
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έν Άθήναις, έν τω Έθνικψ Πανεπιστημίου τή 8τι ’Ια
νουάριου 1895, ημέρα Κυριακή και ώρα 10ϊ) π. μ. συν- 
ήλθον -έταΐροι 41 προσκληθέντες ύπό τοΟ Προέδρου τοΟ 
Συμβουλίου Δ. Τσιβανοπούλου, ίνα κατά τα άρθρα 31 καί 
32 τοΟ ’Οργανισμού της Εταιρείας έκλέξωσιτό Προεδρεΐον 
της Συνελεύσεως, άκούσωσι τής το0 έτους 1894 λογοδο 
σίας του Συμβουλίου καί έκλεςουσι τριμελή έξελεγκτικήν 
’Επιτροπείαν.

Γενομένης μυστικής διά ψηφοδελτίων ψηφοφορίας έξε- 
λέγησαν Πρόεδρος τής Συνελεύσεως ό Άντ. Ζυγομαλάς 
διά ψήφων 39, ’Αντιπρόεδρος ό Μ. Λαμπρινίδης διά ψή
φων 37, Α’ γραμματεύς ό Αουδοβ. Νικολα'ιδης διά 
ψήφων 28 καί Β’ γραμματεύς ό Β. Αεονάρδος διά ψή
φων 27.

Καταλαβών την έδραν δ έκλεχθείς Πρόεδρος τής Συνε
λεύσεως Άντ. Ζυγομαλάς ηύχαρίστησε τούς έταίρους έπί 
τή τιμή, ήν άπένειμαν αύτω, καί έξήρε την χρησιμότητα 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, ήτις πολυτίμους παρέσχεν 
ύπηρεσίας εις την άρχαιολογικήν έπιστήμην καί σπουδαίους

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:00:16 EEST - 18.237.180.167



6 —

έπλουτισε διά των εργασιών της τά Μουσεία του Κράτους, 
πολλάς δέ και εις τδ μέλλον θέλει παράσχει υπηρεσίας 
κατά την νέαν περίοδον αύτης,είς ήν τώρα είσήλΟε. Το έπ 
έμοί, είπε, θέλω προσπαθήσει νά άνταποκριθώ εις την έκλο- 
γήν 'Χμών διευθυνων τάς εργασίας τής Συνελευσεως έν 
άμεροληψία και πιστή τηρήσει του καταστατικοί»,δπερ προ 
ολίγου χρόνου έψηφίσατε.

Άνελθών ειτα το βήμα ό γραμματεϋς του Συμβουλίου Π. 
Καββαδίας άνέγνω την ΰπ’ αΰτου συνταχθεϊσαν καί υπό του Συμ
βουλίου έγκριθεΐσαν λογοδοσίαν του έτους 1894 έχουσαν ούτως:

Κύριοι,

Κατά το λήξαν έτος 1894 ή Εταιρεία ημών είσήλθεν εις 
νέαν περίοδον βίου.

Τή 13 Μαρτίου 1894 συνήλθον οί εταίροι εις συνεδρίαν ί'να 
άκούσωσιν τής περί τοΰ απολογισμού του 1893 έκθέσεως τής 
εξελεγκτικής επιτροπής καί προβώσιν εις τάς διά τό έτος 1894 
αρχαιρεσίας. Άλλ’ ή υπό τοΰ είσηγητοΰ τής επιτροπής ταύτης 
Π. Παπαναστασίου άναγνωσθεΐσα έκθεσις κατήγγειλεν ανωμα
λίας έν τή διαχειρίσει των τής Εταιρείας. Θόρυβος δ’ έκ τού
του ικανός έγένετο έν τή συνελεύσει καί πολλοί των εταίρων, έν 
οις καί οί πλεϊστοι των τέως συμβούλων , έζήτησαν την αναβο
λήν τής συνεδρίας, ΐνα λάβη καιρόν τό συμβούλων νά άνα- 
σκευάσγ] τάς έξενεχθείσας μομφάς καί οΰτω δυνηθή ή των εταί
ρων συνέλευσις νά άποφανθή έπί των ΰπ’ οψιν αυτής λογαρια
σμών έν πλήρει καί άκριβεϊ τών πραγμάτων γνώσει. Τοΰτο έγέ
νετο δεκτόν.

Τό συμβούλων, ϊνα άρη πάσαν τυχόν υπόνοιαν περί τής ΰπ’ 
αυτοΰ μη κανονικής διαχειρίσεως τών τής Εταιρείας, ένόμισεν 
έπιβαλλόμενον έαυτώ καθήκον νά μη περωρισθή μόνον εις την 
προς τους εταίρους άπολογίαν του αλλά νά ύποβάλη εαυτό καί 
ΰπο τόν έλεγχον τής κυβερνήσεως, πρόθυμων νά δώση λόγον τών
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πράξεων του συμφώνως προς τον νόμον ΒΡΞΗ' της 16 Φε
βρουάριου 1893. Όθεν τό ρ.έν έξητήσατο παρά της κυβερνή- 
σεως νά διορίση έλεγκτάς πρός έζέτοοσιν των της διαχειρίσεως 
αυτοΰ, τό δε συνέταξε μακράν προς τους εταίρους έκθεσιν άνα- 
σκευαστικήν τώ/ έν τη εκθέσει της έξελεγκτικης επιτροπής.

Ή κυβέρνησις διώρισεν έλεγκτάς του; Θ. Κετσέαν καί Ήρ. 
Πανουργίαν (τόν μεν αντιπρόεδρον τον δέ μέλος του ’Ελεγκτι
κού Συνεδρίου), καί τόν Α. Στούπην, νομικόν σύμ,βουλον, οϊτι- 
νες έξετάσαντες έπισταμένως τά έν τη Έταιρείιγ οΰδέν κατήγ
γειλαν κακώς γενόμενον έν αυτή.

Οΐ εταίροι συνήλθον εις συνεδρίαν τη 10 ’Απριλίου καί, άκου- 
σαντες της απολογίας τοΰ συμβουλίου, όμοφώνως ένέκριναν τους 
ΰπό τόν έλεγχον αυτών λογαριασμούς τοΰ 1893. Δεν προέβησαν 
όμως εις αρχαιρεσίας, άλλ’άπεφάσισαν νά τροποποιήσωσι προη
γουμένως τόν έν ίσχύϊ ατελή,κατ’ αυτούς,οργανισμόν της Εται
ρείας. Έξελέξαντο δέ πρός σύνταξιν νέου οργανισμού πενταμ-ελή 
έπιτροπην άποτελουμένην έκ τών Στ. Δραγούμη, Δ. Μακκά καί 
Π. Καββαδία, συμβούλων της Εταιρείας, Π. Παπαναστασίου, 
είσηγητοΰ τής έξελεγκτικής έπιτροπής, καί Στ. Άνδροπούλου, 
αρεοπαγίτου καί αρχαίου εταίρου.

Ή έπιτροπή αΰτη έπί πολυν χρόνον έργασθεϊσα έξεπόνησε τόν 
νέον οργανισμόν, ον λεπτομερώς καί διά μακρών συζητήσαντες 
οί εταίροι έν ταϊς συνεδρίαις αυτών τής 23 Σεπτεμβρίου καί τής 
2, 9, 16, 23 καί 30 ’Οκτωβρίου άπεδέξαντο σχεδόν διά παμψη
φίας, έλαχίστας έν αύτώ έπενεγκόντες τροποποιήσεις. Ούτος δέ 
ό οργανισμός έγένετο ό καταστατικός νόμ,ος τής Εταιρείας, έγ- 
κριθείς διά του άπά 21 Νοεμβρίου 1894 Β. Διατάγματος, έν ω 
ρητώς χαρακτηρίζεται ώς τελειότεροι; τοΰ τέως υφισταμένου.

