
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Εν Άθήναις έν τφ Πανεπιστημίφ τή 26 ’Ιανουάριου 1886 
ημέρα Κυριακή, ώρα 1(Ε π. μ. συνελθόντων εταίρων 
πεντήκοντα εξ, προσεφώνησεν αύτούς 6 πρόεδρος Άλ. 
Κοντόσταυλος ώς έξης'

Ά£ιόημοο Κύρι,οί,

’Ασμένως λαμβάνω την τιμήν νά χαιρετίσω υμάς έξ όνόμ.ατος 
τοΰ συμβουλίου καί κατά τό νέον τοΰτο έτος καί ένταΰτφ νά 
ομολογήσω ύμΐν χάριτας διά την ενταύθα προσέλευσιν υμών, 
ήτις, γενομένη έν μέσω των σπουδαίων πολιτικών περιστάσεων 
εις τάς όποιας διατελοΰμεν καί αϊτινες τόσω βαθέως καί τόσω 
δικαίως συγκινοΰσι πάντας ημάς, άποδεικνύεμ εϊπερ τι καί άλλο, 
τον ζήλον καί την άφοσίωσιν υμών εις τον σκοπόν τής Εταιρίας.

Την λεπτομερή άφήγησιν των έργασιών αυτής κατά τό άρτι 
λήξαν έτος θέλετε ακούσει εΰθΰς αμέσως παρά τοΰ αξιότιμου 
γραμματέως του συμβουλίου, τοΰ όποιου την πλήρη μ,αθήσεως 
καί χάριτος ένταύτω ομιλίαν άκολουθοΰμ.εν ανέκαθεν πάντες μετά 
τόσης ηδονής.

’Αλλά ειδήσεις περί άπροσδοκήτων ούτως είπεϊν, τουτέστι περί 
άπροόπτως πως έπερχομένων αρχαιολογικών ανακαλύψεων καί 
τοιαύτας οΐας άλλαι έρευνητών τής άρχαιότητος έργασίαι έκ δια
λειμμάτων παρέσχον, δεν θέλετε ακούσει, διότι τοιαύτας, κατά
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γενικόν κανόνα τουλάχιστον, δεν δύνασθε επί του παρόντος ετι 
καί έν οσφ τά μέσα της Εταιρίας εχουσιν ώς νυν, ν αναμένητε 
παρ ’ημών.

Καί όντως, αξιότιμοι Κύριοι, εις τούς άλλους τούτους ερευ- 
νητάς, είτε επιστημονικά ιδρύματα, είτε ίδιώται ούτοι τυγχα- 
νουσιν, είναι έπιτετραμμένον να επιδίδονται εις παρακεκινδυνευ- 
μενας ώς προς τό αποτέλεσμα εργασίας , διότι στάδιον απεριό
ριστον τής ένεργείας αυτών είναι ή μελέτη καί ή άναζήτησις 
των αρχαιολογικών λειψάνων έν γένει, άνευ άλλης τίνος οίαςδή- 
ποτε ΰποχρεώσεως, καί δύνανται επομένως οι έρευνηταί ούτοι να 
προβαίνωσιν άκωλύτως, είτε επί τή βάσει δεδομένων ιστορικών 
παραδόσεων, είτε έπί τή βάσει άλλων επιστημονικών παρατη
ρήσεων, δύνανται, λέγω, να προβαίνωσιν άκωλύτως εις πάσαν 
ερευνάν, ήτις ενδέχεται νά παρέχη ελπίδα άρχαιολογικού τίνος 
οίουδήποτε αποτελέσματος.

Ώς προς την Εταιρίαν όμως ημών, πάντες βεβαίως θέλετε 
ομολογήσει, ότι τό πράγμα εχει άλλως, διότι δεν είναι έπιτε
τραμμένον εις αυτήν νά έπιδίδεται, κατ ’ άρέσκειαν, εις την ίκα- 
νοποίησιν πάσης άδιακρίτως αρχαιολογικής περιέργειας, άφού τά 
κύρια αυτής έ'ργα είναι, ώς γνωστόν, άλλα, συνιστάμενα ιδίως 
καί προ πάντων εις την συντήρησιν, την διάσωσιν καί την περι- 
συναγωγήν τών ύπαρχουσών άρχαιοτήτων.

Καί τοι δέ αναγνωρίζω, ότι δεύτερον αυτής καθήκον καί επί
σης βεβαίως ουσιώδες,είναι καί ή άναζήτησις τών κεκαλυμμένων 
ετι αρχαίων μνημείων, πρόδηλον καί άναντίρρητον οΰδέν ήττον 
^π*·ΡΧ,ειι °τι *ι άναζήτησις αυτή πρέπει ν ’ άφοοα κατά προτί- 
μησιν εις τά μνημεία εκείνα τής αρχαίας ιστορίας καί τής αρ
χαίας τέχνης, τά όποια, ένω άφ’Ινός πρωτεύουσι κατά την ση
μασίαν, παρεχουσιν ·εζ ετέρου ίχνη έμφανή τής ύπάρζεως αυτών 
και επισυροντα τοιουτοτρόπως τάς όψεις καί την προσοχήν τοΰ 
παρατηρητού, επιβάλλουσιν εις πάσαν τά τών αρχαιοτήτων έπι- 
τετραμμενην άρχην το άναμφισβήτητον καθήκον τής προ παν
τός άλλου περαιτέρας άνερευνήσεως καί άνακαθάρσεως τών μνη
μείων τούτων.

Ού τω δέ, όποιαν γνώμην ήτο δυνατόν νά έξενέγκωσιν οϊ τε
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ημεδαποί καί οί αλλοδαποί άρχαιοδΐφαι περί της αρχαιολογικής 
ήμών Εταιρίας, έάν εβλεπον αυτήν να καταγίνηται εις άναζή- 
τησιν, δεν Θέλω να είπω άτεκμάρτων, άλλ’όπωςδήποτε αμφι
βόλου ύπάρξεως αρχαιοτήτων καί άν Ιν τφ μεταξύ εβλεπον αυ
τήν να παροριγ, θεωρούσαν ώς δευτέρου λόγου άξίαν, την άνα- 
σκάλισιν καί άνακάθαρσιν π. χ. της άκροπόλεως των ’Αθηνών, 
εκείνην του ωδείου του Ήρώδου καί του θεάτρου του Διονύσου, 
εκείνην τοΰ ούτω καλουμένου γυμνασίου τού Άδριανοΰ έν τγί πα
λαιοί άγορα ’Αθηνών, περί ης ιδιαιτέρως Θέλει έπασχολήσει υμάς 
σήμερον ό κ. γραμματεύς, εκείνην τών έν τή Ζέα τοΰ Πειραιώς 
νεώσοικων, εκείνην τοΰ ΐεροΰ τοΰ Άσκληπιοΰ έν τή Έπιδαυρίμ, 
έκείνην τοΰ ΐεροΰ τού Άμφιαράου έν τή Ώρωπίγ, έκείνην τοΰ έν 
Έλευσΐνι ναοΰ καί τόσων άλλων μεγάλων μνημείων τής αρχαίας 
ιστορίας καί τής άρχαίας τέχνης, τών όποιων αυτά ήδη τά σω- 
ζόμενα λείψανα μαρτυροΰσιν όχι μόνον την βεβαίαν ΰπαρξιν, 
άλλα καί την σπουδαιότητα καί προς τούτοις, ώς πρός Ttva έξ 
αυτών καί αυτό αυτόχρημα τό τε ιστορικόν καί τό τεχνικόν με- 
γαλεΐον.

Διά τών παρατηρήσεων τούτων, αξιότιμοι Κύριοι, ούδέν άλλο 
Θέλω νά υποστηρίξω, είμή μόνον τό δικαίωμα ούτως είπεϊν τής 
προτεραιότητος τό όποιον κέκτηνται αί περί ών ό λόγος άνα- 
σκαφαί καί την ύποχρέωσιν επομένως ήν έχει ή Εταιρία ήμών 
εις αύτάς κατά πρώτον λόγον νά τρέψγι την προσοχήν αυτής. 
Ταύτοχρόνως δέ προτίθεμαι διά τών παρατηρήσεων τούτων ν’ά- 
ποκρούσω καί την μομφήν,την έπί άκηδία ή καί έπί άρχαιολογική 
άσοφίγ,ήτις έκ διαλειμμάτων έξηνέχθη καί σχεδόν πάντοτε παρά 
τινων έκφέρεται κατά τής Εταιρίας ήμών, εις πάσαν περίστασιν, 
καθ’ήν άλλοι άρχαιολογοΰντες έ'τυχε νά περιέλθωσιν έν ταΐς ακω- 
λύτοις καί ώς έ'πος είπεϊν αΰτογνώμοσιν άποπείραις αυτών, εις 
ευρήματα τά όποια κατά τό μάλλον ή ήττον διήγειραν τήν κοι
νήν περιέργειαν καί κατά τό μάλλον ή ήττον έγένοντο υποκεί
μενα λόγων.

Ότι δέ ή Εταιρία ήμών δεν παραμελεί απολύτως έν τή άλλγ) 
στενοχώρια αυτής καί τάς τής τελευταίας ταύτης φύσεως αρ- 
χαιολογικάς έρεύνας, όταν Θεωρή υπάρχοντας άποχρώντας πρός
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τούτο λόγους, απέδειξε πολλάκις διά των άνασκαφών, εις τάς 
όποιας κατά καιρούς προέβη, ώς π. χ. εις τό Δίπυλον Ιν Άθή- 
ναις καί εις ώρισμένας άλλας θέσεις έν ταΐς έπαρχίαις, ώς έν Κο- 
ρίνθω, έν ΘεσπιάΕς, έν Τανάγογ, έν Χαιρωνεία, έν τφ χωρίφ 
Φοινίκι της ’Επίδαυρου Λιμηράς και αλλαχού και τελευταΐον, 
ήτοι πέρυσιν έν αΰτφ τφ θαλασσίω βυθφ κατά τον πορθούν της 
Σαλαμΐνος. Άλλ’ εις ταΰτα πάντα πλην του Διπύλου, δεν έπέ- 
αεινεν, ώς ένθυμεισθε, πολύ καί περιωρίσθη μάλλον εις όλιγοδα- 
πάνους έρευνας, δι ’ ους λόγους ήδη υπέδειξα.

*Αν ήτο δυνατόν, ή Εταιρία ημών νά πράττ·/) πάντα τά έπι- 
θυμητά αυτή καί ταΰτα συγχρόνως καί εις τόν αυτόν βαθμόν, 
θά έπεδίδετο βεβαίως περισσότερον καί έπιμονώτερον καί εις τάς 
τοιαότης φύσεως εργασίας. ’Αλλά αί προαιρέσεις αυτής εχουσ1 
δυστυχώς οριον άνυπέρβλητον τιθέμενον άναγκαίως υπό του μέ
τρου των δυνάμεών της'αΐ δέ δυνάμεις αυτής έπιβάλλουσιν άνα- 
ποδράστως την κατά τά είρημένα βαθμολόγησιν περί τάς έργα- 
σίας, διότι όχι μόνον χρηματικούς πόρους δεν έχομεν έπαρκεΐς, 
όπερ καί τό κυριώτερον,πρός πάσας τάς ύποδειχθείσας τοιαύτας, 
αλλά καί του άπαιτουμένου ακόμη προσωπικού στεροΰμεθα, τό 
όποιον είναι άπαραιτήτως άναγκαΐον εις την διεύθυνσιν καί έπι- 
τήρησιν των έργασιών τούτων, καθ’ά καί ό κύριος γραμματεύς 
θέλει λεπτομερέστερον αναπτύξει.

Κατά την ήμΐν επομένως ύπάρχουσαν δύναμιν καί ούχί κατά 
τό απολύτως έπικείμενον καθήκον, έλπίζομεν, ότι θέλομεν κριθεΐ 
παρά τε υμών, φίλοι εταίροι, καί παρά παντός άλλου έταστοΰ 
τών πράξεων ημών, τών οποίων δίδομεν προς υμάς σήμερον 
λόγον.

Νΰν παρακαλώ τόν κύριον γραμματέα νά παρέλθγι εις τό 
βήμα, ϊνα άναγνώση ύμΐν την έτησίαν έκθεσιν τών έργασιών του 
συμβουλίου. Τούτον δέ θέλει διαδεχθή κατόπιν ό ακάματος 
καί υπό πάσαν έποψιν πολύτιμος τή Εταιρία κύριος ταμίας, 
όστις θέλει έξηγήσει ύμΐν λεπτομερώς τά περί τής περιουσίας 
τής Εταιρίας καί τά περί τής χρηματικής του συμβουλίου κατά 
τό παρελθόν έτος διαχειρίσεως.
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Είτα δέ δ γραμματεύς Στέφανος Α. Κουμανούδης άνέ- 
γνω τήν έξης εχθεσιν'

Κνροοί,

Λίγο [Λεν πρώτον περί των εταίρων, των συνιστώντων την 
Εταιρίαν.

Κατά τό ήδη παρελθόν έτος ένεγράφησαν εις τό μ,ητρωον 
προς τοΐς ύπάρχουσι νέοι εταίροι δεκαοκτώ, πάντες, πλήν δύο, 
έκ των έν Άθήναις κατοικούντων.

Έκ του όλου δέ άριθμοΰ των εταίρων άπέθαναν Ιν τφ έ'τει, 
καθ’ όσον έμάθομεν, έξ.

Εις τούς άποθανόντας έχομεν δυστυχώς να καταλέξωμεν καί 
δύο ριέλη του Συμβουλίου της Εταιρίας, τον γενικόν έφορον 
τών αρχαιοτήτων Παναγιώτην Σταριατάκην καί τον αρχιτέ
κτονα Λύσανδρον Καφταντζόγλουν.

Καί ό ριέν Σταματάκης έν τη ακμή τής ηλικίας καί ένφ έ'τι 
ήλπίζοντο παρ’ αύτοΰ έ'ργα υπέρ τής αρχαιολογίας μείζονα τών 
όσα έως εσχάτων είχε τελέση, άρπασθείς ύπό τοΰ θανάτου παρέ- 
σχεν εις ημάς δικαίως λύπην πολλήν, είς έ'νδειξιν τής όποιας 
μ,έλλει κατ’ άπόφασιν τοΰ Συμβουλίου προσεχώς νά στηθή επί 
του τάφου αύτοΰ στήλη δαπάνη τής Εταιρίας" ό δέ Καφταν- 
τζόγλους πλήρης μέν ημερών άπήλθε τοΰ βίου, άφοΰ πολλά έτη 
Ιχρημάτισε σύμβουλος τής Εταιρίας καί διά τών ειδικών αύτοΰ 
γνώσεων, έφ ’ αις έτιμάτο καί ύπό παντός τοΰ Πανελληνίου, 
Ιγένετο πλειστάκις χρήσιμος είς τά ύπό τής Εταιρίας έπιχει- 
ρούμενα έ'ργα,όμολογεΐται δέ, ότι άποθνήσκων κατέλιπεν όντως, 
καί ούχί κατά φρασεολογίαν μόνην, κενόν είς τά Συμβούλιον 
ημών δυσαναπλήρωτον.

Ταΰτα μέν ούτω συντόμως. Συνδρορ-ήν δέ τακτικήν εντός 
τοΰ έτους κατέβαλον έν όλω εταίροι 144, καί δη 134 έκ τών έν 
Άθήναις κατοικούντων, 3 έκ τών έν Πειραιεΐ, 4 έκ τών έν ταΐς 
έπαρχίαις καί 3 έκ τών έν τώ Έξωτερικφ. Έτι δε συνέδραμον
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σωματεία, τινά ήτοι κοινά 7, έν οΐς τό ’Εθνικόν ημών Πανεπι- 
στήμιον, τέσσαρες ίεραί μοναί καί δυο δήμοι.

Τά ονόματα των συνδραμόντων εταίρων τε καί σωματείων 
καί τό ποσόν της έκαστου συνδρομής θέλουσιν αναγραφή έν τελεί 
τής έκθέσεως ταύτης καί μετ’ αυτής συνεκδοθή. Έξαιρετικώς 
δ’ ενταύθα μ.νημονεύομ.εν δύο μείζονας συνδρομάς, διδομένας 
τακτικώς άπό ετών τή Εταιρία, την χιλιόδραχμον του ’Εθνι
κού ήμ.ών Πανεπιστημίου καί την πεντακοσιόδραχμον του έν 
Πετρουπόλει ομογενούς Ίω. Κοντογιαννάκη. ’Έκτακτον δ’ έφέ- 
τος έπεμψε προσφοράν δραχμών 404 ό έν Ίεροσολύμοις 'Ρώσ 
σος αρχιμανδρίτης Βενιαμίν.

’Έχομεν δέ καί έν κληροδότημα εις την Εταιρίαν εΰγνωμό- 
νως νά μνημονεύσωμεν, τό τού μακαρίτου Κωνστ. I. Άλεξαν- 
δροπούλου, διοικητικού υπαλλήλου, όστις άποθνήσκων ένταΰθα 
τή 22 παρελθόντος μηνός Δεκεμβρίου κατέλιπε διά διαθήκης εις 
την Εταιρίαν δύο ομόλογα ήτοι δραχμάς πεντακοσίας, καθ’ ά 
τούτο άνεκοινώθη έγγράφως εις τό Συμβούλιον παρά τού γραμ- 
ματέως τού ένταύθα πρωτοδικείου. Άλλ υπάρχουσιν ακόμη δυσ- 
κολίαι τινές περί την διαθήκην, καθώς ήκούσαμεν, αί όποΐαι δεν 
ήξεύρομεν, πού θά άπολήξουσιν.

Άνέβησαν δέ τά τής Εταιρίας έπέτεια έσοδα εις ικανόν πο- 
σόν, άπαρτιζόμενον οΰ μόνον έκ τών προσόντων τόκων τών 
κεφαλαίων της, αλλά καί έξ άλλων εισπράξεων καί ούχ ήκιστα 
έκ τών τού αρχαιολογικού λαχείου, καθώς θέλετε άκούσγι μετ’ 
ολίγον παρά τού ταμίου λεπτομερώς.

’Έργα αρχαιολογικά έντός τού έτους διεξήχθησαν ΰπό τού 
Συμβουλίου χρήμασι τής Εταιρίας ούκ ολίγα' πρώτον άνα- 
σχαφαι εις έξ διάφορα μέρη, ίκανώς αύξήσασαι την γνώσιν ημών 
τού αρχαίου έν γενst βίου καί ιδίως τής τέχνης τής Ελληνικής.

Ή πρώτη έγένετο έπί τής γεραρας ήμών ΆχροπόΛ.εως. τής 
εΐσέτι άνεξαντλήτου. Άναγινώσκομεν ύμιν περί αυτής τήν εξής 
Σημείωσιν, γεγραμμένην ΰπό τού γενικού έφορου τών άρχαιοτή- 
των Παναγιώτου Καββαδία, εις όν είχεν άνατεθή ΰπό τού Συμ
βουλίου ή έπιστασία τού έργου.
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Σ Η Μ EI Ω ΣI Σ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΑΚΡΟΠΟΛΕΙ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

Αί έν τή Άκροπόλει άνασκαφαί ήρξαντο τή 11 Νοεμβρίου 
δι’ έξ μόνον εργατών, οίτινες μετά ταϋτα άνήλθον εις 8. Ήρ
ξαντο δέ άπό του μέρους εκείνου, ένθα διεκόπησαν ένεκα τοϋ 
θανάτου τοϋ πρώην Γενικού ’Εφόρου, από της αρκτικής δηλ. 
πλευράς της Άκροπόλεως, βορειοδυτικώς τοϋ Παρθενώνος, καί 
έπροχώρησαν μέχρι τέλους τοϋ έτους κατά την αυτήν πάντοτε 
διεύθυνσιν, προς τό Έρέχθειον.

