
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Έν Άθήναις, έν τώ Πανεπιστηαίω, τή 12 Φεβρουάριου 
1889, ήμερα Κυριακή, ώρα 1CP τορό μεσημβρίας συνελ- 
Θόντων έταίρων έξήκοντα τεσσάρων, δ πρόεδρος τής Εται
ρίας Άλ. Κοντόσταυλος προσεφώνησεν αύτούς ώς έξης'

Άζιοημοι Κύροοι,

Πέρυσι, κατά την αυτήν περίπου εποχήν, εΐχον λάβει την 
τιμήν ν’ αναγγείλω προς ύμας τήν πρόΟεσιν τής Κυβερνήσεως, 
τήν οποίαν αυτή είχε προφορικώς ανακοινώσει προς το συμβού
λων περί άλλοίας τίνος διαρρυθμίσεως του λαχείου τής Εταιρίας, 
διαρρυθμίσεως λελογισμένης προς μείζονα ωφέλειαν αυτής.

Πράγματι δέ, καίτοι μετά παρέλευσιν ικανού εκτοτε χρόνου, 
έδημοσιεύθη επί τέλους διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως 
το άπό 7 ’Οκτωβρίου 1888 Β. Διάταγμα, διά τοΰ οποίου ή 
ειρημένη πρόθεσις αυτής έπραγματοποιεϊτο.

’Αλλά τό Συμβούλων μ-ελετήσαν έπισταμένως καί κατ’ έπα- 
νάληψιν τό Β. τούτο Διάταγμα, δεν εύρέν αυτό ώς κατ& πάντα 
καλώς έχον καί ώς σύμφωνον προς τά συμφέροντα τής 'Κταιρίας. 
Διά τούτο δέ ύπέβαλεν αναφοράν προς τό επί των Εκκλησια
στικών καί τής δημοσίας έκπαιδεύσεως υπουργείων, διάΐτής όποιας 
Ιζήτει τροποποίησιν καί τροποποίησιν ριζικήν αΰτού.γ

Οί λόγοι δι’ ούς τό Συμβούλων έζήτει τήν τροποποίησιν ταύ-
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την ήσαν πολλοί καί διάφοροι καί ήδυνάμην ν αναγνωσω υμΐν 
αυτήν την αναφοράν την περιέχουσαν αυτούς, όπως λάβητε ούτω 
λεπτομερή αυτών γνώσιν. Χάριν δμως οικονομίας χρονου, επειδή 
αΰτη είναι όπωσοΰν μακρά, προτιμώ νά έξηγησω ύμΐν προφορι- 
κώς καί τούτο διά βραχέων, τούς σπουδαιότερους έκ των λόγων 
τούτων, οϊτινές εισι τρεις, οι εξής-

1) διότι τό Συμβούλιον έθεώρησεν, ότι διά τοΰ εΐρημένου Δια
τάγματος ύπενομεύετο καί κατέπιπτεν ή αυτοτέλεια της Αρ
χαιολογικής Εταιρίας καί ή μέχρι τοΰδε ανεξαρτησία αυτής απο 
της Κυβερνήσεως. Τούτο δέ διά τον λόγον ότι εν ω κατα τα 
κείμενα, τό Συμβούλιον της ’Αρχαιολογικής Εταιρίας δεν οφεί
λει λόγον των πράξεων, δηλαδή των εργασιών καί της διαχειρί- 
σεως αΰτοΰ, η εις την γενικήν συνέλευσιν τών εταίρων καί εις 
μόνην αύτην, κατά τό νέον Διάταγμα προσεκαλεΐτο νά πράττη 
τούτο καί προς τό Ύπουργεΐον, καθόσον ύπεχρεοΰτο νά δόδγι λό
γον καί προς αυτό τής χρηματικής διαχειρίσεως αύτοΰ, εις ο 
άναγκαίως περιλαμβάνεται καί ή περί τών εργασιών αύτοΰ λο
γοδοσία.