Κατ’ άκολουθίαν προσωρινής διατάξεως τοΰ νέου όργανισμοΰ 
έκλήθησαν οί εταίροι ύπό τοΰ Σταύρου ’Ανδροπούλου, προεδρεύον- 
τος τής συνελεύσεως, εις συνεδρίαν τη 4 Δεκεμβρίου 1894, ί'να 
προβώσιν εις τάς άπό τής 13 Μαρτίου άναβληθείσας αρχαιρε
σίας. Έψήφισαν έν όλω κατά την συνεδρίαν έκείνην 146 Ιταί- 
ροι. Έξελέγησαν δέ αντιπρόεδρος ό Σ. Φιντικλής διά ψήφων 
130, γραμματεϋς ό Στ. Κουμανούδης διά ψήφων 135, καί σύμ-
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βουλοι οί Δ. Τσιβανόπουλος διά ψήφων 111, Π. Καββχδιας διά 
ψήων 107, Γ. Νικολαέδης διά ψήφων 93, ’Αντώνιος Οικονό
μου διά ψήφων 86, Σταύρος Άνδρόπουλος διά ψήφων 82, Γ. 
Τυπάλδος Κοζάκης διά ψήφων 81 , Ί. Σβορώνος διά ψήφων 
79, Δ. Φίλιος διά ψήφων 76, και Κ. Μυλωνάς διά ψήφων 75. 
Πρόεδρος τοΰ συμβουλίου οΰδείς έξελέγη, διότι ό λαβών τάς 
πλείονας σχετικώς ψήφους (ψήφους 73) Στ. Δραγούμης, ό άπο 
εικοσαετίας περίπου συνεχώς διατελέσας με'λος τοΰ συμβουλίου 
τής 'Εταιρείας, δέν έτυχε τής κατά τό καταστατικόν άπολυτου 
πλειονοψηφίας. ’Αναπληρωτικοί σύμβουλοι άνεδείχθησαν οι Π. 
Παπαναστασίου διά ψήφων 7 1, Δ. Μακκας διά ψήφων 69 καί 
Ν. Πολίτης διά ψήφων 63.

Τή 4 Δεκεμβρίου έγε'νετο προς εκλογήν τοΰ προέδρου δεύτερα 
των εταίρων συνεδρία καθ’ ήν ό Στ. Δραγουμης έλαβε ψήφους 
57 έπί 113 ψηφοφορησάντων. Ό αριθμός ούτος των υπέρ του 
Στ. Δραγούμη ψήφων έθεωρήθη καί διετυπώθη έν τοΐς μετά την 
διαλογήν ΰπογραφεΐσι ΓΙρακτικοΐς ώς μή άποτελών άπόλυτον 
πλειονοψηφίαν. Κατ’ ακολουθίαν έκλήθησαν οί εταίροι καί τρί— 
την φοράν, τή 18 Δεκεμβρίου, προς εκλογήν τοΰ προέδρου διά 
σχετικής πλέον, συμφώνως τώ καταστατική,πλειονοψηφίας. Έν 
άρχή όμως τής συνεδρίας ταύτης έ'νστασις έγε'νετο υπό πολλών 
εταίρων ότι δέν πρέπει νά γείντρ ψηφοφορία,διότι ό Στ. Δραγού
μη ς έξελέγη νομίμως πρόεδρος, άφ’ οϋ έλαβε ψήφους 57, ήτοι 
μίαν ψήφον πλειότερον τοΰ αθροίσματος τών ψήφων, άς έλαβον οί 
αντίθετοι αύτοΰ, συμπεριλαμβανομένων καί τών λευκών ψήφων. 
Στηριζόμενοι δ’ οΰτοι καί εις γνώμας νομομαθών περί σημα
σίας τής άπο.Ιύτου π.Ιειοψηφΐα? καί εις γνώμην τής ολομέλειας 
τοΰ νομικοΰ συμβουλίου έζήτουν νά άνακηρυχθή ό Στ. Δραγουμης 
ώς πρόεδρος ή τουλάχιστον νά έρωτηθή ή συνέλευσις, άν θεωρή 
αυτόν τυχόντα τής άπολυτου πλειοψηφίας ή ου. Σημειωτέου δ’ 
ότι τοιαύτη γνώμη περί νομίμου εκλογής ώς προέδρου τοΰ Στ. 
Δραγούμη είχε ποοταθή καί έν τή συνεδρία τοΰ συμβουλίου τής 
19 Δεκεμβρίου καί ΰποστηριχθή υπό τινων μελών τοΰ συμ,βου- 
λίου (τών Π. Καββαδία, Γ. Νικολαίδου καί Κ. Μυλωνά).

Εις τάς ένστάσεις ταύτας ό προεδρεύων τής συνελεύσεως άντε'*
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ταξεν δτι το ζήτημα τής απολύτου πλειονοψηφίας έλυσεν ή αρ
μόδια κατά τον οργανισμόν επιτροπεία άμετακλήτως, τοιοΰτον 
δ’ ήτο καί τό πνεύμα τής συνελεύσεως" διότι πόρισμα τής έν 
αυτή γενομένης περί του πρακτε'ου συζητήσεως ήτο ή άπόφασις 
τής επιτροπείας περί έπαναλήψεως τής εκλογής. "Αλλων δ’ εις 
ταΰτα άντιλεγόντων καί πολλού λόγου γινομένου, ό Δ. Μακκάς 
ένεχείρισε τω προεδρεύοντι καί άνέγνω επιστολήν του Στ. Δρα- 
γούμη, έν ή ούτος έδήλου ότι παραιτεϊται την προεδρίαν καί δεν 
επιθυμεί ν’ αναγραφή πλέον τό όνομά του έν ψηφοδελτίω. Κλη- 
θε'ντων δέ τότε των εταίρων εις ψηφοφορίαν, έ'νστασις έγένετο 
νά διαλυθή ή συνεδρίασις ένεκα του κατά την ημέραν εκείνην 
έπισυμβάντος θανάτου του αντιπροέδρου τής Εταιρείας. Ή συνέ· 
λευσις βοή άπεφάσισε τάδε: « επειδή άπέθανεν ό αντιπρόεδρος
του συμβουλίου τής Εταιρείας Σπυρ. Φιντικλής, ή Συνέλευσις 
πενθούσα αναβάλλει τήν εκλογήν τού προέδρου τής Εταιρείας 
εις τήν 28 Δεκεμβρίου, ότε θά συνέλθγ πάλιν καλουμένη προση- 
κόντως ύπο τού προέδρου αυτής». Τή ήμέριρ ταύτη, ήτοι τή 
28 Δεκεμβρίου,συνήλθον πάλιν οι εταίροι καί εξέλεξαν πρόεδρον 
τον έκ των μελών τού συμβουλίου Δημοσθένη Τσιβανόπουλον, 
Εισαγγελέα τού Άρείου Πάγου, διά ψήφων 93 έπί 115 ψηφο- 
φορησάντων.

Εις άντικατάστασιν τού έκλεγέντος προέδρου μέλους τού συμ
βουλίου Δ. Τσιβανοπούλου έκλήθη ό πρώτος άναπληρωτικός 
σύμβουλος Π. Παπαναστασίου. Είτα έξελέξατο τό συμβούλιον 
αντιπρόεδρον, εις άντικατάστασιν τού άποβιώσαντος Φιντικλέους, 
τόν σύμ.βουλον καί πρώην ταμίαν τής Εταιρείας Γ. Νικολαίδην 
καί έκάλεσεν εις άναπλήρωσιν τής δευτέρας οϋτω κενωθείσης 
θέσεως συμβούλου τόν δεύτερον άναπληρωτικόν Δ. Μακκάν.

