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ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1898

ΕΚΘΕΣΙΣ

ΤΩΝ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

κατά, τό έτος 1S9&

Οννταχθεϊϋα νπο τον γραμματέως της 'Εταιρείας Π. 
Καββαδία καί μετά εγκριαιν του ονμβουΐίου άναγνω- 
οθεΐοα εν τη γενική ΰυνεΐεύοει των εταίρων τη 10 'Ια
νουάριον 1899.

Κύριοι,

Ή κατά το 1897 οικονομική δυσπραγία τής Εταιρείας, 
αποτέλεσμα των τότε ανωμάλων περιστάσεων τής πατρί- 
δος, δεν έπανελήφθη εύτυχώς κατά τό λήξαν έτος 1898, 
διότι κατά τό έτος τοΰτο διετέθησαν άπαντα τά έκδοθέντα 
γραμμάτια τοΟ λαχείου, κατ’ άκολουθίαν τά μεν καθαρά 
έσοδα τής Εταιρείας, τά μετά τήν άφαίρεσιν δηλ. των 
έξόδων και των άμοιβών των κερδησάντων αριθμών του λα
χείου, άνήλθον εις δρ. 272,893 τά δέ καθαρά έξοδα άνήλ- 
θον εις δρ. 221,324, ώστε ή χρήσις του λήξαντος έτους 
παρέσχε περίσσευμα δρ.51,569.Έν τω ύπ’ δψιν ύμών ύπό 
του λογιστοΟ τής Εταιρείας Άρ. Αάππα συντεταγμένου 
κατά τους λογιστικούς κανόνας άπολογισμφ τής χρήσεως 
τοΟ λήξαντος έτους έκτίθενται έπακριβώς καί άναλελυμέ- 
νως τά περί ών δ λόγος έσοδα καί έξοδα'.

1 ’Ίδε τους πίνακας τούτους προσηρτημένους έν τελεί του τεύχους τούτου των 
Πρακτικών υπό ιδίαν σελιδοποίηοιν, 1-27.
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10 ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOY 1898

Νέοι έταϊροί ένεγράφησαν κατά το λήζαν έτος 9. Μετά 
λύπης δέ άνακοινοι ύμϊν το συμβούλιον ότι των παλαιών 
έταίρων άπεβίωσαν οί Κ. Βλαστός, Κ- Κυριάκος και Λ. 
Πασχάλης. Άπεβίωσε προς τούτοις έσχάτως και ό έκτων 
ισοβίων έταίρων και άλλοτε μέλος τοΟ συμβουλίου της 
Εταιρείας ζίημήτριος ΣερατέΛος άνήρ σοφός, διακεκριμέ- 
νην καταλαβών θέσιν έν τη παρ’ ήμϊν έπιστήμη της φιλο
λογίας καί γενναίως έργασθείς ύπέρ της έπιστήμης ταύ- 
της καί διά συγγραφών καί διά μακροχρονίου διδασκαλίας 
έν τώ Έθνικώ Πανεπιστημίου.

Αναςκαφικα ΕΡΓΑ έξετέλεσεν ή Εταιρεία τά έξης:1 

Έν Άθήναις έξηκολούθησε καθ’ ολον το έτος ή άνασκαφή 
τού ΟΛυψπιειον ύπό την διεύθυνσιν του έκ τών άντι- 
προέδρων τοΟ συμβουλίου Γ. Νικολα'ίδου. Σκοπός τών άνα- 
σκαφών τούτων εινε ή άποκάλυψις τοΟ όλου περιβόλου 
μέχρι του άρχαίου έδάφους, ή έξερεύνησις τοΟ κρηπιδώ
ματος τοΟ ναού καί ή κατά τό ένόν άποκατάστασις αύτοΟ 
έν ή είχε τοΟτο τό πάλαι μορφή έξυψούμενον ύπέρ τό έδα
φος τοΟ περιβόλου. Κατά την έκθεσή τοΟ κ. Νικολα'ίδου 
έπερατώθη κατά τό λήξαν έτος ή άνασκαφή ολοκλήρου 
σχεδόν τού περιβόλου, άνεσκάφη πέριξ τό κρηπίδωμα καί 
άπεκαλύφθησαν καί έξηρευνήθησαν οί κατά τάς μακράς 
πλευράς του ναού οχετοί οί δεχόμενοι τά έκ τής στέγης 
καταρρέοντα ύδατα. Εύρέθησαν δέ κατά την άνασκαφήν 
τού περιβόλου δύο κεφαλαί γυναικών έκ μαρμάρου καί άπε
καλύφθησαν κατά χώραν κείμενα βάθρα τινά καί ύποθέ- 
ματα βάθρων άγαλμάτων. Έδαπανήθησαν δρ. 21,518.

Έξηκολούθησαν δέ κατά τό λήξαν έτος καί αί περί την 
Άκρόπο2ιν άνασκαφαί, εις ας έδαπανήθησαν δρ. 15,867. 
Ιίεριωρίσθησαν όμως αύται άπλώς είςτήν άποκομιδήν τών 
ύπό τό βόρειον τείχος χωμάτων, ά προέρχονται έκ τών

* Εκθέσεις τών εφόρων περί τών άνασκαφών της Εταιρείας δημοσιεύονται 
έν τώ τέλει του τεύχους τούτου τών Πρακτικών.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOY 1898 11

άνασκαφών δσαι πότε έγενοντο εντός της Άκροπόλεως, 
ήσαν δηλ. ούχί άνασκαφαί, κυρίως είπεΐν, άλλ’ άπλώς 
μεταφορά χωμάτων έκ παλαιοτέρων άνασκαφών. Εύρή- 
ματα άρα δεν ήτο δυνατόν νά γείνωσιν έν ταϊς έργασίαις 
ταύταις.

"Αλλη άνασκαφική έργασία έγένετο δι’ ολου τοΟ έτους 
κατά την Στοάν τον ΆττάΛον ύπό την έποπτείαν τοΟ ύφη- 
γητου της αρχαιολογίας καί παλαιού μέλους του συμβου
λίου της Εταιρείας Κ. Μυλωνά. Σκοπός της έργασίας 
ταυτης εΐνε ή έξακολούΟησις τοΟ ύπό της Εταιρείας άπο 
τεσσαρακονταετίας ήδη άποκαλυφθέντος έν μέρει οικοδο
μήματος τούτου, ή έντελής ούτω άποκάλυψις αύτοΰ, καί 
ή έξακρίβωσις καί διευθέτησις των κατ’ αυτό. Κατά την 
έκθεσιν τοΟ κ. Μυλωνά άνεσκάφη κατά πρώτον το γήπε- 
δον τής έξαγορασθείσης οικίας Εύσταθίου, έν ω άπεκαλύ- 
φΟησαν ένιαχοϋ τά θεμέλια τοΰ στυλοβάτου τής έξωτερι- 
κής δωρίου ρυθμοΟ κιονοστοιχίας τής στοάς, ϊσοπεδώθη 
άκολούΟως ολόκληρος 6 χώρος μέχρι τοΟ έσωτερικοΟ ανα
τολικού τοίχου τής στοάς, έφ’ οδ αί θυραι αί εις τά δω
μάτια άγουσαι, καί ήρχισεν ή έκχωμάτωσις τών δωμα
τίων, συγχρόνως δέ περιεφράχΟη διά τοίχου άπας ό τώ 
Δημοσίω άνήκων χώρος, έφ’ οδ έκτείνεται ή στοά. Τών 
γενομένων δέ εόρημάτων μνημονευτέον ένταΟθα 150 περί
που μολύβδινα αττικά σύμβολα, ών τινα πρωτοφανείς φέ- 
ρουσι τύπους, καί εικονιστικήν μαρμαρίνην κεφαλήν άξιό- 
λογον τήν εκφρασιν καί τήν έξεργασίαν καί όμοιάζουσαν 
προς τήν έπί νομισμάτων εϊκονιζομένην κεφαλήν Εύμένους 
τοΟ Β\ Έδαπανήθησαν έν τή άνασκαφή ταύτη δρ. 10,359.

