορα χωρίσματα της οικοδομής. Τών χωρισμάτων δέ τού
των εν μόνον Ιφάνη έ'χον σχήμα σαφές λουτηρος έπιμηκους άμ- 
φιστρογγύλου μετά εδωλίων χαμηλών. 'Υπόκαυστον δέ βαλα- 
νείου άνεζητήθη μέν έπιμελώς, άλλ’ ούδαμοΰ εύρέθη σωζόμενον, 
ούδέ καν τροχοί κεράμεοι εσκορπισμένοι που έν τοϊς ερειπίοις, έζ

Οεμοειδεΐ; περίπλοκου; κύκλου; κττ. μόνον δέ γαστρών καί εικόνων ζοίων στερεί
ται, δποΐαι ύπάρχουσιν έν τώ μεγάλο) ψηφοΟετήματι τών άνακτόρων καί έν τοΐ; 
ημικύκλιοι; τοΰ «τετραγώνου τοΰ Άδριανοϋ».

(1) Οί κίονες αυτή; 0ά ήσαν κατά τι μεγαλλίτεροι τών τοΰ ημικυκλίου ώ; μαρ- 
τυροΰσιν αί σωζόμεναι βάσει;.

(2) Τών αγωγών τούτων καί οχετών πλέον αξιοσημείωτο; φαίνεται ιόν ό χω
ρών λοξώ; διά τη; ψηφιδοστρώτου στοά; του ημικυκλίου πρό; τό μαρμαρόστρω
του ύπαιθρον, υπ’ αυτό δέ καί περαιτέρω πρό; τά νοτιοδυτικώτατα με'ρη τη; όλη; 
οικοδομή;, ένθα αί μνημονευθεΐσαι άνωτε'ρω δύο μακραί ύδροθήκαι πλησιάζουσι 
πρό; ά'λλα δύο δπό γην χωνευτήρια ύδάτων, ών την γρήσιν δεν έπιγειροΰμεν νά 
δρίσωμεν ήμεΐ;, ώ; όλω; δντε; άνυδραυλίκευτοι. Ήξιώσαμεν δέ ιδιαιτέρα; μνεία; 
τον διά τή; στοά; χωροΰντα τοΰτον αγωγόν, μόνον καί μόνον διά τό ότι ό άρχι- 
τεκτονη'σα; την οικοδομήν (καί νομίζομεν, αυτό; ό έξ ύπαρχή;, όχι δέ μετασκευα- 
στή; τι;), έκρινε νά άγάγη αυτόν οϋτω; ιό; όρώμεν, λοξώ;, κατά παρέκκλισιν από 
τών συγκεντρικών γραμμών τοΰ ψηφοθετήματο; καί δέν έδίστασε τήν τοιαύτην 
ίξιν νά δηλώση έπ’ αύτοΰ τοΰ ψηφοθετήματο; διά κενή;, ώ; εύρέθη, άψηφιδώτου 
ταινία; (πλάτου; ιό; ένό; ποδό;) ήν καί διά δύο εκατέρωθεν αυτή; σειρών (σει- 
ριών) εκ φύλλων κισσού επλαισίωσεν. ΤΙ αψηφίδωτο; δέ ταινία ύφ’ ήν δ αγωγό;, 
εύρέθη παρ’ ημών πλήρη; χωμάτων, καί άγνωστον μένει, άν έπ’ αυτών ήσάν ποτέ 
πλάκε; τεθειμέναι.
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ών τροχών συνεκειντο το πάλαι οί κιονίσκοι των ύποκαύστων. 
Όθεν ρ/.ετά την άποκόριισιν τών πολλών χωμάτων, ά ενιαχού 
(ιδίως έν τώ τετραγώνω χώρω) καί εις τεσσάρων σχεδόν μέτρων 
ύψος άνέβαινον καί ρ,ετά τήν τών αυτόθι δένδρων έκρίζωσιν καί 
την καθαίρεσιν τών όχι ολίγων εδώ κ’ έκεϊ διακριΟέντων ώς μετα
γενεστέρων ευτελών τοίχων καί υδροθηκών καί πίθων ένωκοδομη- 
μένων σχεδόν πανταχοΰ εις διάφορα ύψη καί εις πλήθος μέγα, 
ή ’Επιτροπή ή έφορεύουσα τάς άνασκαφάς βλέπουσα, ότι τά πε'- 
ρας τών συνεχών τούτων καί παραδόξως περίπλοκων χτισμάτων 
ούδαμοΰ έφαίνετο λήγον πρός βορράν καί άνατολάς, είμή μόνον 
πρός δυσμάς, ένθα ήτο ό φυσικός βράχος (1), ήδημόνει τή αλη
θείς διά τά άπε'ραντον τής εργασίας έξ ής χαμηλά μόνον καί 
άθλια τειχία καί φρέατα καί πίθοι πρό πάντων πολλοί εις φώς 
ήρχοντο (2). Ούτω διέκοψε τάς σκαφάς περί τά μέσα ’Οκτω
βρίου, χωρίς νά δυνηθή νά σχη ματίση γνώμην περί τού δοτέου 
ονόματος εις τήν συστάδα τών φανέντων χτισμάτων. Οίκος πο
λυτελής μεγιστανος άνδρός τών 'Ρωμαϊκών χρόνων, έχων και 
λουτρικά χωρίσματα, δημόσιον οικοδόμημα τών αυτών χρόνων, 
οίον γυμνάσιον τυχόν, ή παλαίστρα, ή βαλανεϊον (3) ή νυμφαΐον,

(1) Κατά τό νότιόν άκρον της δυσμικής κλίσεως τον βράχον περιέκοψεν ό πα
λαιός άρχιτέκτων σχηματίσας κωνοειδή τινα ό'χι πολύ μέγαν όγκον, επίπεδον τά 
άνω, τάς πλευράς του δε τάς έσωτέρας πρός τήν οικοδομήν επέχρισεν ομοίως ταις 
παρ’ αυτόν παρόόοις και δωματίοις. ’Ανωτέρω πρός βορράν βλέπομεν σπηλαιώ
δες τι χωνευτήριον υδάτων. ’Έτι άνωτέρω εισχωρεί εις τον βράχον εν θολοσκέ
παστο>ν ποτέ δωμάτιον, εν ώ περιεσώθησαν οχι άλώβητα τοιχογραφήματά τινα, 
περί ών λέγω τι καί κατωτέρω. Τέλος δ’ άνωτάτω βλέπομεν εις τον βράχον πε- 
ποιημένην μεγάλην τετράγωνον είσοχήν ώς εύρύχωρον δωμάτιον.

(2) Πίθων τοιούτων ήμιφθάρτων αί κυκλοτερείς επί τού εδάφους γραμμαί εφαί- 
νοντο, πρό ετών, καί έξω τού υπό τής Εταιρίας σκαφέντος χώρου, πλεΐσται καθ 
δλον εκείνο τό μέρος τό άπό τής οικίας Όρφανίδου πρός τά κάτω, καί τις τών 
επί τού πεζοπατίου περιπατούντων τάς ήρίθμησέ ποτέ έως 27, νύν δέ φαίνονται 
όλιγώτεραι, διά τήν πέρυσι γενομένην αυτόθι έπίχωσιν, εν μέρει δε καί τήν άπο- 
ξύρησιν τού εδάφους υπό τών οδοποιών τής τών ’Ολυμπίων επιτροπής. ’Ίσως οί 
πίθοι ούτοι είναι υπολείμματα παλαιών εργαστηρίων τέχνης τίνος βαναύσου, τής 
κναφευτικής, φέρ’ είπειν, ής οί παλαιοί χρήσιν πολλήν έποιούντο. Οί δέ έν τώ 
τόπ ) τής άνασκαφής εύρεθέντες, περίεργον, ότι εύρέθησαν πάντες σχεδόν πεπω- 
μασμένοι διά πλακών, άλλως δε κενοί ή πεπληρωμένοι χώμασι καί λίθοις, πλήν 
ενός, όστις ήν πλήρης φυτικής τίνος ύλης σεσηπυίας, ίσως κριθής.

(3) Οί θέλοντες αυτό βαλανεϊον ήκουον άντίρρησιν, πώς τρία βαλανεΐα νά
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ήσα,ν ονόματα, προχείρως μέν καί εΰχερώς εις πάντων τά στό
ματα ερχόμενα, άλλα δυσκόλως ύποστηριζόμενα διά καταδείξεως 
των οικείων μερών, των εις έκάστην των οικοδομών τούτων προ
σηκόντων κατά τάς απαιτήσεις της τε'χνης. Πάντως όμως έσχε- 
τισμένα έκλινε νά θεωρή ή Επιτροπή τά δύο μεγάλα μέρη τών 
ερειπίων τούτων, τό ήμικυκλικόν καί το προς άρκτον αυτού τε
τραγωνικόν, εννοείται δέ, μετά καί τών εις αυτά κατά τό μάλ
λον καί ηττον προσανηκόντων χωρισμάτων, όχι βέβαια ακριβώς, 
άφοϋ μεταξύ των δεν υπήρξε δυνατόν νά διακριθώσιν οδών τυχόν 
παλαιών γραμμαί καί διαστήματα.

"Υστερον δέ πάλιν έπ’ όλίγας ημέρας άνέλαβε τάς σκαφάς ή 
’Επιτροπή μ.ετ’ έλπίδος έσχάτης, μήπως τέλος εΰρεθώσι τά άκρα 
τού λαβυρινθώδους τούτου συμπλέγματος καί τάς έξηκολούθησε 
μέχρι τέλους Νοεμβρίου. Τότε δέ εϊδεν έμφανιζομένας κατά τό 
δυτικοβόρειον μέρος του σκαπτομένου χώρου εις βάθος μ.ιάς μό
νον σπιθαμής γραμμάς τινας τοίχων μεγαλολίθων, αΐτινες ήσαν 
καί είναι αί μόναι αρχαίας καί στερεάς κατασκευής, όπως αί τών 
Ελληνικών χρόνων. Παρουσιάζουσιν αύται τρεις καί τέσσαρας 
δόμους επαλλήλους έκ μεγάλων κανονικών πλίνθων λίθου πώρι
νου, βεβαίως ώς θεμελίους δημοσίας τινός οικοδομής. Άλλ’επειδή

ΰπάρχωσι το'σον πλησίον τό εν του άλλου Ιν τω εΰρεΐ μέν άλλ’ δχι καί άπεράντω 
χιό ρω τω μεταξύ τοϋ Ζαππείου μεγάρου καί του περίβολου τοΰ Όλυμπιείου, εκείνο 
δηλ. τό πλησιέστατα τω Ζαππείω καί έν μέρει ΰπ’ αυτό τό Ζάππειον πρό 16 ετών 
καταστραφέν ή έπικαλυφΟέν παρ’ ών οΰκ έδει, τό πέρυσι πρός νο'τον της λεωφο'ρου 
’Όλγας φανέν,ο έν μέρει διετηρήθη,καί τούτο τό νυν. Άλλ’ ήτο καί τις τών ήμε- 
τε'ρων συναδέλφων ό λέγων,δτι τά τρία ταϋτα ήδύναντο'πως νά είναι καί έν σχέσει 
πρός άλληλα καί έν μέν αυτών λ.χ. νά είχε μάλλον τά της ιδίως βαλανειακής χρώ
σεως χωρίσματα, άλλο τά τής έν εΰμαρεία διατριβής τών Οαμιστών, καί αυτά οϋχί 
άνευ τής έξ ΰδατος παρεχόμενης τώ σώματι θεραπείας, άλλο τους περιπάτους καί 
γυμναστήρια καί μελετητήρια κτλ. δπως έν 'Ρώμη καί αλλαχού τοΰ 'Ρωμαϊκού 
κράτους αί μεγάλαι θέρμαί είχον πάντα ταΰτα τά μέρη. Έκρίναμεν δέ ημείς 
άναγραπτέαν έδώ τήν γνώμην ταύτην, όπως περίπου τήν ήκούσαμεν, προσΟέτον- 
τες άμα καί τόδε, δτι πρό έτών τριάκοντα, δτε έφάνη πρώτον τό πρός τω Ζαπ
πείω βαλανεΐον μεγάλης έκτάσεως, τινές λο'γιοι τών ένταΰΟα τά Λουκιάνειον σύγ
γραμμα ιι 'Ιππίας ή βαλανεΐον» μελετώντες, έπείΟοντο, δτι οχι άλλο παρ’ αυτό 
εκείνο τό άμεληΟέν κτίσμα ειχέ ποτέ ΰπ’ δψιν γράφουν ό έκ Σαμοσάτων σοφιστής, 
πειΟόμενοι έκ τε άλλων τεκμηρίων καί εκ τοϋ προσάντους καί οΰκ έπιπέδου το'που 
τοϋ περιγραφομένου χτίσματος.
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άτελη ήσαν τα άκρα των γραφών τούτων, τό βόρειον καί τό 
νότιον, προς άνατολάς δέ συνεπλέκοντο ριετά πολυσχημων νεω- 
τέρων ίσως προσκτισαάτων, δεν παρεϊχον ένδόσιμον είς τον θέ- 
λοντα να εϊπη τι άσφαλές περί του όποιον άρά γε Θά ήτό ποτέ 
καί τούτο τό νυν έν έρειπίοις μόνον ύπολειφθέν κτίσρια. Καί ού
τως έ'στη πλέον ή ’Επιτροπή άποκαμοΰσα.

’Αναθεωρούσα δέ ύστερον την όλην συστάδα των κτισμάτων 
τούτων δεηπόρει έτι καί τούτο, πώς έκ των δώδεκα βεβαίως 
ύπαρξάντων ποτέ κιόνων τού ημικυκλίου καί έκ των 38 περίπου 
τού τετραγώνου περιστώου ουδέ είς κίων η τεμάχια κίονος βέ
βαια περιηλθον μέχρις ημών, άλλα μόνον βάσεις έξ επτά μαρ- 
μάριναι έδώ κ’ έκεϊ κείμεναι κατά χώραν (1), ώστε καί ύποψία 
νά επέρχεται, μ.ηπως έζ άρχης δέν ήσαν έκ λίθου τά σώμ.ατα 
τών κιόνων, άλλ’έκ τροχών ίσως όπτης γης, άλλ’ουδέ τροχοί 
τοιοΰτοι εύρέθησαν έν τόση έκτάσει ερειπίων. Τά δέ υπέρ τούς 
κίονας αρχιτεκτονικά μέλη, φαίνεται ότι δέν ήφανίσθησαν έντε- 
λώς' διότι είς αυτά δύνανται νά άνηκωσι τά σποράδην έν τώ 
ήμικυκλίω καί ολίγον βορειότερον εύρεθέντα ’Ιωνικού Θριγκού δε
καοκτώ τεμ.άχια έκ λίθου πεντελικοΰ, παραδόξως δέ πάντα άπο- 
τεθραυσμ,ένα καθ’ όμοιόν τινα τρόπον είς ισομεγέθεις σχεδόν όγκους, 
οΐον ϊνα μετακομισθώσιν αλλού που ευκόλως, ύστερον δ’ έπί τό
που κατέμειναν χρησιμ.οπονηΘέντα είς κτίσματα μεταγενέστερα 
ώς κοινόν ύλικόν τοίχων, όπως καί τά εΰρομ.εν τφ όντι(2). ’Αλλά

(1) Κυρίως εϊπεΐν κατά χώραν εύρέθησαν, ή'τοι έπί του στυλοβάτου αυτών, 
μόνον τρεις lx τών τοϋ τετραγώνου περιστώου, αίτινες είναι χαί μειζόνων διαστά
σεων, αί δέ άλλαι τοΰ αότοΰ περιστώου καί αί δύο μικρότερα', αί έκ τοΰ ημικυ
κλίου, εύρεθεΐσαι διεσκορπισμέναι, έτε’θησαν παρ’ ημών ύστερον εις προσήκουσας 
θέσεις.