2) διότι τό Συμβούλιον έθεώρησεν, ότι παρεκωλύετο ή μέχρι 
τοΰδε έλευθέρα χρήσις τού προϊόντος τοΰ λαχείου ύπό τοΰ Συμ
βουλίου τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας, μέχρις έντελοΰς άπορρο- 
φήσεως τοΰ όλου ύπό τοΰ 'Υπουργείου. Τοΰτο δέ διά τον λόγον 
ότι, έν ω κατά τά κείμενα, τό Συμβούλιον τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρίας είχε τό δικαίωμα νά διαθέτη τό προϊόν του λαχείου, 
ανευ ουδενος περιορισμού, συμφώνως τή ίδίρ: αύτοΰ κρίσει καί 
αποφασει, κατα το νέον Διάταγμα έχορηγεϊτο τό δικαίωμα εις 
το Υπουργεΐον, νά διαθέτη άπροσδιορίστως όσον ήθελε ποσόν έκ 
τοΰ προϊόντος τούτου, εις άνέγερσιν Μουσείων καί εις αγοράν 
τόπων προς ανασκαφας και ταΰτα άνευ προτάσεως καί άνευ καν 
γνώσεως του Συμβουλίου τής Εταιρίας. Τοιουτοτρόπως δέ ήπει- 
λεϊτο, ώς είκός, άτε δυναμένη πράγματι νά έπέλθη, ή πλήρης 
εις τά ειρημενα έργα, τοΰ ολου ποσού ύπο τοΰ 'Υπουργείου εξάν- 
τλησις, όθεν θά έπηρχετο ή τελεία τής ’Αρχαιολογικής Εται
ρίας, ώς πράς τάς κυρίας εργασίας αυτής παράλυσις καί

3) διότι το Συμ,βούλιον έθεώρησεν ότι παρεισήγον.το εις τά
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έργα τής Εταιρίας έργα άλλα όλως άλλότρια τοΰ ειδικού προο
ρισμού αυτής. Τοΰτο δέ διά τον λόγον ότι, έν ω κατά τά κεί
μενα ό σκοπός τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας κεϊται είς την πε- 
ρισυναγωγήν, την συντήρησιν καί την άνεύρεσιν των αρχαίων 
μνημείων, κατά τό νεον Διάταγμα, άνετίθετο είς αυτήν καί ή 
άνέγερσις μουσείων καί ή αγορά νομισμάτων καί ή αγορά χειρο
γράφων καί ή αγορά άλλων αντικειμένων ίαζοριχής άζίας.Τοιου
τοτρόπως δέ προδήλως έξωθεΐτο ή ’Αρχαιολογική Εταιρία είς 
κύκλους ένεργειας άλλους, είς ούς άπητοΰντο γνώσεις ειδικαί 
άλλαι, άλλότριαι όλως του ειδικού καί αρχικού προορισμού αυτής.

’Αλλά ταΰτα λέγων, οφείλω, εύάρεστον καθήκον έκπληρών, νά 
προσθέσω ότι ευθύς ώς έγένοντο γνωσταί αί αντιρρήσεις αύται 
τοΰ Συμβουλίου καί αί λοιπαί όμοιαι, άς παρέλιπον, πράς τόν 
κύριον Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως , ούτος λίαν εύμενώς καί λίαν 
προθύμως έ'σπευσε νά δηλώση προφορικώς ήμιν ότι δεν εΰρισκεν 
αύτάς αδικαιολογήτους καί ότι συνεπώς ήθελεν έργασθή προς τρο
ποποίησή ή καί προς πλήρη άνάκλησιν τοΰ Διατάγματος τούτου 
καί ότι έν γένει ήθελε προσπαθήσει νά δοθή τοιαύτη λύσις είς τό 
ζήτημα, ώστε νά τηρηθώσιν άκέραιαι αί βάσεις τάς όποιας έ'θηκε 
τό Συμβούλιον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας.

Καί ταΰτα μεν ούτω. Μικρόν δ’ έπειτα παρουσιάσθη άπροό- 
πτως εις τήν Κυβέρνησιν άλλη τις λύσις τοΰ περί ου πρόκειται 
ζητήματος περί τοΰ λαχείου, τήν όποιαν θεωρήσασα αΰτη προ- 
τιμητέαν πάσης άλλης έ'σπευσε κατά τόν αυτόν τρόπον νά ανα
κοίνωση προς τό Συμβούλιον καί νά ζητήση τήν έπ’ αυτής γνώ
μην αύτοΰ.