Αλλη δέ σκαφική έργασία έγένετο έπί βραχύν χρόνον 
έν τοΐς ύπό τήν μεσημβρινήν πλευράν τής Άκροπόλεως 
μνημείοις ύπό του παρά τή Εταιρεία έφορου αρχαιοτήτων 
Γ. Σωτηριάδου, έξακολούθησις τών άπό τοΟ έτους 1897 
γινομένων έν τφ αρχαιολογική) τούτψ χώρψ έργασιών.
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12 ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOY 1898

ΪΙεριωρίσθησαν δέ αί έργασίαι έν τφ κοίλω το ΰ Ωδείου 
τού Ήρώδου καί έν μέρει ύπέρ αύτό. Συνεπληρώθησαν τά 
έκ της καταπτώσεως τοίχων καί διαρρήξεως του βράχου 
σχηματισθέντα χάσματα, άνηγέρθησαν τά κατάλληλα άνα- 
λήμματα καί κλίμακες προς αποκατάστασήν τής ύπέρ τό 
Ώδεΐον αρχαίας όδοΰ, καί έκαΟαρίσθη τδ κοΐλον άπδ των 
σωρών των λίθων καί των χωμάτων. Διά των έν ταις έρ- 
γασίαις ταύταις έργαζομένων έργατών δ κ. Σωτηριάδης 
έξηρεύνησε καί μικρόν τι παρά το Άΰτεροΰκοπεϊον άπο- 
καλυφθέν ρωμαϊκών χρόνων νεκροταφείου. Ενταύθα άνε- 
φάνησαν τάφοι κεκαυμένων νεκρών πολυάριθμοι καί οχετοί 
έκ παλαιοτέρων οικήσεων, τεμάχια μιτρών πήλινων καί 
δεκατρείς μικροί καί μεγάλοι κιονίσκοι έπιτάφιοι μετ’ έπι- 
γραφών δηλουσών τά ονόματα τών τεθαμμένων. Έδαπα- 
νήθησαν έν ταΐς έργασίαις ταύταις δρ. 505.

Σκαφική τις έργασία έγενετο καί περί τό Μνηρεΐον του 
Φίΐοπάππου προς έξακρίβωσιν τού σχεδίου τού μνημείου 
τούτου, προς άνεύρεσιν καταπεπτωκότων τυχόν αρχιτεκτο
νικών μελών αύτού καί προς έξερεύνησιν λειψάνων τινών 
κτιρίων άναφανέντων κατά την κατασκευήν οδού προς 
μεταφοράν μαρμάρων διά γενομένας έργασίας προς στε- 
ρέωσιν τού περί οδ δ λόγος μνημείου (ίδε σελ. 21). Κατά 
τήν έκθεσιν τού έποπτεύσαντος τάς άνασκαφάς ταύτας έφο
ρου αρχαιοτήτων καί μέλους τού Συμβουλίου τής Εται
ρείας Α. Σκιά άπεκαλύφθη άπαν τό κρηπίδωμα τού μνη
μείου καί έξηρευνήθη δ πέριξ χώρος μέχρι τού βράχου, 
άλλ’ ούδέν αρχιτεκτονικόν μέλος τού μνημείου εύρέθη, 
ουδέ τάφος τις έφάνη έκεϊ, ώστε ή ήτο κτιστός δ τάφος 
ύπέρ τον βράχον καί έξηφανίσθη ή τό μνημεϊον δέν έμ- 
περιεΐχε καί τάφον, δ'περ τό πιθανώτερον. Λείψανα δέ τινα 
κτιρίου άναφανέντα κατά τήν κατασκευήν τής μνημονευ- 
θείσης δδού έδείχθη ότι εϊνε λείψανα πύργου οχυρωματι
κού προασπίζοντος τήν κορυφήν τού λόφου κατά ένδεχο-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1898 13

μένης έπιθέσεως έκ τού μέρους της πόλεως' άναμφιβόλως 
άρα ό πύργος οδτος άπετέλει μέρος της μακεδονικής φρου
ράς του Μουσείου. Έοαπανήθησαν έν τη άνασκαφη ταύτη
δΡ. 988.

'Υπό τοΟ αύτοΟ έφορου Α. Σκιά έξηκολούθησαν κατά 
τδ λήξαν έτος και αί έν Έΐενσΐνυ άνασκαφαί. Κατά την 
εκθεσιν αυτού αί άνασκαφαί περιωρίσθησαν εις την τελείαν 
έξερεύνησιν τοΟ ύπολειπομένου μέρους τής νοτίας αυλής 
του ιερού, άρξαμένην άπδ τού Νοεμβρίου τού 1897. Τά 
εύρήματα ύπήρξαν πενιχρά μέν, ώς καί άλλοτε, ούχί δμως 
καί άνευ τινός σημασίας διότι διά τινων εύρεθέντων παι
δικών τάφων μετά γεωμετρικών άγγείων, κειμένων μεταξύ 
τών έρειπίων προϊστορικών οικημάτων, καί διά τής εύρέ- 
σεως όμοιων έρειπίων καί νεκρικών πυρών πολλαχοΟ τής 
Έλευσΐνος καί τού περί αύτήν χώρου άποδεικνύεται οτι ό 
προϊστορικός έν Έλευσινι συνοικισμός ήτο μέγας έκτεινό- 
μενος καθ’ άπασαν την νοτίαν, την άνατολικήν καί την 
βορειοανατολικήν πλευράν του λόφου, άνευ διακοπής.Έξη- 
ρευνήθη δέ καί μικρόν μέρος τοΟ χώρου τούτου μετά τό 
πέρας τής έν τή νοτιά αύλή άνασκαφής. Τά γενόμενα δέ 
εύρήματα εινε σχεδόν μόνον άγγεϊα καί όστρακα άγγείων 
προμηκυναϊκά καί γεωμετρικά, άλλ’ άπαντα έν μεγάλη 
άφθονία καί ποικιλία. Έγένετο δέ καί μεγάλη έργασία έν 
τφ Μουσείψ προς κατάταξιν παλαιοτέρων τε καί νεωτέρων 
εύρημάτων, συνετάχθη δέ καί κατάλογος τών μέχρι το Ο 
1897 εύρημάτων περιλαμβάνων ύπέρ τούς χιλίους άριθ- 
μούς. Διά τάς άνασκαφάς καί έργασίας ταύτας έόαπανή- 
θησαν δρ. 7,523.

