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τών δαπανών των «αναγόμενων εις έργασίαν καί υλικά. Οΰτω 
π. χ. ΰπό τον τίτλον ’Araffitayal ΈΛευσϊγος αναγράφεται δα
πάνη έκ δρ. 10,617.40 καί πας τις ηθελεν ύποθεσει, ότι ή δα
πάνη αΰτη άφορφ μόνον εις έργασίαν καί υλικά, ένώ έν τφ κον- 
δυλίιρ τούτιρ συμπεριλαμβάνονται καί μισθοί έπιστατών καί 
άλλων.

'Υπό τόν τίτλον Άρχαωίογικη ' Εφημέριο. φέρεται δαπάνη 
δραχμών 2,992 καί πας τις ηθελεν υποθέσει,ότι ή δαπάνη αυτή 

άφορδι εις άγοράν χάρτου, έκτύπωσιν καί τα παρόμοια, ένφ τό 
ποσόν τοΰτο είνε αί άμοιβαί της τριμελούς επιτροπής ΰπό την 
διεύθυνσιν της όποιας συντάσσεται καί τυπουται τό περιοδικόν, 
αί άμοιβαί τών συγγραφόντων τά άρθρα καί άλλαι τινές προσω- 
πικαί άποζημιώσεις.

Ή τριμελής επιτροπή ή έπιμελουμένη την έκδοσιν της ’Αρ
χαιολογικής Έφημερίδος άπολαμβάνει άποζημίωσιν δραχ. 200 
κατά φυλλάδιον. Τό καθ’ ημάς φρονοΰμεν, ότι θά ήτο προτιμ,ό- 
τερον ή άποζημίωσις αΰτη τών 200 δραχμών νά Ιδίδετο εις εν 
καί μόνον πρόσωπον καί τότε πιστεύομεν, ότι ή έκδοσις του πε
ριοδικού τούτου θά ήτο καί ταχυτέρα καί όμαλωτέρα.

Περαίνοντες άναγκαϊον θεωροΰμεν,ΐνα συστήσωμεν τοϊς Έταί- 
ροις την πραγματοποίησή τών προτάσεων τών γενομένων ΰπό 
τών εξελεγκτικών επιτροπών άπό του έτους 1886 καί ιδίως τών 
γενομένων ΰπό τών εξελεγκτικών επιτροπών του 1887 καί 1888.

Έν Άθήναις, τ5] 44r) Φεβρουάριου 1893.

II ΈζεΜγκζική ’Επιτροπή

I. Μαρκοπουλος 

Κωνςτ. I. Κυριάκος 

Κ. Φωςτηροπουλος

Ειτοι ο χ. Κ. Φωστηρόπουλος ζητήσας τόν λόγον άνέ- 
γνω έν δνόματι καί τοΟ τρίτου μέλους της Επιτροπής 
Κ. I. ΚυριακοΟ τάς έξης προς τό Συμβουλιον καί την 
Συνέλευσιν προτάσεις.
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Κύριε Πρόεδρε

Αί εξελεγκτικά.', εκθέσεις των προηγουμένων ετών, εις άς πα
ραπέμπει ή ήμετέρα, περιέχουσι πολλάς εύχετικάς προτάσεις, έξ 
ών καί αί κατωτέρω :

Α'.

«Εκτός των συνήθων συνελεύσεων να προσκαλώνται οΐ εταί
ροι καί έκτάκτως πρός άκρόασιν άρχαιολογικών διατριβών...»

«Να ίδρυθή αρχαιολογικόν διαγώνισμα, δι’ οΰ άναπτυχθή- 
σεται εύγενής τις άμιλλα τών δυναμένων να έργασθώσιν υπέρ 
τής επιστήμης.»