(2) Τά τεμάχμα ταΰτα διετήρησεν έπιμελώς ή ’Επιτροπή έν ένί τόπω συνη- 
νωμένα πάντα, ΐνα υπό ειδικών αρχιτεκτόνων μελετηθώσι κατά τάς διαστάσεις 
των, καί γίνη φανερόν διά τί τά πλειστα αυτών κατά τό έτερον άκρον των είναι 
άνεξέργαστα, ώσανεί είσεχώρουν που είς τοίχον καί εις ποιον άρά γε εΐσεχώρουν 
τοίχον. Όμοιας έξετάσεως δέονται καί τά έκ τής άνασκαφής ταύτης τρία μέτριου 
μεγέθους ’Ιωνικά κιονόκρανα τών 'Ρωμαϊκών χρόνων, ίνα γνωσθή εις όποτέραν 
τών στοών άνήκουσιν, αν είς αύτάς ό’ντως άνήκουσιν καί δέν είχον άλλοΐα κιονό
κρανα οί κίονες των- διότι εύρέθησαν καί δύο κιονόκρανα, ομοιότατα τοΐς τοΰ 
ωρολογίου Ανδρονίκου τοϋ Κυρρήστου.
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ίίαί ' μ.ετά τοίΰτα' -πάντα γενόμενα κατά τούς δυστυχείς χρόνους 
του μέσου αίώνος, πάλιν το εις όψιν ημών έλθόν οΐκοδόμ,ημα, 
και περ τόσον ελλιπές, κρίνεται άζιον λόγου, ώς πρωτοφανές διά 
τάς ’Αθήνας διά τε τό γενικόν αυτού σχέδιον καί διά μερικότη- 
τάς τινας, έζ ών δεικτικώς μόνον δυο τρεις ΰ π ο ση υ.α ίν ο μ ε ν εν
ταύθα.

Έν τώ ήμικυκλίφ περιεσώθη κατά χώραν μεταξύ δύο βάσεων 
κιόνων δοκός μ,αρμαρίνη βαθραδοειδης κατά τό φαινόμενον, περι- 
λελαξευμένη δέ οΰτω ένθεν καί ένθεν έκάτερα τά άκρα της, ώστε 
νά έναρμόζη ακριβώς εις τάς είσοχάς καί έξοχάς των σπειρών καί 
κυματίων τών βάσεων, ώς [Λερός δηλ. κατώτατον τειχίου πλη- 
ροΰντός ποτέ πάντα τά μετακιόνια διαστήματα, μέχρι πόσου 
ύψους, άδηλον. Τόσον μόνον διαγινώσκεται, ότι τό οΰτω νυν 
πρώτον έν Άθήναις, ίσως καί έν τή άλλη Έλλάδι, έμφανισθέν 
αρχιτεκτονικόν τούτο είδος θά είναι οΐ παρά 'Ρωμαίοις καλού
μενοι plutei. Τό πάχος δέ όμως του τειχίου έν τη ολοκληρία 
του θά ήτο άλλο τόσον, διότι ή μόνη αύτη περισωθεϊσα δοκός 
έχει όπισθεν δύο έξ οπών προέχοντα μολύβδινα ογκίδια, δηλω
τικά τοΰ ότι συνηπτετό ποτέ μετ’ άλλης έτι μαρμάρινης δοκού. 
Καί βεβαιούται τούτο έκ τών όμοιων τειχίων, τών πληρούντων 
ποτέ καί τά της τετραγώνου στοάς μετακιόνια διαστήματα. Έν 
έκείνοις βλέπομεν, όπου έσώθη,τό πάχος διπλοΰν, κατεσκευασμέ- 
νον δέ ευθύς άπό τοΰ στυλοβάτου ούχί μαρμαρίναις δοκοϊς, αλλά 
όπτοπλίνθοις καί περιβεβλημένον μόνον λεπταϊς μαρμαρίναις 
πλαξίν.

"Αλλο πρωτοφανές διά τάς’Αθήνας. Σποράδην έν τοΐς χώμα- 
σιν εύρέθησαν πολλά μικρά σωμάτια μαρμάρινα, (καί έκ κόγχης 
δέ ήτοι μαργαριτορρίζης ολίγα) δύο τριών χρωμάτων, διαφόρων 
δέ σχημάτων, έλικοειδών, φυλλοειδών και γεωμετρικών, είργα- 
σμένα δέ ακριβέστατα διά τόρνου, ώστε νά έναρμόζωσιν άλλή- 
λοις τά διαφορόχρωμα χάριν ποικιλίας. 'Υποτίθενται ταΰτα ότι 
είναι λείψανα διακοσμήσεως τοίχων ή οροφών (τούτο μάλλον, ή 
επίπλων καί σκευών), είδος τι τής παρ’Έλλησιν έμπαιστικής, 
ή κυριολεκτικώτερον ίσως, έμβληματικής, τής καί παρά 'Ρω
μαίοις οΰτω καλουμένης τέχνης.
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Τρίτον πρωτοφανές. ΕύρέΘησαν τέσσαρα μικρά, ώς ήμισείαζ 
σπιθαμής μαρμάρινα Έρωτίδια, περίοπτα, όχι ανάγλυφα, κρα
τούντα τι έν χερσίν, η κρατούμενα ποθεν η κρεμάμενα άπδ κλά
δων η άναρριχώμενα έπί κλάδους, διότι καί πολλά τεμάχια λοξώς 
έσχηματισμ.ένων κλάδων μαρμάρινων εύρέθησαν όμοΰ μ.ετά των 
Έρωτιδίων τούτων. Δυσκόλως δέ ταΰτα προς άλληλα συναρμο- 
λογοΰνται ούτως ώστε νά νοηθή, πώς ήσάν ποτέ συντεθειμένα 
τεχνικώς καί ιδρυμένα έπί βάσεων η επίπλων τινών. Είναι δέ ή 
τέχνη των Έρωτιδίων τούτων κατά την διάπλασιν των σωμά
των δχι άμ-ελης έν τοϊς καθ’ όλου, ή έ'κφρασις μάλιστα των κε
φαλών ίκανώς φυσική καί παρεμφερής σχεδόν πρός την τών φη- 
μιζομένων άγγελουδίων του 'Ραφαήλου καί του Γουίδου 'Ρένη.

Τοσαΰτα είπα περί τής μικροτεχνίας ταύτης. δχι ώς πεφρον- 
τισμ-ένης μελέτης άκροθίνια προφέρων εις μέσον, άλλ’ απλώς μό
νον, ϊνα μή άποσιγήσω πράγμ.ατα όπωςδήποτε αξιοπερίεργα καί 
ϊνα τις άλλος τεχνικός άνήρ παρακινηθή εις συγκριτικήν αυτών 
μ,ελέτην πρός άλλα όμοια αλλαχού εΰρεθέντα, έν ’Ιταλία τυχόν, 
καί έρμ.ηνεύση αυτά προσηκόντως.

Νϋν δέ προσθέτω ετι εις τά είρημένα καί τά έζής λίαν συνο- 
πτικώς. ΕύρέΘησαν σποράδην έν τοϊς χώμ,ασιν ή καί εις τοίχους 
ένεκτισμένα γλυπνά σώμ.ατα μαρμ.άρινα Άθηνάς, ’Αφροδίτης, 
Διονύσου, ΙΙανός, Σατύρου, χορευτριών,πάντα δχι μ,εγάλων δια
στάσεων, ών τινα καί καλής καί έπιμελούς τών 'Ρωμαϊκών χρό
νων τέχνης, μάλιστα δέ μία κεφαλή άνδρός νέου καί άλλη γυ- 
ναικός μέ 'Ρωμαϊκήν κόμμωσιν διακρίνονται, ετι εις κορμός έν- 
δεδυ μένου αγάλματος, φυσικού μ.εγέθους, έν πρόσωπον Ήεδούσης 
καί έν μικρόν άνακειμ-ένου έν κλίνη άνδρός όμοίωμ.α, καί τέλος 
εις τά περιεργότερα ανήκει έν κυλινδροειδές ή κωνοειδές μαρμά- 
ρινον σώμα, δχι μεγαλλίτερον πίλου υψηλού φραγκικού, διάτρη— 
τον δέ καθέτως άπό τής κορυφής, τήν δλην δ’ έπιφάνειαν άνω τε 
καί κύκλω έ'χον περίγλυπτον μέ κύματα, ίχθύας, οστρακόδερμα. 
Προφανώς έχρησίμευσέ ποτέ ό λίθος οΰτος ώς στύλος ή βάσις ανα
βρυτηρίου τίνος μικρού.

Δέν νομ.ίζομεν περιττόν ν’ άναφέρωμ.εν έ'τι καί τόδε, δτι δύο, 
’ίσως καί τρία, ογκώδη τεμάχια λίθου πώρινου είργασμένα άρχι-
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τεκτονικώς καί εύρεθέντα έν τφ τετραγωνικώ χώρω εις ικανόν 
βάθος άνεγνωρίσθησαν ώς άνήκοντά ποτέ εις τον περίβολον τοΰ 
Όλυμ.πιείου καί δη ώς κολοβά επίκρανα των αύτοΰ αντηρίδων. 
Ταΰτα μετακομίσαντες εις τον έκ παλαιού οικεΐον τόπον έτοπο- 
Οετήσαμεν όπως ήδυνήθημεν.

Χριστιανικών χρόνων πράγματα, πλην δύο τριών λύχνων πή
λινων μέ έντυπον τό σημεϊον τοΰ σταυρού, καί πλην ενός λίθινου 
άρτοειδοΰς σώματος, στάθμου ’ίσως, καί τινων χαλκών νομισμά
των τών Βυζαντινών βασιλέων καί ενός χρυσοΰ Κωνσταντίνου 
τοΰ πορφυρογέννητου, άλλα δεν εύρομεν. Ιίαλαιοτέρων δέ χρό
νων νομίσματα, οιον ’Αττικά, 'Ρωμαϊκά όλίγιστα χαλκά καί 
κακώς διατηρούμενα εύρέθησαν, ώσαύτως καί τινα Φραγκικά άρ- 
γυρά καί τών νεωτέρων χρόνων χαλκά.

Έπιγραφαί εύρέθησαν 21, αί πλεϊσται κολοβαί καί ολιγο
γράμματοι, ούτε άλλως πολλής σημασίας, πλην ενός ψηφίσμα
τος (1) καί ενός βωμιδίου (2). Μία μόνη έξ αυτών είναι Λατινική, 
πιθανώς επιτύμβια. Ούδεμία δ’αυτών μαρτυρεί τι περί τοΰ οικο
δομήματος,πλην άντις θεωρήση ώς τοιαύτην μάρτυρα,την έχου- 
σαν γυμνόν τό όνομα τής Ματεδίας σεβαϋνις (ανεψιάς, ώς άλλα- 
χόθεν ήξεύρομεν, τοΰ Τραϊανού Καίσαρος καί γυναικαδέλφης τοΰ 
Άδριανοΰ), περί ής είπα τό δοκοΰν έμοί, ότε πρό εξ μηνών την 
έξέδωκα έν τή ’Αρχαιολογική ’Αθηνών έφημερίδι (γ\ περιόδου 
(1888) σελ. 200) ότι δηλ. θά ένετειχίσθη ανάστροφα έκεϊ όπου 
νΰν εύρίσκεται ή έ'χουσα αυτήν πλάξ ώς κατώφλιον θύρας (3),οϋχί 
πρό τοΰ γου ’ίσως, ή καί τοΰ δου αΐώνος μ. Χρ. καί δηλοϊ λοιπόν 
οΰτω τούς χρόνους τής τοΰ οικοδομήματος μετασκευής, γενομέ- 
νης ότε πλέον έξέπνεεν ό Ελληνορωμαϊκός βίος. Τά έγχρωμα 
κοσμήματα τά επί τών τοίχων ενός τών ποτέ θολοσκέπαστων 
μικρών δωματίων, τών πρός τό νοτιοδυτικόν άκρον τών ερειπίων, 
άν καί πολύ πρόστυχα, έφρόντισε τό Συμβούλιον νά άπεικονι-

(1) ”Ι3ε αυτά Ικδεδομε'νον έν Έφημ. άρ/αιολ. ’ΛΟηνων, γ'. περ. (1889) σελ. 
58-59.

(2) ΈξεδόΟη εν ’Ey. άρχ. ’Λ0. γ'. περ. (1888) σελ. 200.
(3) Έν τω έκδιδομένω νυν σχεδία) των άνασκαφών έσημειώθη 6 τόπο; της τω 

γράμματι.
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σθώσι πιστώς ύπό του άρχιτέκτονος Καβεράου, καί διατηρεί τα 
άπεικονίσμ.ατα έν τω γραφείω της Εταιρίας προς μελέτην των 
αρχαιολόγων. "Ισως εξεταζόμενα εΐδικώτερον δηλώσωσί τι περί 
των χρόνων, εις ούς άνακτέα ή πρώτη η ή δεύτερα μετασκευη 
του όλου μεγάλου κτίσματος, διότι δύσκολον φαίνεται να παρα
δεχθώ τις την τέχνην των ώς της πρώτης κατασκευής.

Πάντων δέ των ερειπίων τό ιχνογράφημα ΰπό του αυτού άρ- 
χιτέκτονος έκπονηθέν θέλει συνεκδοθη μ.ετά ταύτης της έκθέσεως. 
“Ηδη δέ το Συμ.βούλιον υπέβαλε γνώμ.ην δι’άναφοράς του τη 1 6 
Δεκεμβρίου προς τό επί των Εσωτερικών ύπουργεΐον περί του 
πόσον μέρος των φανέντων κτισμάτων θεωρεί διατηρησεως άξιον 
καί πόσον όχι, όπερ τη έπιμελεία καί δαπάνη της επιτροπής των 
’Ολυμπίων νά έπικαλυφθη, ό δέ όλος χώρος νά καταφυτευθη, 
καθώς περίπου ό νοτίως της λεωφόρου έ'τυχε πέρυσιν όμοιας έπι- 
μ.ελείας παρά της αΰτης ’Επιτροπής.

Έδαπανηθησαν εις την άνασκαφην ταύτην δρ. 16,893.60.
Μικρόν δέ του ποσού τούτου μέρος προσλογιστέον είναι εις ολι

γοήμερόν τινα παραρτημ-ατικώς γενομένην εργασίαν έν τόπω ού 
πολύ άπέχοντι, ήτοι μεταξύ της πύλης Άδριανοΰ καί του περι
βόλου του Όλυμ.πιείου, καί περί αύτης άποδίδομεν νυν τον όφει- 
λόμ,ενον λόγον συντόμως. Έκεΐ πρό ετών τεσσάρων σκάπτουσα ή 
Εταιρία είχε μ.έν βεβαιώση δι’ ακριβούς έρεύνης, ότι από της 
δυτικοβορείου γωνίας τού περιβόλου της εις βάθος ικανόν εΰρε- 
θείσης σώας (1), ούδεμ.ία τό πάλαι γραμμή οικοδομική ηγετο, 
ούσα προς την πύλην έν σχέσει οίαδηποτε, άλλ’ έμ.ενεν όμως έ'τ0 
άδηλον, αν τοιαύτη γραμμή δεν είχέ ποτέ κτισθη, άγουσα άπό 
της άνατολικης προσόψεως της πύλης προς τό τοϊς πάσιν εμφανές 
ήμικυκλικόν εκείνο πρόσκτισμα τού περιβόλου, ού ό αρχιτεκτονι
κός λόγος διετέλει άγνοούμ.ενος, ήδύνατο δ’ ίσως νά γνωσθη η του
λάχιστον εΐκασθη εξ έρεύνης έπιτοπίου. ΓΙεριεσκάφησαν λοιπόν 
νυν έπί ποσόν τό τε άνατολικοβόρειον καί τό νοτιοδυτικόν άκρον 
της πύλης καί οΰδέν έφάνη προβάλλον προς τά έξω θεμελίωμα, 
είτα ηχθη τάφρος τις άπό τού κεντρικού σημείου τού ΰπό την 1

(1) "Ιδε Πρακτικά τοΰ έτους 1886, σελ. 15 καί πίνακα 1.
2
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καμάραν (κεχρί του ημικυκλίου εις βάθος ενός περίπου καί ήμί- 
σεος μέτρου καί πλάτος ίσον, καί πάλιν καί αύτοΰ ούδέν έφάνη 
άξιον προσοχής είμή σωλήνες τινες υδραγωγοί κερώμεοε μέ διεύ
θυνσήν επιεικώς ανώμαλον πρός τον περίβολον καί έν γένει πρός 
τον άνατολικώτερον χώρον. "Οθεν ύστερον περιωρίσθημεν εις την 
διά σκαφής άναζήτησιν του μέρους εκείνου τής τε βορείου καί τής 
δυτικής γραμμής του περιβόλου, όπερ πρότερον ένεκα τών σιδη
ρών ράβδων του τροχιοδρόμου δεν είχεν έρευνηθή, καί εύρόντες 
έν βάθει τινί σωζομένην την γραμμήν ταύτην μεγοολόλιθον, έπε- 
θέσαμεν ύστερον άλλους άλλαχόθεν τών άνασκαφών ειλημμένους 
λίθους, συντελέσαντες ούτω την κατά τό μέρος εκείνο κλεΐσιν του 
περιβόλου, έκ τών ένόντων εννοείται, καί οχι κατ’ευπρέπειαν αρ
χιτεκτονικήν. Μετά δέ ταΰτα έργάται δημόσιοι έπελθόντες διε- 
σχημάτισαν καί εκείνον τόν τόπον πρός καταφύτευσιν καί τέλος 
συνήψαν τή πύλη τά πρός δυσμ-άς εκατέρωθεν αυτής νεωτερικά 
τής όδοΰ περιζώματα, ώς νυν όρώνται.