"Αλλη δέ έν ’Αττική άνασκαφη έγένετο έν Σουνίω ύπό 
τού έφορου έν τώ Έθνικώ Μουσείω καί μέλους τοΟ συμ
βουλίου τής Εταιρείας Βαλέριου Στάη. Σκοπός τής άνα
σκαφής ταύτης ήτο ή έξακρίβωσις τών τού ναού τής Σου- 
νιάδος ’Αθήνας καί ή άποκάλυψις του περί αύτάν χώρου.
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14 ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOY 1898

Κατά τήν έκθεσιν του κ. Στάη έπερατώθη ή έκσκαφή καί 
έκκαθάρισις του τε ναοΟ καί παντός σχεδόν τοΟ περιβόλου' 
σπουδαία δ’ έσχεν αποτελέσματα ή έργασία αΰτη Οπό αρ
χιτεκτονικήν έποψιν. Καί έν πρώτοις έδείχθη οτι ό ναός 
είχε καί έν τώ έσωτερικφ δυο παρά τάς μακράς πλευράς 
στίχους κιόνων, ώσπερ καί ό Παρθένων καί άλλοι μεγάλοι 
συνήθως ναοί.Ίκανώς δε διδακτικά εινε τά πορίσματα τής 
άνασκαφής τοΰ Οπό τό δάπεδον τοΟ ναοΟ τεχνητού στερεοΟ 
έδάφους καί άλλαι τινές άναφανεϊσαι άρχιτεκτονικαί λε- 
πτομέρειαι. Διά τής γενομένης δε έν τψ περιβόλω άνασκα
φής άπεκαλύφθη μακρά στοά τήν βορείαν καί δυτικήν τού
του πλευράν περιβάλλουσα καί άρχομένη άπό των Προ
πυλαίων, ών ή άνασκαφή άπεκάλυψεν έπίσης τό άκριβές 
σχέδιον. Τά Προπύλαια ταΟτα είχον τρεις εισόδους, ών ή 
μεσαία διά τάς άμαξας προωρισμένη ούσα και εύρεϊα ίκα- 
νώς εινε καί δι’ άνωφεροΟς έπιπέδου προσιτή. Άνά δύο δέ 
κίονες δωρικοΟ ρυθμου έξωθεν καί έσωθεν τής είσόδου ύπε- 
βάσταζον τό έπιστεγασμα των πυλών τούτων. Γενομενών 
δε έν τή άνασκαφή ταύτη εύρημάτων μνημονευτέον πολ- 
λοϋ λόγου άξιον χαλκοΟν μηχ_άνημα προς άνέλκυσιν των 
μαρμάρων κατά τήν οικοδομήν τοΟ ναοΟ τής Άθηνάς καί 
ένεπιγράφους τινάς σφαίρας έκ λίθου.

Ένήργησε δε άνασκαφήν τινα δ κ. Στάης καί έπί του 
βορειοανατολικούς του ναοΟ τής ’Αθήνας κειμένου εις άπό- 
στασιν 500 περίπου μέτρων ύψώματος, άφ’ οδ εινε δρατός 
περίβολος έκ πολυγωνικών ογκολίθων. Εντός τοΟ χώρου 
τούτου άπεκάλυψε περίεργον οικοδόμημα, ναόν, ώς φαίνε
ται, καί δή τον τοΟ Ποσειδώνος ίσως, ώς εικάζει. Ό ναός 
οδτος δεν είχε περίστασιν, κίονας δηλ. περιθέοντας έξω- 
τερικώς τάς τέσσαρας αύτοΟ πλευράς, αλλά μόνον δύο 
στίχους κιόνων, τον μέν πρά τής άνατολικής, τον δε προ 
τής μεσημβρινής πλευράς δ δε ναός ήτο τετράγωνος σχε- 
οον (μήκ. 19 μ., πλ. 14 μ.) καί εΐχεν έν τφ έσωτερικφ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1898 15

τέσσαρας κίονας, οίτινες ύπεβάσταζον τήν οροφήν. Κατά 
το δυσμικόν δέ μέρος τοΟ ναού κιγκλίδωμα άπεχώριζε μι
κρόν πλακόστρωτου χώρον, ένω ήτο ίδρυμένον τό άγαλμα. 
Έν ταϊς άνασκαφαϊς ταύταις έδαπανήθησαν δρ. 6,462.

Έν ’Ερέτρια έγένοντο άνασκαφαί τάφων ύπδ του παρά 
τή Εταιρεία έφορου άρχαιοτήτων Κ. Κουρουνιώτου. Δι’ 
αυτών εύρέθη χρυσούν εν τινι τάφφ διάδημα, έφ’ ο5 εϊκο- 
νίζεται πολύμορφος παράστασις θεών. Έν τώ αύτώ δέ 
τάφω εύρέθησαν προς τούτοις χρυσή άλυσις άπολήγουσα 
έκατέρωΟεν εις κεφαλάς βοών, ζεύγος μικρών χρυσών ένω- 
τίων και άλλα μικρά κοσμήματα. Έν άλλοις δέ τάφοις 
εύρέθησαν χρυσούς δακτύλιος μετ’ έγγεγλυμμένης Νίκης, 
δύο χρυσά κομβία, έρυθρόμορφοι και λευκαΐ λήκυθοι μετά 
γραφών, έπιτύμβιοι στήλαι, μεγάλη έμμετρος επιγραφή 
και πήλινά τινα ειδώλια. ’Αξιόλογου δέ εύρημα εινε μέγας 
άμφορεύς (ΰψ.0,90) τής C' έκατονταετηρίδος π.Χ. έφ’ού 
μυθολογική παράστασις.Έν ταΐς άνασκαφαϊς ταύταις έδα- 
πανήθησαν δρ. 4,916.

Κατά δέ τάς Κνκλάδαο, γήΰους έξηκολούθησαν καί 
κατά το λήξαν έτος αί προς άνακάλυψιν καί έξερεύνησιν 
άνασκαφαί ύπδ τοΟ έν τώ Έθνικψ Μουσείω έφορου καί μέ
λους του συμβουλίου τής Εταιρείας Χρήστου Τσούντα, 
δστις έπεσκέφθη έφετος δύο νήσους, τήν Σίφνον καί τήν 
Σύρον. Έν Σίφνω άνέσκαψε μόνον έννέα τάφους, έν οίς 
εύρέθησαν πήλινά τινα καί μαρμάρινα άγγεϊα, δύο μαρ
μάρινα ειδώλια, όλίγαι λίθινοι ψήφοι ορμών καί μία χαλκή 
λαβίς. Έν Σύρψ δέ άνεκαλύφθησαν 630 περίπου τάφοι, 
έν οίς εύρέθησαν πολλά πήλινα αγγεία, ών ένια φέρουσιν 
έγχάρακτα, άλλα δέ γραπτά κοσμήματα, έπειτα διάφορα 
μαρμάρινα άγγεϊα, εξ μαρμάρινα ειδώλια, πολλαί χαλκαΐ 
βελόναι, καρφίδες καί λαβίδες καί άλλα τινα. Και το 
σχήμα τών τάφων τούτων εΐνε περίεργον- πολλοί εινε τε
τράπλευροι, άλλοι μάλλον ή ήττον κυκλοτερείς, φαίνονται
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δέ δτι άπομιμοΟνται τάς κατοικίας των ζώντων διότι ένώ 
αί διαστάσεις των εινε μικραί, καί έν έκάστω κατετίθετο 
άνωθεν συνήθως είς μόνος νεκρός, δμως έχουσι σχεδόν 
πάντες θύραν έπ ίμιας των πλευρών, πρακτικώς άχρηστον.