Ή νέα αύτη λύσις συνίστατο εις τήν πρότασιν τήν όποιαν 
έποιήσατο ή έν Βιέννη τής Αύστρο - Ουγγαρίας Union Bank, 
περί συνομολογήσεως λαχειοφόρου δανείου μετά τής ’Αρχαιολο
γικής Εταιρίας, επί τή βάσει τοΰ αποκλειστικού δικαιώματος 
αυτής επί τοΰ λαχείου καί ύπό τήν έγγύησιν τής Κυβερνήσεως, 
κατά τούς όρους δέ οίτινες περιλαμβάνονται εις τόν άρτι ύπό τής 
Βουλής ψηφισθέντα νόμον τής 3 Φεβρουάριου έ. έ. τό περιεχό- 
μενον τοΰ όποιου είναι βεβαίως γνωστόν είς υμάς.

Έν τούτοις μεταξύ ήμών καί τής Κυβερνήσεως έγένετο ταύ-
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τοχρόνως καί άλλη τις ιδιαιτέρα συμφωνία έπί του Θέματος τού
του. Κατ’ αυτήν δέ τα πράγματα σχετικώς προς την ’Αρχαιο
λογικήν Εταιρίαν έ'χουσιν δλως διαφόρως η ώς παρίστανται δια 
του είρημένου νόμου η ώς δύνανται έξ αύτοΰ να, έκληφθώσι, διότι 
ή ’Αρχαιολογική Εταιρία κατά, την ιδιαιτέραν ταύτην συμφω
νίαν, δεν θέλει ένέχεσθαι εις την περί ής ό λόγος σύμβασιν μετά 
της Union Bank περί τοΰ λαχειοφόρου δανείου, είμή μόνον 
καθόσον αφορ^ εις το αποκλειστικόν δικαίωμα αύτής έπί τοΰ λα
χείου, τό όποιον παραχωρεί εις την Κυβέρνησιν ή μάλλον διά της 
Κυβερνήσεως εις την Union Bank, κατά δέ τά λοιπά πάντα, ή 
’Αρχαιολογική Εταιρία, θέλει διατελεϊ εντελώς αμέτοχος εις την 
υπόθεσή ταύτην καί συνεπώς εντελώς ανεύθυνος έξ αύτης, καθό
σον όλας ανεξαιρέτως τάς.εν ταϊς συμβάσεσι ταύταις υποχρεώ
σεις καί όλα ανεξαιρέτως τά έν ταΐς συμβάσεσι ταύταις βάρη, 
αποδέχεται άποκλειστικώς ή Κυβέρνησις καί μόνη ή Κυβέρνησις. 
Ή^δέ ’Αρχαιολογική Εταιρία αντί της ώς είρηται παραχωρή- 
σεως τοΰ αποκλειστικού δικαιώματος αύτης έπί του λαχείου, θέ
λει λάβει έφάπαξ άλλ’ εις πλήρη καί τελείαν περιουσίαν αυτής 
τό ποσάν τεσσάρων εκατομμυρίων, τά όποιον κατατιθέμενον παρά 
τω δημοσίω ταμείω καί τοκιζόμενον πράς 5 °/0 θέλει άποφέρει 
αυτή καθαρόν καί διαρκές έτήσιον εισόδημα έκ δραχμών διακο- 
σίων χιλιάδων, εις χρυσόν.

Εις ταΰτα καί ταΰτα μόνον συνοψίζεται καί εις τοΰτο καί μό
νον καταλήγει ή περί ής ό λόγος σύμβασις μετά τής Union 
Bank σχετικώς πράς την ’Αρχαιολογικήν Εταιρίαν.

’Επί ταύτης λοιπόν τής προτάσεως,καθ’ ά εξήγησα εννοούμε
νης, προσεκλήθη το Συμβούλιον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας 
ν’ άποφανθή, έάν δηλαδή αποδέχεται αυτήν ή όχι.