Καταρτισθέν ούτω καί συυ.πληρωθέν τό συμβούλιον ήλπιζεν 
ότι θά ήδύνατο πλέον νά προβή άπροσκόπτως εις τά πολλά καί 
επίπονα τό κατ’άργάς έ'ργα’αΰτού πράς εφαρμογήν τού νέου τής 
Εταιρείας οργανισμού" άλλ’ έν τή συνεδρία αυτού τής 29 Δε
κεμβρίου 1894 υπεβλήθη έγγραφον τού γραμματέως τής 'Εται
ρείας έχον ούτως:
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Προς τον κ. Δηριοσθ. Τσιβανόπουλον, Πρόεδρον 
της έν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας

Άζιότι/ts κύριε,

Ααμβάνω την τιμήν νά υποβάλω ύμΐν διά του παρόντος την 
άπό της Γραμρ-ατείας της έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εται
ρείας παραίτησίν μου και σας παρακαλώ νά πιστεύσητε ότι δια- 
τελώ τιμών υμάς έξαιρέτως

Στέφανος Α. Κοτμανουδης.

Πολύς έγένετο, ώς είκός , λόγος έν τώ συμβουλίω περί της 
προς παραίτησίν άποφάσεως ταύτης του γραμμ.ατέως. Είς τών 
συμβούλων άνεκοίνωσεν, ότι εις την άπόφασιν ταύτην προέβη ό 
γραμματεύς άγανακτών έπΐ τη εϊσόδω εις τό συμβούλιον του 
πρώτου άναπληρωτικοΰ συμβούλου, μεθ’ ού δεν έδύνατο νά συν- 
εργάζηται. Άλλ’ ό λόγος ούτος της παραιτήσεως δύναται νά έ'χη 
σχέσιν οΰχί προς τά έ'ργα καί την δικαιοδοσίαν τού συμ.βουλίου, 
άλλά προς την συνέλευσιν τών εταίρων, ής αΐ άποφάσεις είνε σε
βαστά! καί άνέκκλητοι. Τό συμβούλιον άναγνωρίζον όμοφώνως 
τάς μεγάλας υπέρ της Εταιρείας έργασίας του Στ. Κουμανούδη 
έΟλίβη έπί τη πρός παραίτησίν προθέσει του, άνέθηκε δέ είς τον 
πρόεδρον νά παρακαλέση αυτόν νά μή έμμείνη έν τη άποφά- 
σει του, άλλά νά εξακολούθηση παρέχων τώ συμβουλίω την πο
λύτιμον αύτοΰ συνεργασίαν καί κατά την νέαν ταύτην της Ε
ταιρείας περίοδον. Άλλά καί εις την παράκλησιν ταύτην καί εις 
δευτέραν παράκλησιν γενομένην αΰτώ, κατ’ άπόφασιν του συμ
βουλίου, ΰπά τριμελούς έπιτροπής,ό Στ. Κουμανούδης άντέταξεν 
άπόλυτον άρνησιν, δηλώσας ότι εμμένει έν τη παραιτήσει του.

Τό συμβούλιον προέβη, καθ’ ο είχε καθήκον, εις την εφαρμο
γήν του ’Οργανισμού. Άποδεχθέν την παραίτησίν του Στ. 
Κουμανούδη έξελέξατο γραμματέα τόν σύμβουλον Π. Καββα- 
δίαν, γενικόν έ'φορον τών άρχαιοτήτων. Συγχρόνως άπεδέξατο 
τάς παραιτήσεις καί δύο συμβούλων, τών Δ. Φιλιού καί Ί. Σβο- 
ρώνου, καί έκάλεσεν εις πλήρωσιν μιας θέσεως τόν τρίτον άνα-
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πληρωτικόν Ν. Πολίτην, δστις όμως έδήλωσεν Ιγγραφως τφ 
Προέδρω ότι παραιτεϊται το δικαίωμα τοΰτο. Πρός πλήρωσιν 
των κενωθεισών οΰτω τριών θέσεων συμβούλων θέλετε κληθή έν 
κχιρφ ίνα έκλέζητε νέα μέλη.

Οΐ άποτελοΰντες νΰν τό συμβούλιον, έμμένοντες έν τη θέσει, 
ην ή εύμ.ενής υμών ψήφος ώρισεν αύτοΐς, καί εργαζόμενοι έκα
στος κατά το ένόν, έλπίζουσιν ότι θέλουσι δυνηθή νά έκπληρώ- 
σωσι τό καθήκον των.

Ταΰτα είνε, κύριοι, τα. γενόμενα πρός έπιψήφισιν του νέου 
’Οργανισμού της Εταιρείας καί προς συγκρότησιν του ενώπιον 
υμών παρουσιαζομένου σήμερον συμβουλίου. Μεταβαίνομεν τώρα 
εις την έ'κθεσιν τών πεπραγμένων τής Εταιρείας. Καί πρώτον ό 
λόγος έστω περί εταίρων.

Νέοι εταίροι ένεγράφησαν έν τφ μητρφφ κατά, τό έτος 1894 
15. Τών παλαιών δ’ εταίρων άπεβίωσαν οΐ Ευστράτιος Καλό- 
παις εκ Θηβών, (άνήρ ζηλωτής τών τής ’Αρχαιολογίας, πολ- 
λαχώς γενόμενος χρήσιμος υπέρ τών άρχαιοτήτων τής ιδιαιτέρας 
αύτοΰ πατρίδος), Παν. Παυλίδης, καθηγητής του Έθν. Πανε
πιστημίου, Βασ. Οίκονομ.ίδης, Νικ. Μοσχάκης καί Th. Ludlow 
(έν ’Αμερική). Κατά τάς άρχάς του αύτοΰ έτους άπεβίωσεν 
είσέτι 6 εταίρος Habbo Lolling, άνήρ τών γενναιότατων εργα
τών τής ’Αρχαιολογικής επιστήμης. Γερμανός τήν καταγωγήν ό 
Lolling έγκατεστάθη παρ’ ήμϊν ποο εικοσαετίας καί διέτριψε 
περί τοπογραφικάς καί ιδίως επιγραφικής μελέτας. Τά περί το
πογραφίας τής Ελλάδος δημοσιεύματα αύτοΰ, αΐ πρός έκδοσιν 
τοΰ Corpus Inscriptionum έργασίαι αύτοΰ, ή έκτακτος αύτοΰ 
εμπειρία περί τήν άνάγνωσιν τών έπιγραφικών κειμ.ένων καί αΐ 
έργασίαι αύτοΰ πρός ίδρυσιν τοΰ παρ’ ήμιν ’Επιγραφικού Μου
σείου, εις ού τήν υπηρεσίαν προ οκταετίας είχε προσληφθή ύπά 
τής κυβερνήσεως, ταΰτα πάντα τον έν τή ακμή τής ηλικίας του 
άποθανόντα Lolling:κατέστησαv πολύκλαυστον.

Ένταΰθα δέ τοΰ λόγου γενόμενοι δέον νά μνημ.ονεύσωμ,εν καί 
του θανάτου έπιτιμίου εταίρου τής Εταιρείας ημών, τοΰ έν τώ 
Πανεπιστημίω τοΰ Μονάχου καθηγητοΰ τής ’Αρχαιολογίας Ερ
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ρίκου Brunn , τοΰ κορυφαίου των αρχαιολόγων των ήμετε'ρων 
χρόνων. Εύλογοΰντες την μνήμην του Brunn ημείς οί “Ελληνες 
άποτίνομεν αύτω ιδιαίτατα φόρον εύγνωμοσύνης ώς μαθηταί 
προς διδάσκαλον, διότι πάντες σχεδόν οί νεώτεροι ήμεϊς,οσοι περί 
την ’Αρχαιολογίαν διατρίβομεν, παρά τφ Brunn έμαθητεύ- 
σαμεν.