Πλήν των τάφων άνεκαλύφθησαν δυο Άκροπόλεις, ή 
μεν έν Σίφνω, ή δέ έν Σύρψ' άμφότεραι δ’ έχουσι τούτο 
τό ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν, δτι περιβάλλονται ύπό δύο 
τειχών, έξ ών το έσώτερον εινε παχύτερον καί ε/ει κατά 
διαστήματα πύργους τετραγώνους μέν έν Σίφνω, μάλλον 
δέ στρογγύλους έν Σύρω' τό έξωτερικόν τείχος εινε άσθε- 
νέστερον, απέχει δέ τού έσωτερικοΟ τόσον, ώστε μόνον είς 
άνθρωπος νά δύναται νά διέλθη. Ή τής Σύρου Άκρόπολις 
εινε σύγχρονος τών τάφων, ή δέ τής Σίφνου κατά τι ύστε- 
ρωτέρα καί ή τειχοδομία αύτής τελειοτέρα. Ταύτα κατά 
τάς έκθέσεις τού κ. Τσούντα. Έν ταϊς άνασκαφαΐς ταύ- 
ταις έδαπανήθησαν δρ. 4,106.

"Αλλη δέ άνασκαφή έγένετο έν τή νήσφ 'Ρηγεία ύπό 
τοΟ έφορου άρχαιοτήτων Δ. Σταυροπούλου, ήτις έσχε κυ
ρίως τοΟτο τό ίστορικώς σπουδαίου άποτέλεσμα, δτι ήνεγ- 
κεν είς φώς αϋτάς τάς παλαιάς ταφάς τής Δήλου τάς κατά 
την κάθαρσιν τής νήσου τφ 426/5 π. X. ύπό τών ’Αθη
ναίων έξορυχθείσας καί είς ΊΡήνειαν μετενεχθείσας, αύτάς 
τάς «άνευρεθείσας θήκας τών τεθνεώτων».Έδαπανήθησαν 
έν τή άνασκαφή ταύτη δρ. 2,104.

Επί ολίγους μήνας έί,ηκολούθησαν καί αί έν Λυκο- 
ffovpa άνασκαφαί, έποπτεύοντος τού Κ. Κοντοπούλου. Άφ’ 
οδ έγενοντο συμπληρωτικαί τινες σκαφικαί έργασίαι έν τή 
παλαιοτέρα άνασκαφή, έξητάσθη διά σκαφής τό κτίριον, δ 
ύπό τών έγχωρίων καλείται ΜαρμαρόπΛακα. Έδείχθη δέ 
διά τής άνασκαφής ταύτης,δτι τό προκείμενον κτίριον εινε 
μεγάλη δεξαμενή έκ πωρίνων λίθων κατά τό ίσοδομικόν 
σύστημα κατεσκευασμένη. Σημειωτέου δέ δτι δ κ. Δαΐρ- 
φελό έπισκεφθείς τάς άνασκαφάς ταύτας κατά τό λήξαν
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έτος διέγνω ότι τδ ίπέρ τον ναόν της Δεσποίνης άποκαλυ- 
φΟέν έν έτει 1897 κτίριον ήτο μέγας βωμός, έν φ κατά ΙΙαυ- 
σανίαν ccοί ’Αρκάδες έθυον ίερεΐα πολλά τε καί άφθονα», 
δ[χοεος τό σχήμα τφ περιφήμφ βωμώ της Περγάμου.

Άνήλθε δε ό κ. Κοντόπουλος καί εις τό Αύκαιον όρος 
έπί τής κορυφής τοΟ οποίου έν κυκλικώ χώρφ 25 περίπου 
μέτρων παρετήρησε πλήθος μικρών τεμαχίων οστών, έξ ών 
όρμώμενος φρονεί ότι έκεΐ ήτο ό βωμός περί οί ό Παυσα
νίας λέγει «... έπί τούτου του βωμοΟ τφ Αυκαίφ Διί θύου- 
σιν έν άπορρήτφ' πολυπραγμονήσαι δέ οΰ μοι τά ές τήν 
θυσίαν ήού ήν, έχέτω δέ ώς έχει καί ώς έσχεν έξ αρχής». 
Προ του βωμού δέ τούτου άνεφάνησαν δύο λίθοι κατά χώ
ραν κείμενοι, οίτινες εϊνε ίσως αί βάσεις τών έκεϊ ιδρυμέ
νων τό πάλαι δύο κιόνων, έφ’ ών ίσταντο άετοί έπίχρυσοι. 
Διά τάς έργασίας ταύτας έδαπανήθησαν δρ. 1,764.

Έξηκολούθησαν δέ κατά τό λήξαν έτος καί αί άνασκα- 
φαί έν Έπυΰανρω, περιορισθεϊσαι κυρίως εις τήν έντελή 
άποκάλυψιν του ύπολειπομένου μέρους τοΟ Γυμνασίου καί 
εις τήν άνασκαφήν τοΰ προς νότον τούτου οικοδομήματος, 
ό φαίνεται ότι εινε Βαλανεΐον. Προς δυσμάς δέ τοΟ Αβά- 
του, ένθα ώσαύτως άνεσκάφη χώρος τις, εύρέθη σπουδαιό
τατη έπιγραφή τών τελευταίων χρόνων τής Ε’ έκατονταε- 
τηρίδος π. X. άναγράφουσα καί καθορίζουσα τάς θυσίας, 
ας ή πόλις τών Έπιδαυρίων έτέλει τφ Άσκληπιώ καί τφ 
Άπόλλωνι κατά τήν εορτήν τών ’Ασκληπιείων, ώς φαίνε
ται. Έπί τοΟ βωμού τοΟ ’Απόλλωνος έθυσιάζοντο δύο βόες, 
ό μέν τφ Άπόλλωνι, ό δέ τοις συν τφ Άπόλλωνι λατρευο- 
μένοις θεοϊς. Έπί δέ του βωμοΟ τοΰ Άσκληπιοΰ έθυσιά
ζοντο τρεις βόες, ό μέν τφ Άπόλλωνι, οί δέ δύο έτεροι τοις 
συν τφ Άσκληπιώ λατρευομένοις θεοϊς καί θεαϊς. Συγ
χρόνως δέ έθυσιάζετο άλέκτωρ τώ Άσκληπιώ, άλεκτορίς 
τή Αητοί καί έτέρα τή Άρτέμιδι' προσεφέροντο δέ καί τά 
διά τάς θυσίας αναγκαία, σίτος, κριθαί καί οίνος. Οί μηροί
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δέ των θυσιαζομένων βοών κατενέρ.οντο τοΐς θεοΐς, τοΐς ίε- 
ρομνήμοσι, τοΐς άοιδοΐς και τοΐς φρουροΐς, οίς έδίδοντοπρός 
τούτοις και τα έντόσθια. Σημειωτέου δέ οτι έν τώ αΰτφ 
λίθψ εΐνε κεχαραγμένη και άλλη λίαν ένδιαφέρουσα έπι- 
γραφή ύστερωτέρα κατά τι, έν η πρόκειται περί άποδό- 
σεως χρηματικοΟ ποσοΟ, ό οΐ Έπιδαύριοι ώφειλον τοΐς έν 
’Αρκαδική τινι κώμη παρά την Μαντίνειαν οίκοΟσιν Έλι- 
σφασίοις. Έν ταϊς άνασκαφαΐς ταύταις έδαπανήθησαν δρ.
7,363.