Άφ’ ού ο'ι σκαφείς έπροχώρησαν εις βάθος ενός περίπου μέ
τρου ύπό τό σημερινόν έ'δαφος, άνεφάνη στρώμα αρχαίου μετα
γενεστέρου οικοδομήματος, έξ οπτών πλίνθων καί ασβέστου συγ
κείμενον. Ύπό τό στρώμα τοΰτο, εις βάθος ενός περίπου μέτρου, 
έγίνοντο καθ ’ έκάστην σχεδόν ευρήματα, αρχαϊκής τέχνης, οίον 
χαλκά καί πήλινα ειδώλια, τεμάχια αγγείων, τεμάχια αρχαϊκών 
επιγραφών κτλ. Τών ευρημάτων τούτων άξια λόγου εΐνε" ά) γυ- 
ναικεϊον χαλκοΰν άγαλμ,άτιον όλως σώον, ένδεδυμένον ποδήρη 
χιτώνα, ού άνέχει τό κράσπεδον διά τής έτέρας τών χειρών, 
β'), δύο χαλκά λεοντάρια, γ') τεμάχια πήλινων κεχρωματισμέ- 
νων άναγλύφων καί δ') πολλά πήλινα, κεχρωματισμένα καί 
ταϋτα, ειδώλια, παριστώντα γυναίκα φέρουσαν πόλον επί τής 
κεφαλής ή στεφάνην, καί καθημένην επί θρόνου, έ'χοντα δηλ. 
τον γνωστόν εκείνον τύπον, όν άποδίδουσί τινες εις τό πανάρ- 
χαιον έν τή Άκροπόλει ξόανον τής Άθηνάς. Σπουδαιότατον 
όμως εύρημα διά τήν ιστορίαν τής Ζωγραφικής εΐνε γραπτός 
πίναξ έξ οπτής γής, έχων πάχος 0,05, πλάτος 0,53 καί σωζό- 
μενον ύψος 0,38. Έν αύτώ είκονίζεται οπλίτης φέρων περικε
φαλαίαν, άσπϊδα καί δόρυ, καί έ'χων τά σκέλη διεστηκότα καί 
έν γένει στάσιν όρμώντος καί οίονεί έπιτιθεμένου κατά πολεμίου" 
εκατέρωθεν δέ εΐνε γεγραμμένη άρχαϊκή έπιγραφή, ένθεν μέν 
ΚΑΛΟΣ, έ'νθεν δέ γράμματά τινα έκ τοϋ κυρίου ονόματος τοϋ 
είκονιζομένου. Εΐνε δέ αυτοτελής ό πίναξ, διότι έχει γεγραμ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:44 EEST - 18.237.180.167



— 12 —

(/.ένας διπλας ταινίας άποτελούσας τετραγωνικόν περιθώριον, έν 
ω περικλείεται ή μορφή.

’Επίσης σπουδαΐον διά την ιστορίαν της Πλαστικής εΐνε εύ
ρημα άνάγον ήμας είς τους προελληνικοϋς αυτής χρόνους. Εις 
βάθος δηλ. 2 */2 μέτρων υπό τά σημερινόν έδαφος, ύπό στρώμα 
έκ λατύπης, εύρέθη ανθρώπινη φυσικού (ΐεγέθους κεφαλή, κεχα- 
ραγμένη επί πώρινου μαλακού λίθου, εχουσα πώγωνα καί πλα- 
στικώς δεδηλωριένον μύστακα, καί διατηρούσα εΐσέτι ικανά ίχνη 
χρωριατισριοΰ. Κατά την όλην (ΐορφήν ομοιάζει προς τάς έν 
Μυκήναις εύρεθείσας προσωπίδας, έχει ομ.ως τό περίγραμμ.α 
πλειότερον ατελές καί βάρβαρον, τοιοΰτον οίον έδύνατο να χα- 
ράξη ανθρώπινη χειρ έν τή νηπιωδεστάτγι εποχή τής τέχνης.

Άπεκαλύφθησαν δέ καί τοίχοι τινές πολυγωνίου την κατα
σκευήν οικοδομήματος, περί ου ό’μως δεν δύναται τις νά είπη 
βέβαιόν τι πρά τής εντελούς άποκαλύψεως αυτού.

Τά σπουδαιότατα όμως των έν τή Άκροπόλει ποτέ γενομέ- 
νων ευρημάτων έγένοντο κατά τον μήνα τούτον καί μάλιστα 
χθές καί προχθές. 'Υπό στρώμα λατύπης πώρινου οικοδομήμα
τος εΰρέθησαν έκτάδην κείμενα καί ύπό μεγάλων, ώς έπί τό 
πλεΐστον, πωρίνων λίθων καί βάθρων, άντιστρόφως τεθειμένων, 
κεκαλυμ.μένα τά εξής αγάλματα:

α') γυναικεϊον άγαλμα μεγέθους 2/3 περίπου τού φυσικού σώον 
άπό τής κεφαλής μέχρι των άκρων περίπου ποδών, ένδεδυμένον 
ποδήρη χιτώνα καί ίμάτιον, κατάστικτον χρώμασμ ώς είνε τά 
έπί άρχαίων αγγείων πολλάκις είκονιζόμενα ένδύματα γυναικών.

β') γυναικεϊον άγαλμα φυσικού μεγέθους, άνευ όμως κεφα
λής, διατηρούν καί τούτο αρκετά ίχνη χρωματισμ-οΰ.

γ') δύο γυναικεία άγάλματα, μεγέθους ήμίσεος τού φυσικού, 
σώα άπό τής κεφαλής μέχρι τού κάτω μέρους τής κνήμ,ης.

δ') τέσσαρα γυναικεία άγάλμ,ατα μ.εγέθους ήμίσεος περίπου 
τού φυσικού, άνευ κεφαλής.

ε’) κορμός γυναικείου αγάλματος φυσικού μεγέθους. 
ς') τρεις κεφαλαί γυναικεΐαι, ή μέν υπερμεγέθης, ή δέ φυσι

κού μεγέθους, ή δέ ολίγον τι μικροτέρα τού φυσικού.
ζ') τό κάτω ήμισυ παναρχαίου ειδώλου φυσικού μεγέθους, έν
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φ διατηρούνται ωσαύτως αρκετά ’ίχνη χρωματισμού περί το 
κράσπεδον του χιτώνος. Έν δλω λοιπόν τρία αγάλματα μετά 
των κεφαλών αυτών, εξ άνευ κεφαλών, καί τρεις κεφαλαί. Τά 
άγάλματα ταΰτα εχουσι κατά το μάλλον καί ηττον την αυτήν 
μορφήν,άλλ’έν τοΐςκαθέκαστα δεικνύουσιν ίκανάς καί διδακτικω- 
τάτας παραλλαγάς καί ως προς την πτύχωσιν του ίματισμ.ου 
καί ώς προς την διάθεσιν της κόμης καί μάλιστα ώς ποός τά 
χαρακτηριστικά του προσώπου, καί είναι αί τρεις μάλιστα άνευ 
κορμού κεφαλαί, δείγματα άξια λόγου της άρχαίας ’Αττικής τέ
χνης, τά όποια προστιθέμενα εις τά πρότερον γνωσθέντα πλου- 
τίζουσιν πολύ το Μουσεΐον της Άκροπόλεως.

Τέλος δέ προσθετέον ότι καί τεμάχια άγαλμάτων καί έπιγρα- 
φαί άρχαϊκαί οΰκ όλίγαι εύρέθησαν, έν αίς είνε άναγεγραμμένα 
καί τά ονόματα τεχνιτών Ενήνορος καί Άνΐήνορος, ών ό πρώ
τος ήτο ήμΐν άγνωστος.

T?j 26 ’Ιανουάριου 1886.
Π. Καββαδιας

Έδαπανήθησαν εις την άνασκαφήν ταύτην μέχρι τέλους του 
έτους δραχμαί 833,40.

Δευτέρα άνασκαφη ήρχισε τη 3 ’Ιουνίου έν τώ τόπο) τής 
κυρποΛηθείσης 'Αθηνών άγυράς, άφοΰ αί ύπάρχουσαι πρός έ'ναρ- 
ξιν τοΰ έ'ργου δυσκολίαι (περί ών είχομ.εν εΐπή τινα έν τή περυ- 
σινή λογοδοσίγ), όπωςδήποτε ήρθησαν ή, άκριβέστερον είπεΐν, 
έμετριάσθησαν. Τόπος πρός άνασκαφην ελεύθερος άφέθη τή Έται- 
piqs τό τρίτον περίπου του έμβαδοΰ, του περιλαμβανομένου ΰπό 
τοΰ μεγάλου εκείνου αρχαίου οίκοδομήμ,ατος, όπερ μόνον οι είδι- 
κώς άρχαιολογοΰντες όνομάζουσι μέγα καί θεωροϋσιν ώς εν, οί 
δε πολλοί τών έν Άθήναις κατοικούντων, καί αυτοί οί λόγιοι, 
μη βλέποντες έμφανώς την συνέχειάν του (διότι έπικαλύπτονται 
αί οίκοδομικαί του γραμμαί υπό διαφόρων ιδιωτικών' τε καί δη
μοσίων νεωτέρων χτισμάτων) ούδαμώς δύνανται νά τό φαντα- 
σθώσιν ώς εν, καί κατατέμνουσιν αυτό εις τρία τά όπωςουν 
φαινόμενα μέρη του. Είναι δέ ταΰτα α’. ό έπί τής όδοΰ Αιόλου, 
δεξιά τοΐς άνιοΰσι, μ,ελανωπός έκεϊνος τοίχος, όστις έκ πωρίνων
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μεγάλων λίθων συγκείμενος εχει αντηρίδας εξωθεν, έν δέ ταΐς 
μεταξύ τούτων είσοχαϊς, άπό δεκαετηρίδων τινών ξενοδοχεΐ μι
κρά εργαστήρια,καταλαμβάνοντα καί ολον σχεδόν το έκεϊ πεζο- 
πάτιον" β'. ό έ'τι μελανώτερος άλλος εκείνος επίσης πώρινος τοί
χος, όστις όπίσω των εργαστηρίων, ά καλοΰμεν άμπατζίδικα, 
ύπερφαίνεται, βλέπων την άρκτον καί χωρησας προς δυσμάς 
μέχρι τής επί τά ποτέ ιχθυοπωλεία άγούσης κλίμακος είτα εκ
λείπει" γ . ή άπωτέρω των δύο τούτων μερών πρός δυσμάς 
ΰψουμένη μαρμάρινη εκείνη οικοδομή, ήτις εχουσα πρό αυτής 
στοίχον επτά Κορινθιακών κιόνων προβάλλει έν σχήματι στοάς 
άπό του Τουρκικού τζιαμίου καί φέρεται πρός μεσημβρίαν μέχρι 
τής εισόδου τής εις τούς στρατώνας καί τάς φυλακάς, βλέπει 
δέ πρός δύσιν.

Ταύτα είναι τά μόνα υπέρ γής σωζόμενα μέρη των τριών 
πλευρών τού ποτέ μεγάλου τετραγώνου κτίσματος, τής ανατο
λικής, τής αρκτικής καί τής δυτικής, ολόκληρος δέ ή μεσημ 
βρινή πλευρά καί μέρη μεγάλα των άλλων τριών πλευρών, έφ ’ 
οσον ίσως υπό γην σώζονται, καλύπτονται υπό στρατώνων καί 
οικιών ιδιωτικών. "Οτι δέ τετράγωνον ήτο τό πάλαι καί δη έπι- 
μηκέστερον μέν άπ ’ άνατολών πρός δυσμάς, έκτεινόμενον μέχρι 
μέτρων Γαλλικών 122, βραχύτερον δέ άπό άρκτου πρός μεσημ
βρίαν, μέχρι μέτρων 82, τούτο εκ τών παλαιών "Αγγλων περι
ηγητών Stuart καί Revett διδασκόμεθα, οϊτινες ούτω έν ετει 
1762 τό ιχνογράφησαν, ίδόντες τάς γραμμάς αυτού έμφαν,εστέ- 
ρας τότε ούσας, καθώς είδαν καί τό έν μέσω τής δυτικής πλευ
ράς προεξέχον τετράστυλον πρόστωον, τό όποιον νΰν έν μέρει 
μόνον σώζεται, ΰποδηλούμενον δι ’ ενός κίονος ραβδωτού.

Τούτο λοιπόν τό κτίσμα, όπερ, ώς έκ τής αρχιτεκτονικής του, 
φαίνεται όν τών 'Ρωμαϊκών χρόνων καί διά τούτο οι αρχαιολό
γοι λαμ.βάνοντες τό ένδόσιμον έκ μιας σκοτεινοτάτης περικοπής 
τού Παυσανίου (1) καλοΰσι γυμ.νάσιον τού ‘Αδριανοΰ ή στοάν

(1) Ό Παυσανίας αφοί έν ’Αττικών ΙΗ κεφαλαιω περιέγραψε τό Όλυμπίειον 
τό παρά τόν Ίλισσόν, ευθύς ύστερον παρεκβατικούς καί άνευ ορισμού θέσεως προστί- 
θησι τά έξης· « Άδριανός δέ κατεσκευάσατο μέν καί άλλα ΆΟηναίοις, ναόν Ήρας 
καί Διός πανελληνίου καί θεοις τοϊς πάσιν ιερόν κοινόν" τά δέ επιφανέστατα, έκα-
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τοΰ 'Αδρικνοΰ ή οί έφεκτικώτεροι αυτών απλώς τετράγωνον του 
'Αδριανοΰ, Carre d’Adrien, τούτο, λέγοριεν, τό κτίσρια έπρό- 
κειτο να έρευνήσγι ή Εταιρία δι ’ άνασκαφής καί ιδη, άν ή σκα
πάνη, φανερά ποιούσα δσα ύπό γην τυχόν εσώζοντο αυτού ρ-ερη, 
ήδύνατο να ύποδείζγ) τό άποδοτέον αΰτφ άληθές δνορια.

(1) Τό εργον εν τούτοις είχε δυσχερείας πολλάς, όχι βέβαια 
δι’ ά έ'δει ν’ άποκοριισθώσι πολλά χώριατα, τά όποια, ώς είδο- 
ριεν ύστερον, άλλου ριέν τρία ρ,έτρα, άλλου δε ριέχρι 4 καί 5 
ΰψοΰντο υπέρ τό άρχαΐον δάπεδον, άλλά [/.άλλον ένεκα φρεάτων 
τινών έριφανισθέντων εδώ κ’ εκεί καί ριιάς ριάλιστα ΰπονόριου. 
νεωτερικής της πόλεως καί άλλων οχετών ιδιωτικών, ών την 
καθαίρεσιν επί πολύ ήναγκαζόριεθα ν ’ άναβάλλωρεεν, έ'τι δέ ένεκα 
του πλήθους άλλων στερεών πάνυ νεωτερικών κτισριάτων,συγκει
μένων τό πλεΐστον έζ άρχαίου υλικού,ών εύροριεν τά εδάφη προς 
άνατολάς τής έν έρειπίοις εκκλησίας, τής καλουριένης οΜεγάλης 
ΙΙαναγίας». Ταΰτα διαλύοντες καί|έξάγοντες έζ αυτών τά αρχι
τεκτονικόν σχήρια εχοντα ριεγάλα ριάρριαρα, τά έτοποθετοΰριεν 
όχι πάντοτε, ώς ήθέλορ-εν,είς ροέρη του έσκαριρ/.ένου ή άσκάπτου 
χώρου, όπόθεν νά ριή άναγκαζώριεθα νά τά ριετακινώριεν πάλιν, 
άλλ’ ύπεπίπτοριεν πλεονάκις εις την άδυσώπητον ταύτην άνάγ- 
κην. Καί τής εκκλησίας δέ αυτής τό έρείπιον καθγιροΰριεν έκ

τόν είκοσι κίονες Φρυγίου λίθον· πεποίηνται δέ καί ταΐς στοαίς κατά τά αυτά οί 
τοίχοι, καί οικήματα ένταΰθά έστιν όροφω τε έπιχρύσω καί άλαβάστρω λίθω, προς 
δέ άγάλμασι κεκοσμημένα καί γραφαΐς· κατάκειται δέ εις αυτά βιβλία' καί γυμνά
σιου Ιστιν επώνυμου 'Αδριανοΰ· κίονες δέ καί ένταΰθα Ικατόν λιθοτομίας τής Λι- 
βύων ». Ταΰτα άπεδώκαμεν κατά τήν έ’κδοσιν τοΰ Im. Bekker. ’Άλλοι έκδο'ται 
ή Ιρμηνευταί έπεισάγουσι διαφοράς κατά τε τήν στίξιν καί τάς λέξεις, θεωροΰυτες 
πεπονηκός τό χωρίου. Ό Schubart (ω κατακολουθεί ό Wachsmuth έν Die 
Stadt Athen, σ. 692) έξέδωκεν οϋτω. «τά δέ επιφανέστατα Ικατο'ν είσι κίονες· 
φρυγίου λίθου πεποίηνται καί ταΐς στοαΤς κατά τά αυτά οί τοίχοι». Ημείς ταύτην 
τήν άυάγνωσιν δεν κρίνομεν ορθήν.