"Αλλου δέ άνδρός ό θάνατος καιρίως επληξε την ήμετέραν 
Εταιρείαν. Ληγοντος τοΰ έτους άπεβίωσεν ό ϋπυρόδων 
Φοντοκλής, καθηγητής έν τώ Έθνικώ Πανεπιστημ.ίω καί άπό 
τεσσαράκοντα περίπου ετών διατελών συνεχώς αντιπρόεδρος της 
Εταιρείας. 'Ο θάνατος τοΰ Φιντικλέους είνε διά την Εταιρείαν 
ήμ.ών μεγάλη καί ανεπανόρθωτος απώλεια. Ούδέν σχεδόν εργον 
έξετε'λεσεν ή Εταιρεία κατά τά μακράν τοΰτο χρονικόν διάστημα 
άνευ της κατά τό μάλλον καί ήττον συμμετοχής του Φιντι- 
κλε'ους. Τάς έν Άθήναις γινοριε'νας άνασκαφάς τακτικώτατα 
παρηκολούθει συνεχώς διατελών ρ/,ε'λος της έπιστατούσης αύτάς 
επιτροπείας' τάς δ’ έν ταϊς έπαρχίαις , ών πολλαί τη πρωτο
βουλία αύτοΰ έγίνοντο, έν τοϊς πρώτοις έ'σπευδεν αύτάς νά έπι- 
σκέπτηται, ούτε κόπων ούτε δαπάνης φειδόμενος, μεγάλην προσ- 
κτώριενος οΰτω πείραν,έξης πολλά ωφελούντο οί έν τώ συμβου- 
λίω συνάδελφοι αύτοΰ, οσάκις έπρόκειτο νά άποφασίσωσί τι περί 
σχετικών πρός τά έ'ργα ταΰτα ζητημάτων. Ό Φιντικλης ήτο ή 
προσωποποίησις, δυνάμεθα νά εΐπωμεν, τοΰ υπέρ της σωτηρίας 
τών αρχαιοτήτων αύστηροΰ δικαίου. 'Οσάκις έπρόκειτο νά άπο- 
φασισθη ή αγορά αρχαιολογικού τίνος τόπου καί νά όρισθη ή 
τιριη αύτοΰ, αύτός, ό άδε'καστος καί άκαρ/,πτος Φιντικλης, ήτο 
πάντοτε το πρωτεύον μέλος τής πρός τοΰτο επιτροπείας. “Οταν 
δ’ άνηγγέλλετο καταστροφή άρχαίου μνημείου, τυμβωρυχία ή 
άρχαιοκαπηλεία τις, ό Φιντικλης ήτο ό ρηγνύων φωνήν διαμαρ
τυρίας καί κατάρας. Τοιούτος ήτο ό άντιπρόεδρος τής Εται
ρείας ήμ.ών , όν έν συντριβή καρδίας ώδηγήσαμεν πρά ολίγων 
ημερών εις τόν τάφον.

Καί άλλου δέ άνδρός φιλογενοΰς, άναγεγραμμένου έν τή 
στήλη τών εύεργετών τής Εταιρείας, τοΰ έν Μασσαλίρι Στεφά
νου Ζαφειροποόλου, μνημονευτε'ος ένταΰθα ό θάνατος.
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Uspi τών έν *Α{ΐ.οργώ άναοκαφών

Πέμπτη τέλος άνασκαφή έγένετο έν Άμοργώ ύπό του έφο
ρου αρχαιοτήτων Χρήστου Τσούντα, ού ή έ'κθεσις έχει ούτως :

α Είκοσι καί εξ ήμέρας ρ,όνον είργάσθημεν έν Άμοργώ καί δι’ 
ολίγων έργατών, ανάλογα δέ πρός την καταβληθεΐσαν εργασίαν 
υπήρξαν καί τα άποτελέσματα των άνασκαφών. Εύρομεν πρώ
τον ικανά τον άριθμόν πήλινα αγγεία, όμοια των όποιων ή δεν 
ΰπάρχουσιν έν ταΐς συλλογαΐς ήριών ή, αν ύπάρχωσιν,είναι άγνω
στου προελεύσεως. ’Έπειτα εΰροριεν πέντε μαρμάρινα ειδώλια, 
λόγχας τινάς χαλκάς, έν έγχειρίδιον όμ,οίως χαλκοΰν, δύο μικρά 
μαρμάρινα αγγεία καί άλλα τινά μικρά κτερίσματα— πάντα 
έποχής άρχαιοτάτης. Πλήν τούτων άνεκαλύφθησαν έν τάφοις 
ύστερωτέροις άγγεία τινά πήλινα πρωτοκορινθιακοΰ ρυθμού καί 
έν πήλινον είδώλιον γυναικός καθημένης.

Ή σπουδαιότης όμως των έν Άμοργώ άνασκαφών δεν έγκει
ται εις τα ευρήματα καθ’ Ιαυτά- αί άνασκαφαί αύται άποτε- 
λοΰσι την άρχήν γενικωτέρας έξερευνήσεως τών έν ταΐς νήσοις 
σωζομένων λειψάνων τού παναρχαίου νησιωτικού πολιτισμού , 
ένεκα τούτου δ’ έ'χουσιν άξίαν, ήτις μόνον βραδύτερον δύναται 
να γείνγ) καταφανής».

Χρ. Τςουντας

Αλλα δέ σπουδαία έ'ργα έξετέλεσε τό συμβούλιον καί έξακο- 
λουθεϊ εκτελούν, δυο, το μέν έν τώ Παρθενωη τό δέ έν τή Morrj 
Χον άαψγίου.

Μετά τους γενομένους κατά τό λήξαν έ'τος σεισμούς μ.ετά δέους 
ηκουσθη και υφ ημών τών έν Έλλάδι καί υπό τού έ'ξω πεπολι- 
τισμένου κόσμου, ότι, βλαβέντων μελών τινων τού Παρθενώνος, 
κινδυνεύει το περιφανές τούτο τής ελληνικής μεγαλοφυίας μνη- 
μείον. Το συμβουλιον έ'σπευσεν ευθύς νά παρακαλέσν) την κυβέρ- 
νησιν νά προβή δαπάναις τής Εταιρείας εις τάς άναγκαίας έρ-
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γασίας προς στερέωσιν του οικοδομήματος. Άλλ’ επιτροπεία έζ 
αρμοδίων καί εμπείρων μηχανικών διορισθεισα ύπδ της κυβερ- 
νήσεως, ΐνα άποφανθή τίνα τα προς τον σκοπόν τούτον εκτελε
στέα έργα, διαφωνήσασα δύο αντιθέτους προέτεινε γνώμας, ώστε 
ή κυβέρνησις, έν άπορίς διατελοΰσα περί του πρακτέου, προσε- 
καλέσεν Ικ Γερμανίας διαπρεπέστατον αρχιτέκτονα, τον Ιν Καρλσ- 
ρούγι καθηγητήν ’Ιωσήφ Durm, ΐνα ερχόμενος ενταύθα άπο
φανθή τί το πρακτέον καί άναλάβγ προς τούτοις, εΐ δυνατόν 
αύτώ, καί την διεύθυνσιν των εκτελεστέων έργων. Ό καθηγη
τής ούτος άφίκετο ήδη καί έπελήφθη των εργασιών του. Δια τό 
έργον τοΰτο έδαπανήθησαν μέχρι τοΰδε μόνον δρ. 1346 προς 
κατασκευήν (διά τού τμήματος τών Δημοσίων’Έργων) τών πρός 
έζέτασιν του οικοδομήματος αναγκαίων ικριωμάτων.