'Υπολείπεται εισέτι νά είπωμεν βραχέα τινά περί των έν 
Θερρω άνασκαφών, περί των σπουδαιότατων των κατά τό 
λήξαν έτος άνασκαφών της Εταιρείας. Κατά τά έν τη έκ- 
θέσει του ένεργοΟντος τάς άνασκαφάς ταύτας έφορου αρ
χαιοτήτων παρά τη Εταιρεία Γεωργίου Σωτηριάδου άνα- 
κοινοϋμεν ύμΐν τά έξης :

Διά των άνασκαφών τοΟ λήξαντος έτους όχι μόνον έβε- 
βαιώθη οτι τό άνασκαπτόμενον άπο τοΟ 1897 ιερόν ήτο τά 
του Θερμίου ’Απόλλωνος, ώς ειχεν έκτοτε προιδει ό κ. Σω- 
τηριάδης, αλλά καί άνεκαλυφθη αυτός οδτος ό ναός του 
Απόλλωνος, ναός έκ ξυλου κατεσκευασμένος, πρωτοφα

νής έν Ελλάδι, περίεργος καί διδακτικώτατος. Οδτος εΐνε 
ναός δωρικός περίπτερος, ό'στις είχε δεκαπέντε κίονας κατά 
τάς μακράς πλευράς καί πέντε κατά τάς μικράς. Είχε δέ 
ό σηκός κατά τό μέσον καί έσωτερικήν κιόνων στοάν, ών αί 
βάσεις πάσαι, δέκα τον αριθμόν, σώζονται- πρόναον δεν είχε, 
είμή μόνον οπισθόδομον έχοντα έν τφ μέσψ βάσιν κίονος. 
Ήτο δέ ωκοδομημένος ό ναός έν μέρει έπί μεγάλου έκ χώ
ματος βωμού έν ω τέφρα καί πλήθος κεκαυμένων οστών. 
'Υπό το δαπεδον δ αύτοΟ άπεκαλύφθησαν καί παντοΐα τοι
χώματα τά όποια άνήκον ίσως εις σηκόν καί οπισθόδομον 
παλαιοτερου ναοΟ περιβαλλομένου ύπό περιστάσεως έλλει- 
ψοειδοΟς, ής σώζονται αί βάσεις τών κιόνων πιθανώτατα 
ξύλινων. Καί άλλα δέ τοιχώματα έν τώ αύτφ στρώματι
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φέρουσιν εξω του ναού προς βορράν άποτελοΟντα έλλειψο- 
ειδή περίβολον μήκους δώδεκα περίπου μέτρων, έντός τοΟ 
οποίου εύρέθησάν μέχρι τοϋδε τάφοι κεκαυμένων νεκρών. 
Μόνον δε τά θεμέλια καί οί κίονες τού ναού, ών εύρέθησάν 
τινες σπόνδυλοι, ήσαν λίθινοι. 'Ο θριγκός ήτο ξύλινος. 
Τούτου δε αί μετόπαι ήσαν έπενδεδυμέναι διά πήλινων ζω
γραφιστών πλακών, ών τινες εύρέθησάν έν τή άνασκαφή. 
Τούτων ή μεν είκονίζει κυνηγόν, ή δέ τον Περσέα, ή δέ 
δύο γυναίκας, έπί μιας τών δποίων σώζεται γεγραμμένη 
κορινθιακοΐς γράμμασι έκ δεξιών ποός τ’αριστερά αρχαϊκή 
έπιγραφή XEAIAFON, ή δέ Γοργόνειον τού άρχαιοτέρου 
τρόπου, ή δέ τρεις μορφάς πολυτελώς ένδεδυμένας καί έπί 
θρόνου καθημένας. Κατά τον τρόπον δέ τής εργασίας τών 
εύρημάτων τούτων δ ναός άποδεικνύεται ούχί νεώτερος τής 
Ζ ή τών άρχών τής ΣΤ’ έκατονταετηρίδος π. X. πυρ- 
ποληθείς πιθανώς ύπό Φιλίππου του Ε' τό 218 ή 206 
π. X.

Έξ ίσου σπουδαία εινε τά έκ τής στέγης τού ναού πή
λινα εύρήματα καί ιδίως αί ήγεμόνες κεραμίδες, ών πλεΐ- 
σται εύρέθησάν. Τούτων αί μέν εινε ήγεμόνες λεοντοκέφα- 
λοι, αί δέ εχουσι μορφήν κεφαλών κορών ή άνδρών ή Σει- 
ληνών.

Καί έκ τού διακόσμου δέ τού παλαιοτέρου ναού τού 
άνάγοντος ήμας ίσως μέχρι τής πρώτης χιλιετηρίδος π. 
X. εύρέθησάν λείψανά τινα καί ιδίως όρθοκέραμοι βαρύτα
τοι καί μέγιστοι μορφάς φέροντες αίγυπτιαζούσας.

«Διά τών εύρημάτων τούτων γίνεται αναμφίβολον πλέον 
δτι προ τών μέσων ήδη τής Ζ' π. X έκατονταετηρίδος, 
δ'τε μετήνεγκε τήν κορινθιακήν τέχνην είς τήν Έτρουρίαν 
δ Βακχιάδης Δαμάρετος μετά τών Κορινθίων καλλιτεχνών 
Εύ'χειρος καί Εύγράμμου, τά λαμπρά τότε τής τέχνης 
ταύτης προϊόντα έκόσμησαν τούς ελληνικούς πρώτον έν τή 
μητροπόλει ναούς, οί ένδοξοι δέ τεχνϊται τής κυριαρχού-
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σης των Θαλασσών Κορίνθου, μεταξύ των όποιων ώς πρώ
τος έπινοητής νέων τρόπων φέρεται έν τη παραδόσει ό 
Βουτάδης, είργάσθησαν καί πλησιέστερον της γενετείρας 
αύτών πόλεως έντός της εύρυτάτης περιφερείας της έμπο- 
ρικής αύτής επιρροής. Εις τούς απώτατους δε εκείνους 
ιστορικούς χρόνους της αρχαίας τέχνης άνέλπιστον φώς 
έπιχέει νΟν ό θέρμος».

Σημειωτέον δέ ό'τι έν ταϊς άνασκαφαϊς ταύταις εύρέθη- 
σαν παρά τον ναόν καί έπιγραφαί έπί λίθων ύστερώτεραι 
της Γ' έκατονταετηρίδος καί χαλκή στήλη έντός τοΟ ναού 
φέρουσα έπί μέν τής μιας έπιφανείας έπιγραφήν συνθήκης 
καί συμμαχίας Αίτωλών καί Άκαρνάνων, έπί δέ τής έτέ- 
ρας έπιγραφήν διαιτησίας περί τών αμοιβαίων ορίων τών 
άκαρνανικών πόλεων Οίνιαδών καί Μητροπόλεως. Καί ή 
χαλκή δ’ αύτη στήλη καί πάντα τά έκ τοΟ ναοΰ εύρή- 
ματα έκομίσθησαν εις το ένταύθα Εθνικόν Μουσεϊον, οδ- 
τινος, άφ’ οδ συναρμολογηθώσι, συγκολληθώσι καί έκτε- 
θώσι καταλλήλως, λαμπρόν κόσμον θά άποτελώσιν. Έν 
ταϊς άνασκαφαΐς ταύταις έδαπανήθησαν δρ. 8,308.