Καί ταΰτα μέν έν Άθήναις έγένοντο. Αί δ’έξω τών ’Αθηνών 
άνασκαφαί τής Εταιρίας έν τώ έ'τει είναι πρώτον ή έν Μυκήνα«; 
γενομένη κατ’ έξακολούθησιν άπό τοΰ προτέρου έ'τους. Του έπι- 
στατήσαντος έν αυτή έφορου Χρήστου Τσούντα έ'κθεσις ύποβλη- 
θεϊσα εις τό Συμ,βούλιον έχει ώδε’

(( Έν Μυκήναις έγένοντο άνασκαφαί έν τή σύριγγι, ής μέρος 
είχε καθαρισθή ήδη τό 1888, καί κατά την ΝΔ. γωνίαν τής 
Άκροπόλεως, ένθα άπεκαλύφθησαν έρείπια οικιών άποτελουσών 
σύμπλεγμα λαβυρινθώδες1 άντί οδών ύπάρχουσι διάδρομοι στε
νοί, ύφ’ ούς εύρίσκονται συνήθως υπόνομοι πρός διοχέτευσιν τών 
ΰδάτων μακράν τών οικιών καί έξω τής άκροπόλεως. Ευρήματα 
έγένοντο έν τοϊς έρειπίοις τούτοις έλάχιστα, τά άξιολογώτερα 
δ’ αυτών είναι εις λίθος έγγεγλυμμένος διάτρητος, εις δακτύλιος 
χρυσοΰς έν μ.ορφή άπλοΰ κρίκου, μία πόρπη χαλκή όμοια ταϊς έν 
Άρχαιολ. Έφημ. 1887 πίν. 9 άρ. 1,2 δημοσιευθείσαις, τεμά
χια άλλων δύο ίσως όμοιων πορπών, βελόναι όστέϊναι καί χαλ- 
καΐ, κοσμήματα έξ ύελώδους μάζης, δύο πήλινα σκεύη περίεργα 
τό σχήμα καί δυσπερίγραπτα, τέσσαρα μεγάλα μ,ολύβδινα άγγεία
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(το μέγιστον αυτών έχει ύψος 1,05 μ.) καί τέλος τριπτήρ κω
νοειδής λίθινος φέρων έσκαλισμένον το σημεϊον Τ/ . Τοσαΰταπερί 
των ερειπίων των οικιών.

Ή συρογξ, ής ή άρχή ήτο ήδη προ πολλοΰ γνωστή, έσημει- 
ώθη δέ καί έν τφ χάρττ) του Steffen, διασχίζει τό πάχος του 
βορείου τείχους τής άκροπόλεως μεταξύ τής βόρειας πύλης καί 
τής ΒΑ. γωνίας αυτής, εξακολουθεί δέ ύπογείως καί έκτος του 
τείχους διευθυνομένη κατ’ άρχάς [Λεν έπ’ ολίγον διάστημα προς 
βορράν, είτα προς δυσμάς καί κατόπιν βορειανατολικώς' τό όλον 
μήκος αυτής τό έξω του τείχους είναι 40 ριέτρων περίπου, επειδή 
δέ τό έδαφος είναι κατωφερές, ΰπάρχουσι 16 μέν βαθμίδες έν τώ 
πάχει του τείχους, 83 δέ έξω αύτοΰ έκτισμέναι κατά τό πλεΐ- 
στον διά πλακών, δι’ ών κατέρχεται τις μέχρι του πέρατος τής 
σύριγγος, ένθα εΰρηται φρέαρ τετράπλευρον βάθους 3,70 μ. περί
που, πλάτους δέ πλευρών ενός μέτρου προς 0,84 μ. "Ανωθι ακρι
βώς του φρέατος έπί τής στέγης υπάρχει οπή, εις ήν καταλήγει 
έξωθεν ύδραγωγεϊον έκ πήλινων σωλήνων άπό βορρά έρχόμενον (1)' 
’ίσως όμως άπωτέρω (διότι σώζεται εις μήκος μόνον 10,50 μ.) 
στρεφόμενον προς άνατολάς διηυθύνετο πρός την Περσείαν πηγήν, 
διότι μοί εϊπον, ότι έν τώ άγρω τφ μεταξύ του πέρατος τής σύ- 
ριγγος καί τής Περσείας εύρέθησαν άλλοτε πολλοί όμοιοι σωλήνες 
έξ υδραγωγείου' επειδή όμως πρός βορράν τής άκροπόλεως εις 
μικράν άπόστασιν άπό του τείχους άναβρύει άλλο ύδωρ, ολίγον 
μέν σήμερον άλλ’ άέναον, δεν είναι άπίθανον, ότι τούτο διωχε- 
τεύετο εις τό φρέαρ τής σύριγγος' τουλάχιστον τούτο καί άγνω- 
στότερον θά ήτο εις τούς έχθρούς καί εύκολώτερον ήδύναντο νά 
τό ύπερασπισθώσιν άπό του τείχους έν καιρω πολιορκίας. "Οπως 
καί αν έχη όμως τοΰτο, τής σύριγγος ό σκοπός είναι πρόδηλος' 
έπειδή διά τών μέσων καί γνώσεων, ας τότε είχον, δέν ήδύναντο 
ν’ άναβιβάσωσιν ύδωρ άπό τών πλησίον πηγών εις τήν άκρόπο- 
λιν, διωχέτευσαν αύτό μέχρι του σημείου, εις ο μόνον του φυσε- 
κώς ήδύνατο νά φθάση' έκεϊ κατεσκεύασαν δεξαμενήν, ήν ήνωσαν 1

(1) Λιακοπεισών τών άνασκαοών ένεκα της εις Λακωνίαν αποστολής μου απε- 
καλυφΟη τό υΒραγωγεΐον κατά τάς άνασκαφάς τοϋ 1890, ολίγον πρό της τυπώ- 
σεως τών Πρακτικών.
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μετά της άκροπόλεως δι’ υπογείου δρόγου- έπί της έπιφανείας 
της γης ούτε έκ του υδραγωγείου, ούτε έκ του δρόγου έφαίνετό 
τι. Ή στέγη της έξω του τείχους σύριγγος είς το πρώτον τμήμα, 
το προς βορράν διευθυνόμενον, έχει καταπέσει, είς τδ δεύτερον, 
τδ πρδς δυσμάς, σώζεται κατά τδ πλεϊστον, άποτελεϊται δ’ ΰπδ 
πλακών όριζοντίως επικειμένων έπί καθέτων τοίχων, είς δέ τδ τρί
τον τμήμα, τδ εχον διεύθυνσιν βορειοανατολικήν, τδ όποιον είναι 
τδ μέγιστον καί σώζεται κάλλιστα, οί τοίχοι συγκλίνοντες άπδ 
τών θεμελίων συνέρχονται άνω καί άποτελοΰσιν ούτω καμάραν 
κατά τδν γνωστδν τρόπον τής μυκηναίας εποχής. 'Ομοίως είναι 
έκτισμένον καί τδ έν τω πάχει τοΰ τείχους τής άκροπόλεως τμή
μα. Τδ ύψος τής σύριγγος κατά τδ πέρας αυτής είναι 4,50 μ. 
περίπου, τδ δέ πλάτος τοΰ μεν δευτέρου τμ.ήματος 1,55, τοΰ δέ 
τρίτου 1,35 μ. Τοΰ τρίτου τμήματος οϊ τε τοίχοι καί αί βαθμί
δες είναι κεχρισμέναι διά χρίσμ.ατος έξ άσβεστου άναμεμιγμένης 
μετ’ άμμου, τών δέ δύο άλλων τμημάτων αΐ βαθμίδες τουλά
χιστον φαίνεται δτι ήσαν ώσαύτως έπικεχρισμέναΓ ίσως συνήγον 
έν άνάγκ·/) είς τδ πέρας τής σύριγγος καί ύδατα τής βροχής. Τδ 
χρίσμ.α είναι βεβαίως εποχής ρωμαϊκής, ώσαύτως τδ ύδραγωγεϊον, 
ού οί σωλήνες συνδέονται μετ’ άλλήλων διά μίγμ.ατος έξ ασβέ
στου καί άμμου, τεμάχια δέ αγγείων καί κεράμων ρωμαϊκών χρό
νων εύρίσκοντο εν ταϊς άνασκαφαΐς καθ’ όλον τδ μήκος τής σύ
ριγγος. Είς τούς χρόνους τούτους ανάγονται καί δύο έπιγραοαί, 
ας αντέγραψα έπί τοΰ δεξιοΰ τω κατιόντι τοίχου τοΰ τρίτου 
τμήματος- ή πρώτη γεγρ«μμ.ένη διά μ,ελανοΰ χρώμ,ατος, ίσως 
άνθρακος, είναι ή εξής’

X Ρ
e π ι 
z uu

τής έτέρας κεχαραγμένης έπί τοΰ ΰγροΰ ίσως ετι χρίσματος διέ— 
κρίνα τά εξής·

C Μ Ν C I ι C 
Α Μ Ο Κ Ρ I Ί

Παρ’ αυτήν εύρηνται καί άλλα χαράγματα, καί μεγάλα μά-
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λίστα, ώσεί γράμματα, άλλα λέξιν δεν ήδυνηθην ν’άναγνώσω" 
φαίνονται ώς γραφέντα ύπό ανθρώπων παιζόντων η άπειρων του 
γράφειν ».

Έδαπανηθησαν εις τό εργον δρ. 4,023.05.

Δευτέρα άνασκαφη έγένετο έν τι) Λακωνική, εύτυχεστάτη ή 
του Βαφείου έπιστατοΰντος του έφορου Χρ. Τσούντα. Ή έ'κθεσις 
αύτοΰ έχει ούτως-

«.Περί τοϋ τάψου τοΰ Βαψειοϋ.Ό παρά το Βαφείο τάφος δεν 
διαφέρει κατά το σχήμα των γνωστών θολωτών τάφων τών Μυ
κηνών, του Όρχομενοΰ, του Μενιδίου καί λοιπών. Ή άνασκαφη 
αύτοΰ διηρκεσε τεσσαράκοντα περίπου ήμ.έρας- ό δρόριος έχει μή- 
κος 30 μέτρων, ή δέ θόλος πλάτος 10,20 περίπου. Ή διατη- 
ρησίς του είναι κάκιστη, διότι τοΰ στομίου αΐ πλευραΐ είναι κατά 
το πλεϊστον κατεστραμμένα!, κατά συνέπειαν ουδέ το ύπέρθυρον 
σώζεται" καί της θόλου δέ τό πλεϊστον είναι κατεστραμμένον 
πλην τών κατωτέρων δόμων μέχρις ύψους 2 έως 3 μέτρων- τέ
λος του δρόμου οΐ τοίχοι, αν καί σώζονται μέχρι σημ,ερον, άπει- 
λοΰσιν όμως προσεχή κατάπτωσιν. Κατά την διατήρησιν λοιπόν 
υπολείπεται ό τάφος ούτος πάντων τών άνεσκαμ,μένων τοΰ είδους 
του, άλλ’ ύπερέβη αυτούς κατά τά ευρήματα, διότι ήν άσύλη- 
τος. Τά κτερίσματα έ'κειντο διεσπαρμένα έπΐ τοΰ εδάφους της 
θόλου, τά πλεϊστα ομ,ως καί σπουδαιότατα εντός λάκκου έσκαμ- 
μένου έπί τοΰ εδάφους καί έ'χοντος μηκ. 2,25, πλ. 1,10 καί βά
θος 1 μ. Έν αύτω είχε ταφή προφανώς τό έπισημότερον μ.έλος 
της οικογένειας, εις ην άνηκεν ό τάφος, καί μετ’ αύτοΰ άπετέ- 
θησαν έν τω λάκκω επτά χαλκαϊ μάχαιραι, έν ξίφος χαλκοΰν, 
έν έγχειρίδιον χρυσοκόλλητον, δύο αίχμαί δοράτων, εις σωλην 
χαλκοΰς μηκ. 0,78 μ., δύο πελέκεις χαλκοί, δύο χρυσά ποτή
ρια μετ’ έκτύπων παραστάσεων, τέσσαρα άργυρο, άγγεϊα, ών έν 
έχει τά χείλη έπίχρυσα, δύο άλαβάστρινα άγγεϊα, τρεις δακτύ
λιοι χρυσοΰς, άργυροΰς καί σιδηροΰς, άλλα τινά άργυρο, χαλκά 
καί μολύβδινα άντικείμενα, ψήφοι όρμ.ου έκ λίθου άμεθύστου όγ- 
δοηκοντα περίπου καί λίθοι έγγεγλυμμένοι εικοσιτέσσαρες. ’Έξω
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του λάκκου εΰρέθησαν δεκατέσσαρες λίθοι έγγεγλυμμένοι, δύο μι
κρά. χρυσά ίχθύδια, δύο χρυσοί δακτύλιοι καί άλλα μικρότερα 
αντικείμενα, έν οίς πολλά χρυσά. Παραλείπων πάντα μακρότε- 
ρον λόγον περί των λοιπών ευρημάτων παρατηρώ μόνον περί τών 
χρυσών ποτηρίων, ότι μεταξύ τών μνημείων της μυκηναίας επο
χής δεν έ'χουσιν έφάμ.ιλλα καί ότι μέχρι τοΰδε αυτά δεικνύουσι 
τόν ΰψιστον βαθμόν της άναπτύξεως, εις όν ήδυνήθη ν’ άνέλθη 
ή τέχνη κατά τούς χρόνους εκείνους (1)».

Έδαπανηθησαν δρ. 2,210.55.

Τρίτη άνασκαφη έγένετο έν τη Λακωνική πάλιν, έπιστατοΰντος 
του αύτοΰ εφόρου Χρ.Τσούντα- ή περί αύτης έκθεσις έχει ώςέξης"

<ί’Έρευναι εν Λακωνία. Έπιστρέψας κατά τό φθινόπωρον έκ 
Μυκηνών εις Λακεδαίμονα ένηργησα δοκιμάς επί τών Μ εν ελαίων, 
έν Άμύκλαις, παρά τόν τάφον του Βαφείου έν θέσει καλούμενη 
Παληόπυργος καί έν Άρκίναις παρά τό χωρίον Άρνα. Τά λεί
ψανα προϊστορικής έποχης, τά όποια έν ταΐς τρισί πρώταις θέ- 
σεσιν εύρέθησαν, δεν είναι σπουδαία, έν Άρκίναις όμως άνεκα- 
λύφθη τάφος θολωτός, μικρός μέν, κακόκτιστος καί λίαν πτω
χός, άλλ’ εξάπαντος της αύτης έποχης, ης καί ό του Βαφείου. 
Ή διάμετρος της θόλου αύτοΰ είναι 4,70 μ., τά δέ κτερίσμ,ατα 
συνίσταντο είς ψηφίδας τινάς όρμου, τεμάχια αγγείων καί μικρόν 
χρυσοΰν κόσμημα έν μορφή οίνοχόης, παρόμοιον του όποιου έχει 
εύρεθη καί έν τώ τάφφ του Μενιδίου » .

Έδαπανηθησαν δρ. 682,15.

Τετάρτη άνασκαφη ητο ή έν Έλευσΐνι άπό έτών η δη οκτώ 
έξακολουθοΰσα ύπό την έπιστασίαν του συμβούλου Δημητρίου 
Φιλιού. Ή έκθεσις αύτοΰ έχει ούτως·

« Άνασχαφαί έν 'Ελευσΐνι. Κατά τό ληγον έτος άνασκαφη 
κυρίως εΐπεΐν δεν έγένετο έν Έλευσΐνι, διότι έκρίθη σκόπιμον

(1) Έκτενεστέραν περιγραφήν του τε τάφου καί τών ευρημάτων και εικόνας 
αυτών δρα νυν εν Άρχ. Έφημ. 1889.
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voc διαρρυθμισθώσι πρώτον, toc του Διαγράμματος τη? κώ
μης καθόσον τούτο πρός τον άνασκαπτέον χώρον συνδέεται opt— 
στικώς καί ύστερον να άποπερατωθη τό ήμέτερον έκεΐ έργον. 
Έγένοντο όμως σκαφικαί τινες έρευναι εις διάφορα μέρη του χω
ρίου καί έζω του 'Ιεροΰ Περιβόλου εις άναζητησίν, εΐπου τοιαΰτα 
ΰπηρχον, τών λειψάνων του Θεάτρου καί του Ναού του Τρι- 
πτολέμου.