Ή πρώτη σκέψις, ήτις,· ώς είκός, ώφειλε νά έπέλθη είς τό 
Συμβούλιον σχετικώς πράς τήν πρότασιν ταύτην, διότι είναι σκέ
ψις πρόχειρος καί ούτως ειπεΐν ύπό τών πραγμάτων έπιβαλλο- 
μένη, ή πρώτη, λέγω, σκέψις, ήτις ώφειλε νά έπέλθν) εις τά Συμ
βούλιον, ήτο ή εξής : Άφοΰ ή σύμβασις πρόκειται νά συνομολο- 
γηθή έπί τή βάσει του αποκλειστικού δικαιώματος τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρίας έπί τοΰ λαχείου, παραχωρουμένου δηλαδή του
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δικαιώματος αύτής τούτου ώς κυρίου ανταλλάγματος εις το έτε
ρον συμβαλλόμενου μέρος, δίατί νά μη συνομολογήση δχι μόνον 
κατά τύπον, άλλα καί κατ’ ουσίαν, μόνη αύτη την σύμβασιν, 
ώστε καί μόνη αύτη νά καρπωθή πάσαν καί άκεραίαν την έξ 
αύτης ωφέλειαν, έάν τοιαύτη ήτο δυνατόν νά προκύψη καί πέρα 
εκείνης την όποιαν, κατά τά εϊρημένα, πρόκειται νά λάβη.

’Αλλά τό Συμβούλιου ολίγον έπέμεινεν εις την σκέψιν ταύτην, 
διότι ταχέως ήναγκάσθη νά έγκαταλίπη αύτην, άφοΰ έξετάσαν 
καί πληροφορηθέν έπείσθη, ότι ή Εταιρία ητις παρουσιάσθη εν
ταύθα καί προέτεινεν εις την Κυβέρνησιν την περί ης ό λόγος 
σύμβασιν, δηλαδή ή Union Bank, ώς καί πάσα άλλη Εται
ρία ητις ήτο δυνατόν νά παρουσιασθή καί νά ζητήση την συνο
μολόγησα τοιαύτης συμβάσεως, δεν έστεργε καί δεν ήτο δυνατόν 
νά στέρξη την άνάληψιν του λαχείου, άνευ τής αμέσου παρεμ
βάσεως τής Κυβερνήσεως καί τής ώς πρωτοφειλέτου ύπ’ αύτής 
έγγυήσεως του δανείου" διότι δι’ αύτής καί μόνης τής τοιαύτης 
παρεμβάσεως καί τής τοιαύτης έγγυήσεως τής Κυβερνήσεως ήτο 
δυνατόν νά παρασχεθή εις την επιχείρησα τό άπαιτούμενον κύ
ρος, δηλαδή ή άπαιτουμένη πίστις, ητις φυσικω τω λόγω, απο
τελεί την κυρίαν βάσιν τής επιτυχίας αύτής.

Άλλ’ εκτός τούτου τά Συμβούλιου τής ’Αρχαιολογικής Εται
ρίας ώφειλε περιπλέον νά σκεφθή καί έσκέφθη, ότι ή ’Αρχαιολο
γική Εταιρία, ώς σωματείου επιστημονικόν, ήτο καί καθ’ έαυ- 
τήν αναρμόδιον ν’ άναλάβη τοιαύτης φύσεως επιχειρήσεις, διότι, 
προς τοΐς άλλοις, έστερεϊτο ούχί μόνον των άπαιτουμένων χρη
ματικών μέσων δι’ ών θά ήδύνατο ν’ άνταποκριθή εις τά βάρη 
τά όποια αί τοιαΰται χρηματιστικαί επιχειρήσεις Ιπιβάλλουσιν, 
άλλ’ έστερεϊτο έπίσης καί τοΰ άναγκαίου καί καταλλήλου προσω
πικού, διά τοΰ όποιου θά ήτο εις θέσιν νά παρακολουθή, νά έπι- 
τηρή καί νά έλέγχη τάς πράξεις τής Εταιρίας ητις ήθελεν άνα- 
λάβει τό λαχείου.

'Ώστε τούτων ούτως έχόντων, γίνεται δήλον, ότι παρέμβασις 
τής Κυβερνήσεως, οία έξηγήθη, ήτο άναγκαία καί άναπόφευκτος 
εις τήν ύπόθεσιν ταύτην καί ότι επομένως τά πράγματα ώς πα-
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ρεσκευάσθησαν παρεσκευάσθησαν καλώς, άφοΰ δεν ήτο δυνατόν 
να, παρασκευασθώσιν άλλως.