(1) Τά άπό τοΰδε περί τής άνασκαφής ταύτης έν τω τεύχει τούτω ώς άνεγνω- 
σμένα δήθεν έν τή Συνελεώσει έκτυπούμενα όφείλομεν νά δηλώσωμεν, δτι δεν άνε- 
γνώσθησαν οΰτω, άλλ’ άπό στήθους καί πολύ βραχύτερα έρρέθησαν ύστερον δέ 
συνετάχθησαν δπως νυν έκδίδονται, ί'να καί ώς εξηγητικόν έν μέρει ύπο'μνημα 
χρησιμεύσωσι προς κατάληψιν τοΰ συνεκδιδομένου σχεδίου τής άνασκαφής, ο περι
λαμβάνει καί τά μέχρι Μαίου 1886 φανέντα. Εξηγήσεις δέ πληρεστέρας των έν 
τα> σχεδίιρ άς έλπίζωμεν τό προσεχές έτος.
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διαλειμμάτων μόνον καί κατά μικρόν, τούτο δε, 'ίνα οί έκ των 
ήμετέρων εΰκαταφορώτεροι είς επικρίσεις προσερχόμενοι βλέπωσι 
καί πείθονται, ότι δεν καθαιρούμεν άξιόν τι διατηρήσεως άρχι- 
τεκτόνημα των Βυζαντινών χρόνων, άλλά πολύ μεταγενέστερον 
συνανάφυρμα η συμπίλημα άνομοιοτάτων μερών. Πριν δέ η 
άρχίση τό ενταύθα έ'ργον ή Εταιρία, τά ολίγα της εκκλησίας 
όπωςδήποτε σωζόμενα τοιχογραφήματα είχον άντιγραφή κατά 
παραγγελίαν έραστού τίνος της ανατολικής αγιογραφίας, τοΰ 
“Αγγλου μαρκησίου Bute. ΙΙολύ δέ πρότερον καί το ιχνογρά
φημα της εκκλησίας είχεν έκδώση έν έ'τει 1844 ό Γάλλος Cou- 
cheau έν τώ βιβλίψ του «Les eglises byzantines en Grace», 
ένθα καί άπεικόνισεν έκ των δύο κολοβών τροΰλλων τον ένα, 
τόν πρός άρκτον μικρότερον, όστις ήτο καί σωότερος τότε, 
παραλιπών τον προς μεσημβρίαν μεγαλλίτερον καί πολύ κολο- 
βώτερον. Ημείς δέ προχωρούντές έν τη καθαιρέσει εΰρομεν κάτω 
έπί ταπεινότερου έδάφους θεμέλια καί άλλης προγενεστέρου ιερού 
βήματος κόγχης, μ-εγαλλιτέρας κατά τι. (Τούτο δέ ούτω πάν
τοτε σχεδόν έν ταΐς ήρειπιωμέναις έκκλησίαις έχει ήδη 
παρατηρηθή, ότι άπο μεγαλλιτέρων είς μικροτερας συνεστέλ- 
λοντο, καθ’όσον δηλαδή καί ή κατάστασις τών κατοίκων άπο 
τού κακού είς τύ χειρότερον έπροχώρει έπί τής Τουρκικής δεσπο
τείας). Άφαιροΰντες δέ την πλακόστρωσιν τών δύο έδαφών ηύρί- 
σκομεν πανταχοΰ καί είς βάθη διάφορα οστά νεκρών τεθαμμένων 
είς πλήθος μέγα, πάντως μέν Χριστιανών, χρόνων δέ άδηλων, 
διότι ούτε έπιγραφή τις, ούτε άλλο έκ τών όλιγοστών είδισμά- 
των, ά συνελέγοντο έπιμελώς, έφάνη δυνάμενον νά τεκμηρίωση 
τι. Είς δέ μόνον έπιτύμβιος κιονίσκος έ'χων 3 έπιγραφάς τού η', 
μ. Χρ. αίώνος εύρέθη, άλλ’ούτος ώς κοινή οικοδομική ύλη ένιρ- 
κοδομημένος, τις οίδε πότε,έν τοΐς άθλίοις τοίχοις τοΰ νάρθηκος. 
Ωσαύτως καί μία άλλη πλάξ μικρά ένεπίγραφος δηλοΰσα ότι τφ 
1785 άνεκαινίσθη «τά παρόν μετόχιον» παρά τίνος προηγουμένου 
έκ τής νήσου “Ανδρου,εύρέθη παρακεγωσμένη μακράν καί τής έκ- 
κλησίας καί τών άλλων κτισμάτων είς βάθος 3 μέτρων (1).

(1) ’Ίδε τήν επιγραφήν ταΰιην πλϊ}ρη έν Έφ. Άρχ. γ' περ. τεύχ. δ'τοΰ 1885 
σελ. 207. Τάς 8έ Βυζαντινάς θά Ικδοάση προσεχώς ό Ίω. Σοα/.ελίων.
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Έκ των την εκκλησίαν όπωςδήποτε άπαρτιζόντων [αέρων ρό- 
νον εν άφήκαρεν άκαθαίρετον ρέχρι τοΰδε, τού; έν γραρρ,ή τρεις 
εκείνους κίονας ρετά ριάς παραστάδος, τούς έν τή νοτίω πλευρά 
της εκκλησίας, άφού όρως κατερρίψαρεν εν επί του επιστυλίου 
των κατά τόν κοινότατον καί νυν έτι συνήθη τρόπον έκτισρένον 
παραθυροειδές κωδωνοστάσιον. Οι κίονες ούτοι, άρράβδωτοι όντες 
καί έχοντες κιονόκρανα Δωρικά όψίων χρόνων, έπιστύλιον δέ χα- 
ρηλόν ’Ιωνικού ρυθροΰ, είχον προ πολλοΰ διαγνωσθή παρά των 
άρχαιολόγων, ότι δεν ήτο δυνατόν νά άποτελώσι [/.έλος οργα
νικόν τοϋ λευκοραρράρου εκείνου λειψάνου οΐκοδοριής, όπερ κατέ
ναντι αυτών ίστάρενον εις σχήρα του γράριριατος γάρρα έβά- 
σταζεν έπάνωθέν του τόν ριικρότερον των τρούλλων καί άπετέλει, 
συγκεκαλυριριένον όν έξωθεν τοίχοι; κακοκτίστοις, την βορειοανα
τολικήν γωνίαν τής εκκλησίας, είχε δέ καί έχει άρχαιόθεν θύραν 
πρός άρκτον αψιδωτήν. Ή διαφορά τής αρχιτεκτονικής ήτο προ- 
δηλοτάτη' τό ριέν γαρροειδές λείψανον ήτο έπιρελοΰς καί κανο
νικής κατασκευής έργον 'Ρωριαϊκόν, οΐ δέ κίονες άλλόκοτόν τι 
χρήρια. ’Αλλά πλειότερον έφάνη ή άθλιότης των, άφού, άποκο- 
ρισθέντος τοΰ χώριατος όπερ άπό του p-έσου καί κατωτέρω τούς 
έκάλυπτε, καί διαλυθέντος ενός ρεταξύ των κακοκτίστου δια- 
φράγρατος, ειδορεν, ότι έπί μεγάλων μεν καί παχειών, εί καί 
άσυρ,ρέτρων, πλακών εβαινον (πιθανώς χωρίζοντές ποτέ τάς υπο
στάσεις τής παλαιοτέρας εκκλησίας), άλλά οί ρέν δύο έξ αυτών 
είχον βάσιν ’Ιωνικήν, ό εις δέ ούδερίαν έ’χων, όρως ήτο ισοϋψής 
τοΐς άλλοι; καί τή παραστάδι' σηρεΐα ταΰτα πάντα, ότι ή κιο- 
νοστοιχία αύτη έκ ρελών άρχιτεκτονικών άσυρφύλων καί είληρ- 
ρένων άλλοθεν κατηρτίσθη- δι’ό καί έκρίναρεν,ότι πρέπει πάντως 
έν εύθέτω χρόνιρ νά καθαιρεθή, διαλυορένου καί τοΰ στυλοβάτου 
αυτής του κακώς συγκειρένου, tva τό ύποκάτωθεν έδαφος καί 
τά πλάγια αύτοΰ γυρνωθέντα δείξωσιν ήριν, ότι αυτόθι ΰψοΰτό 
ποτέ έν τοΐς 'Ρωραϊκοΐς χρόνοι; ρέρος οίκοδορής άντίστοιχον τοΰ 
νΰν σωζορένου, τού έχοντος την αψιδωτήν θύραν, καί οϋ μόνον 
τούτο, άλλά καί δύο άλλα όροια ρέρη οίκοδορής εύλόγως ΰπε- 
δεικνύοντο ήριν ώς ύπάρξαντά ποτέ έν συρρέτρφ άποστάσει 
κατά τάς δύο γωνίας τής ποτέ έκκλησίας, τήν νοτιοδυτικήν καί

2
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τήν βορειοδυτικήν, ώστε ν’άποτελήται τετράγωνόν τι 'Ρωριαϊκόν 
κτίσριοι ριετά εύρέων άνοιγρ,άτων έν τφ [/.έσω έκάστης των τεσ
σάρων πλευρών (1).

Τοσαϋτα ήτο χρεία νά άφηγηθδψ.εν περί των σκαφών καί 
κατασκαφών, ας διενήργησε τό Συριβούλιον τής Εταιρίας, πριν 
ή σάς ειπωριεν τί ριετ’ αΰτάς έκ τοΰ συνόλου του [εεγάλου 'Ρω- 
ριαϊκοΰ οικοδομήματος διεγνώσθη σωζόμενον ετι καί νΰν, καί άν 
εχομεν λόγους ήδη άπό τοΰδε ν’ άπονείμωμεν εις αυτό καί όνομα 
το προσήκον αύτφ ίστορικώς.

Πρώτον έγνώσθη, ότι τό περί ού νΰν δη έλέγομεν λείψανον 
τής μαρμάρινης τετραγώνου ποτέ οικοδομής καί οί περιβάλ- 
λοντες τον όλον άνασκαπτόμενον χώρον έξ ανατολών καί έξ άρ
κτου υψηλοί πώρινοι τοίχοι είναι σύγχρονα καί συνανήκοντα άλ- 
λήλοις όργανικώς κτίσματα. Τούτο υποδεικνύει ή θέσις του μαρ
μάρινου λειψάνου , ιδρυμένου όντος ακριβώς έν τφ μέσφ του 
πλάτους του όλου περίκλειστου χώρου, εί καί μή έν τφ μέσφ 
τοΰ μήκους, όπερ καί δεν απαιτείται άρχιτεκτονικώς· διότι πι
θανόν είναι,ότι δευτέρα άλλη όμοια τετράγωνος οικοδομή έπλή- 
ρου ποτέ τόν προς δύσιν υπόλοιπον χώρον (2).

Δεύτερον έφάνησαν τρεις οΐον αύλαί έν σχήματι ήμικυκλίου 
έκαστη, περιβάλλουσαι χαμηλοΐς τειχίοις τό μαρμάρινον κτίσμα

(1) Ταύτα ούτως είκασθέντα κατά τους πρώτους έτι μήνας της άνασκαφής 
(επειδή είχον εόρεθή 2-3 μεγάλα σφηνοειδή μάρμαρα, ενδεικνύοντα ΰπαρξιν και άλ
λων αψίδων)* πλειοτερον επεβεβαιώθησαν^στερον εκ τής προόδου των έργων,καθότι, 
και μήπω καθαιρεθείσης τής κιονοστοιχίας, εφάνη εξωτέρω αυτής προς νότον ή εκ 
πωρίνων λίθων θεμελίωσις του ζητουμένου άντιστοίχου μαρμάρινου κτίσματος. 
Όμοια θεμελίωσις εφάνη και κατά την βορειοδυτικήν γωνίαν μετά διαλείμματος 
σαφούς τής αψιδωτής θύρας· μόνον δέ κατά τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν ούδέν σχεδόν 
διεσώθη τής θεμελιώσεως, άλλ’ υποτίθεται και εκεΐ ευλογώτατα. Όθεν και εν τω 
σχεδίω, τό όποιον εκδίδεται εν τέλει των πρακτικών τούτων, κατασκευασθέν όπό 
του Γερμανού apyιτε'κτονος Doerpfeld κατά Μάϊον μήνα τού 1886, εδηλώθησαν 
πληρέστερον πά^τα τά ανωτέρω συντόμως είρημένα και ιδίως εχαράχθη ή κιονο- 
στοιχία προς δυσμάς παρ’ ό τι σώζεται μακροτέρα, κατά υπόθεσιν ασφαλή τού άρ- 
χιτέκτονος, εχαράχθη δέ ωσαύτως και αντίστοιχος άλλη ισομήκης κιονοστοιχία 
προς άρκτον, έκλιπούσα μέν, υποτιθεμένη δέ ότι ήτό ποτέ εκεί κατεσκευασμένη 
συμμέτρως υπό των τήν παλαιοτέραν τρισυπόστατον εκκλησίαν οικοδομησάντων 
Χριστιανών, εξ αρχαίου, εννοείται, υλικού και αυτή.

(2) ’Ίδε παρεμπρός τήν εν σελ. 20 σημείωσιν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:44 EEST - 18.237.180.167



19 —

έκ μεσημβρίας, δυσμών καί άρκτου, εί δε καί έξ ανατολών, τοϋτο 
άδηλότερον έτι(1). Σώζονται δέ κάλλιον το αρκτικόν καί το νό
τιον ημικύκλιον, ών έκάτερον διαιρείται εις δύο ομόκεντρα. τμή
ματα, εις πλησιέστερον τφ μαρμαρίνω κτίσματι ήτοι εσώτερον, 
καί εις άπώτερον ήτοι εξώτερον,χωριζόμενά ποτέ ούτω διάκιονο- 
στοίχίας ή μικυκλικής. Καί της μέν κιονοστοιχίας του προς νότον 
ημικυκλίου σώζεται νϋν ό στυλοβάτης ό μαρμάρινος ολόκληρος, 
δεικνύων τά κοιλώματα,έν οΐς ποτέ ένεγομφοΰντα αΐ βάσεις των 
κιόνων, της δε του αρκτικού ημικυκλίου κιονοστοιχίας ό στυλο
βάτης περιελθών εις ήμας κολοβώτερος, σώζει όμως μίαν βάσιν 
ιωνικήν κίονος κατά χώραν (2). Του δε πρός δυσμάς ημικυκλίου 
μόνον ή κοινοΐς λίθοις Θεμελίωσις σώζεται, έκλιπόντος πρόπαλαι 
του μαρμ.αρίνου στυλοβάτου (3). Καί τά μέν εσώτερα, ώς τά ώνο- 
μάσαμεν, τμήματα ήσαν, φαίνεται, έστρωμένα ποτέ πλαξίν όχι 
πολύ παχείαις, άν πρέπει τούτο νά συμπερανθή έκ λειψάνου τίνος 
στρώσεως τοιαύτης έν τω νοτίω ήμικυκλίφ περισωθέντος" τά δέ 
εξώτερα τμήματα οριζόμενα τανϋν υπό χαμηλού τειχίου, έκτι- 
σμένου λίθοις κοινοΐς καί έπικεχρισμένου έ'σωθεν, έσωσαν μέχρις 
ήμών κατά τό πλεΐστον τό έδαφος των έψηφοθετημένον διά ποι- 
κΛοχρόων τετραγώνων ψηφίδων, έν φ βέπομεν περιθέουσαν ται
νίαν πλατείαν συνισταμένην έξ ελίκων καί φύλλων κισσού μεγά
λων, διαφόρων έναλλάξ χρωμάτων, τό δέ λοιπόν έδαφος άλλως 
κεκοσμημένον διά κύκλων καί άλλων ποικίλων σχημάτων, αστε
ροειδών, ρομβοειδών, τριγώνων. Καί τό μέν νότιον τμήμα πα- 1 2 3

(1) Ύπαρχε; μέν και έξ ανατολών ημικύκλιός τις θεμελίωσις, καθώς καί τό έκ- 
διδόμενον νϋν σχε'δων δεικνύει, άλλ ’ αΰ'τη είναι ί'σως πρός άλλον τινά σκοπόν καί 
σχε'σιν φαίνεται έχουσα πρός μίαν έπιμηχεστάτην δεξαμενήν, ήν πολύ ύστερον τοΰ 
Ίανοοαρίοο μηνός σκάπτοντες βαθύτερον έν τω με'σω τής ποτέ εκκλησίας εΰρομεν 
(εδηλιύθη καί αυτή Ιν τω σχεδία) μέ προέκτασιν υποθετικήν πρός δυσμάς) - καί ει
κάζεται, δτι είναι παλαιοτε'ρων ϊτι χρόνων κτίσμα ή τό μαρμάρινον τετράγωνον 
καί αί ημικύκλιοι αύλαί του. Άλλα περί αυτής δέν είναι έ'τι έγκαιρον νά όμιλή- 
σωμεν.

(2) Τοΰ ποτέ επιστυλίου τούτων των δύο κιονοστοιχιών μόλις 2-3 τεμάχια διε- 
γνώσθησαν εν τή σωρεία των μαρμάρων, καί ταΰτα μετά τήν ημέραν, καθ’ ήν έν 
τή Συνελεύσει των έταίρων έλέγομεν τά περί τής άνασκαφής ταύτης.

(3) Όμως δέ καί επί τούτου τοΰ ημικυκλίου έχαράχθη έν τω έκδιδομένω σχε- 
δίψ έξ δποθέσεως εϋλόγου κιονοστοιχία.
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ρουσιάζεται ποικιλώτερον, διότι είναι δΐΥ|ρηρ.ένον εις χώρους 
πέντε τετραγώνους πάρεις φυλλώδους η λεπιδωτού η και αλλοιο- 
σχήριου κόσριου, ριεταξύ δ ’ αυτών έν στενωτέροις χώροις, αντι- 
στοιχοΰσι πρός τούς ποτέ κίονας, βλέπει τις ρ,ερ,ιρηρ.ένας γάστρας 
κρατηροειδεΐς ένεχούσας φυτά, τό δέ βόρειον τρ-ηρ,α δεν έχει την 
τοιαυτην εις χώρους διαίρεσιν. Τό δέ δυτικόν τρ.ηρ.α έβλαφθη 
πολλαχώς ύπό του χρόνου, καί άλλως καί διότι έκεΐ τάφοι κτι
στοί έν τφ έδάφει πλείονες του ενός κατεσκευάσθησαν, υπό των 
Χριστιανών, ϋποθέτοριεν, έν οίς έρευναν έπιρ-ελώς ποιησαντες 
οΰδέν άλλο εΰρορ,εν η οστά. Προχωρεί δέ τό ψηφιδόστρωτον έδα- 
φος καί πρός δυσιν έτι δι ’ άνοιγριάτων τινών έν τώ περιβάλ- 
λοντι τειχίιρ, έκεΐ δέ πέριξ σχηματίζονται χώροι μικρότεροι δω
ματίων ένθεν καί ένθεν συμμετρικώς, περί ών δέν λεπτολογοΰ- 
ριεν τανϋν, διότι δέν είναι ασφαλές, πριν η προβί] περαιτέρω ή 
άνασκαφη καί ή άνακάθαρσις του τόπου (1).

Τρίτον έβεβαιώθη έκεΤνο, όπερ οί περί τον Stuart υπέδειξαν 
ρ,όνον, ότι στοά τις κιονοστήρικτος περιέθεέ ποτέ έσωθεν την 
όλην μεγάλην οίκοδοριήν, καί δη κατά μέν τάς τρεις αύτης 
πλευράς αρκτικήν, δυτικήν καί μεσημβρινην έν συμμέτρφ τινί (2) 
καί ίση πανταχοϋ άποστάσει άπό τών τοΰ περιβόλου τοίχων 
έχουσα ποτέ τούς κίονας (’Ιωνικούς η Κορινθιακούς, διότι τούτο 
δέν έξηκριβώθη έτι)' κατά δέ την άνατολικην πλευράν οΰχί 
όριοίως. Ενταύθα χώρος τις ευρύς διετέθη ύπό τοΰ παλαιού άρ- 
χιτέκτονος άλλως πρός άλλας χρήσεις· οπίσθιος τοίχος διά την 
στοάν ιδίγ έκτίσθη, άφίνων διόδους εις πέντε πρός άνατολάς ρε
γάλας αίθουσας, ών ρ-εγίστη ή μεσαιτάτη- αύτη δέ προσερεί- 
δετο τώ τοΰ περιβόλου πωρίνιρ τοίχφ, όστις ένταύθα έχει 1 2

(1) Φαίνεται όμως όχι πολΰ τολμηρόν νά εικάση τις, οτι μετά τά μικρότερα 
ταυτα δωμάτια έγίνετο αρχή και άλλου τίνος πρός δύσιν ποτέ εκτισμένου μαρμά
ρινου οικοδομήματος οίον τό προρρηθέν εκ τεσσάρων μερών και περιβαλλόμενον 
και αυτό δμοιοις ήμικυκλίοις και δωματιοις, κατά νώτον συγκολλωμένοις πρός τά 
ειρημένα. Τόπος δέ ακριβώς τόσος, όσος διά τοιοΰτο δεύτερον οικοδομικόν σύστημα 
χρειάζεται, υπάρχει, καθ’ ά μετρέσας υπελόγισεν ό άρχιτέκτων Doerpfeld.