Καί τούτον μέν άφοΰ μάτην καί κατά τό ληγον έτος άνεζη- 
τήσαμεν ένθα καί πέρυσιν, δηλ. κατά τό έκκλησίδιον τού'Αγίου 
Ζαχαρίου, άνασκάψαντες ολόκληρον την πρό της Δημοτικής 
Σχολής τών άρρένων πλατείαν καί οΰδέν εΰρόντες η τοιχαρίων 
καί πάλιν λείψανα συνεχομένων πρός τά άλλα τά άποτελοΰν- 
τα, ώς έρρηθη, τά εδάφη της κατασκευής Ρωμαϊκού τίνος έκεΐ 
οικήματος η της μετέπειτα επί τών ερειπίων τούτου οίκοδομη- 
θείσης Βυζαντινής Εκκλησίας (καί ή ελπίς δέ ημών τού νά εύ- 
ρωμεν έκεΐ ένθα τό περίφημον Έλευσινιακόν άνάγλυφον εύρέθη, 
λίθον τινά ωσαύτως άξιον λόγου η γλυπτόν η καί ένεπίγραφον 
άπέβη φρούδη, διότι τεμαχίου ένεπιγράφου λίθου της πρό Εύ- 
κλείδου γραφής, λογαριασμούς δέ περιέχοντος, ή εύρεσις δέν είναι 
μέγα τι χρήμα) άφοΰ λέγω, έκεΐ καί κατά τό ληγον έτος οΰδέν 
εύρομεν, έσκάψαμεν εις τινα θέσιν κοινώς αλώνια καλουμένην κει- 
μένην δέ κατά την γνώμην μου όχι πολύ μακράν της παλαιας 
ίεράς οδού. ’Αλλά καί έδώ πολλά μέν εύρομεν τά λείψανα τοί
χων εις οικοδόμημα η οικοδομήματα άνηκοντα, άλλ’ όχι καί Ναΐ
σκου η Ηρώου ίχνη. ’Αλλά καί έν τη αύλη ιδιωτικής οικίας 
έσκάψαμεν αφορμήν ιδίως λαβόντες έκ της πρότερον ύπ’ αυτού 
τού οικοδεσπότου εύρέσεως έκεΐ κιόνων τινών άρραβδώτων, καί 
εύρομεν ώσαύτως καθόσον ήδυνηθημεν νά έρευνησωμεν τό έδαφος 
τοίχων λείψανα άσβεστοκτίστων τό πλεϊστον, ένίων δέ καί ολως 
πηλοκτίστων καί χρόνους ίκανώς αρχαίους μαρτυρούντων, όστρα
κα δέ τινα εις τά βαθύτατα ιδίως εύρεθέντα στρώματα επίσης 
τών Ελληνικών χρόνων μάς έφάνησαν προϊόντα, άλλά ίχνη Ναο- 
ειδούς οικοδομήματος οΰδ’ έκεΐ εύρομεν, ει καί έκεϊνος ό τόπος 
δέν πρέπει νά απείχε πολύ της ίεράς οδού καί έδώ που έπρεπε 
νά ήναι ό ζητούμενος Ναός.
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Άλλα καί εις τάς περί Θεάτρου έρευνας μας δεν ΰπήρξαμεν 
ευτυχέστεροι. Άνεζητήσαμεν καί τούτου τα λείψανα, όπου κατά 
την γνώμην μου ήδύναντο νά ύπάρχωσι, αλλα πάν άλλο η αυ
τού άνεκαλύψαμεν ίγνη. Εύρομεν λ. χ. τά ίχνη της πάλαι ποτέ 
περιτειχίσεως μεγάλου μέρους του ΰπερκειμένου της Ελευσϊνος 
βουνού, ιδιωτικών οικημάτων τά θεμέλια, τοίχων άλλων τά λεί
ψανα, ών ό σκοπός άδηλος,ή δέ περιγραφή ενταύθα δλως περιτ
τή, ώς ακατάληπτος, αλλά Θεάτρου ίχνη οϋδαμοΰ άπηντήσα- 
μεν. Νά έξηφανίσθη τέλεον; ’Αμφιβάλλω" νέαι τινές λοιπον 
ακόμη έρευναι καί έκεϊ ίσως, ένθα ό τόπος ήκιστα πάντων φαίνε
ται κατάλληλος ών προς τοποθέτησιν θεάτρου, δέν είναι περιτ- 
ταί. Τέλος ήρευνήσαμεν διά σκαφης καί τά λείψανα τού μεγά
λου εκείνου Ρωμαϊκού οικοδομήματος, ού τά ίχνη έφαίνοντο μεν 
καί πρότερον κάπως, έδειξε δέ σαφέστερα ή άνόρυξις των θεμε
λίων της Νέας ’Εκκλησίας τού χωρίου. Νά διατηρηθώσι καί 
ταύτα καί νά κτισθη ή νέα ’Εκκλησία αλλαχού δέν Ικρίθη άναγ- 
καϊον καί της δαπάνης άντάξιον παρ’ εμού, την δέ γνώμην μου 
παρεδέξατο καί τό Σ. Ύπουργεΐον, προς ό τό πράγμα εγκαίρως 
ήλθεν εις γνώσιν. Έκρίθη όμως ωφέλιμον νά κρατηθη τό σχέδιον 
των τε τοίχων, οΰς ή ’Εκκλησία έμελλε νά σκεπάσγι καί των 
άλλων, όσοι τυχόν σώζονται, γενομένης, εννοείται, έρεύνης των 
έκεϊ τόπων διά σκαφης. Τούτο δέ καί έγένετο καί εξακολουθεί γι
νόμενον, διότι προ της άποπερατώσεως της Εκκλησίας ή έρευνα 
δέν ήτο δυνατή, Υπήρχε λοιπόν καί έν Έλευσΐνι ενταύθα μέγα 
τι, ώς φαίνεται, οικοδόμημα καί ίσως δχι πολύ διάφορον τού 
παρά τά Όλυμπιεΐον τό έν Άθήναις άποκαλυφθέντος μικρότερον 
δμως πάντως, ήττον πολυτελές καί εις πολύ χείρονα κατάστα
σή σωζόμενον. Ούτε κιόνων εδώ, ούτε μωσαϊκών λείψανα, οΰδέν 
δε ουδέ τό έλάγιστον άξιον όπωσούν λόγου εύρημα καί μόνον κα- 
κοκτίστων τοίχων τό πολύ δ’ οπτών πλίνθων λείψανα, ών καί ή 
μαρμάρινη έπένδυσις τέλεον σχεδόν είναι κατεστραμμένη ώς κα& 
ή πλακόστρωσις τών διαφόρων δωματίων.

Έν τώ κυρίως Περιβόλω μικραί τινες μόνον έγένοντο έργασίαι 
διατακτικαί μάλλον τών έκεϊ λίθων καί χωμ,άτων, μικρά δέ τις 
μόνον σκάφη εις μεγα βάθος έμπροσθεν τής Στοάς τού Φίλωνος,
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ένθα καί πανάρχαιός τις εΰρέθη τάφος άγγείά τινα μόνον έμπε- 
ριέχων, ώς κτερίσματα, του Μυκηναϊκού τρόπου (περί τούτου 
του τάφου θά γένηται έν καιρώ καί τόπω τώ πρέποντι μακρότε- 
ρος λόγος) (1) καί έντοις άλλοις χώμασι χαλκή πλάξ(0,20 μήκους 
καί 0,10 πλάτους) άνάγλυπτον φέρουσα αρματηλάτην έλαύνοντα 
τέθριππον, κατά την αρχαϊκήν τέχνην, καί μαρμάρινη κεφαλή 
ίππου επίσης τής αρχαϊκής τε'χνης προϊόν, ευρήματα δε ταΰτα 
καί καθ’έαυτά καί διά τήν έν Έλευσϊνι εύρεσίν των μνείας άξια».

Έν Έλευσΐνι, τί} 27* Δεκεμβρίου 1889. 

Έδαπανήθησαν δρ. 3,194.10.
Δ. ΦίΛΙΟΣ

Πε'μπτη άνασκαφή έγε'νετο έν Μεγάροις έπιστατοΰντος του 
αύτοΰ συμβούλου Δημητρίου Φιλιού. Ή έ'κθεσις αύτοΰ έχει ούτως"

α 'Araaxayal «V 7Ι/«χά^οις.ΙΙεριγράφων ό ΙΙαυσανίας τά κατά 
τήν άπό Μεγάρων εις Κόρινθον άγουσαν μνημεία εξαιρεί κυρίως 
τον του Τηλεφάνους του Σαμίου αύλητοΰ τάφον, τον τοΰ Καρός 
τύμβον καί τό τοΰ Άφεσίου Διάς ιερόν. Ό διδάκτωρ Λόλλιγκ 
έν άρθρω αύτοΰ δημοσιευθέντι έν τή ήμετέρα ’Αρχαιολογική 
Έφημερίδι ύπό τήν έπιγραφήν « Συμβολαί εις τήν τοπογραφίαν 
τήςΜεγαρίδος» (2)έξήνεγκε τήν γνώμην ότι καί των τριών τούτων 
μνημείων σώζονται λείψανα, το δέ Συμβούλιον τής Εταιρίας 
έπί τή έμή προτάσει έκρινεν όχι ανωφελές νά έρευνήσγι διά σκα
φής τούς έκεϊ τόπους καί άνέθετο τό έ'ργον εις τόν γράφοντα τά 
παρόντα.

Καί ό μέν υποτιθέμενος τάφος τοΰ Τηλεφάνους άπεδείχθη ού- 
δέν άλλο ών ή οικήματος τίνος, άρχαίου πιθανώς, έν μεταγενε
στέρου όμως χρόνοις πολλάς παθόντος τάς μεταβολάς, λείψανον, 
ό δέ τοΰ Καρός τύμβος (κατά τήν θέσιν τήν νΰν καλουμένην

(1) Παράβ. νΰν Άρχ. ’Εφημερίδα 1889, σελ. 171 καί έξης.
(2) Έφημ. Άρχ. 1887, σελ. 212 καί έξης.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:32 EEST - 18.237.180.167



— 26 —

Κουρμουλούς) φυσικός λοφίσκος της τρίτης λεγομένης γεωλογικής 
του ήμετέρου πλανήτου διαπλάσεως. Έν τη Θέσει όμως τη νυν 
κοινώς καλούμενη «στα μάρμαρα» ή σκαπάνη ηνεγκεν εις φώς 
άξιόλογά τινα όντως λείψανα αρχαίου ΐεροϋ, του όποιου όχι μό
νον του έν αύτφ ναΐσκου σώζονται τά έόάγη τής κατασκευής, άλλα 
καί τά θευ.έλια διαφόρων οικημάτων εις τό προσωπικόν τούτου 
πιθανώς χρησιμευόντων καί βωμών δύο τά λείψανα, έγε'νοντο δέ 
καί τινα ευρήματα, περί ών άλλαχοΰ μακρότερος γενήσεται λό
γος. Εύρημα όμ.ως κυρουν την γνώμ,ην ότι όντως ενταύθα έ'κειτο 
τό υπό του Παυσανίου μνημ,ονευόμενον ιερόν του Άφεσίου Διός 
ούδέν εύρέθη.

’Αλλά καί πολύ πλησίον τής νυν κώμης τών Μεγάρων κατά 
τήν πρώτην άπό ταύτης λιθίνην γέφυραν τής σιδηράς οδού έξε- 
χώσθησαν τά θεμέλια ίκανώς μεγάλου κτίσματος, διακασίων πε
ρίπου τετραγωνικών μέτρων εμβαδόν έ'χοντος. Ναός φαίνεται ότι 
δεν ήτο τό κτίσμα, κείμενον δέ έν τφ μέσω πληθύος μικρών τά
φων διεγείρει έν παντί τήν υπόνοιαν μήπως τούτο είναι τώ όντι 
τό τού Τηλεφάνους μ.αυσωλεΐον άλλά καί έν τούτω ούδέν εύρο- 
μεν τό δυνάμενον νά μάς άδηγήση εις άσφαλεστέρας εικασίας, 
είμή μόνον ίκανώς μ.εγάλην μαρμαρίνην πτέρυγα μ,αρτυροΰσαν ότι 
έ'στεκέπου ένταυθά ποτέ Νίκης άγαλμα μεγέθους φυσικού ή καί 
κατά τε υπέρ τό φυσικόν. ’Εννοείται οΐκοθεν ότι τών λειψάνων 
τών οικοδομημάτων τούτων έξεπονήθησαν δαπάναις τής Εται
ρίας άκριβή σχεδιογραφήματα διά τού άρχιτέκτονος κ. Καβεράου 
καί μέλλουσι νά έκδοθώσιν όσονούπω μετά καί τής έμής λεπτο
μερούς περί τών άνασκαφών αυτών έκθέσεως (1).

Έν Έλευσΐνι, τη 27 Δεκεμβρίου 1889.

Δ. ΦίΛΙΟΣ

Έδαπανήθησαν δρ. 2,264.35. 1

(1) Παράβ. νΰν Άρχ. ’Εφημερίδα 1890, σελ. 21 καί έξης.
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Τό όλον δε εις άνασκαφάς του έτους έδαπάνησεν ή Εταιρία 
δρ. 29,267.80, (έν ω ποσώ περιλαμβάνεται κ.α! ό έτήσιος μι
σθός του έργεπιστάτου, δρ. 2160).

Άπεφάσισε δε τό Συμβούλιου να. χχίστ\ καί Μουσείον εν Έλευ- 
σϊνι, ό να περιλάβν) τα πολλά έκ της αυτόθι άνασκαφής εις φως 
έλθόντα κινητά αρχαία, όσα δεν έμελλον νά μετενεχθώσιν εις 
’Αθήνας, καί δεν έδίστασε να ψηφίσν) διά οικοδομήν όχι πολυ
τελή τό άναγκαιοΰν ποσόν. Ήδη δε καί έξετελέσθη τό έργου. 
Ούτω θά είναι νυν δυνατόν νά συντάξη ό έφορεύσας τής πολυε
τούς ταύτης άνασκαφής τόν άκριβή κατάλογον των εΰρεθέντων 
αρχαίων, διευθετών αύτά πρώτον έν χώρω προσήκοντι.

Έμερίμνησε τό Συμβούλιου καί περί επισκευής αρχαίων τινών 
κτισμάτων, έχόντων έπισφαλώς, ιδίως του διερρωγότος επιστυλίου 
του Όλυμπιείου, του θριγκού τής πύλης Άδριανοΰ καί του μ.νη- 
μείου του Φιλοπάππου. Πρός τούτο δέ άπετάθη εις τό Υπουρ
γείου παιδείας τόν παρελθόντα ’Ιούλιον, αίτήσαν παρ’ αυτού, 
όπως δι’ ών έχει μέσων διαταχθή ή έξέτασις των είρημένων κτι- 
σμάτων καί άνακοινωθή εις την Εταιρίαν γνώμη κατά πόσον 
ταύτα κινδυνεύουσι, μετά προϋπολογισμού τής αναγκαίας δαπά
νης διά την επισκευήν των. Τό Υπουργείου παιδείας έγραψεν ώς 
έπληροφορήθημεν, περί τοϋ πράγματος όπου έδει, άλλ’ εις ημάς 
δεν έγένετο γνωστόν μέχρι τοΰδε τό άποτέλεσμα τής ένεργείας 
του. Έν τφ μεταξύ τό Συμβούλιου διενήργησεν άλλην έπισκευα- 
στικήν έργασίαν αλλαχού εύκολωτέραν. Διά δαπάνης δρ. 429.63 
έπεσκεύασε την στέγην του έν Σπάρτιρ γνωστού ψηφοθετήματος 
τής Ευρώπης ήτις πρά έτών ύπά τής Εταιρίας κατασκευασθεϊσα 
είχε βλαφθή εσχάτως πολύ. (Τό ποσόν όμως τούτο έπειδή δεν 
έπληρώθη είσέτι, δεν έπέρασεν εις τούς λογαριασμ,ούς τού έτους).

Άγοραϊ αρχαίων έργων τέχνης καί έπιγραφών πρός πλουτισμών 
των τής Εταιρίας συλλογών έγένοντο κατά τό έτος έν όλω δραχ
μών 7,060.10.Τών άγορασθέντων πάντων θέλει προστεθή κατά
λογος έν τώ τυπωθησομένω τεύχει τής λογοδοσίας ταύτης, ώσαύ- 
τως δέ καί τών δωρηθέντων τή Εταιρία άρχαίων μετά τών ονο
μάτων τών δωρητών, όπως καί πέρυσιν.