Της σκέψεως λοιπόν ταύτης, περί ης είπον, άπαξ Ιγκαταλει- 
φθείσης, τό Συμβούλων, τό όποιον μετά τόσης επιστασίας καί 
κατ’ έπανάληψιν προέβη εις την έξέτασιν της περί ής πρόκειται 
προτάσεως περί τοΰ λαχείου, έθεώρησεν αύτην άνενδοιάστως καί 
παμψηφε! αποδέκτην, ομολογούν μάλιστα χάριτας τη Κυβερνήσει 
έπίτη εξαιρετική εύνοια αύτης προς την ’Αρχαιολογικήν Εταιρίαν.

Οί κυριώτεροι δέ λόγοι δι’ ούς τό Συμβούλων έθεώρησε, κατά 
τά είρημένα ταΰτα, αποδέκτην την περί ής,πρότασιν, εΐσί, διά 
βραχέων, οί έξης'

1) διότι τό περί οΰ πρόκειται κέρδος εκ δρ. 200,000 κατ’ 
έτος, εις χρυσόν, είναι καθ’εαυτό σπουδαΐον καί τόσω μάλλον 
σπουδαΐον όσω είναι καθαρόν, άπηλλαγμένον δηλαδη παντός εξό
δου η άλλου οίουδήποτε βάρους καί φαίνεται άνώτερον παντός 
άλλου τό όποιον ή Εταιρία έξ οιασδηποτε διαθέσεως τοΰ δικαιώ
ματος αύτης επί τοΰ λαχείου ήδύνατο νά έλπίζη'

2) διότι είναι κέρδος ασφαλές δηλαδη έκ των προτέρων ώρι- 
σμένον καί μη υποκείμενον εις ούδεμίαν των άμφιβολιών η καί 
των κινδύνων, εις ούς ύπόκεινται πάσαι αί παντός είδους χρη- 
ματιστικαί επιχειρήσεις, εις ας άνήκουσι καί τά λαχεία'

3) διότι, επί πάσιν, είναι κέρδος πρόσθετον, καθόσον η Εται
ρία διατηρεί ούδέν ηττον καί τό άπό τοΰ έτους 1874 καί μέχρι 
τοΰδε υφιστάμενον ιδιαίτερον αύτης λαχεϊον, μετά μόνου τοΰ 
περιορισμοΰ, ότι δεν θά επιτρέπηται αύτη η διάθεσις κλήρων είς 
τό εξωτερικόν, όστις όμως περιορισμός δεν θά ελάττωση σπου- 
δαίως τάς εκ τοΰ λαχείου τούτου εισπράξεις, καθόσον, ώς ή 
πείρα ημών άποδεικνύει, μικρόν σχετικώς μέρος τοΰ λαχείου διε- 
τίθετο εις τό εξωτερικόν καί τοΰτο μετά πολλής δυσκολίας.

Καί ταΰτα μέν περί της γνώμης τοΰ Συμβουλίου, επί της έν 
λόγω προτάσεως, αλλά νΰν πρόκειται νά άποφανθητε καί ύμεις, 
αξιότιμοι Κύριοι, εάν ώσαύτως θεωρητε αποδέκτην καί εγκρίνητε 
αύτην, διότι τό Συμβούλιον έδηλωσε ρητώς τη Κυβερνήσει ότι 
άνευ της προηγουμένης έγκρίσεως ταύτης της γενικής τών Εταί
ρων συνελεύσεως δεν θέλει προβή εις την οριστικήν συνομολόγησιν
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αής συμβάσεως. Καί είναι μέν αληθές, ότι το Συμβούλιου είχε 
την γνώμην, οτι ήδύνατο καί οϊκοθεν νά πράξη τούτο καθόσον 
διατηρουμένου, ώς εϊρηται, του ήδη υφισταμένου ιδιαιτέρου λα
χείου τής Εταιρίας, διετηραΰντο ακέραια τα μέχρι τοΰδε δικαιώ
ματα αυτής, καί δεν προέκειτο επομένως είμή περί άποκτήσεως 
νέας καί προσθέτου ώφελείας, δια την όποιαν οΰδεμιάς είχεν 
ανάγκην προηγουμένης συναινέσεως τής συνελεύσεως, άφοΰ ή 
συναίνεσις αύτη δεν ήτο επιδεκτική αμφιβολίας. Άλλα τό Συμ- 
βούλιον άφορών ούδέν ήττον εις την προς την γενικήν συνέλευσιν 
των εταίρων οφειλομένην εύλάβειαν, έθεώρησε καθήκον αύτοΰ νά 
ποιήσηται τήν περί ής εϊπον προς τήν Κυβέρνησιν δήλωσιν, ώς 
εκ τής όποιας τό ζήτημα περί τής άποδοχής ή περί τής άπορρί- 
ψεως τής προτεινομένης τή ’Αρχαιολογική Εταιρία συμβάσεως, 
υποβάλλεται σήμερον πλήρες καί ακέραιον ενώπιον υμών.