Οΐ αυτοί σεισμοί του παρελθόντος έ'τους έβλαψαν σπουδαίως 
καί τον έν Δαφνίφ βυζαντινόν ναόν, ώστε πρός στιγμήν έλήφθη 
ή άπόφασις νά άποσπασθώσι τών τοίχων του ναοΰ τά μωσαϊκά 
καί νά προσκολληθώσιν αλλαχού που πρός σωτηρίαν αυτών. Το 
συμβούλιον δεν έδίστασε νά προβή εις τάς αναγκαίας δαπάνας 
ΐνα ύποστηρίξτ) τό οικοδόμημα ούτως, ώστε νά δύνανται νά μεί— 
νωσι τά μωσαϊκά έν τή οίκείς θέσει. Διττόν δ’ήτο τό έκ τής ένερ— 
γειας ταύτης του συμβουλίου όφελος, τό μέν έσώζετο αυτός ό 
ναός άρτιος, τό δε τά μωσαϊκά έμενον έν τή άρχική αυτών θέ
σει, οθεν καί μόνον είνε δυνατόν ταΰτα νά έμφανίζωνται τφ 
θεατή έν τή προσηκούση μεγαλοπρεπείς καί αρμονία. Αί μέν πρός 
στερέωσιν τών μωσαϊκών έργασίαι γίνονται ΰπό του διακεκριμέ
νου έκ Βενετίας μουσεκοτοΰ Φραγκίσκου NOVO' αΐ δέ πρός ύπο- 
στήριξιν του οικοδομήματος διευθύνονται ΰπό τριμελούς έπιτρο- 
πής καί ιδίως ΰπό τού άρχιτέκτονος Εΰγ. Τρούμπ. Διά τό έργον 
τούτο έδαπανήθησαν δρ. 14669.

"Αλλα δέ τινα έργα τής Εταιρείας μετά τών σχετικών δα
πανών βλέπετε έν τφ ύπ’ όψιν 'Υμών έντύπιρ ίσολογισμφ τού 
έτους 1894. Τον ύπό τού έμμισθου ταμίου τής Εταιρείας Κ. 
Τσακωνοπούλου συνταχθέντα τούτον ισολογισμόν θέλει άναπτύξει 
Ύμΐν, ευθύς μετ’ ολίγον, έντολή τού συμβουλίου, ό έκ τών με
λών τής οικονομικής έπιτροπείας Δ. Μακκάς.
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Άρχαία ήγοράσθησαν κατά τό ληξαν έτος άντί δρ. έν δλω 
3,104 ολίγα, ών 85 νομίσματα (άντί δρ. 2,004), ήτοι 2 
χρυσά (1 αίτωλικης Συμμαχίας, 1 Κώνσταντος Β'), 40 άργυρέ 
καί 43 χαλκά, ελληνικά αύτόνορια καί αύτοκρατορικά. Των 
άλλων αρχαίων άξιολογώτερα εινε λαιμός χαλκης οίνοχόης ενεπί
γραφος, έξ ’Ολυμπίας, κάτοπτρον χαλκουν καί άγγεϊον πηλινον 
έξ Αίγίνης.

Των έν τω Μουσείψ δέ της Εταιρείας άρχαίων έξηκολούθη- 
σεν ή εις το Κράτος παράδοσις καθ’ δλον τό έτος. Υπολείπονται 
νυν προς παράδοσιν τα έξης:

α') ’Ικανά άρχαϊα διαφόρων υλών τό πλεϊστον πήλινα (άγαλ- 
μάτια κολοβά καί αγγείων ή σκευών θραύσματα) καί ηττονος λό
γου άξια, πλην ολίγων, προερχόμενα τό πλεϊστον έξ άνασκαφών 
της Εταιρείας έν ’Αττική καί Βοιωτία:.

β') Περί τά 165 μάρμαρα καί γλυπτά.
γ') Τά νομίσματα όσα συνελέγησαν άπό της έν έτει 1887 γε- 

νομένης παραδόσεως εις τό Νομισματικόν Μουσεϊον έξ αγοράς, 
δωρεών καί άνασκαφών της Εταιρείας, καί οΐ μ.ολύβδινοι τύποι. 
Είνε δέ τά νομίσματα ταΰτα: 6 χρυσά, 113 άργυρά, 2,703 
χαλκά καί έκ κράματος, 508 τουρκικοί παράδες. Τό δλον 3,330.

Ή Βιβλιοθήκη της 'Εταιρείας ηύξηθη κατά τόμους καί φυλ
λάδια 114 ( ών τό πλεϊστον συνέχειαι) έξ άγοράς καί δωρεάς η 
άνταλλαγης.

Της 'Αρχαιολογικής Έφηιιερίόος έξεδόθησαν ηδη τά τρία 
τεύχη, μετ’ όλίγας δ’ ημέρας έκδίδεται καί τό τέταρτον. Γνω
στόν δέ τυγχάνει ήμϊν δτι μετά τάς γενομένας παρατηρήσεις 
υπό της επί τών λογαριασμών του 1892 εξελεγκτικής επιτρο
πείας περί της μη τακτικής έκδόσεως της έφημερίδος ταύτης, 
ανέλαβε την φροντίδα τών περί την έκδοσιν αύτης πενταμελής 
έκ μελών του συμβουλείου έπιτροπεία, τοΰ Κ. Μυλωνά όρισθέν- 
τος έκδοτου αύτης, αύτοϋ δηλ. τοΰ καί άλλοτε διατελέσαντος 
εκδότου της Έφημερίδος, κατά τά δύο πρώτα έτη της κατά 
την τρίτην περίοδον (κατά τά έτη 1883 καί 1884) έκδόσεως 
αύτης. Άνέλαβε δέ την έπιμέλειαν καί έκδοειν της Έφημερίδος 
ή ρηθεϊσα έπιτροπεία δωρεάν, ούχί έπί τί) κεκανονισμένν) τέως
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αμοιβή, έξ ού οικονομία έγένετο έν τώ ταμείω τής Εταιρείας 
κατά τα έτη 1893 και 1894 δρ. 1600.. Καί τό μεν εργον των 
λοιπών μελών της επιτροπής, τών μέν περί τον έλεγχον τών προς 
δημοσίευσιν υποβαλλόμενων άρθρων τών δέ περί τών έλεγχον τών 
γενομενών δαπανών ασχολούμενων, δεν εΐνε σχετικώς βαρύ.’Επί- 
πονον όμως λίαν είνε τό του έκδοτου έργον. Διά τοΰτο δίκαιος 
έπαινος οφείλεται τώ Κ. Μυλωνρί δωρεάν άναλαβόντι καί μέχρι 
τοΰδε έζακολουθοΰντι την έκδοσιν της Έφημερίδος.