ΓΙάντα δέ τά αρχαία τής Εταιρίας, πλήν τινών κοινοτάτων
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καί άση[λάντων, είναι καταγεγρχαιλένα. Ιν χαρογράφοις κατα.Ιό- 
γοις, τηρουριένοις έν τώ Μετσοβίω καί προσιτοϊς εις τον βουλό- 
ι/.ενον να λάβγι αυτών γνώσιν. Ό γενικός άριθρ-ός των καταγε- 
γραρ.ριε'νων συριποσουται νυν εις 20,089 (1). Ή καταγραφή δέ 
αυτή γίνεται άπό ετών ϋπό του έπιρ.ελητοΰ του Μουσείου της 
'Εταιρίας ’Αθανασίου Σ. Κουριανούδη, βοηθουριένου καί υπό του 
πέρυσι προς τούτο προσληφθέντος βοηθού Ίωάννου Γιαννικάκη.

Ήνοίγετο δέ τό έν τώ Μετσοβίω Μουσεΐον διά τε τους έταί-

(1) Σύγκειται ό αριθμός ουτος έζ των εξής χα0’ ίίλην ειδικών αριθμών: Λίθι
νων 4711, χαλκών 1268 (έξ ών 118 σταθμά), σιδηρών 78, μολυβδίνων 2891 
(έξ ών 1368 σύμβολα, 453 σταθμά, 564 μολυβδο'βουλλα), αργυρών 84, χρυσών 
266, οστέινων 134, Οαλίνων 386, διαφόρων 6λών 349, πήλινων αγγείων 5825, 
πήλινων μορφών 2065, πήλινων λύχνων 1368, πηλ. μητρών 239, πηλ. σκευών 
291, πηλ. πυραμιδοειδών 102, πηλ. άρτοειδών 28, πηλ. λαβών αμφορέων ένε- 
πιγράφων 4.— Ίστέον δέ ότι αΐ λαβαί αμφορέων αί ενεπίγραφοι (έχ 'Ρόδου, 
Θάσου, Πάρου, Κνίδου, Κολοφώνος καί άλλων τόπων) συμποσοΰνται νϋν υπέρ 
τάς 10 χιλιάδας, άποκείμεναι έν τοΐς Οπογείοις του Βαρβακείου, έξ ών με'γα με'- 
ρος έξεδόθη υπό Λ.Dumont έν τώ βιβλίω Inscriptions ceramiques de Grfece, 
Paris, 1871.—Νομίσματα δέ δπάρχουσι τά έξης·

Ελληνικά άργυρά.............................................................. 20
» χαλχά............................................................. 525 543

'Ρωμαϊκά άργυρά.............................................................. 15
» χαλκά .............................................................. 261 276

Βυζαντινά, μεσαιωνικά καί νεώτερα- χρυσά................ 3
» » » άργυρά.............. 1
» » » χαλκά..............  145

Τουρκικοί παράδες............................................................ 508 657
Τό ό'λον............................................................ 1476

καί είναι πάντα ακριβώς καταγεγοαμμένα έν ΐδίω καταλόγω.
Έτι σημειοϋμεν, οτι τών πήλινων τής Εταιρίας αγγείων υπάρχει Γαλλιστί 

έκδεδομένος κατάλογος Οπό Μ. Oollignon, τυπωθείς έν Παρισίοις τώ 1878, 
τών δέ πήλινων μορφών ωσαύτως Γαλλιστί υπό J. Martha, έν ΙΙαρισίοις 1880. 
Έν δέ τώ βιβλίω τοϋ L. V011 Sybel τώ έπιγραφομε'νω Katalog der Sculptu- 
ren zu Athen, Marburg, 1881, καί τά τής Εταιρίας, όσα έ'ως τότε είχε λί
θινα γλυπτά, περιεγράφησαν σχεδόν πάντα. Άναφε'ρομεν καί τόν εξής Ιπίτομον 
κατάλογον τών Άθήνησι Μουσείων Die Musecn Athens von Arthur Milch- 
hofer, Athen. K. Wilberg, 1881,
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ρους καί δι’ άπαν το κοινόν καθ’ έκάστην, πλήν της Κυριακής 
καί των ρεγάλων εορτών. Είσεπράχθησαν δέ εξ εισιτηρίων καί 
πωλήσεως καταλόγων έντυπων του Η. Schliemann, κατά τό 
έτος δρ. 2.949. Έλευθε'ρα δέ είναι ή είσοδος τό Σάββατον.

Εις τά διάφορα Μουοειαχα έργα, οΐον κατασκευήν θηκών, βά
θρων, επίπλων, στολών διά τους φύλακας, συγκολλήσεις καί 
απεικονίσεις άρχαίων, έτι δέ καί εις μισθούς του προσωπικού του 
Μουσείου, έδαπανήθησαν κατά τό έτος δρ. 10,842.45.

'II βιβλιοθήκη της Εταιρίας ηΰξηθη κατά τό έτος διά δαπά
νης, δρ. 2,520.15, έν οίς καί τά δετικά τών άγορασθε'ντων βι
βλίων καί κατασκευή θηκών τινών. Θέλει δε προστεθή ταύτνι τή 
εκθέσει πίναξ έμ.φαίνων τά τε άγορασθέντα καί τά δωρηθέντα 
βιβλία. Πάντων δέ τών άπ’ άρχής τής Εταιρίας κτηθέντων βι
βλίων υπάρχει κατάλογος έν δελτίοις.

Τής ’Αρχαιολογικής εψημερίδος, τής έκδιδομένης δαπάν·/) τής 
Εταιρίας τό αον καί τό βον τεύχος τού λήξαντος έτους όμοΰ έτυ- 
πώθησαν ήδη κατά τό πλεϊστον καί έκδίδονται κατ’ αϋτάς, τό 
γον δέ καί τό δον θέλουν έπακολουθήσγι συντόμως, ούσης ήδη τής 
ύλης των συνηγμένης. Τό κυριώτερον δέ αίτιον, δι’ ο καί άλλοτε 
καί νύν δέν έδημοσιεύθησαν εγκαίρως εντός τού έτους καί τά τέσ- 
σαρα τεύχη, έδήλωσε τό Συμβούλιον έν προτέραις λογοδοσίαις, 
ότι είναι ή όλιγότης τών γραφόντων άρθρα αρχαιολογικά καί ή 
ώς έκ τούτου βραδεία υποβολή τής ύλης εις τούς έπιμελουμέ- 
νους τά τής έκδόσεως. Εδαπανηθησαν έν τώ έτει διά τήν ’Εφη
μερίδα δρ. 9,784.5, εν ω ποσώ συμπεριλαμβάνεται καί αγορά 
υλικού χρησιμεύοντος διά πλείονα χρόνον.

'Ρητέα έτι κρίνει τό Συμβούλιον καί τάδε’
Εις τον διευθυντήν τού άνθρωπολογικού Μουσείου τού έν τώ 

Έθνικώ ημών Πανεπιστημίφ δΡα Κλώνα Στέφανον κατ’ αϊτησιν 
τής Πρυτανείας παρεδόθησαν διά πρωτοκόλλου τής 21 ’Ιανουά
ριου 1889 έκ τών συλλογών τής Εταιρίας κρανία τινά έκ τών 
άνασκαφέντων κατά τό Δίπυλον καί έπί τής άκροπόλεως Μυ
κηνών.

Εις τό 'Τπουργεϊον τής παιδείας, άποφασίσαν νά κατεδαφίσει 
τό κατά τήν νεκρόπολιν τής Άγ. Τριάδος παράπηγμα έν φ έφυ -
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λάττοντο τέως άρχαΐά τινα έκσκαφέντα ύπό της Εταιρίας καί 
ζητήσαν την μεταφοράν αυτών αλλαχού που ύπό της Εταιρίας 
η την κλείδα του παραπήγματος, ϊνα φροντίσ-/) αυτό περί τούτου, 
ή Εταιρία μη έχουσα τόπον άλλον κατάλληλον, έστειλε την 
κλείδα δι! εγγράφου αύτής της 12 Σεπτεμβρίου 1889.

Τά έκ Βαφείου της Λακωνικής κομισθέντα εις ’Αθήνας άρχαια 
παρεδόθησαν εις τό έν τώ Μετσοβίω Μουσεϊον τής Εταιρίας ύπό 
τοΰ έφορου Χρ. Τσούντα διά πρωτοκόλλου τής 10 ’Ιουνίου 1889. 
Προσεχώς δέ θέλουσιν έκτεθή εις οψιν τοΰ κοινού έν θήκαις ίδίαις 
ήδη παρασκευασθείσαις.

Έπεμψε καί ή Εταιρία ημών, όπως έποίησαν καί άλλα Ελ
ληνικά σωματεία, εις την έν Παρισίοις παγκόσμιον έ'κθεσιν τοΰ 
1889 τά δημοσιεύματά της. Οί δέ κριταί τής έκθέσεως άπένει- 
μαν τή Εταιρία βραβεία δύο, εν χρυσοΰν «διά τάς άνασκαφάς 
καί τάς άλλας αυτής έργασίας», καί έν άργυροΰν «διά την έπι- 
μελή έκτύπωσιν τής ’Αρχαιολογικής έφημερίδος της » (1). ’Άς 
χρησιμεύσει λοιπόν καί ή βράβευσις αύτη τοίς παρ’ήμΐν εις έπίρ- 
ρωσιν τών προσπαθειών των υπέρ τής επί μήκιστον χρόνον ευε
ξίας τής Εταιρίας. Έν ταις έπαρχίαις του Βασιλείου προς ταϊς 
γενομέναις δαπάναις εις τάς είρημένας άνασκαφάς, έπληρόνοντο 
έτι ύπό τής Εταιρίας τακτικώς φύλακες αρχαιοτήτων έν Έλευ- 
σΐνι, Άμφιαρείω τής Ώρωπίας, Θεσπιαΐς, Τανάγρα, Έπιδαύρω 
τή Άργολική, Μυκήναις καί Βαφειώ τής Λακωνικής.. ’Επίδομα 
δέ μισθού καί οδοιπορικά τά συνήθη έδόθησαν κατά τό έτος εις 
έ'να μόνον έφορον έκπεμφθέντα εις αρχαιολογικήν τής Εταιρίας 
υπηρεσίαν, διότι ό έν Έλευσΐνι την τοιαύτην υπηρεσίαν έκτελών 
σύμβουλος τής Εταιρίας άνευ άμοιβής αυτήν έξετέλει, όπως καί 
πέρυσιν.Είςταΰτα πάντα έδαπανήθησαν έν τφ έτει δρ.8,7 11.67, 
έν ω ποσώ περιέχονται καί δρ. 5,272.47, δοθεΐσαι εις τόν έργο— 
λαβήσαντα τό έν Έλευσΐνι ύπό τής Εταιρίας κτισθέν Μουσεϊον, 
άπέναντι του ποσοΰ, ο δικαιούται νά λάβν), άφοΰ παραδώσγι προ- 
σηκόντως την οικοδομήν εις τό Συμ.βούλιον. Καί αύται μέν αί 
δαπάναι έγένοντο έκ του ταμείου τής Εταιρίας.

(1) ’Ίδε ’Εφημερίδα της Ελληνικής Κυβερνη'σεως, μέρος Β ’, άριΟ. 356 τής 7 
’Οκτωβρίου 1889.
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Προχατεβίήθησαν δέ κατά τό έτος υπέρ του Δημοσίου παρά 
της Εταιρίας άτόκως, ώς άπό ετών τούτο γίνεται, διά εξαγοράν 
γηπέδων καί άλλας αρχαιολογικά? χρείας δρ. 21,745,45. *Ητο 
δέ τή 31 Δεκεμβρίου λήξαντος έτους το χρέος της Κυβερνήσεως 
προς την Εταιρίαν, άπαρτιζόμενον καί έκ των του προηγουμένου 
έτους προκαταβολών, εν όλω δρ. 41,741.45.

Κύριοι- έν τέλει πάσης έπετείου λογοδοσίας το Συμβούλων της 
Εταιρίας τακτικώς σχεδόν αναφέρει καί εΰχάς τινας καί γνώμας 
καί υπομνήσεις, ας κατά καιρούς έγγράφως προς την σεβ. Κυ- 
βέρνησιν άπηύθυνε περί τών ού καλώς έχόντων έ'τι έν τοϊς άρ- 
χαωλογικοϊς πράγμασι της πατρίδος ημών καί έπεζήτει την θε
ραπείαν αυτών. Έξ εκείνων τών οΰ καλώς, η όρθότερον εΐπεϊν, 
τών κακώς έχόντων, ά πέρυσι μέν συντόμως, άλλοτε δέ έκτενέ- 
στερον ένώπιόν σας έδηλώθησαν, μετ’ εύχαριστήσεως λέγομεν εφέ
τος, ότι δύο κατά τό ληξαν έτος έπ’ ευκαιρία τών γενομένων έν 
Άθήναις εΰτρεπισμών διά τούς γάμους του διαδόχου, ήρθησαν 
οπωσδήποτε έκ του μέσου, διαταγή καί έπιμελεία του κ. υπουρ
γού τών έσωτερικών, τού καί μέλους τυγχάνοντος τού ήμετέρου 
Συμβουλίου. Ό περί τό Δίπυλον καί την άρχαίαν νεκρόπολιν 
σεμνός χώρος, ον έν μέρει μόνον ένεκα ανυπερβλήτων κωλυμάτων 
είχε προ ετών περιφράξη ή ήμετέρα Εταιρία, βαρέως δ’ έ'φερεν 
ύστερον, βλέπουσα αυτόν έκκείμενον εις πάσαν βεβήλωσή, νυν 
δημοσία δαπάνη περιεφράχθη όλος, καί έγένοντο έντός αύτοΰ άνα- 
καθάρσεις τινές καί εύθετήσεις σκόπιμοι, ήρθησαν οί αυτόθι κακώς 
ποτέ τεθέντες σωλήνες του φωταερίου καί τό άφιλοκάλως προ 
ετών τινών κτισθέν ΰπερθεν τής γης ύδραγωγεΐον έξέλιπεν, μετα- 
σκευασθέν κατ’ άλλην διεύθυνσιν ύπογείως. Έδόθησαν δέ εις τό 
Συμβούλων τής Εταιρίας καί υποσχέσεις περί τελεωτέρας τινός 
άποκαταστάσεως τών έκεϊ, ιδίως περί μεταθέσεως του έκκλησι- 
δίου τής άγ. Τριάδος εις άλλον έκτος του περιβόλου τόπον, κα
θώς καί περί άλλων τινών, μετά προτροπής νά έπιχειρήση καί 
συντελέση ή Εταιρία την άνασκαφήν του όλου άσκάπτου έτι 
χώρου. Τό Συμβούλων δεν έδείχθη άπρόθυμον εις την άνάληψιν 
του έργου τούτου. Άλλ’ άφορώσι ταΰτα εις τό μέλλον.

'Ωσαύτως διαταγή του αύτοΰ ύπουργοΰ τών Έσωτερικών ήρ»
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θησαν τέλος πάντων αί σιδηραϊ ράβδοι του επί Φάληρον τροχιο
δρόμου, αϊτινες από έτών διήρχοντο, ώς δεν έπρεπεν, έσωθεν 
της δυτικοβοοείου γωνίας του περιβόλου του Όλυμπιείου, καί 
οΰτω κατηργήθη ή δι’ αυτού διάβασες άμ.αξών προς την γέφυραν 
του νεκροταφείου, όχι δέ ακόμη καί ή διάβασις πεζών, έσθ’ ότε 
καί ιππέων διότι έσκάφη μεν υπό εργατών του Δημοσίου μία 
τάφρος άποκωλυτική έπί της νοτιάς πλευράς του περιβόλου, άλλα 
μετ’ οΰ πολύ έπληρώθη πάλιν, ύπό τών περικτιόνων ύποθέτομεν. 
Άλλ’ είναι πάντως άναγκαϊον ν άπαγορευθή ή χρήσις της πα- 
λαιάς ταύτης όδοΰ, αν μέλλιρ ποτέ νά γίνη τακτική δι’ άνασκα- 
φής έρευνα του όλου τετραγώνου χώρου.