Καί ταΟτα μέν τά άνασκαφικά έργα τής Εταιρείας 
κατά τό λήξαν έτος. Μεταβαίνομεν νυν εις τά προς ύπο- 
στήριξιν καί συντήρησιν τών μνημείων έργα καί έν πρώ- 
τοις εις τάς έργασίας προς ύποστήριξιν τοΟ Παρθενωνος.

Κατά τό λήξαν έτος κατωρθώθη ή ύπό τής άγγλικής 
Εταιρείας έξόρυξις τών άναγκαίων κατά τε τό μέγεθος καί 
τήν ποιότητα μαρμάρων προς άντικατάστασιν τών βε- 
βλαμμένων μελών τοΟ οικοδομήματος, κατωρθώθη προς 
τούτοις καί ή μεταφορά τών μαρμάρων τούτων εις ’Αθή
νας καί άναβίβασις αύτών έπί τής Άκροπόλεως, ό'περ ού 
μικράς δυσχερείας παρείχε, καί ούτως ήρξαντο πλέον 
αί έργασίαι τής ύποστηρίξεως. Διά τάς μέχρι τέλους του 
έτους έργασίας ταύτας έδαπανήθησαν, συμπεριλαμβανομέ-
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νης καί της δαπάνης προς αγοράν των μαρμάρων, δρ.
19,496.

Ηρξατο δέ ή Εταιρεία έργασιών καί προς ύποστήριξιν 
άλλου έν Αθήναις μνημείου σπουδαίως κινδυνεύοντος καί 
τούτου, του μνημείου τον Φοίοπάππον, οδ έστερεώθη 
μέχρι τέλους τοΟ έτους τδ κρηπίδωμα. Διά τάς έργασίας 
ταύτας έδαπανήθησαν δρ. 4,805.

Μωβαϊκον δε έδαφος άποκαλυφθέν πρό τινων έτών έν 
Πάτραις, άξιολογώτατον διά τάς έν αύτω παραστάσεις, 
ειλημμένας έκ τοΟ καθ’ ημέραν γυμναστικοΟ καί άθλητι— 
κου βίου, έκινδύνευε νά καταστραφη. Το μνημεϊον τούτο 
περιέφραξεν ή Εταιρεία καί έξησφάλισε διά ξυλίνου καί 
σίδηρου έπιστεγάσματος κατά σχέδιον τοΟ άρχιτέκτονος 
κ. Τσίλλερ άντί δαπάνης δρ. 9,926.

’ Ανέλαβε δέ ή Εταιρεία καί τήν έπισκευήν τοΟ έν Ό- 
Λνμπία Μονβείον, περί οδ πολύς έν τώ τύπω έγένετο λό
γος ώς κινδυνεύοντος. Ή κυβέρνησις, εις ήν έδήλωσε τό 
Συμβούλιον δτι εινε πρόθυμον νά καταβάλη πάσαν προς 
στερέωσιν τού οικοδομήματος δαπάνην, έπεμψεν έπιτρο- 
πήν έκ μηχανικών εις ’Ολυμπίαν ήτις νά έξετάση τό οικο
δόμημα καί προτείνη τί τό δέον γενέσθαι. Αί έργασίαι θέ- 
λουσιν άρχίσει ευθύς ώς ή έπιτροπή αυτή ύποβάλη τήν 
έκθεσίν της. Έν τφ μεταξύ έδαπανήθησαν δρ. 200 διά 
πρόχειρόν τινα έπισκευήν τής στέγης.

Έν Δαφνίω ύπελείπετο ή έκτέλεσις μικρών τινων έρ
γασιών πρός άποπεράτωσιν του μεγάλου καί πολυδαπάνου 
έργου τής ύποστηρίξεως του ναού καί τών έν αύτω μω
σαϊκών, ό'περ ή Εταιρεία άπά πολλών έτών έκτελεϊ έκεϊ, καί 
ιδίως ή έκτέλεσις άντηρίδων τινών πρός ύποστήριξιν τών 
παλαιών καί μή άνακαινισθέντων τοίχων τοΟ ναού. Αλλ 
αί έργασίαι αδται δεν κατωρθώθη νά περατωθώσιν ένεκα 
άλλων τινών δυσχερειών καί δή τής έξ ’Αθηνών άναχω-
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ρήσεως τοΟ διευθύνοντος τά έργα άρχιτέκτονος κ. Τρούμπ. 
Έδαπανήθησαν δρ. 1,404.

Κατά τό λήξαν έτος έπελήφθη τδ συμβούλιον και έρ- 
γασιών προς άνίδρυσιν τοΟ Ιέοντος τής Χαιρωνείας, άπο- 
στεΐλαν εϊς Χαιρώνειαν τδν του 'Υπουργείου των Εσωτε
ρικών μηχανικόν κ. Μουντάκην πρδς σύνταξιν σχεδίου τοΟ 
σωζομένου περιβόλου καί το0 βάθρου, καί τδν καθηγητήν 
τής γλυπτικής κ. ΒροΟτον πρδς μελέτην των σωζομένων 
τεμαγίων τοΟ λέοντος καί σκέψιν περί των δεόντων γενέ- 
σθαι πρδς άνίδρυσιν τοΟ μνημείου. Άμφότεροι δέ έπανήλ- 
θον μετά τινας ημέρας εις’Αθήνας άγγελοι ούχί εύαρέστων 
ειδήσεων.Ό κ. Μουντάκης γνωματεύει ότι καί τδ έκ πώ
ρου λίθου τείχος το0 περιβόλου εΐνε σεσαθρωμένον καί πρδ 
πάντων τδ σωζόμενον μέρος τοΟ βάθρου του λέοντος, ό εΐνε 
άνάγκη νά οίκοδομηθή ό'λως νέον. Ο δέ κ. ΒροΟτος παρετή- 
ρησεν ότι τά τοΰ λέοντος τεμάχια έχουσι ρωγμάς, αί'τινες 
δυσχερή καί έπικίνδυνον καθιστώσι τδν διά σιδηρών γόμφων 
σύνδεσμον αύτών- γνωματεύει δέ όπως κατασκευασθώσιν 
άντίτυπα τών τεμαχίων τούτων έκ γύψου καί ούτω συμ- 
πληρωθή έν Άθήναις ό όλος λέων έκ γύψου' τούτου γενο- 
μένου εύχερεστέρα πλέον εΐνε ή έκ λίθου κατασκευή τών 
έλλειπόντων τεμαχίων, καί κατ’ άκολουθίαν ή συμπλή- 
ρωσις τοΟ λέοντος έν Χαιρωνεία καί άνίδρυσις αύτοΟ. Ίάς 
προτάσεις ταύτας θέλει έκτελέσει τδ συμβούλιον τδ άρξά- 
μενον έτος, εύθύς ώς βελτιωθή ό καιρδς καί έπιτρέψη τήν 
έν ύπαίθρψ έργασίαν.