Καί ταΰτα μέν είνε τά κατά τό ληξαν έτος πεπραγμένα. Τό 
συμβούλιον όμως φρονεί ότι δέν δύναται ένταΰθα νά καταπαύσν) 
τόν λόγον. Πρώτον αυτό συμβούλιον έκλεγέν όπως έφαρμόση τόν 
νέον ’Οργανισμόν της Εταιρείας νομίζει ότι έχει καθήκον νά 
έκθέστρ ύμΐν τάς σκέψεις του περί τών έργων, εις ά θέλει στρέψει 
την προσοχήν του κατά τά άρξάμενον έτος. Πρε'πει δέ νά γνωρί- 
ζωσιν οί έταϊροι τίνα τά έπιχειρητέα έργα, διότι ή έκτέλεσις τών 
έργων τούτων έςαρταται έκ του προϋπολογισμού, εις ού την ψή- 
φισιν θέλετε συνεργασθή, κατά τόν ’Οργανισμόν, καί 'Υμείς έκλέ- 
γοντες μετά δεκαπέντε άπό σήμερον ήμέρας πενταμελή προς 
τούτο επιτροπείαν.

Ή ΰποστήριξις τού κινδυνεύοντος Παρθενώνος καί ή έξακο- 
λούθησις τών πράςστερέωσιν τού ναού καί τών μωσαϊκών τού Δα
φνιού εργασιών θέλει άποτελέσει τό κύριον μέλημα τού συμβουλίου. 
’Αλλά τάς πρός Ιπιτήρησιν τών αρχαίων μνημείων εργασίας του 
δέν δύναται τό συμβούλιον νά περιορίση εν τοΐς ρηθεϊσι μόνον 
έργοις. Δέν άγνοεϊ ότι τό έτερον τών αριστουργημάτων τού ’Ι
κτίνου ό περιλαμπής ναός τού ’Απόλλωνος έν Φιγαλόγ έξ ίσου, 
ώς καί ό Παρθένων, καί ίσως πλέον τι κινδυνεύει' ούδ’ είνε δυ
νατόν νά μη συγκινήται έκ τής θλιβεράς καταστάσεως, έν ή δια- 
τελεϊ μνημεϊον ΰψίστης εθνικής καί ιστορικής σημασίας, ό Λέων 
τής Χαιρωνείας, ούδ’ έκ τού ότι την κατάστασιν ταύτην τού 
περί ού ό λόγος μνημείου προβάλλουσι ξένοι σοφοί ώς παράδειγμα 
τής περί την συντήρησιν τών προγονικών κειμηλίων αναλγησίας 
ήμών. ’Άπορον αληθώς είνε ότι,έν ω ή σήμερον Ελλάς προ το- 
σούτων ήδη ένών ήλευθερώθη έκ τής δουλείας,δέν έσπευσε μέχρι

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:00:16 EEST - 18.237.180.167



— 26 —

τοΰδε νά άποδώση δικαιοσύνην εις την μνήμην των εύγενών εκεί
νων Θηβαίων νεανιών, οίτινες ήρωϊκώς μαχόμενοι υπέρ της πα- 
τρίδος έπεσον έν Χαιρωνεί^ι τελευταίοι μάρτυρες της ελληνικής 
ελευθερίας. Ή άναστήλωσις του Λέοντος της Χαιρωνείας εϊνε 
έργον,όπερ καί την Εταιρείαν καί το έθνος θέλει δοξάσει.

Τό συμ,βούλιον σκέπτεται πρός τούτοις νά έπεκτείνν) τά άνα- 
σκαφικά έργα της Εταιρείας. ’Όχι μόνον αί του λήξαντος έτους 
άνασκαφαί πρέπει νά συνεχισθώσιν άλλα καί νέων έργων πρέπει 
νά γείνγι έναρξις. Ή ’Ερέτρια, ή Τάναγρα καί άλλα τινά μέρη 
της Ελλάδος ίκανάς εϊσέτι παρέχουσιν ελπίδας επιτυχών άνα- 
σκαφών. Μέγα όμως άνασκαφικόν έργον έχει νά εκτελέσν) ή 
Εταιρεία ήμ.ών έν αύταΐς ταϊς Άθήναις. Τό Όλυμπιεΐον sivg 
εϊσέτι άνέπαφον, αί παρά την Στοάν του Άττάλου καί αί κατά 
την 'Αγίαν Τριάδα άνασκαφαί δεν έπερατώθησαν. Αύταί δέ αί 
μεγάλαι άνασκαφαί της Άκροπόλεως, αΐτινες κατά την ομολο
γίαν ξένων σοφών ηνεγκαν εις φώς τά σπουδαιότερα αρχαιολο
γικά ευρήματα της ληγούσης έκατονταετηρίδος, αύταί, λέγω, αί 
άνασκαφαί δεν δύνανται νά έκληφθώσιν ώς περατωθεΐσαι, !φ’ 
όσον δεν ανασκάπτεται 6 έκτος τών τειχών, κατά την αρκτικήν 
κλιτύν χώρος. Έν τω χώρω τούτω Θά γείνωσι πιθανώς ευρή
ματα καταπεσόντα έν τοϊς πάλαι χρόνοις άπό τής Άκροπόλεω? 
καί θά άποκαλυφθώσιν ιερά καί άλλα οικοδομήματα, δι’ ών θά 
λυθώσιν ίσως τά φλέγοντα νΰν ζητήματα περί τής τοπογρα
φίας τής αρχαίας πόλεως.

Έκτελοΰσα τοιαύτας άνασκαφάς ή Εταιρεία ήμ,ών ού μόνον 
συντελεί εις προαγωγήν τής αρχαιολογικής έπιστήμ.ης έαυτήν τε 
καί τό έθνος δοξάζουσα, ού μόνον πλουτίζει δαψιλώς τό ’Εθνι
κόν ημών Μουσεϊον, αλλά καί εις καταδίωξιν τής την Ελλάδα 
λυμαινομένης άρχαιοκαπηλείας συμβάλλεται. Έδείχθη έκ τής 
πείρας OTt αί στρατιωτικαί καί άστυνομικαί άρχαί δεν δύνανται 
νά καταπολεμήσωσι τάς πανταχοΰ του Κράτους καθ’ ημέραν γι- 
νομένας άνασκαφάς καί τυμβωρυχίας. Μόνον αν σπεύσγι ή Εται
ρεία νά ένεργήση άνασκαφάς έν τοϊς ύπό τών τυμ-βωρύχων λυ- 
μαινομένοις άρχαιολογικοΐς τόποις, θέλει δυνηθή νά σώσγι τά 
καθ’ έκάστην λαθραίως έξορυσσόμ.ενα καί εις τό έξωτερικόν άπεμ-

_________________
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πολώμενα κειμήλια της αρχαίας τέχνης. Τότε οί άρχαιοκαπη- 
λοΰντες δεν θα εύρίσκωσι γόνεραον εις ευρήματα έδαφος, κατ’ α
κολουθίαν δεν θα. δύνανται πλέον να άσκώσιν επάγγελμα, όπερ 
εις αυτούς μέν μικρά σχετικώς κέρδη πορίζει, εις τό ήμέτερον 
όμως έθνος μεγάλην καί άνεπανόρθωτον ζημίαν προξενεί καί αί
σχος καί όνειδος προσάπτει.

Μετά τήν άνάγνωσιν της λογοδοσίας ταυτης ό έκ των 
μελών της Οικονομικής ’Επιτροπείας Δ. Μακκάς, έντολη 
τοΟ Συμβουλίου, άνέγνω τάδε :

Κύρια,

Κατά τά μέχρι τοΰ λήξαντος έτους κρατούντα έν τη ήμετέρς 
Έταιρείς μετά την ΰπό τοΰ γραμματέως άνάγνωσιν της έκθέ- 
σεως των ΰπό του συμβουλίου πεπραγμένων ό ταμίας της Εται
ρείας άποτελών μέρος τοΰ συμβουλίου ανέπτυσσε προφορικώς κατ 
άρθρον τον ύπ’ όψιν της συνελεύσεως ισολογισμόν καί τόν πίνακα 
της περιουσίας της Εταιρείας.