Ούτοι μ.έν λοιπόν οί δύο τόποι τών ’Αθηνών ούτω κατά τό 
παρόν έν μέρει έτυχον της δεούσης έπιμελείας προνοία κυβερνη
τικά). Αΐ δέ άλλαι ημών παλαιαί εύχαί καί αιτήσεις μένουσιν έτι 
ανεκπλήρωτοι, καί δη ή μεγίστη αυτών, ή περί άνεπαρκείας του 
άριθμ.οϋ τών έκ του δημοσίου ταμείου μισθουμένων εφόρων, δι’ην 
άνεπάρκειαν αί έπαρχίαι του βασιλείου άρχαιολογικώς διατελού- 
σιν άνεφόρευτοι. 'Ωσαύτως μ,ένουσίν έτι στερεώς καί άμετακινη- 
τως ένωκισμένοι κατά τάς προς βορράν κλιτύας της άκροπόλεως 
οΐ παρανόμως καταλαβόντες αΰτάς πρά έτών Άναφιώται, παρά 
δέ την είσοδον του Παναθηναϊκού σταδίου ό έ'χων τό έκεΐ ελεεινόν 
καφεψεΐον. Καί οι λόφοι δέ οί πέριξ τών ’Αθηνών, οί τόσον ση- 
μ.αντικοί διά την άρχαίαν τοπογραφίαν, άλλοιοΰνται όσημ,έραι, 
λατομ,ούμ.ενοι έτι ασεβώς ύπό ιδιωτών.

Τούτων πάντων τών κακών την ριζικήν θεραπείαν αδυνατεί ή 
Εταιρία νά έπενέγκη. Μόνη τούτο δύναται ή Κυβέρνησις δι’ών 
οίδε τρόπων διοικητικών η νομοθετικών, καί προς τούτο τό κα
λόν έργον προτρέπει αυτήν καί παρακαλεϊ πάλιν σήμερον τό της 
Εταιρίας συμ,βούλιον.

Μετά ταΟτα παρελθών δ ταμίας της Εταιρίας Γεώργιος 
Νικολαΐδης άνέπτυξε προφορικώς κατ’ άρθρα τον έντυπως 
ύποβληθέντα εις την Συνέλευσιν ισολογισμόν τών εσόδων 
και εξόδων καί τον πίνακα τής καταστάσεως τής Εταιρίας 
κατά την 31 Δεκεμβρίου 1889, ώς επονται ενταύθα.
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εσόδων και εξόδων της

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΚΥΡΙΑ ΕΣΟΔΑ

Λ. Συνδρομαι. Τακτικαί 
» ’Έκτακτοι

Β. ΤΟΚΟΙ ΕΝ Γενει. ’Εκ χρεωγράφων.
Γ. Μέρισμα. Έκ μετοχών ’Εθνικής Τραπέζης 53. 
Δ. Δημ. Χρεόγραφα. Έκ κληρωθεισών ομολογιών. 

» » έξαργυρωθεισών »

Ε. Μουσεία. Έξ εισιτηρίων εις αυτά καί πωλη'σεως καταλο'γων
Τ. Λαχειον. Του 1889..................................................................
Ζ. Διάφορά.......................................................................................
II. Ενοίκια.......................................................................................
Θ. Εφημερις Αρχαιοαογικη.....................................................

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

I. Εθνική Τραπεζα. Άποληψις καταθέσεων .
ΙΑ. » » Άπό πώλησιν μετοχών της.
ΙΒ. ΑπΟΛΗΊΊΣ. Προκαταβολών λογαριασμοί Δημοσίου .

» » » Εταιρίας .

Το δλον των εισπράξεων
Υπολοιπον Ταμείου. Τήν 31 Δεκεμβρίου 1888 .

(α) Ήτοι των 43 μετοχών της Εταιρίας καί
» 10 » Ικ του κληροδοτήματος 'Ρώμα.

53

(®)

(β) ’Ήτοι άπό αμοιβήν, κληρωθεισών ομολογιών . » 416.66
» 6περτίρ.ησιν χρυσών νορ.ισρ.άτων . » 331.64
» πώλησιν λίθων............................. Δρ. 372.—·

1,120.30

/Όλον εισπράξεων.

Δρ

Δρ

7,856
80

178
37,434

67,381
2,000

40

50

21

7,936
2,697

11,160

37,612
2,949

72,531
1,120

300
3,092

10,000
13,320

69,381

232,100
1,688

50

20
30

50

21
24
05

233,788 29
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1889.

Δρ. 5,400
)) 1,582 55
» 2,520 15

9,502 70
» 6,240 —

)) 4,602 85
)) 7,060 10

17,902 95

» 4,023 05
)) 3,194 10
)) 16,893 60
)) 2,264 35
)) 2,210 55
)) 682 15

29,267 80
)) 5,272 47

)) 5,139 20
)) 9,784 05
)) 21,970 50
)) 338 82

99,178 49

)) 84,995
5,120

90,115 ___  |

)) 10,000 ___

)) 20,305 45
2,000

____ 22,305 45
» 221,598 94

)) 12,109 35

» 80 12,189 35

233,788 29

ΠΛΗΡΩΜΑΙ

Λ. Γραφειον. 
»
»

Β. Μογεεια.
»

ΚΓΡΙΑ ΕΞΟΛΑ

Προσωπικόν.................................................................
Γραφική ΰλη, γάρτης, τυπωτικά, ταχυδρομικά κλπ. 
Βιβλιοθήκη, αγορά βιβλίων καί δετικά ....

Προσωπικόν..................................................................
Άρχαιοθήκαι, συγκολλήσεις καί απεικονίσεις αρχαίων 
’Αγορά αρχαίων...........................................................

Γ.Λναεκαφλι. Μυκηνών.........................................................................
» Έλευσΐνος.........................................................................
» Παρά Λεωφο’ρον ’Όλγας (Όλυμπιεΐον) . . . .
» Μεγάρων..........................................................................
» Βαφείου................................................................................
» Λακωνικής.........................................................................

Δ. Ακίνητα. Κατασκευή μουσείου έν Έλευσΐνι........................................
Ε. Επλρχ. Αρχαιότητες. ’Επιμίσθιου εφόρων, μισθοί φυλάκων επαρ

χιακών Μουσείων καί μνημείων
<7. Εφιιμερις Λγχαιολογικη..................................................................
Ζ. Λλχειον. του έτους 1889 ..................................................................
II. Διάφορά ...................................................................................................

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Θ. Εθνική Τραπεζα. ’Αγορά μετοχών της.
» » λαχειοφο’ρων ομολογιών της
» ΚαταΟε’σεις Ιν αυτή .

I. ΠρΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ. Λογαριασμοί Δημοσίου .
» » Εταιρίας .

Τό ολον τών δαπανών.

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ τής 31 Δεκεμβρίου 1889 εις μετρητά..........................
» » εις 8 ομολογίας του πατριωτικού δανείου

μεταφερο'μενα εις τήν περιουσίαν τής Εταιρίας..........................
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ της περιουσίας της λρχ.

ΜΕΡΙΔΕΣ

ΤπόΛοιπα 31 Δεχεμ. 18 88 Πράξεις χαζά το 1889

Χρε'ωσις Πίστωσι Χρε'ωσις Πίστωσι

Α. Ακίνητα. Οικόπεδα καί οΐκίαι Ιν ΆΟήναις
Κηφισία, Έλευσΐνι κλπ. . 29,080 88 5,272 47

Β. Εθνική Τραπεζα. Μετοχαί αυτής 56 . 122,553 10 84,995 — 13,320 —

Γ. » » Λαχειοφ. όρ.ολ.αυτής 10. 5,120 —
Δ. » » Καταθέσεις έντοκοι . 10,000 — 10,000 —
Ε. Δημ. Χρεωγραφλ........................................ 40,288 42 (α) 22,364 08 37,612 50
Τ. ΠρΟΚΑταρολαι. Λογαριασμοί Δημοσίου . 88,909 33 (*) 20,305 45 67,381 21
Ζ. » » Εταιρίας 1,000 — 2,000 — 2,000 —
Η. Χρέος Γιαννοπούλου................................. 44,000 62
Ταμειον τοϋ 1889.............................................. 1,688 05 232,020 24 221,598 94

327,520 40 382,077 24 351,912 65
327,520 40

709,597 64
351,912 65

357,684 99 ίσοζύγιον

Κατατεθειμένα εις την ’Εθνικήν Τράπεζαν : 
64 ομόλογα των 125 εκατομμυρίων 
56 μετοχαί τής ’Εθνικής Τραπέζης 
10 όμολογ. λαχειοφ. »

(α) Λί πράξεις του 1889 ανέρχονται μο'νον εις 8 όμο'λογα του πατριωτικού δάνειου
άνερχο'μενα εις....................................................................................................................... Δο. 80.—

Άλλ’ έν αϋτοΐς προσετέθησαν τά είσπραχΟέντα έκ τής υπερτιμήσεως των έξαργυ- 
ρωθεντων καί πωληθέντων χρεωγράφων πλέον τής αρχικής άγοραςτων . ... » 22,284.08

22,364.08

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:32 EEST - 18.237.180.167



— 37

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1889.

'ΤπόΛοιπα 31 Δεχεμ. 1889

Χρέωιις ΙΙίστωσίζ

34,353 35 («)
194,228 10 (6)

5,120 — (γ)

25,040 _ (3)
41,833 57 Μ

1,000 —

44,000 02
12,109 35 (<r)

357,684 99

(8)

(τ)

(δ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α)Λογαρ.του 1888 Δρ. 29,080.88
1889

1888
1889

1888
1889

1888
1889
1888
1889
1888
1889

34’353·35 πλέον δρ. 5,272.47 
122,553.10

» 194,228.10

5,120.—

40,288.42 
25,040.

71,67

5,120.-

έλατ. ορ. 15,248.42
88,909.33
41’833·57 έλατ. » 47,075.76

1,688.05
12,109.35 πλέον» 10,421.30

δρ. 92,488.77 δρ. 62,324.18 
» 62,324.18

Γ) Εις τάς προκαταβολάς λογαριαστώ 
Δημοσίου προσετέΟη ή του 1888 χο
ρηγία του γραμματε'ως μη συμπερι- 
ληφΟεΐσα εις τούς λογαριασμούς τού 
παρελθόντος έτους..........................

δρ. 30,164.59

1,440.-
Αύ'ξησις της εταιρικής περιουσίας Δρ. 31,604.59

ΙΙΑΡΛΘΕΣΙΣ

Λογαριασμός τού έτους 1888 Δρ. 326,080.10 
» » 1889 » 357,684.99

Διαφορά επι πλέον, ώς ανωτέρω. Δρ. 31,604.59
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ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Λ'. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1858 -1888 1889 "ΟΛ or

KXFIA ΕΣΟΔΑ

Σγνδρομαι ’Ετήσιοι .... Δρ. 174,375 35 7,856 40 182,231 75
)) ’Έκτακτοι. ...» 75,303 61 80 — 75,383 61
» Ειδικά! » 52,745 53 52,745 53

Τοκοικαι Μερίσματα. ’Εν γένει. »
ΔΗΜΟΣΙΑΧΡΕΩΓΡΑΦΑ.’Εξαργύρωσ.

449,029 93 13,857 13 462,887 06

κληρωθ. όμολογ. » 395,349 02 37,612 50 432,961 52
ΜογςεΙΛ. ’Εξ εισιτηρίων ...» 18,921 25 2,949 — 21,870 25
Ακίνητα. Πώλησις ακινήτων. . »

» Ενοίκια......................... »
10,258 93 10,258 93
7,090 08 300 — 7,390 08

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ .......................... » 14,920 72 — 14,920 72
Διάφορά . . . . . . . » 20,016 52 1,120 30 21,136 82
ΑρχΑΙΟΛ.ΕφΗΜΕΡΐΣ(παλαια)χα!κα-

τάλογοι των εν τοις
Μουσείοις αρχαίων. » 

» » Νέα τής Γ^ΓΙεριο'δ. »
4,088 58 4,688 58
8,708 20 3,092 50 11,800 70

Επιστροφή Χρημάτων ...» 1,720 09 1,720 09
Λλχειον....................................... » 1,097,991 62 72,531 20 1,170,522 82

2,331,119 43 139,399 03 2,470,518 46 .
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Δλνειλ καί άπδληψις καταθέσεων . » 182,532 14 10,000 _ 192,532 14
Προκαταβοααι. ’Αποληφθεϊσαι . »
Βιομηχ. Τρλπεζα. Άλληλο'χρεως

589,910 72 69,381 21 659,291 93

λογαριασμός . . » 839,116 92 839,116 92
Εθν. ΤΡΑΠΕΖΑ. ΙΙιόλησ.μετοχ. της » 13,320 — 13,320 —

Αποαηψις Χρεογς Γιαννοττούλου. » 25,391 56 25,391 56
Πλρακαταθηκαι.......................... » 12,632 59 12,632 59

3,980,703 36 232,100 24 4,212,803 60
ΤαμειΟΝ. 'Τπδλοιπα διαχείρίσεως

ρ,ε'χρι τοΰ 1888 . . » 1,688 05 1,688 05

3,980,703 36 233,788 29 4,214,491 65

Κύρια έσοδα..........................
Διάφοροι λογαριασμοί

. Δρ. 2,470,518.46 
. » 1,742,285.14

Δρ. 4,212,803.60
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ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ TOT ΕΤΟΥΣ 1858-1889.

Β'. ΠΛΗΡΩΜΛΙ

ΚΤΡΙΑ ΕΞΟΔΑ

Επαη

i

Γγλφειον. Προσωπικόν, τυπωτικά, ’έ
ξοδα διάφορα καί Βιβλιοθήκη . Δρ 

Μογςειλ. Προσωπιχο'ν, άρχαιοΟή- 
και, φυλακεΤα, έπισκευαί καί 
συγκολλήσει; αρχαίων . . »

ΛγογΑ Αρχαιοτήτων . ... ο
Αρχαία. Άνασκαφαί έν γε'νει . . »

Έπισκευαί καί αναστηλώ
σεις μνημείων . ... »

ΑρΧΑΙΟΤ. ΓΙροσωπ.έφο'ρων 
καί φυλάκων έπαρχ. Μου
σείων καί μνημείων ...» 
ΙΙερισυναγωγή καί μεταφορά 

άργαίων 
Τοκοι. Έν γέ'
Ακίνητα
Διάφορά. Ποσοστά εΐσπράκτορ., έκ 

μαγεία αρχαίων κτλ.
| » ΙΙροτομαίπροέδρ. Έταιρ
I » Σύνδρομα! εις ξένους πρό

συντέλεσιν άνασκαφών 
ΑΗρογιλεπτα ....
Δημοσία Χρεόγραφα .
Μετοχαι Εθν.Τραπεζης καί λα- 

χειοφοροι όμολογίαι αυτής
AkXEION.................................
Ακίνητα. Έπισκευαί . 
ΑρχαιΟΛ.Εφημ. (Νε'α Γή ΙΙεριο'δ.)

γενει

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Δλνεια.................................
ΙΙρΟΚΑΤΑΤίΟΑΛΙ. Άποληπτέαι 
Βιομηχ. Τρλπεζλ. 
Παρλκλταθηκλι .
Λάθη Λογιστικά .
Εθν. Τραπεζλ. .

Μ

1858 -1888 1889 "Ο λ ΟΥ

101,049 32 9,502 70 110,552 02

163,765 79 10,842 85 174,608 64
247,170 44 7,060 10 254,230 54
613,714 81 29,267 80 042,982 61

26,205 71 26,205 71

88,806 40 5,139 20 94,035 60

3,305 83 3,305 83
31,786 37 31,786 37
24,838 30 5,272 47 30,110 77

13,139 12 338 82 13,477 94
1,696 43 1,696 43

446 43 446 43
1,886 18 1,886 18

275,792 30 275,792 30

85,622 43 90,115 _ 175,737 43
473,086 66 21,970 50 495,057 16

671 15 671 15
49,329 65 9,784 05 59,113 70

2,202,403 32 189,293 49 2,391,696 81

65,625 65,625
730,685 69 22,305 45 752,991 14
839,116 92 839,116 92

10,838 57 10,838 57
26,7 87 267 87

117,800 — 10,000 — 127,800 —
3,966,737 37 221,598 94 4,188,336 31

ΗΗΒΗΗΗΗΗΙ
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

ΤΗΣ Β'. ESA

ΧΡΕΩΣΙΣ

Δυνάμει του άπό 24 ’Ιουνίου 1889 Β. Δια
τάγματος εξεδόθησαν 50,000 γραμμάτια 
του λαχείου άνά δρ. 2 έκαστον φέρονταΔρ. 

Έκ τούτων Εμειναν διά λογαριασμόν της αρ
χαιολογικής εταιρίας μή πωληΟε'ντα γραμ
μάτια 7,900 φε'ροντα..................................»