Άλλα περί τούτου θέλω λάβει τήν τιμήν νά έρωτήσω υμάς 
κατόπιν, διότι νυν όφείλομεν ν’ άκροασθώμεν, πρώτον μέν του 
κυρίου Γραμματέως μέλλοντος νά άφηγηθή τά ύπο του Συμβου
λίου κατά τό παρελθόν έτος πεπραγμένα καί δεύτερον του κυ
ρίου Ταμίου, όφείλοντος νά δώση λόγον περί τής κατά τό αυτά 
χρονικόν διάστημα ύπό τού Συμβουλίου ωσαύτως γενομένης χρη
ματικής διαχειρίσεως. Οΰτω δέ ό κύριος Γραμματεύς έχει νυν 
τόν λόγον.

Εΐτα δέ δ γραμματεύς της Εταιρίας Στέφανος Α. Κου- 
μανούοης άνέγνω τήν έξης εκθεσιν"

Κύριοι,,

Πρώτον άπό τών συνιστώντων τήν Εταιρίαν εταίρων άρχό- 
μενοι λέγομεν, ότι τό παρελθόν έτος ό αριθμός αυτών ηΰξήθη 
κατά τριάκοντα. Οί νεοέγγραπτοι εις τό τής Εταιρίας μητρώον 
ήσαν, πλήν τεσσάρων, οίκούντων έν Πειραιεΐ καί ενός έν Βιέννη, 
πάντες έξ Αθηνών, έν οις καί δύο αλλογενείς. 'Η αύξησις δέ 
αύτη τών εταίρων γίνεται έκάστοτε, όπως ή του παλαιού έκείνου 
πλοίου τού Θησέως καί είναι κυρίως είπεΐν άνανέωσις διά προσθα-
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φαιρέσεων τελουμένη. Ούτω καί νυν εκ του δλου αριθμού των 
άπό πολλών ετών εν τώ μητρώω έγγεγραμμένων παρητήθησαν 
μέν τινες, άπέθαναν δ’ έντός του έτους, καθ’ όσον έγένετο ήμΐν 
γνωστόν, εννέα, έν οίς καί δύο άνδρες, κατά διάφορον μέν τρό
πον έ σχετισμένοι προς την πατρίδα κοινή καί την Εταιρίαν 
ημών ιδία, άξιοι δέ άμφότεροι μνείας ενταύθα εύφημου. Eivat 
δέ ούτοι πρώτον, ό έν Κρήτγι μέν γεννηθείς, έν Πετρουπόλει δέ 
διαβιώσας ώς οπαδός του έμπολαίου Έρμου, άμα δε καί πολλά 
έ'τη αυτόθι διατελέσας γενικός της Ελλάδος πρόξενος ’Ιωάννης 
Κοντογιαννάκης, γνωστότατος καταστάς διά τάς εις την πατρίδα 
δωρεάς, ού τό όνομα πολλάκίς άλλοτε έν ταϊς ένιαυσίοις ημών 
λογοδοσίαις άναγράψαντες, καί σήμερον κατά καθήκον παραπέμ- 
πομεν εις την εύγνώμονα τών εταίρων μνήμην. ’Έπειτα, ό έκ 
Μυτιλήνης Παναγιώτης Εύστρατιάδης,όστις τής τάξεως ων τών 
λογιών, αφού ετη πολλά έδίδαξε την νεολαίαν, ύστερον καί ώς 
σύμβουλος τής ήμετέρας Εταιρίας, έν άνωμάλοις μάλιστα του 
σωματείου τούτου καιροϊς, είργάσθη πάνυ λυσιτελώς τή έπιστήμν), 
καί ώς γενικός έ'φορος τών του κράτους αρχαιοτήτων έπί εικοσαετίαν 
όλην εις τά χρειώδη τής αρχαιολογικής υπηρεσίας έπιστήσας τον 
νουν, πολλά μέν εις τά είναι προεκάλεσεν, άλλων δέ την έπί τό 
βέλτιον ρύθμισιν έπεδίωξε. Τά δέ έ'ργα αυτού ταΰτα, καθώς καί 
όσα μετ’ έπιστημονικής ακρίβειας έγραψε,δικαίως έτιμήθησαν καί 
παρ’ ήμΐν καί παρά τοΐς έν τή αλλοδαπή άρχαιολογούσι.