Αια, του έν ΐσχύι ήδη, ΰπό αίσιους οιωνούς, νέου ’Οργανι
σμού ημών ό ταμίας δεν εκλέγεται ΰπό τής συνελεύσεως έκ των 
εταίρων, αλλά διορίζεται ΰπό τοΰ συμβουλίου, εκτός των μελών 
αΰτοΰ, άνήρ ειδικός έχων ώρισμένα προσόντα και καταβάλλων 
επαρκή έγγύησιν, συγκεντροΐ δέ ούτος τήν χρηματικήν τής Ε
ταιρείας καί τοΰ λαχείου διαχείρισιν ΰπό τήν άμεσον έπιτήρησιν 
διμελοΰς οικονομικής επιτροπείας έκλεγομένης κατ’ έτος ΰπό τοΰ 
συμβουλίου έκ μελών αύ^οΰ. Καί ταμίαν μέν έχει νΰν ή ήμετέρα 
Εταιρεία άνδρα μακράς λογιστικής καί ταμειακής πείρας έγ- 
γυώμενον ύφ’ ολας τάς έπόψεις τήν ακριβή έκτέλεσιν τών ανατε
θειμένων αύτώ καθηκόντων, τόν κ. Κ. Τσακωνόπουλον, πρώην 
υποδιευθυντήν τοΰ γεν. Λογιστηρίου" ώς μέλος δέ τής οικονομι
κής έπιτροπείας, έντολή τοΰ συμβουλίου, λαμβάνω έγώ τόν λό
γον όπως δι’ ολίγων αναπτύξω ΰμΐν τά κατά τήν οικονομικήν 
διαχείρισιν τοΰ λήξαντος έτους.

Έχετε προ υμών, κύριοι, άναλυτικώτατον τόν ισολογισμόν 
τής 31 Δεκεμβρίου 1894 καί έν πάση δυνατή λεπτομερείς
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κατάστασιν τη; περιουσία; τη; Εταιρεία;, μετά ειδικού λ/σμοΰ 
τοΰ υπέρ των αρχαιοτήτων λαχείου καί πίνακο; παρουσιάζοντο; 
την έπελθοΰσαν αύξησιν τή; περιουσία; τη; Εταιρεία; έντό; τοΰ 
ετου; 1894. Δεν έχετε όμω; ΰπ’ όψιν υμών τον ύπο του Όρ- 
γανισριοΰ έπιβαλλόμενον απολογισμόν των εσόδων και εξόδων τή; 
διαχειρίσεω; του λήξαντο; ετου;, καί τούτο διότι έν τόσφ βρα
χεί διαστήματι χρόνου άφ’ ή; άνέλαβε την υπηρεσίαν αύτοΰ ό 
νέο; ταμία; δεν ήτο δυνατόν να. έξελεγχθή ή ακρίβεια των άπό 
τοΰ 1858 απολογισμών, έν οί; παρουσιάζονται άνωμαλίαι τινέ;, 
τυπικαί, ώ; φρονεί τό συμβούλιον, ώστε επί βάσεων ασφαλών 
νά καταρτισθή ό τοΰ 1894 απολογισμό;.

Αί έκ τοΰ υπέρ τών αρχαιοτήτων λαχείου εΐσπράξει; τή; Ε
ταιρεία; άπέβησαν κατά τό 1894 οσαι περίπου καί κατά τό 
προηγούμενου έ'το;, διότι καί κατά τά; δύο περιόδου; διετέθησαν 
σχεδόν όλα τά έκδοθέντα γραμμάτια. Έμεινεν οΰτω καθαρά εί; 
την Εταιρείαν ώφέλεια μετά την άφαίρεσιν πάντων τών εξόδων : 
κατά μέν την πρώτην εξαμηνίαν τοΰ 1894 Δρ. 51,744.08
κατά δέ την δευτέραν εξαμηνίαν τοΰ 1894 » 51,646 86

ήτοι έν όλω Δρ. 103,890.94 
ενώ αί τοΰ 1893 είσπράξ. καθαραί άνήλθον εί; » 102,859,47

Ή τοΰ άρξαμένου ετου; ωφέλεια τή; Εταιρεία; έκ τοΰ λα
χείου εύελπιστοΰμεν, ότι θά άποβή άνωτέρα τών προηγουμένων 
ετών, διότι διά τοΰ νέου Όργανισμοΰ δεν θά έπιβαρύνηται πλέον 
ή μερί; αΰτη μέ ποσοστά,πληρωνόμενα τέω; εί; τον διαχειριστήν 
τοΰ λαχείου τον καί ταμίαν τή; Εταιρεία;, καί διότι αύστηρώ; 
καθωρίσθη,όπω; εί; τό έξή; τό αντίτιμου τών έκτο; τή; Έλλά- 
δο; πωλουμένων κλήρων είσάγηται εί; τό ταμείου τή; Εταιρεία; 
ολόκληρον εί; χρυσόν.

Αί έκ τακτικών καί έκτακτων εισφορών τών εταίρων εΐσπρά- 
ξει; κατά τό 1894 άνήλθον εί; δρ. 4,441.75 έν αι; περιλαμ
βάνεται καί ή έκ μάρκων 200 εισφορά άνωνύμου εύγενοΰ; κυρία; 
έκ Κολωνία; ώρισμένη; διά την επισκευήν τοΰ Παρθενώνο;, Αί 
τοΰ προηγουμένου ετου; τακτικαί, έκτακτοι καί είδικαί είσφοραί 
είχον άνέλθει εί; δρ. 7,005.90.

Έκ τόκων χρεωγράφων, καί ώρισμένω; έκ τών 56 μ-ετοχών
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τής ’Εθνικής Τραπέζης, των 46 ομολογιών τοΰ παγίου δανείου 
καί των 10 λαχειοιρ. όμ.ολ. της Έθν. Τραπ. μετά μικρού πο
σού έκ τόκων άλληλοχρε'ων λ/σμών παρά τη Βιομηχανική Τρα- 
πέζη, είσέπραξεν ή Εταιρεία κατά το 1894 δρ. 7,406.70, ένφ 
κατά τό προηγούμενον έτος είσέπραξε δρ. 10,000.

Αί έκ του λαχείου εισπράξεις — ενταύθα σημειοΰνται αύται 
ακαθάριστοι — τφ 1894, μετά τινων καθυστερουμένων των έτών 
1892 καί 1893, άνήλθον εις δρ. 199,932.12, ένφ αί τοΰ 1893 
μετά τινων επίσης καθυστερουμένων των έτών 1891 καί 1892 
ειχον άνέλθει εις δρ. 203,350,90.

Έκ της Άρχαιολ. Έφημερίδος καί τευχών Πρακτικών πα
ρελθόντων έτών είσέπραξεν ή Εταιρεία κατά τό λήξαν έ'τος δρ. 
1,274.80, ένώ κατά τό 1893 αί έξ αυτών εισπράξεις ειχον 
είχον άνέλθει εις δρ. 3,174.10.

Έξ ενοικίων της έν Κηφισιρί οικίας είσέπραξεν ή ’Εταιρεία 
καί κατά τό λήξαν έτος δρ. 200 όσαςκαί κατά τό προηγούμενον.