Έπωλήθησον 42,100 φε'ροντα . ... »
Είσεπράχθησαν δέ καί άττό υπερτίμησιν χρυ

σών νομισμάτων............................................»
Έκ τούτων είσήχΟησαν εις τό ταμεΐον διά 
τού υπ’ άρ. 34 διπλοτ. . . . . »

» 37 » . . . . »
» 40 » . . . . »
» 42 » . . . . »
» 45 » . »
» 46 » . . . . »
» 52 » . . . . »

'Υπάρχουσιν εις χεΐρας τού διαχειριστού με
τρητά προς πληρωμήν των παρουσιαζομέ-
νων κερδησάντων κλήρων.............................. »

Εις 33 χρηματικά γραμμάτια διαφόρων τα
μείων μή έξαργυρωθε'ντα είσέτι. . . . »

Ώφείλοντο τήν 31 Δεκεμβρίου 1889 άπό άν- 
ταποκριτάς......................................................... »

Δρ.

100,000

15,800 —

84,200 —

529 21

2,067 35 84,729 21
2,600 —

5,570 —

10,550 50
18,740 —

32,851 15
152 20

72,531 20

3,524 61

6,925 40

1,748

84,729 21 84,729 21
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TOT ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ 

ΜΗΝΙΑΣ 1889.

ΠΙΣΤΩΣΙΣ

α) Μισθός προσωπικού ώς τα εντάλματα άριΟ.
7, 20, 35, 57, 89, 113, 129, 130, 157,
158, 172, 177, 202 καί 221 . . . Δρ.

β) ’Αμοιβή τοϋ προσωπικού και του εξαγα- 
γο’ντος τους κλήρους ώς τα ενταλματα
άριΟ. 212 καί 213..............................»

γ) Προμήθεια εις τους πωλήσαντας γραμ
μάτια του λαχείου αξίας δρ. 82,552 ώς
τό ένταλμα άρ. 231..............................»

δ) Εις έξοδα διάφορα ώς τά εντάλματα
όπ’ άρ. 135, 136, 137, 173 καί 232 . » 

ε) Έξαργύρωσις 40 κερδησάντων γραμ
ματίων ώς τό Ι'νταλμα άρ. 230 ...»

ς-) Έξαργυρωτεα γραμμάτια έκ των κερ
δησάντων μή παρουσιασθε'ντα ετι ήτοι-

1 δραχμών 2,500 . . . δρ. 2,500
2 » 500 . . » 1,000
3 » 300 . . » 900
8 » 100 · · » 800 »

Προμήθεια αναλογούσα έπ! των οφειλο- 
με'νων δραχμών 1748 πρός 10 °/0 . . »

Καθαρόν κέρδος τής εταιρίας έκ των κερ
δησάντων κλήρων καί τοΰ λαχείου . . »

3,310

700 —

7,666 15

1,894 35

8,400 —
21,970 50

5,200 —

174 80
27,345 30

57,383 91
84,729 

~84~,72ΪΓ
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Έπειτα έξελέχ.θησαν έλεγκταί των λογαριασμών οί Δ. 
Γ. Μακκας, Μ. Λαμπρινίδης και Θ. Καλογερόπουλος, και 
ή Συνέλευσις, διελύθη περί ώραν μεσημβρίας.

Ό πρόεδρος της εταιρίας επεμψε προς το γραφεϊον αύτης 
τήν επιούσαν της συνελεύσεως ταύτης τήν έπομένην επι
στολήν'

Κύριε Γραρματεϋ,

Μη δυνηθείς χθες ένεκα αδιαθεσίας νά προσε'λθω εις την Συνέ- 
λευσιν των εταίρων καί ν’ ανακοινώσω αύτοΐς τα περί του πέρυ- 
σιν άναγγελθέντος λαχεωφόρου δανείου ύπό της έν Βιέννη Union- 
Bank, άπευθύνω προς υμάς σήμερον την παρούσαν, μετά της 
παρακλησεως όπως καταχωοισθη αύτη εν τοϊς Πρακτικοΐς επί τω 
τελεί της ύπάρξεως έν αύτοΐς της περί της τύχης του είρημένου 
λαχειοφόρου δανείου εϊδησεως καί της εντεύθεν πληρώσεως τού 
άλλως περί αυτού ύπολειφθησομένου χάσματος.

Συμφώνως προς την κατά τό παρελθόν έτος δοθεϊσαν εις εμέ 
ύπό της Συνελεύσεως άδειαν υπέγραψα μετά των αρμοδίων με
λών της Κυβερνησεως την περί ης ό λόγος σύμ,βασιν περί τού 
λαχειοφόρου δανείου μετά της έν Βιέννη Union-Bank, ύφ’ ούς 
όρους είχον τότε ό ίδιος έξηγησει. Δυστυχώς όμως, ευθύς έ'πειτα 
ή σύμ.βασις αύτη έματαιώθη καθ’ ολοκληρίαν, άποβάσα χάρτης 
άγραφος,διότι ή Αυστροουγγαρίαν] Κυβέρνησις είχε σπεύσει έν τω 
μεταξύ ν’ άπαγορεύση διά νόμ,ου την κυκλοφορίαν τού λαχείου 
έντός τού οικείου κράτους. Κατά ρητόν δέ όρον της περί ης ό λό
γος συμβάσεως, αύτη εδει νά θεωρηθη άκυρος καί μη ούσα ευθύς 
ώς εντός ώρισμένης προθεσμίας ηθελεν έπέλθη ή μνημονευθεΐσα 
νομοθετική άπαγόρευσις.

Ή Έλληνικη όμως Κυβέρνησις έπιμ.είνασα εις τάς εύνοϊκάς 
διαθέσεις αύτης ύπέρ της ήμετέρας εταιρίας, περί ού καί άλλοτε
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καί πέρυσιν έποιησάμην λόγον, έσπευσεν όχι ρκόνον ν’ ανανέωση 
τό υπέρ αύτής λαχεϊον, οϋτινος ΐδρυθέντος έν έτει 1874 ή προ
θεσμία είχε λήξει, άλλα καί νά διαρρύθμιση αυτό επί νέων καί 
εύρυτέρων βάσεων, καθ’ όσον του λοιπού αντί της μέχρι τότε 
μιας, θά γίνωνται δύο έκκυβεύσεις κατ’ έτος, όθεν καί τά έσοδα 
τα εκ του λαχείου θέλουσι περίπου, ώς έλπίζομεν, διπλασιασθή 
μη ύπολειπόμενα κατά πολύ των δραχμών όγδοήκοντα χιλιάδων 
κατ’ έτος μετά την άφαίρεσιν των εξόδων.

Το δε Β. διάταγμα περί του λαχείου τούτου της αρχαιολογι
κής εταιρίας φέρει χρονολογίαν της 24 ’Ιουνίου 1889 καί εδη— 
μοσιεύθη διά του ύπ’ άρ. 166 της 27 ’Ιουνίου του αύτοΰ έτους 
φύλλου της εφημερίδος της Κυβερνησεως, συμπληρωθέν δι’ ετέρου 
όμοιου της 14 Αύγούστου 1889,δημοσιευθέντος διά του ύπ’ άρ. 
210 της 19 Αύγούστου του αύτοΰ έτους φύλλου της εφημερίδος 
της Κυβερνησεως. Έν τω αύτω δέ φύλλφ τούτω της εφημερίδος 
της Κυβερνησεως εΰρηται κατακεχωρισμένον καί έγγραφον έκ τοΰ 
γενικού Λογιστηρίου, περί διορθώσεως λάθους, παρεισφρησαντος 
έν τφ πρώτφ των είρημένων διαταγμάτων. ’Επί τούτοις διατελώ 
μετά πάσης προς υμάς, κ. γραμματεΰ, ύπολήψεως.

A. Α. ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ

Μετά δύο δ’ εβδομάδας, τή 11 Φεβρουάριου 1890, 
ήμερο: Κυριακή, ώρα 10?) προ μεσημβρ. συνελθόντων αύ- 
Οις έν τω ΙΙανεπιστημίω εταίρων εκατόν τεσσάρων, ό πρόε
δρος τής Εταιρίας Άλ. Κοντόσταυλος ανήγγειλε τον κατά 
τον οργανισμόν τής Εταιρίας σκοπόν τής σημερινής Συ- 
νελεύσεως, ήτοι άκρόασιν τής έκθέσεως των ελεγκτών και 
εκλογήν τοΰ Συμβουλίου διά δύο ψηφηφοριών. 'Όθεν πα^ 
ρελθών ο εισηγητής. τής εξελεγκτικής επιτροπής Μιχ. 
Λαμπρινίδης άνέγνω τά εξής'
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Προς την Γενικήν ΣννέΛενοιν των εταίρων τής έν 
Άθήναις ’ Αρχαιολογικής 'Εταιρίας.

Εντιμοι Κύριοι,

Τή ύμετέρα εντολή επόμενοι προέβημεν, οΐ υπογεγραμμένοι, 
εις τόν έλεγχον των διαφόρων λογαριασμών της ήμετέρας Εται
ρίας του λήξαντσς έτους 1889, παραβαλόντες τά διάφορα κε
φάλαια του δημοσιευθέντος Ισολογισμού πρός τάς έν τοΐς βι- 
βλίοις της Εταιρίας έγγραφάς, ταύτας δέ κατ’ αντιπαραβολήν 
πρός τά στελέχη των εντολών της τε είσπράξεως καί πληρωμής, 
πάντα δέ ταύτα εύρομεν καλώς έχοντα, και κατά την προσή- 
κουσαν λογιστικήν τάξιν καί ακρίβειαν τηρούμενα.

ΙΙρό παντός ελέγχου, τη αιτήσει ημών, έπεδείχθησαν ήμϊν αί 
αποδείξεις τής παρά τή Εθνική Τραπέζη καταθέσεως τής εις 
χρεώγραφα περιουσίας τής Εταιρίας, πλήν τών 10 μετοχών τής 
Εθνικής Τραπέζης έκ του κληροδοτήματος 'Ρώμα, περί ών έδη- 
λώθη ήμϊν οτι αί μετοχαί αύται δεν παρεδόθησαν τή Εταιρία, 
δικαιουμένη κατά την θέλησιν του διαθέτου νά είσπράττη τά με
ρίσματα αυτών καθ’ εξαμηνίαν, τοΰτο δέ πράττει άνέκαθεν. ‘Η 
περιουσία δ’ αΰτη τής Εταιρίας συμφώνως πρός τόν ’Ισολογι
σμόν άποτελεϊται κατά την 31 rlv Δεκεμβρίου 1889 1) έκ 56 με
τοχών τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, συμπεριλαμβανο
μένων εις ταύτας καί τών δέκα μετοχών του κληροδοτήματος 
'Ρώμ.α, 2) έξ 64 ομολογιών του εθνικού δανείου τών 125 εκα
τομμυρίων καί 3) έκ δέκα λαχειοφόρων ομολογιών τού δανείου 
τής Εθνικής Τραπέζης.

Έπιλαμβανόμενοι ήδη τής άναλύσεως τών τού ’Ισολογισμού 
κεφαλαίων κατά την σειράν αυτού έπικαλούμ,εθα έν τισιν αυτών 
την ύμετέραν προσοχήν.

Εισπράξεις.

Α\ Συνδρυραί' δραχ. 7,936.40. Τά έκ συνδρομών έσοδα τής
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Εταιρίας κατά το λήξαν έτος ούσιωδώς ήλαττώθησαν, τα έζ 
εκτάκτων δέ μάλιστα συνδρομών σχεδόν έζουθενίσθησαν, διότι 
καί αύταί αί έν τω Ίσολογισρ.ώ άναγραφόμεναι 80 δραχμαί 
συνίστανται εις 8 ομολογίας του πατριωτικού δανείου.

Ή τοιαύτη προς την ήμετέραν Εταιρίαν καί τον εΰγενή αυ
τής σκοπόν αδιαφορία των καθ’ ή μάς Ελλήνων δεν δύναται νά 
προδίδτ, έλάττωσιν τής προς ημάς ύπολήψεως τής ελληνικής κοι
νωνίας. διότι καί τα έργα καί οί καρποί ημών τοϊς πάσιν ύπό- 
κεινται Ιρ.φανή. Βεβαίως άτυχε'ς τι έπεισόδιον πρό τινων ετών 
έκλόνισε καί δικαίως τάς πεποιθήσεις του κοινού- ή έκτοτε ορ.ως 
έπικρατήσασα τάξις καί ακρίβεια έ'δει νά διαλύσγι παν νέφος άρ.φι- 
βολίας. Φαίνεται μάλλον ότι έν τω αίώνι τής ύλης καθ’ ον ζώ- 
μεν, καί οί φιλάρχαιοι όσημέραι έλαττοΰνται, τον δ’ έρωτα 
προς τά κειμήλια των ευκλεών ημών προγόνων άντικαθιστώσι 
κατά μικρόν πρακτικώτεραι άδυναμίαι.

Τά Διοικητικόν Συρ-βούλιον, φρονοΰμεν, ότι διά θετικωτέρας 
ένεργείας δέον νά ύποδαυλίζτ) τον όσημέραι ψυχραινόμενον ζήλον 
τών παρά τε τοϊς Έλλησι καί τοϊς άλλοδαποΐς φιλάρχαιων, εις 
τοΰτο δέ νομίζομεν ότι τά ρ,άλα δύναται νά συντελέσν) ή μείζων 
διάδοσις τής αρχαιολογικής ημών Έφημερίδος , έν ή τά έργα 
ημών άναγέγραπται.

Β'. Τόκοι ir γίνει' όραχ. 2,691 Λ0. Μετά την ύπό τοΰ 
Δηρ,οσίου Ταρ-είου έξαργύρωσιν τών όρ.ολογιών τών έζοφληθέν- 
των εθνικών δανείων καί την έλάττωσιν τοΰ τόκου τών νεωτέρων, 
τό Διοικητικόν Συρ,βούλιον ήλάττωσε την εις δημόσια χρεώ- 
γραφα περιουσίαν τής Εταιρίας εις μόνον 64 ομολογίας τοΰ 
νέου δανείου τών 125 εκατομμυρίων, ε’φ’ ώ καί ό έκ τούτου τό
κος παρουσιάζεται ήλαττωμένος.

Γ'. Μέρισμα 53 μέτοχων τής ’Εθνικής Τραπέζης' όραχ. 
11,160. Διά τον ανωτέρω λόγον αι μετοχαί τής Εθνικής Τρα- 
πέζης ηύξήθησαν εις 53, έφ’ ω καί τό έκ τών μερισμάτων αυ
τών έσοδον άναλόγως ηύξησεν.

Δ'. Διψόσια χρεώγραψα' όραχ. 31,612.50. Κατά τό λήξαν 
έτος ή Εταιρία ήμών είσέπραξεν έκ κληρωθεισών καί έξαργυρω- 
θεισών ομολογιών τών έξοφληθέντων έθν. δαν. δρ. 37,612.50.
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Ε'. Μουσεία· δραχ.2,949. Κατά, το ληξαν έτος ή Εταιρία 
ημών είσεττραξεν έξ εισόδων εις τα Μουσεία καί έκ πωλήσεως 
καταλόγων το άνωτε'ρω ποσόν. Τό εσοδον τούτο δεν νομίζομεν 
άδικον τουναντίον φρονοΰμεν ότι τακτοποιούμενον δύναται να 
κατασταθη ουσιώδης πόρος διά την Εταιρίαν ητις είναι εύλογον 
νά είσπράττν) δικαιώματα εισόδου έκ των έπισκεπτοαένων τάς 
αρχαιότητας, άς διά τοσούτων κόπων καί Ουσιών είς φως ηγα- 
γεν, αφού μ.άλιστα οί πόροι ούτοι είς τον αύτον χρησιμεύουσι 
σκοπόν. Έπιτρέποντες ελευθέραν την είσοδον καθ’ ώρισμένας της 
έβδομάδος ημέρας καί τοποθετούντες κατά τάς λοιπάς ημέρας 
μηχανικούς μετρητάς είς τάς εισόδους των Μουσείων Θά έχωμεν 
άσφαλη των είσερχομ.ένων γνώμονα καθ’ έκάστην.