Άνέλαβε δέ τδ συμβούλιον καί τήν περισυναγωγήν τών 
άνά τήν'Βοιωτίαν τήδε κάκεισε διεσπαρμένων άρχαίων καί 
κατάθεσιν αύτών έν τή έν θήβαις συλλογή. Διά τήν έρ
γασίαν ταύτην έδαπανήθησαν μέχρι τέλους του έτους δραχ-
μαί 952.

Έν Άθήναις δέ άνέλαβε καί τδν καθαρισμόν καί συν-
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τήρησιν των μνημείων καί αρχαιολογικών τόπων. Έδα- 
πανήΟησαν καί διά τάς έργασίας ταύτας δρ. 1,754.

Δι’ άγοράν άρχαίων έδαπανήθησαν κατά τό λήξαν έτος 
δρ. 17,345, ποσόν αρκετά ύπέρογκον έν σχέσει πρός τά 
κατά τά παρελθόντα έτη δαπανηθέντα.ΤοΟτο έγένετο, διότι 
τό συμβούλων εκρινεν άναγκαϊον πρόσκτημα διά τό Εθνι
κόν ημών Μουσεΐον δύο συλλογάς έκ του έξωτερικου έν 
Έλλάδι εισαχθείσας, μίαν δηλ. συλλογήν κρητικών άρ
χαίων, έκ τοΟ Ίδαίου άντρου, ήν ήγόρασε παρά τής χήρας 
Μητσωτάκη άντί δρ. 7,000, καί έτεραν συλλογήν κυπρια
κών άρχαιοτήτων , ήν ήγόρασε παρά τοΟ Γ. Φιλήμονος
άντί δρ. 8,500.

Τών έποστημοηκων δρροαιενράτων τής Εταιρείας, 
ό'σα άπό τοΟ παρελθόντος έτους εινε ύπό τά πιεστήρια, 
έλπίς ύπάρχει οτι θά περατωθή ή έκδοσις τό προσεχές έτος. 
Τακτικώς δέ έξακολουθεϊ έκδιδομενη ή Άρχαίοΐογοκή 
Έφημερίς, ήν ό έκ τών έπιφανεστάτων άρχαιολογούντων 
φιλολόγων τής Γερμανίας Wilamowitz ώνόμασεν έσχάτως 
«έφημερίδα ήν πας τις οφείλει νά άναγινώσκη ».

Κατά τό λήξαν δ’ έτος έσχεν αφορμήν τό συμβούλων 
νά σκεφθή καί περί τής έν προσέχει μέλλοντι έκτελέσεως 
σπουδαωτάτου έν’Αθήναις άνασκαφικου έργου καί νά προβή 
πρός τούτο εις άγοράν δύο παρά τά θησεϊον κτημάτων 
άντί δρ. 11,061. Ό διευθυντής τοΟ παρ’ ήμϊν Γερμανικοί» 
Ινστιτούτου κ. Δαϊρφελδ έπιλαβόμενος άπό έτών τήν έξα- 
κρίβωσιν τής τοπογραφίας τών ’Αθηνών ήγόρασε πρός τοΐς 
άλλοις διά χρημάτων τινός τών έαυτοΰ φίλων δύο παρά 
τά Θησεϊον οικίας, ας άνασκάψας άπεκάλυψεν ύπ’ αύτάς 
σπουοαϊον οικοδόμημα τής Ε' έκατονταετηρίδος π. X., 
ίσως τήν Βασίλειον στοάν, Άλλ’ ή έξακολούθησις τών
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έργασιών πρός περαιτέρω άποκάλυψιν της οΰτω άνακαλυ- 
φθείσης παλαίάς ’Αγοράς ύπερέβαινε τάς δυνάμεις ιδιωτι
κής έπιστημονικής έπιχειρήσεως, b δέ κ. Δαϊρφελδ οφει
λών νά άποδώση, ά είχε λάβει χρήματα, εύρίσκετο έν τή 
ανάγκη νά πωλήση τά ύπ’ αύτοΟ άγορασΟέντα και άνα- 
σκαφέντα κτήματα. Εύνόητον δέ είναι δτι τδ Συμβούλιον 
έσπευσεν αυτό νά έξαγοράση τά κτήματα ταΰτα, διότι τή 
έλληνική άρχαιολογική Εταιρεία επιβάλλεται ή άνασκαφή 
τής παλαιάς ’Αγοράς. Ή πόλις των ’Αθηνών πρέπει νά 
άνακτήση τήν παλαιάν αυτής ’Αγοράν, καθ’ ον τρόπον ή 
Ρώμη διά μεγάλων χρηματικών Ουσιών καί διά συντόνου 
καί πολυχρονίου έργασίας τών ’Ιταλών άνεκτήσατο τό Fo
rum Romanum. Αρχής δ’ οΰτω γενομένης, πρέπει ώς 
τάχιστα νά έξαγορασθώσι καί άλλαι παρά τό Θησεϊον οίκίαι 
καί οΰτω νά άρχίση έκτέλεσις άνασκαφής, ής ή διεξαγωγή 
Οά έπιθέση τήν κορωνίδα εις τά άνασκαφικά έργα τής 
Εταιρείας.

Περατουντες ένταυθα τάν περί τών έργων τής Εται
ρείας λόγον, άνακοινουμεν ήμΐν, δτι κατά τό λήξαν έτος έτε- 
λέσΟη έν ΆΟήναις σεμνή έορτή έπί τοϊς άποτελέσμασι γεν
ναίων έπί ό'λην πεντηκονταετίαν έργασιών πρός άποκάλυψιν 
καί έπιστημονικήν έρευναν τών έν Έλλάδι μνημείων τής 
άρχαιότητος. Τή 6ί) ’Απριλίου 1898 ή παρ’ ήμΐν Γαλλική 
αρχαιολογική Σχολή έώρταζε τήν πεντηκονταετηρίδα τής 
ίδρΰσεώς αΰτής. Τής εορτής ταΰτης συμμετέσχεν όλοψύ- 
χως τό συμβούλιον, έφωταγώγησε δέ καί τήν Άκρόπολιν 
τήν εσπέραν τής ημέρας έκείνης πρός τιμήν τής άρχαιο- 
τάτης τών παρ’ ήμΐν ξένων άρχαιλογικών Σχολών, ής τήν 
μακροχρόνιον καί τοσοΰτον καρποφόρον έπιστημονικήν Spa- 
σιν έκ του σύνεγγυς παρηκολούθησεν ή πρωτότοκος αύτής 
αδελφή έν τή έργασία καί τή έρεύνη, ή άρχαιολογική ημών 
Εταιρεία.Ή δέ Α.Β.Τ. ό Διάδοχος, Πρόεδρος τής Έται-
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ρείας, επεμψε προς την Σχολήν έν λευκώματι τόδε το συγ
χαρητήριον γράμμα:

Ή έν Άθήναις ’Αρχαιολογική Εταιρεία 
τμ Γαλλική Σχολμ.