’Τπό τόν τίτλον άπρόβλεπτα σημειοΰνται κυρίως έν τώ ισο
λογισμοί όσα εΐσέπραξεν ή Εταιρεία έκ νομισματικής διαφοράς 
τών τόκων τών ομολογιών τοΰ παγίου δανείου καί τών λαχειοφ. 
ομολογιών τής Έθν. Τραπ., έκ νομισματικής διαφοράς τών εις 
τό έξωτερικόν πωληθέντων γραμματίων τοΰ λαχείου τής β' εξα
μηνίας τοΰ 1893 καί τών δύο εξαμηνιών τοΰ 1894 καί έκ νο- 
μισμ.ατ. διαφοράς τοΰ έκ φρ. χρ. 500 τιμ.ήματος συνδρομών έν 
τώ έξωτερικώ τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος, έν συνόλφ δρ. 
4,634.37, ένώ εις τόν ισολογισμόν τοΰ προηγουμένου έ'τους ή 
αυτή μερίς παρουσιάζει ποσόν δρ. 413.40.

Τοιαΰται κυρίως είναι αί εισπράξεις τής ήμετέρας Εταιρείας 
τοΰ έ'τους 1894 έν συγκρίσει πράς τάς τοΰ 1893.

Τά έξοδα δέ συνοψίζονται ώς άκολούθως :
Εις μισθούς προσωπικοΰ γραφείων δρ. 6,574.16, έξοδα γρα

φικής ύλης, χάρτην, τυπωτικά καί ταχυδρ. τέλη δρ. 2,599.70, 
βιβλιοθήκης έξ άγοράς βιβλίων καί δετικά αυτών δρ. 3,236.84, 
όμοΰ δρ. 12,510.70, ένώ τά αυτά έξοδα τοΰ 1893 είχον άνέλ- 
θει εις δρ. 11,543.20.
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Εις μισθούς προσωπικού μουσείων, του ενταύθα καί του έν 
Έλευσΐνι, δρ. 4,522.20 έναντι δρ. 5,425 του 1893.

Διά συγκολλήσεις καί άπεικονίσεις αρχαίων έδαπάνησεν ή Ε
ταιρεία κατάτδ 1894 δρ. 837.05, έναντι δρ.3,675.80 τω 1893.

Εις αγοράν αρχαίων κατά τδ λήξαν έτος δρ. 3,104 άπέναντι 
δρ. 4,241.30 κατά τδ προηγούμενον.

Εις άνασκαφάς εν γένει έδαπάνησε κατά τδ 1894 ή Εται
ρεία δρ. 18,208.60. Ένω κατά τδ 1893 δραχ. 47,308.05. 
Έδαπάνησε καί κατά τδ 1894 εις επισκευήν του έν Έλευσΐνι 
μ,ουσείου καί δΓ' αγοράν ένδς άγροΰ αυτόθι δρ. 17,265. Ένω 
κατά τδ 1893 πρδς τους αυτούς σκοπούς έδαπάνησε δρ. 1,674. 
Εις μισθούς εφόρων καί φυλάκων καί εις επιμίσθια εφόρων έδα
πάνησε κατά τδ 1894 ή Εταιρεία δρ. 13,296.90 άπέναντι 
δρ. 13,027.70 κατά τδ 1893.

Διά την Μονήν του Δαφνιού έδαπάνησε κατά τδ 1894 ή 
Εταιρεία δρ. 14,669.18 άφοΰ κατά τδ προηγούμενον έτος είχε 
δαπανήσει δρ. 4,716.30. Έδαπάνησε δέ κατά τδ λήξαν έτος 
δρ. 1,346 διά τήν κατασκευήν ικριωμάτων πρδς στερέωσιν του 
Παρθενώνος, ένφ κατά τδ προηγούμενον έτος είχε δαπανήσει 
πρδς άναστήλωσιν άρχαίων οϊκοδομ-ημάτων δρ. 6,220.39.

Τά έξοδα τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος δεν ύπερέβησαν 
κατά τδ 1894 τάς δρ. 5,663.20 ένφ κατά τδ 1893 ταΰταεί- 
χον άνέλθει εις δρ. 14,007.50.

Εις περισυναγωγήν καί μεταφοράν άρχαίων έδαπάνησεν ή Ε
ταιρεία κατά τδ 1894 δρ. 1,818.35 καί παρέσχε συνδρομήν 
τω έν Ήρακλείω τής Κρήτης Φιλεκπαιδευτική Συλλόγω διά 
τήν αγοράν καί μεταφοράν τής επιγραφής Γόρτυνος εις Ηράκλειον
δρ. 3,000.

Τέλος τά έξοδα τοΰ λαχείου κατά τδ 1894 άνήλθον εις δραχ. 
98,636.03. Ένω ταΰτα κατά τδ 1893 ήσαν δρ. 98,305.06.

Οΰτω ή περιουσία τής ήμετέρας Εταιρείας,ήτις κατά τήν 31 
Δεκεμβρίου 1893 άνήρχετο εις δρ. 363,567.59, άνέρχεται τή 
31 Δεκεμ.βρίου 1894 εις δρ. 404,103.79, φαίνεται κατ’ ακο
λουθίαν αύξηθεϊσα κατά δρ 40,536.20.Δεν είναι όμως καθ’ ολο
κληρίαν πραγματική ή φαινομένη αύξησις, καθότι δεν έγε'νετο
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μεταβολή έν τφ ίσολογισμφ εις την έκτίμησιν των χρεωγράφων 
αυτής άπό της 31 Δεκεμβρίου 1893. Ένφ υπάρχει εις τάς με- 
τοχάς τής ’Εθνικής Τραπέζης διαφορά έπί Ιλαττον δρ. 10,640 
προς διαφοράν εις τάς λαχειοφόρους ομολογίας τής Έθν. Τραπ. 
δρ. 790 καί εις τάς ομολογίας τοΰ παγίου δανείου δρ. 598 μό
νον έπί πλέον.

Είνε δε τό πλεϊστον ή περιουσία αυτή άγονος εις την Εται
ρείαν, διότι έκτος των μετοχών καί χρεωγράφων αυτής των άπο- 
φερόντων την σήμερον μικρόν εισόδημα, καί των μετρητών άτό- 
κως παρά τή ’Εθνική Τραπέζη δρ. 61,000.—
καί τών έν τώ ταμείο·) τής Έτ. τή 31 Δεκ. 1894 » 5,156.63,
άποτελεϊται έκτών ακινήτων όνομ.αστικής άξίας δρ. 67,449.99, 
εξ υπολοίπου προκαταβολής εις τό Δημόσιον δραχ. 86,861.42 
καί έκ τοΰ υπολοίπου χρέους του άποβιώσαντος ταμίου τής Ε
ταιρείας Π. Γιαννοπούλου δρ. 32,030.75.

Μετά την άνάγνωσιν τής έκθέσεως ταύτης έκάλεσεν δ 
Πρόεδρος τής Συνελεύσεως τούς έταίρους εις έκλογήν τής 
τριμελοΟς έξελεγκτικής τοΰ όποβληθέντος ίσολογισμοΟ 
Επιτροπείας. Ψηφισάντων έν όλου έταίρων 33 έξελέγησαν 
μέλη τής Επιτροπείας ταύτης οί Ν. Παπαλεξανδρής διά 
ψήφων 29, Πέτρος Κανάκης διά ψήφων 28 καί Κωνστ. 
I. Κυριάκος διά ψήφων 24.

Άπεφάσισαν άκολούθως οί έταϊροι ίνα κατά τήν τρίτην 
αύτών έτησίαν τακτικήν συνέλευσιν τήν γενησομένην τήν 
πρώτην Κυριακήν τοΰ προσεχοΟς μηνός Φεβρουάριου προ- 
βώσιν εις τήν έκλογήν τριών συμβούλων προς πλήρωσιν 
τών έν τφ συμβουλίου κενών.

Τούτων γενομένων ή συνεδρίασις διελύθη περί τήν με
σημβρίαν.
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