(2) "Οπως και άνωτέρα» που, οΰτω και ένταύθα έκφραζόμεθα γενικώς, άποφεύ- 
γοντες τό άναγράαειν μήκη και πλάτη κατά μέτρα, δι1 ά αρκεί τό σχέδιον, έχον 
κλίμακα χρησίμην πρός υπολογισμόν.
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έσωθεν καί άλλο παχύ καί πλατύ πρόσκτισμα κάτω, olov πό- 
διον, έ'νθεν καί ένθεν του οποίου προς άρκτον καί πρό; μεσημ
βρίαν υπάρχει έ'τι άνά εν ζεύγος δωματίων μικρών. Ίδιον δέ τι 
παρουσιάζει τό εμβαδόν της αιθούσης της έν τα, βορειοανατολική 
γωνίρι του περιβόλου' τριχή διηρημένην υποδομήν, υποδεικνυο- 
μένην ώς θολωτήν, εί καί όχι εντελώς νυν σωζομένην, ήτις θά 
ΰπεβάσταζέ ποτέ κεκλιμένον δάπεδον, μετά εδωλίων ίσως, προς 
άπαρτισμόν ακροατηρίου(1).Εί δέ καί ή ταύτγι τή αιθούση αντί
στοιχος άλλη αίθουσα, ή τής νοτιοανατολικής γωνίας, όμοίαν 
είχε την εσωτερικήν διάθεσιν, μένει έ'τι άδηλον, ώς ού προχω- 
ρησάσης έκεΐ τής άνασκαφής ίκανώς. Τήςδέ στοάς, (ί'να έπανέλ- 
θωμεν εις αυτήν), λέγομεν ότι ούδείς ΐσταται ορθός κίων, μόνον 
δέ ό στυλοβάτης αυτής κατά μέγα μέρος σώζεται μαρμάρινος 
μετά τής επιμελέστατα έκ μεγίστων πωρίνων λίθων κατεσκευα- 
σμένης πρό αύτοΰ αύλακος καί οχετού ύποκάτωθεν προς άπόρ- 
ρυσιν των όμ-βρίων ΰδάτων (2).

Τέταρτον παρετηρήθη, ότι ή έσωθεν επιφάνεια του τής άνα- 
τολικής πλευράς υψηλού πώρινου τοίχου έκτίσθη οΰτω, ώστε νά 
έχη κανονικώς έκ διαλειμμάτων είσοχάς τινας, ήτοι κουφώματα, 
ώς τά λέγουσιν οί σημερινοί ημών τέκτονες, κατά μέν τά ανω
τέρω μέρη μικρότερα, κατωτέρω δέ μεγάλα έννέα, έξ ών τό με- 
σαίτατον καί μέγιστον άψιδοειδώς έ'ληγεν άνωθεν, τά δέ εκατέ
ρωθεν οριζοντίους. ΙΙρό δέ τούτων τών κουφωμάτων διατείνεται 
τό προρρηθέν έκεΐνο παχύ καί πλατύ πρόσκτισμα, έφ’ ού τις 
άνέτως περιπατεΐ.

Πέμπτον πάνυ σαφώς έγνώσθη, ότι έσωθεν πάντες οί τοίχοι 
τής στοάς καί τών μεγάλων καί μικρών ά έμνημονεύσαμεν δω
ματίων, οϊ τε πώρινοι καί οί έξ οπτών κεράμων συνεστηκότες, 1 2

(1) Εις στήριξιν της εικασίας ταύτης του άρχιτέκτονος Doerpfeld συντείνει το 
δτι ευρέθησαν εν τη άνασκαιοη δύο πώρινα εδώλια, δμοια τοΐς του Διονυσιακού 
θεάτρου και ίσων διαστάσεων, εί και κολοβά τανύν.

(2) Περί τού δλου αριθμού των κιονών της περιθεούσης στοάς καί άλλων τινών 
λεπτομερειών σιγητε'ον ήμιν το' γε νύν, περί δέ βάθριον τινών χονδροειδών με 
κάτω μέρη σώματος κιο'νων, ά εΰρομεν τεθειμε'να εν όψιαιτεροις χρο'νοις επί τού 
στυλοβάτου αυτής αντί τών εκλιπδντων παλαιοτε'ρων κιο'νων (ά βάθρα καί εσημειώ- 
θησαν κεχρωματισμένα εν τώ εκδιδομένω σχεδίω) ούδέν άλλο λέγομεν, ει μή οτι
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ήσάν ποτέ μαρμαρίναις πλαζίν έπενδεδυμένοΓ διότι ου μόνον 
πολλά συντρίμματα πλακών εύρέθησαν διεσπαρμένα εις τά χώ
ματα εδώ καί εκεί, αλλά καί κατά χώραν διεσώθησαν εις τρεις 
τέσσαρας γωνίας τοίχων έπικεκολλημένα λείψανα της ορθομαρ- 
μαρώσεως ταύτης,άλλου δέ έσώθησαν τρΰπαι μικραί καί ταινκοδη 
εκ χαλκού δέματα, στερρώς Ιμπεπηγμένα εις τους τοίχους (1).

Έκ τούτων πάντων, καί ατελέστατα ενταύθα εκτεθειμένων, 
γίνεται δήλον, ότι ή οικοδομή αύτη οΰ μόνον παμμεγέθης ήτο, 
άλλά καί πολυτελέστατη. Μόνον τό όνομα αυτής τό οίκεΐον άδυ- 
νατούμεν νά τη άποδώσωμεν μετά τίνος βεβαιότητος' διότι ελ
λείπει ήμιν προ πάντων επιγραφή τις τοιαύτη, όποια εκείνη ή 
προ είκοσιπενταετίας δηλώσασα άριδήλως την του Άττάλου στοάν. 
“Οστις όμως ευχαριστείται καί εις εικασίας, όχι πάντη απίθα
νους, δύναται, αν θέλη, καί άπό τοΰδε νά την θεωρή ώς τό 
κτίσμα εκείνο του βασιλέως 'Αδριανοΰ, έν ώ, κατά Παυσανίαν 
(ί'δε ανωτέρω έν σελ. 14 τό χωρίον) «κατέκειντο βιβλία.»

Ταΰτα μέν ουτω- νυν δέ καταλέγομεν όσα κινητά αρχαία έν 
τη άνασκαφη ταύτη εύρέθησαν μέχρι της χθες (25 Ιανουάριου 
1886), τάσσοντες αυτά συλλήβδην ώς έξης·

Λίθινα, α'. άρχιτεκτονικά μέλη.
Κιόνων σώματα άρράβδωτα, μέτριου μεγέθους, Πεν- 

τελησίου λίθου τό πλεΐστον.
Κιονόκρανα καί περιμαρμαρώσεις επικράνων παραστά- 

δων (2) Κορινθιακού τό πλεΐστον καί’Ιωνικού ρυθμού, ώς 
καί συμμίκτου, Δωρικού δέ ολίγα καί πάντα όχι ευμε
γέθη.

είναι λείψανα δευτέρας τινός μετασκευής της στοάς. Ώς βάθρον δέ μετεχειρίσθη- 
σαν ποτέ εν τοϊς της μετασκευής χρόνοις και ένα απλώς κυβικοί) σχήματος μέγαν 
λίθον, εφ ού σώζεται καλώς Λατινική επιγραφή των Τρωαδέων τιμησάντων τον 
αυτοκρατορα Αυριανόν, ήτις εδημοσιεύθη προχείρως έν τή πολιτική εφημερίδι 
Ώρα, ούλλω τής 28 Μαίου 1886.

(!) Οί τοίχοι, ώς εμφαίνεται πολλαχού, είτε ήσαν πώρινοι, είτε εξ οπτών πλίν
θων, είχον πρώτην στρώσιν τήν έκ κεραμοκονίας, δευτέραν δ’ επ’ αυτής τήν πλά- 
κωσιν. Ό αυτός τρο’πος έγνώσθη ποτέ και εν τω Ώδείω του Ήρώδου.

(2) Περιμαρμαρώσεις επικράνων προχείρως ώνόμασα τάς πλάκας έκείνας, α' 
όποϊαι έχουσαι κόσμον φύλλων Κορινθιακού ρυθμού περιέβαλλόν ποτέ στερεά έξ
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Βάσεις κιόνων οχι μεγάλαι καί αύταί, πλην μιας η 
δύο.

’Επιστύλια Ιωνικά η Κορινθιακά, ούτε αύτά με- 
γάλα (1), ζωφόρου δε Δωρικής ουδέ ίχνος.

Φατνώματα όχι πολλά (2).
Παρασπάδες θυρών καί 'υπέρθυρα, τό πλεϊστον Βυ

ζαντινών καί όψιαιτέρων έτι χρόνων.
Γεισώματα διάφορα, Ιν οίς εν έχον κόσμον Λεσβίων 

ώων μεγίστων.—Έν όλω κομμάτια. ... . 129
β'. Γλυπτά διάφορα, περιφερή τε καί ανάγλυφα, κο

λοβά πάντα, Ιν οίς
Κεφαλαί δέκα, εξ ών δύο υπερφυσικού μεγέθους καί 

ή σωοτέρα τούτων φαίνεται ούσα του Άδριανοΰ.
’Άξιος δε προσοχής καί εις κορμός ’Έρωτος, τέχνης 

καλής· ετι εν παραξενώτατον άνάγλυφον επί τριγωνικού 
εΰμεγέθους μαρμάρου, παριστάνον οιον ζεύγος χειριδών 
αυτοτελών μετά ταινιών τινών.— Τό όλον κομμάτια 132 

γ'. Σκεύη- ώρολόγιον ηλιακόν κολοβόν φυλακτόν ίσως
Χριστιανικόν εις σχήμα βιβλιδαρίου (Ευαγγελίου;) . 2

Χαΐχά. Κεφαλή μικρά ανθρώπου, αρχαϊκού ρυθμού- σκεύη 
διάφορα η σκευών μέρη, εν οίς πέταλον με παράστασιν
έ'κτυπον Χριστιανικήν.............................................................. 23

ΠήΛινα. Πλην τινών πίθων μεγάλων περικτίστων Ιν τη γη, 
οΐους πάσα άνασκαφη Ιν ’ Αθήναις παρουσιάζει, εις πίθος 
μέτριου μεγέθους τρίωτος. .....................................................1

άλλης κοινοτέρας ΰλης σώματα κυβικά. Τοιαύται πλάκες είχον εδρεθή προ ετών 
τινών και εν τοις ερειπίοις του άθέσμως καταστραφέντος βαλανείου, του οπίσω του 
ανακτορικού κήπου, ώσαύτως δέ και εν τή περιοχή του προς νδτον τής ’Ακροπό- 
λεως ’Ασκληπιείου.

(1) Τινά τών επιστυλίων έχουσιν Εκατέρωθεν τής έπιμήκους αυτών επιφάνειας 
τάς ταινίας επειργασμένας, εξ ού δήλον γίνεται, δτι είχον δύο προσόψεις εν τή οι
κοδομή.

(2) Μία δέ μεγάλη πλάξ φατνωμάτων εύρέθη πρηνής τεθειμένη ώς κατώφλιον 
ενός τών ανοιγμάτων τού τειχίου,του περικλείοντος προς δυσμάς τό ψηφιδοστρω- 
τον έδαφος, και μένει εκεί εν τή θέσει της, Γνα δώση αφορμήν σκέψεων εις τούς 
μελετήσοντας τά κατά τήν κατασκευήν ή μετασκευήν του παρο'ντος κτίσματος.
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Πυραμοειδη σωμάτια διάτρητα (1) ..... 2
Έπιγραψαί. Ελληνικών,'Ρωμαϊκών καί τών μετά ταύτα 

χρόνων.
Άναθηματικαί και τιμητικαί (2) ών μία εις τον

γνωστόν ιστορικόν Δέξιππον................................. . 19
’Επιτύμβιοι (3)............................................. . 23
Ψηφίσματα καί κατάλογοι.......................... 5
Άδιάγνωστοι είσέτι....................................... . 28 75

Νομίσματα χαΐχά, κακής τό πλεϊστον διατηρησεως.
Ελληνικά άρχαϊα. . . ................................. 9
'Ρωμαϊκά................................................................ 3
Βυζαντινά................................................................. 12
Φραγκικά ................................................................. 10
Βενετίας ................................................................. 8
’Αραβικά η Κουφικά (;)....................................... 10
Τουρκίας άργυροϊ καί ψευδάργυροι παράδες. 31
'Ρωσσικά................................................................ 2
Ίον ίου πολιτείας ......... 1
Κυβερνήτου της Ελλάδος................................. 3
Ελληνικού βασιλείου

μονόλεπτα............................................. . 22
δίλεπτα.................................................... . 23
πεντάλεπτα . ................................. . 11
δεκάλεπτα.................................................. . 4 60

Άδιάγνωστα είσέτι............................................. 30

Τό ολον νομίσματα 179

Έδαπανηθησαν εις την άνασκαφην ταύτην δρ. 21,265.10. 1 2 3

(1) Είναι αξιοσημείωτον, οτι ίζωγραφημε'νων αγγείων σχεδόν ουδέ θραύσματα 
εδρϊθησαν έν τούτη τη άνασκαφή.

(2) ”Ιδε τινάς τούτων και τών εφεξής έκτετυπωμίνας ήδη Ιν Έφ· Λρχ. γ'. 
περ. έτους 1886, σελ. 7-8 και 115.

(3) Τούτων δύο είναι τοΰ θ' και τοΰ ι' μ. Χρ. αΐώνος Χριστιανικαί, μία δέ 
Τουρκική τοϋ έτους ’Εγίρας 1040, μηνάς 'Ρεμπιοΰ έβϊλ, ώς είπεν ημΐν Καππα
δοκίας τις άναγνοΰς αυτήν.
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Τρίτη άνασκαφη έγένετο έν Πειραιεΐ, νίτες άνέδειξεν ε’ν μέρει 
μέν άλλ’ ίκανώς πως εν μοναδικόν έν τη Έλλάδι είδος κτισμά- 
των, τους νεώσοικους του πολεμικοΰ ναυτικοΰ τ.ών πάλαι ’Αθη
ναίων. Την περί τοΰ έργου τούτου έκθεσιν τοϋ έπιστατήσαντος 
εις αυτό καθηγητοΰ Ίακ. X. Δραγάτση δεν δυνάμεθα νά σάς 
άναγνώσωμεν ολόκληρον διά τε τό εκτενές αύτής καί διότι τάς 
άναγκαίας έν αύτή παραπομπάς εις τό κατασκευασθέν ιχνογρά
φημα των κτισμάτων αν ήθέλομεν νά παρακολουθήσωμεν, δέν θά 
έπήρκει σήμερον ό χρόνος. Θέλει δέ τυπωθή ή έ'κθεσις ολόκληρος 
έν τοΐς του έτους πρακτικοΐς μετά τοΰ ιχνογραφήματος. (1).

Τετάρτη άγασκαψη είναι ή άπό έτών κατ ’ έξακολούθησιν γι
νόμενη έν Έΐενσϊγί, περί ης σάς άναγινώσκομεν την έξης τοϋ 
έφορου Δημ. Φιλίου εκθεσιν.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΕΛΕΤΣΙΝΙ

Αί έν Έλευσΐνι άνασκαφαί έξηκολούθησαν κατά τό λήγον 
έτος 1885 ‘έπί δέκα καί ήμισυν μήνα περίπου άνευ σγεδόν δια
κοπής, τά δέ έξαγόμενα αυτών υπήρξαν αληθώς λόγου άξια. 
’Αλλά περί τών μέχρι του μηνός Αύγουστου εις φώς έλθόντων 
λειψάνων οικοδομημάτων η άλλων αρχαιολογικών πραγμάτων 
έγένετο ό προσήκων λόγος έν τη έκθέσει μου τη τυπωθείση έν 
τοΐς Πρακτικοΐς τοϋ 1884. Ένταΰθα λοιπόν άναγράφονται συν- 
τόμως όσα ήλθον εις φώς διά τής σκαφής κατόπιν ήτοι άπό τής 
1ί« Αύγουστου μέχρι τής 12Ί5 ’Οκτωβρίου, οπότε καί έδέησε 
νά διακοπή τό έργον.

Καί πρώτον αριστερά τώ εΐσερχομένιρ διά τής μεσημβρινής 
πυλίδος (Β) είς τόν ιερόν περίβολον άπεκαλύφθησαν τά λείψανα 
Στωϊκοΰ τίνος οικοδομήματος Ρωμαϊκών, ώς φαίνεται, χρόνων. 
Καί πρός μέν μεσημβρίαν έστηρίζετο τά οικοδόμημα έπ’ αύτοΰ 
τοΰ τοίχου τοΰ Περιβόλου, είς ικανόν, ώς γνωστόν, σωζομένου 
ενταΰθα ύψος καί καλόν έχοντος καί έσωθεν τό πρόσωπον. Τών 
δέ δύο πλαγίων του τοίχων τοΰ τε πρός άνατολάς καί έτι μάλ-

(1) Άνεγνώσθησαν ολίγα τινά της εχθέσεως εις έπη’κοον των παρόντων, "Ολην 
δέ αυτήν έχουσιν οί έταΐροι Ιν τύλει τοϋ τεύχους τούτον.
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λον τοϋ πρός δυσρΛα,ς σώζονται ίκανά λείψανα, εξ ών ασφαλώς 
δηλοΰται δτι τδ μήκος του έμβαδοΰ του ήτο δεκαεννεα περίπου 
Γ. Μ. Προς βορράν δέ καί εις άπόστασιν δέκα καί ήμισυ περί
που Γ. Μ. άπδ του τοίχου του Περιβόλου ήτοι του μεσημβρινοΰ 
τοίχου του σώζεται καθ’ ολοκληρίαν σχεδόν ο στνΛοβάτης αυτοΰ 
έκ πλακών ΰπογλαυκίζοντος μαρμάρου συγκείμενος καί πλάτος 
έχων εν Γ. Μ. περίπου. Έπ’ αύτοΰ σώζεται ή βάσις της έτε- 
ρας τών παραστάδων (της πρός δυσμ,άς) κατά χώραν, ώς νο
μίζω. Τής πρός άνατολάς παραστάδος σώζονται μόνον οΐ τόρ
μοι. Τών δέ κιόνων (πέντε τό όλον) πλήν τών τόρμων σώζεται 
ενός μόνου του δυσμικωτέρου καί ή έκ πεντελικοϋ λίθου βάσις 
επίσης κατά χώραν, διάμετρον εχουσα κατά την άνω αυτής 
επιφάνειαν 0,70 Γ. Μ. περίπου. "Αδηλον δέ άν καί τεμάχια 
τινα κιόνων άρραβδώτων καί μονολίθων, ώς μοί φαίνονται, έξ 
ΰπογλαυκίζοντος (ύμηττείου;) λίθου, εύρεθέντα εκεί εις μεταγε
νέστερα κτίσματα έντετειχισμένα (επί τίνος αυτών άναγινώσκον- 
ται τά δε τά γράμματα:
ΟΔΗΜΟΣΛΕΥΚΙΟΝΜ [Ο] Υ[Ί ΑΤΙ Ο ΝΛΕΥΚI ΟΥ[Υ]ΟΝΤΤΛΑΓΚΟΝ (1) 

ΑΥΤΟΚ[Ρ]ΑΤΟΡΑΑΡΕΤ[ΗΣΕΝ]Ε[Ι:Α]ΙίΑΙΕΥΕΡΓΕΣΙΑ[Σ]

άδηλον, λέγω, άν τά τεμάχια ταΟτα ούδεν άλλο είσίν η λείψανα 
τών κιόνων τοϋ έν λόγφ Στωϊκοΰ οικοδομήματος- ή διάμετρος 
τινών έξ αυτών ούσα 0,65 Γ. Μ. φαίνεται συμφωνούσα πρός 
την τής ειρημένης βάσεως. Εις τό Στωικόν όμως τοΰτο οίκοδό- 
μημ,α ανήκον κατά πάσαν πιθανότητα τεμάχιά τινα επιστυλίου 
επίσης εκεί εύρεθέντα έντετειχισμένα μετά καί άλλων άρχαίων 
λίθων, εν οις καί βάθρα ένεπίγραφα, εις μεταγενέστερα, Βυζαν
τινά κατά την γνώμην μου, κτίσματα, ών τά λείψανα έκρίθη 
καλόν νά μενωσιν εισέτι άθικτα. ’Επειδή δέ τό βάθος ήτοι τό 
πλάτος τοϋ Στωι'κοϋ τουτου οικοδομήματος έφάνη μοί πως όχι 
σμ-ίκρόν. εζητήθη μήπως εχωρίζετο καί δι ’ άλλης κιόνων σειράς 
ή τοίχου εις δυο χωρίσμ-ατα. Καί εύρέθησαν μέν εις άπόστασιν 
4,50 Γ. Μ. περίπου απο τοϋ τοίχου τοϋ Περιβόλου πρός βορ
ράν λείψανα ικανά καί άλλης, δίκην στυλοβάτου, στρώσεως πλά
τος 1,00-1,30 Γ. Μ. καί συγκειμένης έκ παντοίων πλακών,

(1) Είναι δ έκ του Κιχέρωνος χαί του Όρατίου γνωστός άνήρ.
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ών τινες άναρφιβόλως ούδέν άλλο ή βάθρων άγαλράτων είναι 
τεράχια σώζοντα εΐσέτι τούς τύπους των ποδών, άλλ’ ούτε τοί
χου (όστις καί άλλως άπίθανον φαίνεται pot νά ύψοΰτό ποτέ 
ένταΰθα) ούτε κιόνων ίχνη διέκρινα επ’ αυτής. ’Ίσως όταν εν
τελώς καθαρισθώσιν οΐ έκεΐ τόποι, τά πράγρατα γίνωσι σαφέ
στερα καί λυθώσιν αΐ απορία! ριας.