'Η Άρχ. Εταιρεία συγχαίρει τμ έν Άθήναις Γαλλική Σχολμ 
έπί τμ έορτμ τής πεντηκονταετηρίδος τής ίδρύδεως αύτής, καί 
έκφράζει τής ζωηρής αύτής δυμπαθείας εις τούς μέχρι τούδε 
Διευθυντής καί έταίρους αύτίίς, οίτινες ούτω προήγαγον την 
Σχολήν ταύτην, ώδτε άνέδειξαν αυτήν καθίδρυμα. περίβλεπτον, 
γενναίως έργαδθέν ύπέρ τής άρχαιολογικής έπιδτήμης καί με- 
γάλως τιμήδαν τήν Γαλλίαν ού μόνον έν Έλλάδι, άλλή καί παρή 
τοϊς λοιποϊς πεπολιτιδμένοις λαοϊς.

Ολίγα έτη μετά τήν έλευθέρωδιν τής 'Ελλάδος ίδρυδεν ή Γαλ
λία τήν Σχολήν ταύτην έν τμ χώρα των λειψάνων τού παρελ
θόντος, έν τμ πάλαι ποτέ κοιτίδι τού πολιτιδμοϋ καί τής τέ
χνης, θελήδαδα ούτω νή δυνεχίδμ τό έπιδτημονικόν έργον, ού- 
τινος τοδοϋτον έπιτυχώς καί ένδόξως κατήρξατο άπό τοϋ 1829 
διή τής Expddition Scientilique du Moree. Αί κατή καιρούς κυβερ
νήσεις έν Γαλλίρ περί πολλοϋ έποιοϋντο έκάδτοτε τήν έν Άθή· 
ναις Γαλλικήν Σχολήν, παρ’ ήμϊν δέ έτυχεν αυτή έγκαρδίου ύπο- 
δοχής καί προθύμου έκάδτοτε συνδρομής εις τήν έπιτέλεδιν των 
έργων της. Τής έπιτυχίας δέ, μεθ’ ής έξεπλήρωδεν αύτη άχρι 
τοϋδε τόν προορισμόν της, τρανή μαρτύρια πρόκεινται αί άνα- 
δκαφικαί αύτής έργαδίαι παρή τήν Άκρόπολιν, έν Θήρα καί έν 
Μυρίνμ, έν Νεμέμ καί έν Κορίνθφ, έν Έλατεία, έν Θεδπιαϊς, έν 
Όρχομενφ καί παρή τήν Κωπαΐδα, έν Στράτω, έν Μαντινείρ καί 
έν Τεγέμ, έν Μιδτρμ καί έν Δαφνΐφ, καί μάλιδτα τή δύο άναδκα- 
φική αύτής έργα, τό έν Δήλφ καί τό έν Δελφοϊς, άτινα έποχήν 
άποτελοϋδιν έν τμ ίδτορΐμ των έν 'Ελλάδι άρχαιολογικών έργα- 
διών. Τής δέ πρός έρμηνείαν των μνημείων καί πρός προαγω
γήν τής άρχαιολογικής έπιδτήμης δράδεως τής Σχολής περιφανή 
μαρτύρια πρόκεινται πλεϊδτα όδα συγγράμματα καί μονογραφίαι 
καί κατ’ έξοχήν οί είκοδιν έκδοθέντες ήδη ύπό τής Σχολής όγκώ- 
δεις τόμοι τού δπουδαιοτάτου έν τοϊς άρχαιολογικοΐς περιοδι- 
κοϊς Bulletin de Oorrespondance Helldnique.

Ή ’Αρχαιολογική 'Εταιρεία, τό πρώτον έν 'Ελλάδι ίδρυθέν 
δωματεϊον πρός άνακάλυζτιν καί έπιδτημονικήν έρευναν των
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έργων της άρχαχότητος, εύχαρίδτως είδε την Γαλλικήν Σχολήν 
χδρυθεχΰαν έν Άθήναχς, καί, μετά άυμπαθεχας παρηκολούθηάεν 
έπ'χ ήμίάεχαν ήδη έκατονταετηρίδα τά έργα αύτής, συμμετέχει 
δέ σήμερον τής χαράς των Γάλλων σοφών, οΐτχνες δικαίως μετ’ 
έθνχκής υπερηφάνειας έπχσκοποϋσχν ήδη τό άρχαιολογχκόν έρ- 
γον τής εαυτών Σχολής, καχ ευχεταχ χχςί Σχολμ τήν αχίτήν καί, έν 
τφ μέλλοντχ προκοπήν έν τφ εύγενει άγώνχ ήπέρ τής προαγω
γής τής άρχαχολογχκής έπχάτήμης.

Έν Άθήναις τ?ί 6 ’Απριλίου 1898 

Ο Πρόεδρός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ
Ό Γραμματεύς 

Π. Καββαδχας

Τέλος δέ άνακοινοϊ ύμΐν τδ συμβούλιον, ό'τι, συμφώνως 
προς τήν έκφρασθεΐσαν εύχήν τής συνελεύσεως των εταί
ρων, ήγοράσθη οίκόπεδον κατά τήν γωνίαν των οδών Πα
νεπιστημίου καί 'Ομήρου καί ήρξατο ή έν αύτω οικοδομή 
κτιρίου τής Εταιρείας κατά σχέδιον, δπερ έκπονήσας δ άρ- 
χιτέκτων κ.Ίω.’Αξελός παρέσχε δωρεάν τή Εταιρεία. Τό 
σχέδιον τούτο ένέκρινε τό συμβούλιον έν τοϊς καθόλου μετά 
προηγουμένην γνωμοδότησιν των κκ. Τρούμπ καί Δαΐρ- 
<ρελδ' άπεδέξατο δέ μετά ταΰτα κατά τήν έκτέλεσιν αύ- 
τοΟ τροποποιήσεις τινάς έκληφθείσας άναγκαίας ύπό των 
αρχιτεκτόνων. Τά κατά τήν οικοδομήν τοΰ κτιρίου τού
του θέλουσιν έκτεθή ύμΐν έν τή τού προσεχούς έτους λο
γοδοσία, δτε, περατωμένου όντος του οικοδομήματος, ή 
περί τής δαπάνης καί ή περί τής άρχιτεκτονικής αύτοΰ 
μορφής κρίσις θέλει εισθαι ύμΐν εύχερής. Τό Συμβούλιον 
ηύχαρίστησεν, ώς εϊκός, δι’ έγγράφου του τον άρχιτέκτονα 
κ.Άξελόν, έφ’ ή οδτος παρέσχεν άφιλοκερδώς τή Εταιρεία 
έργασία. Ενταύθα δέ, έν τή συνελεύσει ύμών ταύτη,πολ- 
λάς έκφράζει τό Συμβούλιον χάριτας τφ Διευθυντή τού
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ΓερμανικοΟ Ινστιτούτου και άρχιτέκτονι κ. Δαϊρφελδ, 
δστις, ώς μέλος της έπ'ι τοΟ κτιρίου της Εταιρείας έπι- 
τροπής, μεγάλως τη άληθεία καί μετά της αείποτε διακρι- 
νούσης αύτδν προθυμίας έβοήθησεν ημάς έν τη διεξαγωγή 
των κατά την οικοδομήν ταύτην.

Καταπαύοντες οΰτω τον λόγον έχομεν δι’ έλπίδος, δτι 
τδ προσεχές έτος θέλομεν συναντηθή έν τφ νέφ κτιρίφ τής 
Εταιρείας.
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