Παρωρμήθημεν ν’ άποσύρωμεν έκ τής λήθης τάς προτάσεις 
ταύτας, διότι έγνωμεν ευχαρίστως την προ ολίγων ημερών υπό 
τής Βουλής ψήφισιν νόμου περί αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως 
ιδιωτικών κτημάτων πρός άνεύρεσιν καί συντήρησή αρχαιοτή
των, δεν άμφιβάλλομεν δέ ότι εις τό μέτρον τούτο προέβη ή 
Κυβέρνησις συνεπείμ τών διηνεκών παραστάσεων του .συμβουλίου 
τής ήμετέρας Εταιρίας καί έπληρώθη ούτω ή διακαεστέρα ευχή 
τών φιλάρχαιων, επομένως άνασκαφαί θέλουσιν ένεργηθή σπου- 
δαϊαι καί δεν εΐνε άμ.φιβολία ότι θέλουσι φέρει εις φώς πλεϊστα 
θαυμαστά έ'ργα τών ήμετέρων προγόνων,περί ών θέλουσι συντάτ- 
τεσθαι αί προσήκουσαι εκθέσεις ύπό τών έπιστατούντων τάς εργα
σίας τών άνασκαφών έφορων’ άλλ’ όπως ούτοι καταβάλλωσι με- 
γαλητέραν επιμέλειαν έν τή συντάξει τών εκθέσεων των,καλόν είνε 
νά όρισθώσι χρημ.ατικαί άμοιβαί, ώς καί διά τά ώς ανωτέρω 
συστηθησόμενα αρχαιολογικά διαγωνίσματα, πολλοί δε τών ήμε
τέρων ΰπάρχουσιν ευτυχώς ικανοί καί εκθέσεις άρχαιολογικάς νά 
συντάξωσι καί εις τά στάδιον αρχαιολογικών ζητημάτων νά άπο- 
δυθώσιν εύπροσώπως. ΣυμπληροΟντες δέ την ιδέαν ταύτην προσ- 
τίθεμ-εν, ότι δέον νά παρακληθή ή Κυβέρνησις νά επιτρέψν] νά 
συνεδριάζωσιν αί τοιαΰται δύω-τρεϊς έτησίως συνελεύσεις τής 
Εταιρίας μας έν τινι τών αιθουσών τής Σιναίας ’Ακαδημίας, 
ήτις πρό πολλοΰ άποπερατωθεϊσα διαμένει άλως άχρησιμοποίη-
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τος. Να προσκαλή δε ό Ικάστοτε 'Υπουργός της Έκπαιδεύσεως 
τα μέλη των ένταΰθα ξένων αρχαιολογικών Σχολών, αΐτινες 
σχεδόν τάν αυτόν προτίθενται σκοπόν τής άνευρέσεως αρχαίων 
τής ελληνικής τέχνης, τους δημοσιογράφους, οΐτινες Θέλουν κρατή 
ένήμερον τό κοινόν διά τών εφημερίδων των κτλ. Νά παρακλη- 
Θώσι δέ άρμοδίως νά τιριώσι διά τής παρουσίας των τάς συνε
δριάσεις ταύτας αί A. A. Υ. οί Βασιλόπαιδες· ούτω δέ, δεν 
είνε άμφιβολία, Θέλει διεγερθή τό ενδιαφέρον του κοινού υπέρ 
τών εργασιών τής ήμετέρας Εταιρίας καί Θέλουσιν έμπνευσθή 
εις αυτό αισθήματα ύπολήψεως καί αγάπης πρός τά αριστουρ
γήματα τής ελληνικής τέχνης.

Β'.

« ’Επειδή σκοπός τής έκδόσεως τής ’Αρχαιολογικής Έφημερί- 
δος είνε ή εις όσον οΐόν τε εύρύτερον κύκλον τής τε ημεδαπής καί 
αλλοδαπής διάδοσις τήςγνώσεως τών αρχαιολογικών ημών πραγ
μάτων, μάλιστα δέ καί διά τής άπεικονίσεως τών άνακαλυπτο- 
μένων κειμηλίων τών ήμετέρων προγόνων, νομίζομεν σκόπιμον 

πρός τούτο την έλάττωσιν τής συνδρομ.ής, ήτις νά ήνε υποχρεω
τική διά τούς εταίρους.»

Συμμεριζόμενοι τάς ιδέας ταύτας φρονουμεν καλόν νά αΰξήσγι 
ή ετήσια συνδρομή τών εταίρων εις δρ. 20, καί νά δίδηται εις 
αυτούς δωρεάν ή ’Αρχαιολογική Έφημερίς, καθόσον έκ τής 
συνδρομής 7 μελών τής Εταιρίας μας εΐσπράττομεν νυν δρ. 56 
(τά δέ πολλά τών έτησίως έκδιδομένων τευχών συντελοΰσιν εις 
ΰπερπλήρωσιν τής αποθήκης), έν ω έκ τών ΰπερογδοήκοντα συν
δρομών τών εταίρων Θέλομεν εισπράττει δρ. 400.

Τάς υπομνήσεις καί συστάσεις ταύτας ύποβάλλομεν πρός τό 
Συμβούλιον, καί αν μέν έγκριθώσι παρ’ αύτοΰ, ας προκαλέση τάς 
δεούσας αποφάσεις τής Συνελεύσεως, έν έναντίγ περιπτώσει άς 

μένουν τά πράγματα όπως έχουν.

ΆΘήναι τ?ί 14 Φεβρουάριον 1893.

Κ. Φωςτηροποτλος 

Κωνςτ, I. Κυριάκος
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