Τούτων δέ γενοριένων ήρευνήθησαν κατόπιν καί τά περί τον 
βράχον εκείνον [Λερή, εις ού την κορυφήν είναι έκτισριένη ή pu— 
κρά εκκλησία της Παναγίας' καί έξεχώσθη ριέν ολόκληρος πλέον 
ή προς βορραν έν αύτω επίσης τω βράχω λελαξευρένη στενή 
κλίραξ, ή σηριειουριένη έν τφ Διαγράρρατι των Πρακτικών του 
1884 διά των γραρράτων Η—Θ, έκαθαρίσθη δε καί όλος εκεί
νος ό χώρος ό έν τω αύτω Διαγράρ.ρατι διά τοΰ γράρ,ρ.ατος Η' 
σηροειούροενος και έγνώσθη ότι ό ριέν βράχος είναι καί έκεϊ κατά 
τά υψηλότερα ώριαλισριένος, αρχαίων δέ οίκοδορηράτων λείψανα 
δεν περιεσώθησαν ειρή τίνος τοίχου ρόνον έκ πωρίνων πλίνθων 
έκτισρένου έλάχιστον ρέρος. Μετά ταΰτα ή σκάφη έτράπη βο
ρειότερα καί άνεΰρεν εκεί, ένθα έν τφ Διαγράρρατι των Πρα
κτικών τοΰ 1883 σηρειοΰνται δύο οίκίσκοι, ολίγα τινά λείψανα 
αρχαίων τοίχων καί τον βράχον πολλάς δεικνύοντα επεξεργα
σίας καί έξοραλίσεις καί έν αύτω λελαξευρένας βαθρίδας (6 ρέ- 
χρι τοΰδε), δι’ ώ; άνέβαινον έκ της όδοΰ εις τά υπάρχοντά ποτέ 
έδώ οιαδηποτε ίδρύρατα. Τότε δέ έξητάσθη καί ρέρος τής όδοΰ 
τής έκ των ρικρών Προπυλαίων κατ ’ εύθεΐαν εις τον Ναόν άγού- 
σης καί εύρέθη όν έστρωρένον διά ραρραρίνων πλακών, ών τό 
ποικίλον καί ή δχι πολύ έπιρελής τοποθέτησις ραρτυρεΐ χρόνους 
τέχνης ού τούς καλλίστους. Περίεργος δέ ήν αληθώς έν τω 
έρευνηθέντι τούτφ τρήρατι τής όδοΰ ευρεσις τάφου έκ ρεγάλων 
κεράρων ούχί εύτελοΰς έργασίας έκτισρένου, άλλ’ ούδέν έν έχον
τας κτέρισρα. Ή όλη οδός δεν ήτο δυνατόν νά έρευνηθή έπί τοΰ 
παρόντος διά σκαφής" άνεσκάφη όρ.ως κατά τό πλεΐστον ό χώ
ρος έκεΐνος ό δεξιά ήτοι ρεσηρ.βρινοδυτικά τών ρικρών Προπυ
λαίων, ό ύπό τάν σπηλαιώδη βράχον κείρενος, καί έγνώσθη ότι 
κατά τό ρέσον που τοΰ έκεΐ τριγώνου, ού την ρ-ίαν πλευράν 
αποτελεί αυτός ό βράχος τάς δέ δύο άλλας δύο αρχαίοι ίκανώς
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παχεΐς τοίχοι, ίστατό ποτέ δρθιον οικοδόμημα, Ναός έν παρα- 
στάσι πιθανώς, διαστάσεις μ.έν έ'χον πάνυ σμικράς (6,70X5,20 
Γ. Μ. καί του πάχους των τοίχων συμπεριλαμβανομένου) άφιε- 
ρωμένον δέ κατά πάσαν πιθανότητα είς τόν IUovtvra. Καί τφ 
όντι πλην άλλων έν αύτφ ούκ ευκαταφρονητών ευρημάτων (περί 
αυτών θά γίνη άλλαχοΰ μακρότερος λόγος, ικανόν δέ νά μνη- 
μονευθή νυν απλώς ενταύθα άγαλμα έκ πεντελικοΰ λίθου οΰχί 
κατά πάντα σώον καί του φυσικοΰ μεγέθους ολίγον τι μικρότε
ρου, εΐκονίζον δέ, ώς νομίζω, τον Βάκχον, οπερ εί καί φαίνεται 
ον προϊόν τέχνης καί εργασίας οΰχί τών πάνυ καλών χρόνων, 
οόδέν ηττον είναι λόγου άξιον εύρημα ώς σώζον πλην ελαφρών 
τινών αμυχών άλώβητον κατά τάλλα μετά και τής ρονος σώας 
τό πρόσωπον) πλην λέγω, καί άλλων ευρημάτων έξεχώσθησαν 
έκεΐ καί δύο ευμεγέθη αναθηματικά άνάγλυφα, τό μέν σχεδόν 
σώον καθ’ ολοκληρίαν, τό δέ σφόδρα δυστυχώς ήκρωτηριασμέ- 
νον, καί δι ’ άλλους λόγους ούκ ευκαταφρόνητα, ώς άλλαχοΰ 
δειχθησεται, καί διότι έκ τών δηλωτικών τών έπ’ αύτών είκο- 
νιζομένων προσώπων επιγραφών, ©ΕΩΙ — ΟΕΑΙ έπί τοΰ 
σώου, ΠΛΟΥΤΩΝ — ΘΕΑ έπί τοΰ κολοβού, κυροΰταί 
πως ή γνώμη ότι εδώ ήν ιδρυμένος ό τοΰ Πλούτωνος Ναός, ού 
μνημονεύει καί ή μεγάλη έξ Έλευσΐνος ’Επιγραφή (στίχ. 33, 
36,49 Β καί άλλαχοΰ) ή κατά τό 1883 έν τώ Γ'. Τεύχει τής 
’Αρχαιολογικής Έφημερίδος έκδοθεΐσα. Είναι δέ πρώτον τοΰτο 
οικοδόμημα τών έν τή ’Επιγραφή έκείντ) μνημονευόμενων (πλην, 
εννοείται, τοΰ Μεγάλου Ναοΰ καί τών αμέσων αύτοΰ έξαρτη- 
μάτων), ού καί πάλιν άνευρίσκομεν τά ’ίχνη, καί τοΰτο είναι 
κατά την γνώμην μου ού σμικρόν κέρδος. Καί τοιαΰτα μέν τά 
τής έκεΐ άνασκαφής εξαγόμενα. Ήρευνήθησαν δέ έν τφ με
ταξύ έ'τι μάλλον δι ’ ολίγων σκαφέων καί τά κατά τόν μεσαΐον 
Πύργον (Α') τής άνατολικής τοΰ Περιβόλου πλευράς καί εύρέθη 
καί έκεΐ πράγμα παράδοξον καί τόν σκοπόν τής οικοδομής αύτοΰ 
όχι πολύ σαφές, τοίχος δηλ. 1,00 Γ. Μ. παχύς καί είς ικανόν 
βάθος, προχωρών, παράλληλος δέ καί 0,40 Γ. Μ. περίπου άπέ- 
χων τοΰ Περιβόλου καί προς αύτόν μη ένούμενος ή δι’ εγκαρ
σίων καθέτων τοιχαρίων κατά διαστήματα ανάλογα ύπαρχόν-
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των. Το μεταξύ κενόν χάσμα ώς καί τό πλεΐστον τοϋ πάχους 
του έν λόγω τοίχου (δστις δεν εφθανε, ώς είκός, εις τό ύψος του 
τοίχου τοΰ Περιβόλου ουδέ τό νυν έκεΐ σωζόμενον) καί κατ’ 
ακολουθίαν καί τα εγκάρσια εκείνα τοιχάρια έκαλύπτοντο άνω 
υπό πλίνθων έκ τροχμαλοπαγοΰς λίθου καί μόνον διά της μετα- 
κινήσεως τινών έξ αυτών άπεκαλύφθησαν τά άνωτέρω περιγρα- 
φέντα ιδιώματα της κατασκευής. Μέχρι πόσου δέ εκτείνεται ό 
ειρημένος τοίχος πρός μεσημβρίαν άδηλον ετι' πρός βορράν φαί
νεται άπολήγων εις τον μεσαΐον στρογγύλον Πύργον (Α').

Τέλος δέ κατεδαφισθείσης καί τής Εκκλησίας τοΰ 'Αγίου 
Γεωργίου περί τά τέλη Σεπτεμβρίου καί άποκομισθέντος έκεΐθεν 
του οικοδομήσιμου αυτής ύλικου, ήρξάμεθα καί έκεϊ σκάπτοντες 
καί τά λείψανα άποκαλύπτοντες μεγάλου τίνος στρογγυλού οικο
δομήματος καί οϋχί άπλοΰ Πύργου, άλλ’ ή έ'ρευνα έμεινεν ημι
τελής, διότι ευθύς τότε ήτοι περί τά μέσα ’Οκτωβρίου, ώς καί 
άρχόμενος του λόγου εϊπον, έδέησε νά διακόψωμεν τάς έν Έλευ- 
σϊνι εργασίας.

Έν Έλευσϊνι, τ») 21ίΐ Δεκεμβρίου 1885.
Δ. ΦίΛΙΟΣ

Έδαπανήθησαν εις την άνασκαφήν ταύτην κατά τό έτος
τούτο δρ. 11,583,65.

Πψπτη άτάσκαφη έγένετο έν τώ Ιερφ τοΰ Άσκληπιοΰ τοΰ εν 
τή Έκιδαυρία. Καί περί ταύτης σάς άναγινώσκομεν την έπιδο- 
θεΐσαν εις τό προεδρεΐον τής Εταιρίας σημείωσιν τοΰ έφορου Π. 
Καββαδία.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΠΙΔΑΤΡΙ^ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΟ 1885

Κατά τό έτος 1 885 έργασίαο έγένοντο μόνον έπί δύο σχεδόν 
μήνας. Άνεσκάφη δέ ολόκληρον τό νοτιοανατολικώς τοΰ ναοΰ 
τοΰ Άσκληπιοΰ άνακαλυφθέν έν έτει 1884 οικοδόμημα καί έξη- 
ρευνήθη ό άπό τοΰ αύτοΰ έτους ανεσκαμμένος χώρος πρός δυ-
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σμάς καί προς νότον του ναοΰ τοΰ ’Ασκληπιού, ανασκαφείς έτι 
ήμισυ περίπου μέτρον βαθύτερον. Έν τη άνασκαφή ταύτη άνε- 
καλύφθησαν τα Θεμέλια αρχαίου οικοδομήματος, προγενεστέρου 
ώς φαίνεται, τοΰ ναοΰ τοΰ ’Ασκληπιού καί σχέσιν έ'χοντος πρός 
τον παρά την νοτιοανατολικήν γωνίαν τοΰ ναοΰ βωμόν, όστις 
φαίνεται ωσαύτως ότι είνε αρχαιότερος τοΰ ναοΰ. Άνεκαλύφθη 
πρός τούτοις εις βάθος ενός μέτρου ύπό τό άρχαιον έδαφος ολό
κληρον καί κάλλιστα διατηρούμενου τό άρτίως έν τη ’Αρχαιο
λογική Έφημερίδι δημοσιευθέν κορινθιακόν κιονόκρανον έκ της 
θόλου Πολυκλείτου, όπερ μεγάλην έχει σπουδαιότητα διά την 
ιστορίαν τής άναπτύξεως τοΰ κορινθιακοΰ ρυθμοΰ. ’Αλλά τό 
σπουδαιότατον εύρημα τοΰ έτους 1 885 είνε μ.εγάλη έκ 36 στί
χων άποτελουμένη καί έν τοΐς χρόνοις τοΐς μεταξύ τής Ε' καί 
Δ' έκατονταετηρίδος χαραχθεΐσα δωρική επιγραφή, έν ή είνε 
άναγεγραμένα τά έξοδα τής οικοδομής τοΰ ναόν τον ΆσκΛηπων 
καί τοΰ διά την οικοδομήν ταύτην χρησιμευσαντος έργαστηρίον. 
Ή οικοδομή έγένετο δι’ εργολάβων, ούχί έγχωρίων άλλά ξένων, 
ώς έπί τό πλεΐστον, καί μάλιστα κορινθίων καί άργείων, εις οΰς 
παρεχωρήθη τμηματικώς καί κατά μειοδοσίαν. Καί οί μέν άνε- 
λάμβανον τήν έκτέλεσιν διαφόρων έργασιών, οί δέ παρεΐχον τό 
υλικόν, οί δέ μετέφερον αυτά εις τό ιερόν. Ή όλη δέ έργασία 
έγίνετο ύπό τήν έπιτήρησιν ενός άρχιτέκτονος, όστις είργάζετο 
ούχί έργολαβικώς, άλλ’ έπί ένιαυσίφ μισθφ δραχμών 353, α'ίτι- 
νες άντιστοιχοΰσι πρός δραχμήν τής ήμέρας. Ή έπιγραφή αύτη 
είνε σπουδαία διά τε τήν ιστορίαν τής αρχιτεκτονικής καί διά 
τήν ύπό οικονομικήν εποψιν γνώσιν τοΰ βίου των Ελλήνων, 
διότι, άνακαλυφθέντος έν ταΐς άνασκαφαΐς καί τοΰ ναοΰ Άσκλη- 
πιοΰ, δυνάμεθα νά συλλάβωμεν κατά τό μάλλον καί ήττον έν- 
τελή έννοιαν των γενομένων δαπανών, νά γνωρίσωμεν δηλ. 
ακριβώς τί έδαπανήθη π. χ. διά τό ύλικόν τών καθέκαστα αύτοΰ 
μερών, διά τήν έργασίαν τοΰ σηκοΰ, τοΰ περιστυλίου, τών θυ- 
ρών, διά τά σιδηρικά, τήν ξυλείαν κτλ. Καί λέξεις δέ άπαντώ- 
σιν έν αυτή πρωτοφανείς καί, όπερ σπουδαιότατον, καί αυτά τά 
τούς αριθμούς δηλοΰντα στοιχεία είνε πρωτοφανή, διάφορα ού 
μόνον του αττικού συστήματος άλλά καί τοΰ έκ Κέρκυρας καί
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εκ. Τροιζήνος γνωστού. Έν τέλει δε είρήσθω, περιέργειας ένεκα, 
ότι έν τη επιγραφή ταύτη άπαντώσι υπέρ τά 300 ονόματα ερ
γολάβων καί εγγυητών.

Π. Καββαδιας

”Εκτη άνασκαφη ολιγοήμερος έγένετο έν τη Λακωνική, δυτι- 
κώς της πάλαι μέν ’Επίδαυρου Λιμηράς νυν δέ Μονεμβασίας 
καί δη έν τφ δήμφ ’Ασωπού παρά τό χωρίον Φοινίκι έν θέσει 
Χασάναγα Λάκα καλουμένη , ένθα πρό καιρού είχαν εύρεθη 
πολλά χαλκά μικρά ειδώλια καί σκεύη, μάλιστα δέ χαλκαΐ ται- 
νίαι, έχουσαι έπιγραφάς «ιερέων και πυρφόρων ’Απόλλωνος 
Ύπερτελεάτα )), καί διά τούτο έλπίς ύπήρχεν, ότι θά ύπελάν- 
θανεν ίσως έκεΐ εν των παρά τφ περιηγητή Παυσανίγ μνημο- 
νευομένων κατ’ εκείνα τά μέρη ιερών (βιβλ. Γ, κεφ. 22, § 9-13). 
Όθεν γενοριένης συμφωνίας μετά του έχοντος ώς ιδιοκτησίαν 
του την θέσιν έκεινην περί διανομής έξ ίσου μεταξύ αΰτοΰ καί 
της Εταιρίας τών όσα ηθελον τυχόν εύρεθη αρχαία δι’ άνα- 
σκαφης γινομένης δαπάνη της Εταιρίας, άνετέθη παρά του 
Συμβουλίου ή επιστασία του έργου εις τον διδάκτορα της φιλο
σοφίας Θεμιστοκλή Σοφούλην, όστις άνεδέχθη αυτό προθύμως, 
άπηλθεν έξ ’Αθηνών έκεΐσε τον παρελθόντα Ιούλιον, έπεστάτη- 
σεν εις την άνασκαφήν, καί έπανελθών έπέδωκεν εις τό προ- 
εδρεΐον της Εταιρίας την έξης έκθεσιν

Κύριε Πρόεδρε,

Περί της έν Φοινίκι σκαφης, έξ ης δυστυχώς οΰδέν κατωρ· 
θώθη, όλίγαι μόνον λέξεις θά άρκέσωσιν.