ΛαχεΙον δραχ. 12,531.20. Δυνάμει του από 24 ’Ιου
νίου π. ε. Β. Διατάγματος, επί νέων βάσεων κανονίσαντος τά 
του λαχείου της ’Αρχαιολογικής Εταιρίας, έξεδόθησαν 50 χι
λιάδες γραμμάτια των 2 δραχμών έκαστον, ών άπέμειναν τ9) 
Εταιρία, μη πωληθέντα, γραμμάτια 7,900, διετέΟησαν δε έν 
ολφ 42,100, άτινα άπέφερον τάι Έταιρίγ κατά την περίοδον
ταυτην ....................................................................  Δρ. 84,200.—
’Επί πλέον είσεπράχθησαν έξ ύπερτιμήσεως

χρυσού................................................................. » 529.21
"Ητοι έν συνόλω...................................................  Δρ. 84,729.21
Έκ τούτων εισηχθησαν είς το ταμ,εϊον, ώς

ανωτέρω,............................. Δρ. 72,531.20
Παρέμειναν εις χεΐρας τού 

διαχειριστού διά την έξαρ- 
γύρωσιν τών ύπολειπομένων 
κερδησάντων λαχνών. ... » 3,524.61

Τάμηπω έξαργυρωθένταχρη- 
ματικά γραμμάτια διαφό
ρων δημ,οσίων ταμ.είων έξ
αντιτίμου λαχείων............... » 6,952.40

Τά όφειλόμενα παρά διαφό
ρων ανταποκριτών............ » 1,748.— » 84,729.21
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Έκ των εισπραχθέντων καί είσπραχθησομένων τούτων Spay. 
84,729.21 άπέμειναν καθαρόν κέρδος εις όφελος τή Εταιρία, 
συμπεριλαμ.βανομ.ένων καί των κερδησάντων κλήρων έκ των μ.ή 
έκποιηθέντων, Spay. 57,388, των επίλοιπων Spay. 27,345.30 
δαπανηθεισών ώς έξης :
Εις μ,ισθούς καί αμοιβήν του επί τοΰ λαχείου

προσωπικού........................................................ Δρ. 4,010.—
Εις προμήθειας ύπέρ των πωλητών των γραμ

ματίων ................................................................ » 7,840.95
Εις έξαργύρωσιν κληρωθέντων λαχνών............  » 13,600.—
Εις διάφορα έ'ξοδα................................................. » 1,894.35

Δρ. 27,345.30

Ζ\ Διάφορα' δραχ. 1,120. ’ΤΙτοι άπό αμοιβήν κληρωθεισών 
ομολογιών Spaχ. 416.66, άπό ύπερτίμησιν χρυσών νομισμάτων 
δραχ. 331.64 καί έκ πωλήσεως λίθων δραχ. 372.

Η'. 'Ενοίκια' άραχ. 300. Ταυτα είσπράττονται έκ μικρών 
τινων οϊκίσκων τής Εταιρίας.

Θ'. ΈφημερΙς ’Αρχαίο Ιογικι']' δραχ' 3,092.50 Περί ταύτης 
έν τω κεφαλαίω τών εξόδων.

I'. ’Εθνική Τράπεζα' άραχ. 10,000. Άπόληψις παρ' αυτή 
καταθέσεως.

ΙΑ'. ’Εθνική Τράπεζα' άραχ. 13,320. Έξ αντιτίμου πω
λήσεως μετοχών της.

Έκ τών καθ’ ολον τό έτος ετησίων εισπράξεων τό Διοικητι
κόν Συμβούλιον ποιείται τάς ενιαυσίους δαπάνας. ’Επειδή δέ 
πολύ ορθώς έλήφθη τό μέτρον νά μή μένωσι πολλά χρήματα εις 
τό ταμ,εϊον τής Εταιρίας, τα μέν περισσεύοντα χρήματα κατα
τίθενται εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, μετά δέ τήν έξάντλησιν 
αυτών εις τάς καθημερινάς άνάγκας εκποιούνται χρεώγραφα τής 
Εταιρίας πράς κάλυψιν αυτών. Ουτω κατά τό λήξαν έτος έγέ- 
νετο κατάθεσις παρά τή ’Εθνική Τραπέζι δραχ. 10,000, μετά 
τήν έξάντλησιν δ’ αυτών έπωλήθησαν 3 μ,ετοχαί τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, έξ ών εΐσεπράχθησαν δραχ. 13,320.

’Αντί τής τοιαύτης ληψοδοσίας ήθέλομεν συστήσει εις τό Διοί·
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κητικόν Συμβούλιον,ϊνα έπί τή ενεχυριάσει των χρεωγράφων της 
Εταιρίας έπιδιωχθή παρά τινι Τραπέζν) πίστωσις έπί άνοικτώ 
λογαριασμ.ώ καί έπί ρ.ετρίω τόκω, ήν νομίζομεν λίαν εφικτήν. 
Διά τοΰ τρόπου τούτου ή Εταιρία θέλει εισάγει, καθ’ όσον εισ
πράττει, τά περισσεύοντα χρήματα, θά λαμβάνη δέ δι’ επιτα
γών ό,τι τή αναγκαίοι" καί ούτως ενώ άφ’ ενός το χρήμα δεν θά 
με'νγι άτοκον ούδ’ έπί μίαν ημέραν, άφ’ ετέρου θά λείψη) ή αγο
ραπωλησία χρεωγράφων διά τάς καθημερινάς άνάγκας.

ΙΒ'. ’ΑκόΛηψκ; προχαταβο.Ιών δραχ. 69,381.21. *Ων δρ. 
67,381.21 Ικ τών γενομένων διά λογαριασμόν τοΰ Δημ,οσίου 
καί δραχ. 2,000 διά λογαριασμόν της Εταιρίας.

Αί προκαταβολαί διά λογαριασμόν τοΰ Δημοσίου, ών ό σκο
πός αποβαίνει ήμΐν γνωστός, άνήρχετο κατά την 31 Δεκεμβρίου 
1888 εις δραχμάς 88,903.33, εις ταύτας προσετέθησαν κατά 
τό 1889 δραχμαί 20,305.45 άνελθοΰσαι ούτω εις δραχμάς 
109,214.78, έξ ών άπεδόθησαν τνΐ Εταιρία κατά τά 1889 
δραχ. 67,381.21 άπέμεινε δέ υπόλοιπον δραχ. 41,833.57.

Αί εις λογαριασμόν της Εταιρίας προκαταβολαί, άνελθοΰσαι 
κατά τό 1889 εις δραχμάς 2,000, προέρχονται άπό προκατα- 
βολάς παρεχομ.ένας τοϊς κκ. Έφόροις τών άρχαιοτήτων χάριν 
τών διά λογαρισμάν της Εταιρίας γενομένων εργασιών έπί άπο- 
δόσει λογαριασμ.οΰ.

Πληρωμαί.

Έπί τών εξόδων τοΰ Ίσολογισμ.οΰ ένομίσαμ.εν περιττόν νά 
προβώμ.εν εις λεπτομερή κατά κεφάλαιον άνάλυσιν, τοΰ ’Ισολο
γισμού άλλως τε παρέχοντος σαφή έξήγησιν, τοσούτω μάλλον 
καθ’ όσον τά πλεΐστα τούτων κεφάλαια, ώς άναγέγραπται έν τώ 
Ίσολογισμώ,πλήν ελάχιστων αυξομειώσεων είναι έπανάληψις καί 
αντιγραφή έκ τών ’Ισολογισμών τών προγενεστέρων ετών.

Τά δαπανηθέντα εις άνασκαφάς κατά τό 1889 άνήλθον εις 
δραχ. 29,267.20 άπέναντι δραχ. 86,342.30 δαπανηθεισών 
τώ 1888 καί δραχ. 41,225.75 δαπανηθεισών κατά τό 1887. 
Έκ τής παραθέσεως τών άριθμών τούτων εξάγεται ότι κατά τό
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λήξαν έτος ΰπήρξαριεν λίαν φειδωλοί εις άνασκαφάς, αιτινες απο
τελούσα εν α των κυρίων η ρεών προορισμών, εις τούτο βεβαίως 
συνετέλεσεν ή έλάττωσις τών πόρων ήμών. ’Άς εύχηθώμεν ΐνα 
εις το μέλλον τό κεφάλαιον τοΰτο του ’Ισολογισμού βαίνγι αύ- 
ξάνον, συναυξανομένων καί τών πόρων ημών.

Διά την έκδοσιν της ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος έδαπανή- 
θησαν κατά τό 1889 δραχ. 9,784.05 άπέναντι δρ. 4,933.70 
δαπανηθεισών τφ 1888 καί δραχ. 6,502.85 δαπανηθεισών τώ 
1887. Εις τό κεφάλαιον τοΰτο ήμεϊς συνιστώμεν μείζονα ελευ
θεριότητα, έπιθυμοΰντες ΐνα at έν αυτή εικόνες ώσιν όσον οιόν τε 
εντελείς. Διά της ’Αρχαιολογικής ημών Έφημερίδος γίνονται 
δηλα εις τους ξένους καί τους παρ’ ήμϊν φιλάρχαιους τά προ
ϊόντα τών εργασιών ημών, απεικονίζονται δέ τά άνακαλυπτό- 
μενα ευκλεή κειμήλια τών ήμετέρων προγόνων, δέον όθεν αύτη 
νά έκδίδηται μετά μεγίστης έπιμ.ελείας καί φιλοκαλίας, πρός 
τοΰτο δέ δεν πρέπει νά είμεθα φειδωλοί. Πρός μείζονα διάδοσή 
δεν νομίζομεν άσκοπον την Ιλάττωσιν τής συνδρομής, ήτις δέον 
νά ή υποχρεωτική διά τους κκ. Εταίρους.

Ούτω μετά τάς γενομένας κατά τό λήξαν έτος δοσοληψίας 
ή περιουσία ημών ηΰξήθη. από δραχ. 326,080.40 τοΰ 1888 εις 
δραχ. 357,684.90 κατά τό 1889, ήτοι κατά δρ. 31,604.59. 
Ή αύξησις όμως αύτη, ήτις κυρίως οφείλεται εις την έξαργύ- 
ρωσιν έπ’ άρτίω τών έξοφληθέντων ύπά τοΰ Κράτους δημοσίων 
χρεωγράφων απέναντι κατωτέρων τιμών, εις άς άπεκτήθησαν, 
δεν συνεπάγεται καί αντίστοιχον αύξησιν τών πόρων ημών, διότι 
έκ τής ύψώσεως τής δημοσίας πίστεως ό τόκος τών άποκτηθέν- 
των νέων χρεωγράφων Ιν σχέσει πρός τάς τιμάς τής αποκτη- 
σεως αύοών είναι πολύ κατώτερος' ούτως ένφ έκ τών έξαργυ- 
ρωθέντων χρεωγράφων άπελαμβάνομεν τόκον 8-10 τοϊς °/0 επί 
τών τιμών τής άποκτήσεώς των, επί τών νέων χρεωγράφων, 
άτινα άπεκτήσαμεν έκ τών χρημάτων τών έξοφληθέντων έν σχέσει 
πρός τάς τιμάς τής άποκτήσεώς ό τόκος είναι έλάσσων τών 6 °/0· 
Καί αυτών τών μετοχών τής ’Εθνικής Τραπέζης έν σχέσει πρός 
την άγοραίαν αυτών αξίαν τό μέρισμα είναι ήσσον τών 6 °/0.

Εις τά ακίνητα ημών προσετέθη τό έν Έλευσϊνι άνεγερθέν
4
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διά δαπάνης δραχ. 5,272.47 Μουσεϊον, απαραίτητον διά την 
συλλογήν καί φύλαξιν των εκεί ευρημάτων.

Το υπόλοιπον της εις την Εταιρίαν οφειλής του Δημοσίου έκ 
προκαταβολών διά λογαριασμόν αύτοΰ γενομένων ήλαττώθη, ώς 
ανωτέρω έξετέθη, άπά δραχ. 88,909.33 εις δραχ. 41,833.57.

Καί τέλος το υπόλοιπον της οφειλής του Γιαννοπούλου κατά 
τό λήξαν έτος, παρέμεινεν οιον ήτο καί κατά τό τέλος του 1888" 
ήτοι δραχ. 44,000.62 μη ύπολογισθέντων τόκων. Τό Διοικη
τικόν Συμβούλων έχει καθήκον νά καταβάλη πάσαν προσπά
θειαν, όπως έξαλειφθή έκ του βιβλίου της Εταιρίας ή οφειλή 
αΰτη χάριν αύτής τής ύπολήψεως ημών.

Καταλήγοντες την παρούσαν έκθεσιν καθήκον ημών ΰπολαμ- 
βάνομεν νά παρακαλέσωμεν την Γενικήν Συνέλευσιν νά Ικφράσγ 
τάς ευχαριστίας αυτής τώ Ταμία τής Εταιρίας κ. Γ. Νικο- 
λαίδγι καί τφ βοηθφ αύτοΰ κ, Δροσίνγι διά την ακρίβειαν καί 
τάξιν μεθ’ ής τηρούνται τά βιβλία τής Εταιρίας καί διεξά
γονται αί ληψοδοσίαι αυτής.

Ή επί αλλεπαλλήλους περιόδους άπονεμομένη εμπιστοσύνη 
τών κκ. Εταίρων εις τόν πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου 
καί τά λοιπά μέλη αύτοΰ καί ιδία εις τόν άκάματον Γραμ,ματέα 
κ. Στ. Κουμανούδην, ον ούτε ή ηλικία ούτε αί περιπέτειαι τοΰ 
οικογενειακού βίου δεν κατεπόνησαν εις τάς υπέρ τής άρχαιό- 
τητος εργασίας αύτοΰ, είναι δείγμα τής δικαίως όφεΛομένης αύ- 
τοϊς εύγνωμοσύνης ημών καί παντός φιλάρχαιου διά τούς κό
πους αύτών.

Έν ΆΟήναις 11 Φεβρουάριον 1890.

Ή 'Εζεάεγχτιχη ’Επιτροπή
Μ. Λαμπρινιδης 
Δ. Γ. Μακκας
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Το τρίτον μέλος της επιτροπής κ. Θ.Καλογερόπουλος έδήλωσε 
Sta της κατωτέρω δημοσιευμένης επιστολής του ότι ένεκα άσχο- 
λιών δεν δύναται νά λάβη ροέρος εις την έξέλεγξιν των λογα
ριασμών.

Κύριοι ' ΕΛεγκταί,

Καί άλλοτε έξελέγην μέλος τής ’Εξελεγκτικής ’Επιτροπής 
καί Ιλαβον μέρος, άτυχώς εφέτος, ένεκεν πολυάσχολου εργασίας 
δεν δύναμαι να συμμεθέςω των εργασιών 'Υμών καί σάς παρα
καλώ νά φροντίσητε περί τής άντικαταστάσεώς μου.

Λυπούμενος ότι δεν δύναμαι νά εκπληρώσω τό καθήκον μου 
ώς έπεθύμουν

Διατελώ ευπειθέστατος 
Θ. Καλογεροποτλος

Μετά ταΟτα επί τή έρωτήσει τοΟ προέδρου, ει τις των 
εταίρων έχει τι νά παρατηρήση, εις των έταίρων έσύστησεν 
εις το Συμβούλων όπως συμμορφωθή προς τήν των ελεγ
κτών πρότασιν, τήν περί καταθέσεως των χρημάτων τής 
Εταιρίας είς τινα των ένταΟθα τραπεζών έπ’ άνοικτφ λο- 
γαριασμφ.

Εϊτα προέβησαν οί εταίροι είς τήν εκλογήν τοΟ Συμ
βουλίου. Έψήφ.ισαν έν τή Α’ ψηφηφορία εκατόν τέσσαρες 
έταΓροι. Γενομένης δέ τής διαλογής άνεκηρύχθησαν ύπό 
τοΟ κατά πρότασιν τοΰ προέδρου κατέχοντος τήν έδραν αν
τιπροέδρου οί έξής·

Πρόεδρος Άλ. Κοντόσταυλος.................διά ψήφων 91
’Αντιπρόεδρος Σπ. Φεντεκλής...................... « 88
Γραμματεύς ϊτ. Α. Ι4ουμ.ανούδης ... « 87
Ταμίας Γ. Αεκολαεδης............................... « 78

Έν δε τή Β' ψηφηφορία, προεδρεύοντος πάλιν τοΟ αν
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τιπροέδρου,έψήφισαν έταΓροι έκατον τεσσαράκοντα τρεις καί 
μετά τήν διαλογήν άνεκηρύχθησαν σύμβουλοι οί έξης'

Αημ,οσθ. Τζεβανόπουλος.....................διά. ψήφων 106

Άχελ. Αγαθόνεκος................................. « 92

Ο. Καββαδεας........................................ « 89

3Ετέφ. Αραγούμ,ης.................................... « 87

Κυρ. Μυλωνάς........................................ « 80

Λημ.. Φελεος.................. ......................... « 80

Άντ· Οεκονόμ-ος.................. .................. « 79

καί ή Συνέλευσις διελύθη περί ώραν 'hv μετά μεσημβρίαν.
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