Δύο σκάψαντες τάφρους την ετέραν κάθετον έπί τής έτέρας 
έν τφ χωρίω, ένθα καί τά ευρήματα, άτινα άφορμήν εις την 
σκαφήν ταύτην παρέσχον, άνεκαλύφθησαν, οΰδέν άλλο οικοδο
μήματος λείψανον εύρομεν ή ίχνη έπιστρώσεώς τίνος έκ πλακών 
τετραγώνων άνομοίων όμως τό μέγεθος. Ότι ή έπίστρωσις αύτη

(1) ’Ίδε περί τούτων τών λίαν άξιοπεριε'ργων ταινιών τρία αρ6ρα έν Έφ. Άρχ. 
έτους 1884, σελ. 79 καί έξης, σελ. 197 καί έξης, έτι έτους 1885, σελ. 58-61.
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δεν είνε άρχαίου οικοδομήματος, φανερόν γίνεται οχι [/.όνον εκ 
τοΰ σχήματος καί τής συναρμογής των πλακών, άλλα καί έκ 
τούτου μάλιστα ότι δωρικόν κιονόκρανον καί τεμάχιον επιγρα
φής μεταγενεστέρων χρόνων συνεκτισμένα μεταξύ των πλακών 
ύπήρχον τό κάτωθεν δε τής έπιστρώσεως ταύτης στρώ[/.α γης 
ήτο άθιχτον. Εύρέθησαν δε πλήν τούτων καί τεμάχια κιονί
σκων άρραβδώτων, ιδιόρρυθμοί τινες άλλοι κιονίσκοι ώς βάσεις 
χρησιμεύοντες καί οότοι μεταγενεστέρων χρόνων ών εις έχει καί 
επιγραφήν τινα (νυν έν τφ μουσ. άρχ. έταιρ.), τεμάχια τών γνω
στών ένεπιγράφων ταινιών χαλκών , άγαλμάτιόν τι χαλκοΰν 
άνδρικής μορφής άρχαϊκής εργασίας, οΰτινος τό άνωθεν μόνον 
μέρος σώζεται, καί άλλα μικρά έργα μετενεχθέντα εις τό μου- 
σεΐον τής άρχαιολογεκής εταιρείας καί τά όποια παραλείπω νά 
καταλέξω ενταύθα. Νομίζω ότι ό τοΰ Ύπερτελεάτου ναός δεν 
ήτο έν τφ ΰποδειχθέντι τούτφ πρός σκαφήν χωρίω, άλλ’ έν 
τοϊς πέριξ ίσως. Θά ήτο άλλως παράδοξον ότι οΰδέν άρχι- 
τεκτονικόν τού ναού τούτου, όστις έπί πολλούς αιώνας ήκμ-ασε, 
σημεΐον έσώθη, έν φ πλήθος ταινιών μετ’ έπιγραφών καί άλλων 
χαλκών έργων μικρών έπιπολής σχεδόν τής γής εύρέθησαν ίσως 
δέ καί ταϋτα δεν έκειντο έξ άρχής έν τφ χωρίω τούτφ άλλ’ 
είναι μάλλον έκ τών πέριξ συνειλεγμένα. Εικάζω δέ τούτο έκ 
τώνδε τών τεκμηρίων ότι τό πλείστον μέρος τών έργων τούτων 
άρχαϊκών τε καί μεταγενεστέρων χρόνων όμοΰ εύρέθησαν μεταξύ 
τών τοίχων πενιχρού τίνος νεωτέρου οικοδομήματος καί ότι κάτω
θεν των ευρημάτων τούτων νπήρχον ύΐη ποΛΛή και κέραμοι τών 
καθ’ ημάς σχεδόν χρόνων έκ τον αυτόν πιθανώς οικοδομήματος.

Τϊ; 21 ’Ιανουάριου 1886.
Θ. Σοφοτλης

Εις ταΰτα ημείς προσθέτομεν, ότι δεν δύναται άκόμη νά θεω- 
ρηθή ώς άποπερατωθείσα ή τοΰ τόπου έκείνου έρευνα, καί ότι 
πάντα τά έκεί εύρεθέντα, ούχί μόνον τά ήμίση, κομισθέντα έν- 
ταΰθα περιήλθον εις κτήσιν τής Εταιρίας (1), άποζημιωθέντος

(1) Είναι δέ ταΰτα χαλχα 193, σιδηρά 2, μολύβδινα 6, Οάλινα 3, όστέϊνον 1, 
χεράμεα 19, λίθινα 9, τό όλον κομμάτια 243.
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— 33

δι’ εύλογου ποσοΰ χρημάτων του ιδιοκτήτου τοΰ άνασκαφέντος 
τόπου. Έδαπανήθησαν δε εις το έργον δρ. 576,20.

Περί μιας δέ άνασκαφής τάφων εν Έοετρία επί δημοσίων 
γαιών, ην άπεφάσισε νά ποίηση το Συμβούλιου τον παρελθόντα 
Δεκέμβριον, καί την επιστασίαν της άνέΟεσεν εις τόν έφορον Χρ. 
Τσούνταν, δεν κρίνομεν έγκαιρον νά διαλάβωμεν, επειδή μόλις 
προ ολίγων ήμερων ήρχισαν εκεί αί έργασίαι.

'Επισκευήν τινα αρχαίου μνημείου εφέτος δέν έχομεν νά μνη- 
μονεύσωμεν τελεσθεϊσαν. Μόνον έν τφ έν Ώρωπφ κτισθέντι διά 
τά αρχαία οΐκήματι έγένοντό τινες μικραί έπισκευαί καί έργα* 
σίαι, ώς καί έν τω ένταΰθα αύλογύρω τής λεγομένης περιοχής 
των γιγάντων.

Άγοραι αρχαίων έργων τέχνης καί έπιγραφών προς πλουτι
σμόν των τής Εταιρίας συλλογών έγένοντο ύπό τοΰ Συμβουλίου 
πολλαί καί κατά τό έτος τοϋτο, έν όλω δραχμών 24,123,70. 
Τό ποσόν τοϋτο δοθεν εις διαφόρους άρχαιοπράτας εξ ’Αθηνών 
καί τών επαρχιών ώς καί έκ τοΰ εξωτερικού, όντας έν συνόλω 
18 τόν αριθμόν, μαρτυρεί, νομίζομεν, ίκανώς κατά τής διαβο- 
λής, ήν τινες εχοντες συμφέρον αυτοί ν’ άγοράζωσι τά αρχαία 
προς μεταπώλησιν, διασπείρουσιν άπό ετών κατά τής Εται
ρίας, ότι δήθεν αύτη γλισχρευομένη δέν δίδει τάς δικαίας τιμάς 
καί ούτω εξάγονται τοΰ κράτους τά καλά. Καί πρό έτών πολ
λών τό Συμβούλιον άπέκρουσε ταΰτα καί νΰν έπαναλαμβάνει 
προς τούς καί μικράν σώζοντας αγάπην πρός την πατρίδα κατό
χους αρχαιοτήτων ήμετε'ρους ομογενείς, τούς μή εύπορους καί 
ώς έκ τούτου μή δυναμένους νά τάς χαρίζωσιν εις τάς δημοσίας 
συλλογάς, ότι ή Εταιρία ήμών προσφέρει καλάς τιμάς, ενίοτε 
καί μείζονας τών προσφερομένων παρά τών έγχωρίων άρχαιο- 
καπήλων καί τών ξένων περιηγητών, μόνον καί μόνον ΐνα μένω- 
otv έν τφ τόπω αί Έλληνικαί άρχαιότητες καί μή κατηγορών* 
έν τή αλλοδαπή πολϊται "Ελληνες ότι έκ τών ναυαγίων τής πα' 
τρίδος των ζώσι,

3
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Τά άγορασθέντα κατά το διανυθέν έτος είναι ποικίλα, βεβαίως 
δε εν αύτοΐς ύπάρχουσι καί πρωτοφανή τίνα καί διδακτικά η 
άλλως καλά, περί ών όμως δεν δυνάμεθα να διαλάβωμεν εν
ταύθα. Θέλουσι γνωσθή καί έκτιμηθή δεόντως, όταν δημοσιευ- 
θώσι διά του τύπου, τοΰθ’ όπερ καί γίνεται εκ διαλειμμάτων 
παρ’ ήμεδαπών τε καί αλλοδαπών αρχαιολόγων.

Άναφέρομεν δέ προς τούτοις, ότι εφέτος συνεσωματώθησαν 
όριστικώς τοΐς της Εταιρίας κτήμασι καί εκείνα τά πολλά 
αρχαία, ά περυσιν εί'χομεν άγοράση αντί 22 χιλιάδων δραχμών 
παρά του πωλήσαντος αυτά μέ τό δικαίωμα της έξωνήσεως 
εντός έτους. Τό έτος παρήλθε, καί του πωλητοΰ μη έπιζητή- 
σαντος την έζώνησιν, έγένετο ή συσσωμάτωσις,

ΔωριαΙ δέ άρραίων εις την Εταιρίαν έγένοντο τό έτος τούτο, 
πλήν τινων άλλων, άξιαι μνείας μάλιστα αί τοϋ Ιν ’Αλεξάν
δρειά Ίωάννου Δημητρίου, τοΰ φιλογενοΰς εκείνου άνδρός, οστις 
άφ’ ότου τώ 1881 έ'καμεν άργήν πέμψας εις τό Ελληνικόν 
έθνος την πολύτιμον αΰτοΰ Αιγυπτιακών αρχαιοτήτων συλλο
γήν, ήν ή Εταιρία παρά τής Κυβερνήσεως παραλαβοΰσα διευ- 
θέτησεν έν τώ Μετσοβείω, ούδέν έτος διέλιπε συμπληρών αυτήν 
δι’ άλλεπαλλήλων άποστολών, δι’ ό καί καθ’ έκάστην λογοδο
σίαν τό Συμβούλιον τής Εταιρίας παραπέμπει τό όνομά του 
εις την κοινήν ευλογίαν άγγέλλον τάς δωρεάς του, τοΰθ’ όπερ 
καί σήμερον ποιοΰμεν ασμένως άνακοινοΰντες, ότι τετράκις κατά 
τό διανυθέν έτος παρελάβομεν αρχαία παρά τοΰ Ίωάννου Δη
μητρίου σταλέντα καί πάντα μεγάλης άξίας, τήν όποιαν μή 
δυνάμενοι τήν ώραν ταύτην διά λόγου είδικωτέρου νά δηλώσω- 
μεν εις τούς εταίρους, παρακαλοΰμεν αΰτους νά θεωρήσωσιν 
ίδίοις αυτών όμμασι τά σταλέντα φοιτώντες εις τήν όπώνυμον 
τοΰ δωρητοΰ αίθουσαν, ήτις κοσμείται νΰν καί διά τής μαρμά
ρινης του προτομής, ήν ειχομεν κατασκευάση πέρυσιν, ίδρύσαμεν 
δέ πρό μηνών τινων.

Ή εΰθέτησις τών διαφόρων αρχαίων τής Εταιρίας, έν ταϊς 
αίθούσαις τοΰ Μετσοβείου έγίνετο δι’ όλου τοΰ έτους παρά τοΰ 
έπιμελητοΰ τοΰ Μουσείου τής Εταιρίας ’Αθανασίου Σ. Κουμα- 
νούδη, Έν τοΐς δυσί δέ δωμ-ατίοις τοΐς πάρακειμένοις ταΐς αί*
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θούσαις των Αιγυπτιακών καί των αγγείων ή τελεία εύθετη σις 
δεν συνετελεσθη είσέτι, διότι ό επιμελητή?, όστις καί τα πολυ- 
ειδη έργα του γραφείου ήμών διεξάγει, άπησχολήθη τό έτοςτοΰτο 
ύπερ τό σύνηθες ώς εκ των εκτάκτως τώ όντι είσρευσάντων πολ- 
λών αρχαίων. Ου μονον τά παρά διαφόρων ιδιωτών άγορασθέντα 
καί τα εκ τών άνασκαφών προερχόμενα καθ’ έκάστην καί τά έξ 
Αλεξανδρείας πολλά, ώς είπα, όντα καί ποικίλα, άπήτουν εργα
σίαν συνεχή, αλλά καί συλλογαί δύο ολαι έπήλθον νέαι, ών ή 
παραλαβή καί διαλογή απαραίτητος ητο. ’Έπρεπε πάντως 
εκείνη ή άντί 22 χιλ. δραχμών άγορασθεΐσα πέρυσι συλλογή νά 
έξαχθή έκ τών δέκα κιβωτίων εις ά περιείχετο καί νά γίνν) ή 
διαλογή της καί κατάταξις εις τάς προσηκούσας τών διαφόρων 
αιθουσών θήκας. Δευτέρα δ’ άλλη ομοίως πολυπληθής συλλογή 
εστάλη εις τήν Εταιρίαν τον παρελθόντα Αύγουστον καί παρε- 
δόθη ήμΐν διά πρωτοκόλλου παρά τοΰ Υπουργείου τής παιδείας, 
ΐνα έκτεθή έν ταΤς αίθούσακς καί τοΐς δωματίοις τοΰ Μετσοβείου, 
επειδή δ εν υπήρχε κατάλληλος δι’ αυτήν τόπος έν τώ κατα- 
στήματι τοΰ 'Υπουργείου.

Άναμνήσθητε δέ, ότι καί άλλα πολλά τής Εταιρίας άρχαϊα, 
μαρμάρινα μάλιστα καί όντως άξια θέας καί σπουδής, κατακεί- 
μενα ε'τι έν τοΐς ύπογείοις τοΰ Βαρβακείου, χοήζουσι τής έκά- 
στοτε έπιμελείας τοΰ έπιμελητοΰ μέχρις οΰ είσαχθώσί ποτέ εις 
τό Κεντρικόν Μουσεΐον, καί θέλετε έ'χγ σχεδόν πάντας τούς λό
γους, δι’ ούς έκεΐνα ά πάντες ποθοΰμεν δεν συντελοΰνται ταχέως.

Εις τά διάφορα Μουσειακά έργα (οιον κατασκευήν θηκών, βά
θρων, έπίπλων άλλων, στολών διά τούς φύλακας, συγκολλήσεως 
αρχαίων κτλ. ετι δέ καί εις μισθούς τοΰ προσωπικού, έδαπανή- 
θησαν κατά τό έτος δρ. 10,473.

Ό αυτός έπιμελητής κατέγραφεν ώς έπί τό πλεΐστον καθ’ 
δλον τό έτος εις τον έν ίδίοις βιβλίοις χειρόγραφον κρατούμενον 
καχάΐογον τά είσρέοντα πάντοθεν αρχαία. Έφθάσαμεν έν αύτώ 
τον γενικόν αριθμόν 16,686 (1). Πέρυσιν ό αριθμός ήτο 14,718.

(1) Σόγκειται ό αριθμό; ουτος ίκ τών Ιξη; καθ’ 3λην ειδικών αριθμών: Λιθί' 
νων 4185, χαλκών 1114 (έξ ών 110 σταθμά), σιδηρών 59, μολυβδίνων 2493 
(έξ ών 1309 σύμβολα καί 410 σταθμά), αργυρών 62, χροσών 249, οστέινων 1)4;
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Ήνοίγετο το Μουσεΐον διά τε τούς εταίρους καί δ?’ άπαν το 

ζοινον καθ’ έκάστην πλην της Κυριακής καί των ρ,εγάλων εορτών.
Ή βιβ.Ιωθηχη της Εταιρίας ηϋξήθη κατά τό έτος έξ άγο- 

ρών, έξ ανταλλαγής ττρός τα δηρ.οσιεύρ.ατα της Εταιρίας καί 
έκ δωρεών. Ήγοράσθηοαν ρ.εν 61 τόριοι καί φυλλάδια αντί δρ.

υαλίνων 272, διάφορων όλων 305, πήλινων αγγείων 3465, πήλινων μορφών 1863, 
πηλ. μητρών 1) τόπων 190, πηλ. λύχνων 582, πηλ. σκευών 280, πηλ. θραυσμά
των 310, πηλ. πυραμιδοειδών και κωνοειδών 102, πηλ. άρτοειδών καί φακοειδών 
28, πηλ.ίλαβών άμφορε'ων ενεπίγραφων 4.—Ίστε'ον δε', ότι αί λαβαί αμφορέων αί 
ενεπίγραφοι (έκ 'Ρόδου, Θάσου, Πάρου, Κνίδου, Κολοφώνο? καί άλλων το'πων), 
συμποσοΰνται νυν όπέρ τά; 10 χιλιάδας, κατατεθειμέναι οϋσαι έν τοΐς υπόγειοι; 
τοΰ Βαρβακείου, εξ ών μέγα με'ρος Ιξεδόθη όπό τοϋ A. Dumont Ιν τφ βιβλίιρ
Inscriptions cdramiques de Grbce, Paris, 1871. ·

Νομίσματα δέ ίιπάρχουσι τά έξη?·

Χρυσά
Ελληνικόν (έξ ήλέκτρου)....................................................................... 1
'Ρωμαϊκά (ών τό έ'ν νομισματο'σημον)........................................................... 3
Βυζαντινά.................................................................................................................251
Βενετικά.............................................................................................  5
Κουφικόν καί Περσικόν καί Ινδικά (μέσων καί νεωτέρων χρόνων) . . 1.5

~275
'Αργυρά

'Ελληνικά.................................................................................................................587
'Ρωμαϊκά ( . .   247
Παρθικών βασιλέων ................................................................................................167
Βυζαντινά καί άλλων διαφο’ρων χωρών (μέσων καί νεωτέρων χρόνων) . 180

ΊΓδΐ
Έκ κράματος potin

Numi Alexandrini...................................   509
Κίβδη,Ια Υεώττρα

’Αργυρά............................................................................................................... 12
Χαλκά.............................  12

’Άλλα δέ χαλκά έτι όπάρχουσι διαφόρων εθνών καί εποχών άκατάτακτα υπέρ 
τά? 20 χιλιάδα?, ών τά πλεΐστα έντελώ? άχρηστα, ώ; έφθαρμένα.

’Έτι σημειοΰμεν, ότι των πήλινων τη? Εταιρία? αγγείων ίιπάρχει Γαλλιστί 
έκδεδομένο? κατάλογο? όπό Μ. Collignon, τυπωθεί? Ιν Παρισίοι? τφ 1878, τών 
δέ πηλίνων μορφών ώσαύτω? Γαλλιστί όπό J. Martha, Ιν Παρισίοι;, 1880. Έν 
δέ τώ βιδλίω τοΰ L. von Sybel τώ Ιπιγραφομένιρ Katalog der Sculpturen ztl 
Athen, Marburg, 1881 καί τά τη? Εταιρία? λίθινα γλυπτά όσα έώ; τότε είχε, 
περίεγράφησαν σχεδόν πάντα. Άναφέρομεν καί τόν έξη; Ιπίτομον κατάλογον τών 
Άθκίνησε Μουσείων· Die Museen Athens von Arthur Milchhofer, Athen, 
K. Wilberg, 1881.
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1697,60, έν οίς καί τά δετικά. Έδωρήθησαν 8s τή Εταιρία 
η κατ’ ανταλλαγήν ήλθαν 72 τόμοι καί φυλλάδια. Προέχουσιν 
έν αΰτοΐς τά υπό Εταιριών καί Κυβερνήσεων ξένων ώς καί τής 
ήμετέρας Κυβερνήσεως πεμφθέντα. Πίναξ αυτών ώς καί τών 
άγορασθέντων θέλει προσαρτηθή ταύτη τή εκθέσει. ’Έστω δε 
γνωστόν, ότι πάντων τών βιβλίων τής Εταιρίας υπάρχει κατά
λογος έν δελτίοις.

Ή δέ έκδοσις έντυπον χαταΛόγον τών έν τφ Μετσοβείω αρ
χαίων πρός χοήσιν του κοινού λέγομ.εν ότι δεν κατωρθώθη έως 
τώρα διά τους αύτους ακριβώς λόγους, δι’οΰς ουδέ ή έν τοΐς 
δυσι δωματίοις διευθέτησις τών αρχαίων, περί ής έλέγομεν προ 
[Λίκροΰ, καί ας έχωμεν ακόμη υπομονήν, εως οΰ τό μεθ’ ήμ.άς 
Συμβούλων έξεύρη τινά τρόπον διευκολύνσεως του πράγματος.

Ιίερί τής άρχαιοΛογιχής εφημερίδας τής Εταιρίας έχομεν νά 
εϊπωμεν τοΰτο, ότι παραιτησαμένου την επιμέλειαν τής έκδό- 
σεως αυτής του Κυρ. Μυλωνά, άνετέθη τό έργον εις τόν επιμε
λητήν του Μουσείου τής Εταιρίας καί έξηκολούθησεν ή έφη- 
μερίς έκδιδομένη καί τοΰτο τό έτος τακτικώς. Ή δέ έπιτροπή ή 
έφορώσα τά τής έκδόσεως συνίστατο κατά τό έτος τοΰτο εκ τών 
Ε. Καστόρχη, Γ. Νικολαίδου καί έριοΰ.

Ταΰτα μέν ούτω. Έν δέ ταΐς έπαρχίαις τοΰ βασιλείου, πλην 
τών είρημένων άνασκαφών, έμισθοΰντο έτι ύπά τής Εταιρίας 
τακτικώς καί φύλακες αρχαιοτήτων καθ’ όλον τό έ'τος, ώς καί 
κατά τό παρελθόν,έν Χαιρωνεία, Θεσπιαΐς, Τανάγρα, Επιδαύρω 
τη Άργολική, Μυκήναις καί Νεμέα, όπου δηλαδή έπίσημ.α εύρί- 
σκονται άρχαϊα μνημεία καί συλλογαί καταρτισθεΐσαι παρά τής 
Εταιρίας. ’Έτι δέ έδίδοντο καί οδοιπορικά καί έπιδόμ.ατα μ.ι- 
σθών τά συνήθη εις τούς έφορους τούς έκπεμπομένους εις διαφό
ρους άρχαιολογικάς -τής Εταιρίας υπηρεσίας. Εις ταΰτα έδα- 
πανήθησαν έν τω έ'τει δρ. 5059,50. Δέν ήθελε δέ φειδωλευθή 
τό Συμβούλιον καί πλειότερα τούτων νά δαπανήση υπέρ τών έν 
ταΐς έπαρχίαις άρχαιοτήτων, αΐτινες είναι πολλαί καί εις άλλα 
έ'τι παρά τά προειρημένα μέρη, δεόμεναι καί άξιαι οϋσαι έπιμε- 
λείας, αν μόνον υπήρχε τό κατάλληλον προσωπικόν, εις ό νά 
άναθέση ή Εταιρία την έπιμέλειαν έργων. ’Αλλά τοΰτο είναι
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πάνυ δυσεύρετου, καί πρέπει τις νχ το πλάση, προνοών άρια καί 
υπέρ τοΰ να καταστή επαγωγός ή άρχαιολογική υπηρεσία εις 
ριεμορφωμέναυς έπιστημονικώς νέους. Πέρυσιν έν τή λογοδοσία 
εί'ποριεν διά πλειόνων τά περί τοΰ δυσχρηστήματος τούτου καί 
όσας εις αυτό άναβερομένας σκέψεις υπέβαλε τότε το Συμ.βού- 
λιον εις την Κυβέρνησιν, σήμερον δέ άναφέροντες ευχαρίστως το 
ότι προ εξαμηνίας είς έτι έφορος αρχαιοτήτων διωρίσθη έπί τή 
συστάσει τής Εταιρίας, ό Β. Λεονάρδος, δεν κρίνομεν όρ.ως 
άποσιωπητέον, ότι καί πάλιν τό πλεΐστον τοΰ βασιλείου μένει 
άνεφόρευτον.

νΑλλας δέ τινας ημών προτάσεις καί αιτήσεις, άς έποιήσαμεν 
προς τό Υπουργείου τής παιδείας κατ’ έπανάληψιν άπό πλειό- 
νων ετών, (καί ήσαν αΰται: ή περί άπαγορεύσεως τής λατομίας 
έν τοΐς περί την Άκρόπολιν έπιφανέσιν ΰψώμασιν τοΐς άρχαιόθεν 
λελαξευρ.ένοις, ή έξοίκισις των Άναφιωτών άπό των προς ταΐς 
βορείαις πέτραις τής Άκροπόλεως κλιτύων, ή μεταβολή ενός 
άρθρου τοΰ ποινικού νόμου, τοΰ κατά των παραβαινόντων τόν 
αρχαιολογικόν νόμον, τό ρ.ή έκδίδειν άδειας άνασκαφών είς ίδιώ- 
τας, άτε σπανίζοντος τοΰ καταλλήλου είς επιστασίαν προσωπι
κού) ταύτας λέγομεν, τάς αιτήσεις δεν ηΰτυχήσαμεν άκόμη νά 
ίδωμεν έκπληοουμένας, ένφ, ώς ήμεΐς φρονοΰριεν, αύται ούτε 
δαπάνας άπήτουν ούτε άλλας δυσνικήτους παρεΐχον δυσκολίας, 
μόνον δέ, ρ.ετά διάγνωσιν τοΰ όρθοΰ αυτών καί τοΰ δικαίου, 
άπόφασις έχρειάζετο παρά τών άρχών σταθερά ποός έκτέλεσιν, 
άνευ άποσκοπής είς τό τις ή τίνες τών πολιτών άτοριικώς ήθελον 
τυχόν δυσαρεστηθή άπέναντι τής κοινής ώφελείας. Έλπίζομεν 
δέ, ότι καί τής τοιαύτης ένεργείας θέλει έλθη ό καιρός.

Σχεδόν δέν μένει άλλο νά είπωριεν, είριή ότι καί κατά τοΰτο 
τό έτος εςηκολούθησε γινοριένη ή άτοκος προκαταβολή χρηροά— 
των τής Εταιρίας υπέρ του Δημοσίου διά δαπάνας τοΰ κράτους 
άρχαιολογικάς μή προβλεφθείσας έν τφ Προϋπολογισμφ. Τάς 
περί τούτων τών προκαταβολών λεπτοριερείας θέλετε άκούση 
παρά τοΰ ταμίου.

Διά τούτων τελειόνοριεν την έφετεινήν λογοδοσίαν τοΰ Συμ
βουλίου' ή δέ κρίσις παρά τοΐς έταίροις.
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Μετά ταΟτα παρελΟών δ ταμίας της Εταιρίας Π. Έμ. 
Γιαννόπουλος άνέπτυξε προφορικώς κατ’ ά'ρθρον τον έντύ- 
πως ύποβληθέντα εις την συνέλευσιν ισολογισμόν των έσό- 
δων καί εξόδων, καί τήν συνυποβληθεΓσαν κατάστασιν της 
περιουσίας της Εταιρίας μετά των απολογισμών άπό τοΰ 
έτους 1858 μέχρι τοΟ 1885, ώς έπονται ένταθ9α.
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εσόδων κλι εξόδων της

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΚΥΡΙΑ ΕΣΟΔΑ

Σγνδρομαι. Τακτικαι........................................................................................Δρ
» ’Έκτακτοι............................................................................................

Τοκοι εν Γενει. Έκ χρεωγοάφων και καταθε’σεων.......................................»
Μερίσματα. Έκ μετοχών 'Εθνικής Τραπέζης....................................(α) »

Δημ. Χρεόγραφα. Έξαργύρωσις κληρωΟεισών ομολογιών .... »
Μορςεια. Έξ εισιτηρίων είς αΰτά ...................................................................»
ΛλΧΕΙον. Περίοδος Θ'.................................... ............................................. »

» » ς'..........................................................................................»
» » I'.........................................................................ν

Διάφορά.................................................................................................... (6) »
Ενοίκια................................................................................................................. »
Εφημερις Αρχαιολογική....................................... ....... .............................»

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Βιομηχ. Τραπεζα.....................................................
Αιιοληψις. Προκαταβολών λογαριασμψ Δημοσίου 

ι> » » Εταιρίας.
» » έντοκων καταθε'σεων .

Εθνική Τραιιεζα, Δάνειον...................................
Υπολοιπον Ταμειογ. Τήν 31 Δεκεμβρίου 1884 .

(α) ’Ήτοι των 15 μετοχών τής Εταιρίας και
» 10 » έκ τοϊί κληροδοτήματος 'Ρώαα.

25

(β) Ύπερτίμησις χρυσών νομισμάτων .... Δρ. 247.— 
ΙΙώλησις φυλλαδ. πρακτικ. καταλο'γοιν κλπ. . » 207.80
Δοιρεά αμοιβής συγγραφέων εις αρχαιολογι

κήν εφημερίδα............................................... ,> 106 05
Πώλησις πετρών έκ τής άνασκαπτομ. αγοράς. » 2,034.—-

2.594.85

Όλον εισπράξεων. Δρ

4,858
__910

ΥΓ58Γ
6.675

92,818 
• 200 

7,306

71,000
7,000
4,100
7,482

100,000
2,043

5,768

28,259
10,657
1,695

100,324
2,594

349
1,821

151,470

191,626

343,097

30

27

50
85
95
80

67

59

26
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1885.

Δρ· 4,200
», 2,350 60
» 1,697 60 8,248 20
» 6,606 60
» 3,866 40
» 24,123 70 34,596 70
» 25 —

11,583 65
» 2,846 95
» 299 20
» 576 20
» 833 40
» 21,265 10
» 2,969 90 40,374 40

» 5,694 50
11,206 05

» 550 —

» 8,253 —

5.126 20
» 40,096 27
» 313 11
» 692 — 46,227 58
» 5,977 58
» 333 75

161,486 76

» 124,047 42
34,459 90

» 16,082 15
» 2,800 — 177,389 47

338,876 23
» 4,221 03

Δρ. 343,097 26

ΠΛΗΡΩΜΑΙ

Γραφειον.

Μοτςεια.
»
»

ΚΤΡΙΑ ΕΞΟΑΑ

Γραφική ΰλη' χάρτης, τυπωτικά, ταχυδρομικά κλπ. . 
Βιβλιοθήκη, αγορά βιβλίων και δετικά........................

Προσωπικόν κλπ................................................................
Άρ/αιοθήκαι, συγκολλήσεις και απεικονίσεις αρχαίων .

Αρχαία. Έπισκευαί καί αναστηλώσεις μνημείων 
Αναςκαφαι

Επίδαυρου. . . . .
Άμφιαρείου........................
Φοινικιού έν Έπιδαύρω Λιμ 
Έν Άθήναις Άκροπο'λεως .

» Αγοράς πυρπο"

Επαρχ. Αρχαιότητες. Έπιμίσθιον έφο’ρων,μισθοί φυλάκων επαρχιακών
Μουσείων καί μνημείων.............................

Εφημερις Αρχαιολογική . . ...........................................................
Ακίνητα. ’Αγορά τοιούτων εις ’Ελευσίνα...............................................
Εθνική Τραπεζα. Συμπλήρωσις αξίας 3 μετοχών της........................
ΛαχΕΙΟΝ. Περίοδος I'.................................................................................

» » Θ'................................................................................
» » II'................................................................................
» » Ε'.............................................................................................

Τοκοι................................................................................................................
Διάφορά . . . . -............................................... .............................

Βιομηχ. Τραπεζα 
Εθνική Τραπεζα

ΑΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Εταιρίας.

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΤαμειΟΤ. Μεταφερο'μενον εις διαχείρισιν του 1886.

Όλον δαπανών.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ της περιουσίας τιις αρχ.

ΎπόΛοιπα 31 Αεχεμ. 188k Πράζειο κατά το 1885

ΜΕΡΙΔΕΣ

Χρε'ωσις Πίστωσις Χρε'ωσις Πίστωσις

Ακίνητα. Οικόπεδα και οικίαι Ιν Άθήναις, Κη
φισία και Έλευσΐνι .... 24,761 33 550 _

Εθνική Τραπεζα. 15 μετοχαι αυτής . . . 51,000 10 8,253 —

» » Κατάθεσις έντοκος . . 8,983 04 7,482 62

Δημ. Χρεωγραφα. Δωρεά Επιτροπής Φιλάρ
χαιων . . . Δρ. 180,000.92

Έζ άγορας. » 85,166.— 265,166 92 0)10,657 —

ΠρΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ. Λογαριασμό) Δημοσίου . 86,593 42 16,082 15 7,000 —

» » 'Εταιρίας. 2,600 — 2,800 — 4,100 —

Βιομηχ. Τραπεζα.............................................. 53,047 ί2 124,047 42 71,000 —

Εθνική Τραπεζα............................................... 34,459 90 100,000 —

Ταμειον................................................................. 2,043 97 341,053 29 338,876 23

441,148 78 53,047 42 527,245

441,148

76

78

539,115

53,047

85

42

968,394

592,163

54

27

592,163 27

376,231 27 ίσοζύγιον

■ ds?
CVJ Ή

(θ) Κατατεθειμέναι εις ’Εθνικήν Τράπεζαν :
128 δμολογ. δανείου των 6 Ικατομμυρίων 

15 μετοχαι τής ’Εθνικής Τραπέζης 
135 δμολ. δανείου των 60 Ικατομμυρίων 
241» » » 4 »
118 » » » 10 »
389 » » » 25 » 9 %

8 » » » 25 » 8 ο/0
ή δπ’ άριθ. 1237 όμολ. Έθν. Τραπέζης έντοκου καταθ. δραχ. 1,500.42

?» Ο
2 5Ξ .
° 4. S" <« ο-Ό ,Ο 'Ο
'Sfe5 Κ
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ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΛΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 1885.

Υπόλοιπα 31 άεχεμ. 1885

Χρέωσις

25,311

59,253

1,500

254,509

95,675

1,300

4,221

441,771

65,540

376,231 27

03

37

10

Πίστωσις

(β)

(γ)

(3)

(«)

(7)

(ζ) 65,540 

(7)

65,540

10

10

II A Ρ A Τ Η Ρ II Σ Ε I Σ

(*) Ακίνητα. Λογαρ. 1884 Δρ. 24,761.33
» 1885 ». 25,311.33 ^ 550-

(S) Εθν. Τραπεζα. # 1884 » 51,000,10
» 1885

(ε) Προκαταβολαι.
Λογ.Δημοσίου » 1884

» 1885

» 59,253,10 Β Β 8 253._

(η) ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ
Ταμειοτ. 1884 Δρ. 2,043.97 

1885 » 4,221.03

(γ) Εθν.Τραπεζα.
Κ«. έ»τ. 1884 » 8.983.04

86,593.42
95·675·57 » » 9,082.15

» » 2,177.06
πλ.δρ. 20,062.21

» · » 1885 » 1,500.42 η go

(3) Δημ. Χρεωγρ. 1884 » 265,166.92
» 1885 » 254,509.92 Β jq 337___

(ς) Προκαταβολαι.
Λογ. Εταιρίας 1884 » 2,600.—

» 1885 » 1,300.— Β 1 300._________

(ζ) Βιομ.Τραπεζα. 1884 » 53,047.42
Εθν. » 1885 » 65,540.10 Β 12,492 68 » 31,932.30

Έλάττωσις της εταιρικής περιουσίας τό 1885 Δραχ. 11,870.09

ΠΑΡΑΘΕΣΙΣ

Λογαριασμός του έτους 1884 Δρ. 388,101.36 
» » 1885 » 376,231.27

Διαφορά ε’π’ελαττον,ώς ανωτέρω Δρ. 11,870.09
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4 ί

ΠΙΝΑ3 ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Α'. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1858 - 188ί 1885 "ΟΧ or

ΚΧΡΙΑ ΕΣΟΔΑ

ΣϊΝΔΡΟΜαι. Έτησιαι....................... Δρ. 143,202 70 4,858 30 148,061 _

» "Εκτακτοι .... )) 54,974 71 910 — 55,884 71
» Είδικαι........................ » 52,745 53 52,745 53

Τοκοι και Μερίσματα. Έν γίνε'. . » 356,095 — 28,259 27 384,354 27
Δημοσία Χρεόγραφα. Έξαργύρωσ.

κληρωθ. όμολογ. )) 170,470 52 10,657 — 181,127 52
Μοτςεια. 1 Εξ εισιτηρίων. )) 10,021 25 1,695 — 11,716 25
Ακίνητα. Πώλησι; ακινήτων . . )) 10,258 93 10,258 93

» Ενοίκια............................. » 6,100 78 349 95 6,450 73
Κληροδοτήματα.............................. » 12,920 72 12,920 72
Διάφορά ......................................... » 4,617 56 2,594 85 7,212 41
Αρχαιολ·Εφημερις (παλαια)καικα-

τάλογοι των έν τοις
Μουσείοις αρχαίων. » 1,882 18 1,882 18

» » Νέα της Γή ΙΙεριιίδ. » 1,574 40 1,821 80 3,396 20
Επιστροφή Χρημάτων . . . . » 1,720 09 1,720 09
Aaxeiun......................................... 768,562 22 100,324 50 868,886 72

1,595,136 59 151,470 67 (α) 1,746,607 26

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Δάνειά............................................... » 64,732 14 100,000 164,732 14
ΙΙροκαταβολαι. Άιτοληφθεΐοαι. . » 407,516 28 18,582 62 426,098 90
Βιομ. Τράπεζα. Άλληλο/^ρεως λο-

γαριασμός . . . » 768,116 92 71,000 _ (6) 839,116 92
ΙΙαρακαταθηκαι............................. » 12,632 59 12,632 59
Τλμειον. 'Γπόλοιπα διαγειρίσεως

[χε'χρ; τοΰ 1884. . . » 2,114 24 2,114 24

2,850,248 76 341,053 29 3,191,302 05

(α) Κύρια έσο5α.................................Δρ. 4,746,607.26
(β) Δ'.άαοροι λογαριασμοί . ... « 1,444,694.79

Δρ· 3.191,302-05

__
__

__
__
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ΕΤΑίΡίΑΣ ΑΓίΟ TOT ΕΤΟΥΣ 1858-1885.

Β'. ΠΛΗΡΩΜΑΙ 1858 - 188k 1885 "Ο lor

ΚΥΡΙΑ ΈΞΟΔΑ

Γραφειον. Προσωπικόν,τυπωτικά,έξοδα
διάφορα και Βιβλιοθήκη. Δρ. 68,508 87 8,248 20 76,757 07

ΜοΓΣΕΐΑ.ΙΙροσιοπικόν,άρ'/αιοθήκαι,
φυλακεια,επισκευαι και συγ-
κολλήσεις αρχαίων . )) 121,992 99 10,473 — 132,465 99

Αγοραι Αρχαιοτήτων .... » 200,796 89 24,123 70 224,920 59
Αρχαία. Άνασκαφαί εν γένει )) 390,763 85 40,374 40 431,138 25

» Έπισκευαι και άναστηλιο-
σεις μνημείων .... )) 26,008 31 25 — 26,033 31

Επαρχ. Αρχαιοτ. Ιΐροσωπ. έφορων
και φυλάκων επαρχ. Μου-
σείων και μνημείων . » 66,139 60 5,694 50 71,834 10

» Περισυναγωγή και μεταφορά
αρχαίων .............................. » 3,305 83 3,305 83

Τοκοΐ. Έν γίνει.............................. )) 16,586 29 5,977 58 22,563 87
Ακίνητα......................................... )) 20,518 75 550 — 21,068 75
Διάφορά. Ποσοστά εΐσπράκτορ., έκ-

μαγεία αρχαίων κτλ. )) 5,054 12 333 75 5,387 87
» Προτομαι προίδ. Έταιρ. » 1,696 43 1.696 43
» Σύνδρομα! εις ξένους πρός

συντ^λεσιν άνασκαφών . » 446 43 446 43
Απρόβλεπτα................................... » 1,886 18 1,886 18
Δημοσία Χρεωγραφα........................ )) 275,792 30 275,792 30
Μετ.Εθ.Τρ. 11,069.33+3,000.10 » 14,069 43 8,253 — 22,322 43
Λαχειον............................. » 318,429 95 46,227 58 364,657 53
Ακίνητα. Έπισκευαι........................ )) 671 15 671 15
Αρχαιολ. ΕΦΗΜ.(Νεα Γί« Περιοδ.). )) 20,738 10 11,206 05 31,944 15

1,553,405 47 161,486 76 («) 1,714,892 23

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΕΜΟΙ

Δάνειά............................. » 65,625 _ 65,625 _
Προκαταβολαι. Άτ?οληπτέαι . )) 502,998 38 18,882 15 521,880 53
Βιομηχ. Τραπεζα ... » 715,069 50 124,047 42 ι 839,116 92
Παρακαταθηκλι .... » 10,838 57 ,6ι 10>838 57
Λάθη Λογιστικά .... 267 87 Ζ61 267 87
Εθν. Τραπεζα........................ 34,459 90 34,459 90
Ταμειον....................... )) 4,221 03 4,221 03

2,848,204 79 343,097 26 3,191,302 05

(*) Κύρια ................................... Δρ. 1,714,892 23
(5) Διάφοροι λογαριασμοί. ... » 1,476,409.82

Δρ.' 3.191,302.05

s
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TOT ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ.

ΠΙΣΤΩ ΣΙΣ

ΛΑΠΑΝΑΙ ΕΝ ΕΤΕΙ 1884

1) Μισθός προσωπικού ώς τά εντάλματα άριθ.
14, 129, 162, 190, 217, 245, 276, 301, 
κα''343χ250 ==............................. Δρ, 3,000 —

2) Χάρτης, λιθοχάραξις, τύπωσις, άρίθ-
μησις και δετικά στελεχών, ώς τά εν
τάλματα 108, 170, 171 . . . . » 1,263 20

4,263ΕΝ ΕΤΕΙ 1885
Ζ\)

3) Έξαργύρωσις 156 κερδησάντιον κλή
ρων ώς τά έντάλμ. 47, 104, και 210 . »

4) Προμήθεια πωλησάντων τά 32,892
29,306 22

γραμμάτ. της Περιόδου ταύτης, ώς τό 
ένταλμα 105...........................................» 9,578 50

5) ’Έξοδα διάφορα. ’Ένταλμα 48 . . . » 561 55
6) Αμοιβή προσωπικού- » 43... » 650 —

40,096 9Τ
7) Έξαργυρωτε'οι κερδήσαντες κλήροι μή

παρουσιασθε'ντες ετι. 1 Ικ των Ιπτά » 657 84
» 1 » δέκα »
» 42 εκ των εκα-

164 46

τόν όγδοήκοντα X 65.78 » 2,762 76
3,585 06

Καθαρόν κε'ρδο; Ικ τοΰ λαχείου τής Θ ' Περ. Δρ.
47,944 53
50,731 47

98,676 —

Ή Ιπι του λαχείου ειδική επιτροπή

Α. Κονγοςταγλος (Πρόιδρος) 

Π. Εμ. Γιαννοπογλος 

Γ. Νικολαϊλης.
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Είτα εξελέχθησαν οί κύριοι Α. Άθανασιάδης, Α. Γ. 
Δουρούτης και Περ. Ίασεμίδης μέλη της επιτροπής, της 
προς έξέλεγξιν των λογαριασμών της Εταιρίας, και ή Συ- 
νέλευσις διελύθη περί μεσημβρίαν.

Μετά δύο δ’ εβδομάδας, τή 9 Φεβρουάριου 1886, ημέρα 
Κυριακή, ώρα 1CE π. μ. συνελΟόντων αύθις έν τφ Πα- 
νεπιστημίψ έταίρων έκατον τριών, 6 πρόεδρος Άλ. 
Κοντόσταυλος προσεκάλεσε την έξελεγκτικήν έπιτροπήν 
νά ύποβάλή εις τούς έταίρους την εκΟεσίν της. "ΟΟεν 
παρελΟών b εισηγητής αύτής Α. Γ. Δουρούτης άνέγνω 
τά έξής·

Προς την ΣυνέΛενσιν των εταίρων της ΆρχαοοΛογικής

'Εταιρίας.

KvplOl /

Κατά την δοθεΐσαν ήμΐν εντολήν ύπό τής Συνελεύσεως περί 
έξελέγξεως των λογαριασμών τής διαχειρίσεως τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου τής Εταιρίας κατά τό άπελθόν έτος 1885, έλά- 
βομ.εν ΰπ’δψιν τά ύπό τοΰ ταμ,ίου κ. Παναγιώτου Έμ. Γιαννο- 
πούλου τεθέντα εις την διάθεσιν ήμ-ών λογιστικά βιβλία καί έγ
γραφα. Έπιθέντες τό έθεωρήθη επί μεν τοΰ ήμ,ερολογίου ύπό 
την τελευταίαν πράξιν ύπ’άριθ. 101, παριστάνουσαν, μετά τόν 
ισολογισμόν των εσόδων καί εξόδων, τόν λογαριασμ.όν τής πε
ριουσίας τής Εταιρίας, επί δε τοΰ στελέχους των εισπράξεων 
τοΰ ταμίου ύπό τόν τελευταΐον άριθ. 75, επί τοΰ στελέχους των 
διπλοτύπων τοΰ εΐσπράκτορος κ. Θ. Κουτσούλη ύπό τόν τελευ
ταΐον άριθ. 180 καί επί τοΰ στελέχους τοΰ τελευταίου έντάλ-
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ματος ύπ’άριθ. 240, προέβημεν εις την έξέλεγξιν διά παραβο
λής των έν τω ήμερολογιω έγγραφων των εσόδων προς τα ρη- 
θέντα διπλότυπα, τοϋ μέν ταμίου άπό άριθ. 1 μέχρι 75, τού δέ 
είσπράκτορος άπό άριθ. 1-27, 29-74, 76-90, 92-106, 108- 
114, 116-137, 140-142, 144-146, 148-157, 159-167, 
169-170 καί 172-180 ακυρωθέντων ένεκα μη πληρωμ,ής των 
ύπ’ άριθ. 28,75, 91, 107, 115, 138, 139, 143, 147, 158,
168 καί 171, κατόπιν δέ, διά παραβολής ωσαύτως των έν τω 
ήμερολογίψ έγγραφων των έξόδων προς τά στελέχη των ένταλ- 
μ.άτων καί πρός αυτά ταΰτα τά έντάλματα, φέροντα έπισυνημ- 
μένα τά άπαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα.

Έκ της έργασίας δέ ταύτης προέκυψεν,. ότι πάντα τά έσοδα 
καί τά έξοδα είσίν έν τάξει έγγεγραμμένα καί ότι τό ταμεΐον 
παριστρί υπόλοιπον δραχ. 4,221.03 μ-εταφερόμενον εις την δια- 
χείρισιν τοΰ 1886.

Μετά ταΰτα παρεβάλομεν τάς έγγραφάς τοΰ ημερολογίου 
πρός τάς έν τφ καθολικω μερίδας έσόδων καί έξόδων, άπαρτι- 
ζούσας τόν γενικόν ισολογισμόν , ώς καί τον ειδικόν τής περιου
σίας τήξ Εταιρίας, εύρομεν δέ πλήρη συμφωνίαν άπολήγουσαν 
εις τό έξης έξαγόμενον.

Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

'Ότι τά μέν έσοδα έν γένει τοΰ 1885, μετά τοΰ έκ τής διαχει- 
ρίσεως τοΰ 1884 μετενεχθέντος υπολοίπου δρ. 2,043.97, άνερ-
χονται εις...........................................................Δρ. 343,097.26

’Ήτοι κύρια έσοδα. . Δρ. 151,470.67 
Διάφοροι λογαριασμοί. » 191,626.59

Δρ. 343,097.26

Τά δέ έξοδα έν γένει εις................................ Δρ. 338,876.23
’Ήτοι καθαρά έξοδα . Δρ. 161.486.76 
Διάφοροι λογαριασμοί . » 177,389.47

Δρ. 338,876.23

Προστιθεμένου τοΰ έν τω ταμείω υπολοίπου
τή 31 Δεκεμβρίου 1885 .......................... » 4,221.03

Έξισοΰνται αί μερίδες έσόδων καί έξόδων . Δρ. 343,097.26

4
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Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Το ενεργητικόν της περιουσίας της Εταιρίας σύγκειται: 
α') Έκ δύο οικιών έν ’Αθήναις, μιας έν

135
241
118
389

8

»
»
»
»

60
4

10

Κηφισία καί δύο οικοπέδων έν Έλευσΐνι, αξίας Δρ.
β') Έκ 15, μετοχών τής ’Εθνικής Τραπέ- 

ζης κατατεθειμένων παρ’ αυτή »
γ') Έκ τής ύπ’ <xpt0. 1237 ληξάσης ομο

λογίας έντοκου καταθέσεως εις την Εθνικήν
Τράπεζαν........................................................... »

δ') Έκ των παρά τή Εθνική Τραπέζϊ) 
κατατεθειμένων ομολογιών διαφόρων εθνικών 
δανείων ήτοι
128 τοϋ δανείου των 6 έκατομ.

»
»
»
» προς 9 %

25 » » 8 °/0
ε') Έκ τών όφειλομένων διά προκαταβο-

λάς λογαριασμφ Δημοσίου..........................
ς-') Όμοίως λογαριασμώ τής Εταιρίας . 
ζ') Καί έκ του υπολοίπου τοϋ ταμείου τή

31 Δεκεμβρίου 1885 .......................................
Έν όλω .

Τό δέ παθητικόν σύγκειται έκ τών όφείλο- 
μένων προς την Εθνικήν Τράπεζαν, υπόλοι
πον τοϋ συνομολογηθέντος , κατά τό άπό 12 
Νοεμβρίου 1885 ΰπ’άριθ. 35,617 συμβό-
λαιον, δανείου έπί ένεχύρω..........................

Όθεν ή καθαρά περιουσία, κατά τήν 31 
Δεκεμβρίου 1885 συνίσταται έκ .

Επειδή δέ κατά τό παρελθόν έτος 1884 
ή καθαρά περιουσία άνήρχετο εις.

25,311.33

59,253.10

1,500.42

254,509.92

» 95,675.57
» 1,300.—

» 4,221.03
Δρ. 441,771.37

» 65,540.10

Δρ. 376,231.27 

» 388,101.36
έπεται ότι έντός τοϋ 1885 ήλαττώθη κατά . Δρ. 11,870.09
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Λαχειον

Μεταβάντες κατόπιν είς το γραφείου τοϋ άρχαιολογικοΰ λα
χείου έλάβομεν ύπ ’ δψιν την διαχείρισιν αϋτοΰ δια την κατά τό 
1885 ένεργηθεΐσαν κλήρωσιν τής Θ' περιόδου καί κατα μέν τό 
πρωτόκολλου έξελέγξεως της υπό τοϋ Διατάγματος της 19 
Νοεμβρίου 1874 διωρισμένης επιτροπής, τό άντίτιμον των πω- 
ληθέντων 32,892 κλήρων, άποτελοϋν δραχ. 98,676, παρεδόθη 
εις τό ταμείου της Εταιρίας, κατά τα ύπ’ άριθ. 83 τοϋ 1884 
11, 17 καί 37 τοϋ 1885 διπλότυπα είσπράξεως, κατά δε την 
εν τφ καθολικφ τοϋ ταμείου μερίδα τοϋ λαχείου , έδαπανήθη- 
σαν τω μεν 1884

Εις μισθόν προσωπικοΰ....................................Δρ.
Είς χάρτην τύπωσιν κτλ..............................»

Δρ.
τω δέ 1885

Δι’ έξαργύρωσιν 156 κερδησάντων κλή
ρων ...........................................Δρ. 29,306.22

Είς προμήθειαν πωλητών » 9,578.50
Εις διάφορα έξοδα λιανικά » 561.55
Είς άμοιβήν προσωπικοΰ. )) 650.— ̂

Δρ.
Κερδήσαντες άλλά μή Ιμφανισθέντες πρός 

έξαργύρωσιν κλήροι............................................ »

Δρ. 47,944.53
"Οθεν προκύπτει καθαρόν κέρδος έκ τής Θ'.

περιόδου................................................................» 50,731.47

Δρ. 98,676.—

Ιίεραίνοντες τά τής έξελέγξεως προτείνομεν, Κύριοι, όπως ή 
συνέλευσις έκφράσν) τάς ευχαριστίας αυτής πρός τό Διοικητικόν 
συμβούλιου διά την έ'μφρονα διεξαγωγήν των ποικίλων εργασιών 
τής Εταιρίας καί ιδίως είς τον ταμίαν κ. Π. Έμ. Γιαννόπου- 
λον διά τε την μετ’ άκριβείας καί τάξεως τήρησιν των λογιστι
κών βιβλίων καί διά τό σπουδαίου έ'ργον τοϋ πίνακος των άπο-

3,000.—
1.263.20
4.263.20

»

40,096.27
44,359.47

3,585.06
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— 52

λογισμών της Εταιρίας άπό του έτους 1858 μέχρι τοΰ 1885 
όπερ ΰπέβαλεν έν τή προηγούμενη συνεδριάσει, συνάμα δέ νά 
επικύρωση τους λογαριασμούς της διαχειρίσεως τοΰ 1885.

Μετά τά εΐρημένα θεωροΰμεν καθήκον ημών νά ύποβάλωμεν 
εις την συνέλευσιν τάς εξής εΰχάς.

α'. Όρθότερον καί λογιστικώτερον είνε φρονοΰμεν νά ύποβά- 
λη το συμβούλιον εις την εγκρισιν τών εταίρων προϋπολογισμόν 
των τακτικών εξόδων καί εσόδων τής διαχειρίσεως τοΰ επομένου 
έτους, ετι δέ προσθήκην άπροόπτων καί εκτάκτων ώς έγγιστα δα
πανών, ΐνα καί ή συνέλευσις γιγνώσκη έκ τών προτέρων τά γε- 
νησόμενα έξοδα έκάστης διαχειρίσεως καί τό συμβούλιον εις εΰ- 
χερεστέραν εΰρίσκηται θέσιν.

β'. Άναγκαιότατον φρονοΰμεν νά έπιταχυνθή ή σύνταξις καί 
έκτύπωσις καταλόγου πάντων τών. ευρημάτων πρός γνώσιν παν
τός φιλάρχαιου.

γ'. Μετά λύπης παρατηρεί ή ’Επιτροπή οτι καί ή Κυβέρνη- 
σις ή οΰδ’ όλως ή γλίσχρως συντρέχει την αρχαιολογικήν Εται
ρίαν καί οί πολϊται πάντη όκνοΰσι νά συνδράμωσιν αυτήν. Τού
του ένεκα επιθυμητόν είνε ϊνα τό συμβούλιον έξακολουθή προσ- 
καλοΰν ένθέρμως δι ’ άντεπιστελλόντων μελών έν τε τω εσωτερι
κή καί έξωτερικω τήν χρηματικήν πρός τήν Εταιρίαν βοήθειαν.

δ’. Καλόν καί ωφέλιμον καί σύμφορον είνε νά άποκτήση ή 
Εταιρία οίκημα μόνιμον διά νά τακτοποιηθή ή βιβλιοθήκη, 
ΐνα πας βουλόμενος λαμβάνη ταχέως καί προχείρως τάς αναγ
καίας πληροφορίας, διότι τή αληθείς μέγα τι είνε τό νά ΰπάρχη 
άλλαχοΰ τό ταμεΐον, άλλαχοΰ τό γραφειον τοΰ λαχείου, άλλα- 
χοΰ ή βιβλιοθήκη, καί άλλαχοΰ νά γίνηται ή συνέλευσις.

ε'. Νομίζομεν ότι καλόν είνε ή "συνδρομή τής Αρχαιολογικής 
Έιγημερίόος νά έλαττωθή κατά τό ήμισυ τουλάχιστον διά τούς 
Εταίρους.

Έν ’AOrjvai;, x?j 7 Φεβρουάριου 1886.

Ή εξελεγκτική ’Επιτροπή
Α. Αθαναςιαδης 

Π. Ιαςεμιδης 

Α. Γ. Αογροττης
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Μετά τήν άνάγνωσιν τής’Εκθέσεως ήρωτήθη ή Συνέλευ- 
σις Οπό τοΟ Προέδρου, άν ύπάρχει άντίρρησίς τις ώς προς 
τήν ΕκΟεσιν τής εξελεγκτικής επιτροπής και άν θεωρεί κα
λώς έχοντας τούς λογαριασμούς τοΟ Συμβουλίου κατά τήν 
πρότασιν αύτής ταύτης τής ’Επιτροπής. Εις τήν έρώτησιν 
ταύτην δμοθύμως ή Συνέλευσις άπεφήνατο, 8τι ούδεμία 
ύπάρχει άντίρρησίς και δτι θεωρεΓ καλώς ’ίγόντας τούς λο
γαριασμούς, τούς οποίους καί εγκρίνει.

Μετά δέ τήν κατόπιν όποβληθεΐσαν έτεραν έρώτησιν ύπό 
του Προέδρου περί τοΟ άν παραδέχεται ή Συνέλευσις τινάζ 
ή πάσας τάς ύπο τής έξελεγκτικής επιτροπής εύχάς κατά 
τά ανωτέρω, προέκυψε συζήτησίς τις, καθ’ ήν διάφοροι 
έξηνέχθησαν γνώμαι, ώς αποτέλεσμα τής οποίας έπήλθεν 
ή έγκατάλειψις τής περαιτέρας επ’ αυτών συζητήσεως καί 
ή άπόφασις περί προόδου εις τάς άρχαιρεσίας.

Ούτω δέ διά δύο ψηφηφοριών, ώς κελεύει ό οργανισμός 
τής Εταιρίας, έξελεχθη τό νέον συμβούλων ώς εξής'

Πρόεδρος Άλ. Α. Κ,οντόβταυλος διά ψήφων 99 
’Αντιπρόεδρος ^πυρ. Φοντοκλής » 73
Γραμματεΰς ΤΕτέφ. Α. Κουμανούδης ' » 95
Ταμίας H. Έμ. Γοαννόπουλος » 85
Μέλη δέ τοϋ Συμβουλίου 25τ· Αραεγούμης » 84

Α. Αεμετέλος » 68
Ευθ. Κ-αστόρχης » 59
Γ. Αικολαΐδης » 55
H. Κ.α66<χδ£α,ς » 53
14 υρ. Μυλωνάς » 48

Ι4ωνστ. Γραμμοετεκόπουλος » 41

Ή Συνέλευσις διελύθη περί μεσημβρίαν.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1885.
ΤΟΥ ΑΔ Ρ I A Ν ΟΥ.

ΠΙΝΑΞ 1
ΤΟΛΕΓΟΜΕΝΟΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ

|ρ»^·

Γουλ. Δόρ^ελί εχ.

HL
go Μέτρα γαλ.

Aid.K. Γροννδμα,ν, ’AdnvntJi,.
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