Συνδρομήν δέ εις τό ταμεΐον τής Εταιρίας τακτικήν έντος 
τού έτους κατέβαλον εταίροι εν όλω 183, καί δη 169 έκ τών έν 
Άθήναις οίκούντων, 11 έκ Πειραιώς, 1 έξ Αΐγίνης, 2 έκ τών 
έ'ξω τού βασιλείου. Έτι συνέδραμον σωματεΐά τινα ήτοι κοινά 
πέντε τον αριθμόν, τό Εθνικόν ημών Πανεπιστήμιον, δύο ΐεραί 
μ,οναί καί δύο δήμοι.

Τά ονόματα τών συνδραμόντων εταίρων τε καί σωματείων καί 
τά ποσά τών έκάστου συνδρομών θέλουσιν αναγραφή έν τελεί τής 
έκθέσεως ταύτης και μετ’ αυτής συνεκδοθή. Έξαιρετικώς δέ έν- 
ταύθα μνημονεύομεν τρεις μείζονας συνδρομάς, διδομένας τακτι- 
αώς άπό έτών, την χιλιόδραχμον τού Εθνικού πανεπιστημίου,
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την διάκο σιό δρ αχμον του δήμου Έρμουπολίτών Σύρου καί την 
έκατοντάδραχμον του δήμου ΙΙειραιέων.

‘Έκτακτον δε έν τω έτει προσφοράν γενναίαν ηύτύχησε να, 
λάβγ] ή Εταιρία παρά του ομογενούς Νικολάου Ζαρίφη, κατοί
κου Κωνσταντινουπόλεως, όστις έπιδημήσας τον παρελθόντα ’Ο
κτώβριον εν Άθήναις, προσήνεγκεν εις το ταμείου της Εταιρίας 
ήμών δέκα χιλιάδας δραχμών, παρακαλών νά δαπανηθώσι προς 
αρχαιολογικούς έν τή Άκροπόλει σκοπούς, ό δη καί έγένετο κατά 
την έφεσιν του φιλομούσου δωρητοΰ.

Ταΰτα μέν ούτω. Όποια δέ νυν ή έν γένει κατάστασις του 
χρηματικού της Εταιρίας, βλέπετε ρ.έν καί Ικ του διανενεμη- 
μένου εις πάντας υμάς σήμερον εντύπου φύλλου, θέλετε δέ άκούσγι 
μετ’ ολίγον καί παρά του ταμίου της Εταιρίας.

Έργα αρχαιολογικά εντός του έτους διεξήχθησαν ύπό του 
Συμβουλίου χρήμασι της Εταιρίας τά έξης· πρώτον άνασκαψαί 
τέσσαρες, δύο μεν ενταύθα, δύο δέ άλλαι έξω των ’Αθηνών, άπο- 
βάσαι, καθώς πάντοτε, πολύ καρποφόροι εις έργα τέχνης καί 
έπιγραφάς, δι’ ών ό αρχαίος βίος πληρέστερου κατανοειται, τό 
δέ έν αΰτώ καθ’ ύπατον βαθμόν ύπάρχον καλόν, εις την φαντα
σίαν ημών άναπαριστάμενον καί άγαπώμ.ενον, μεγάλως εις έξευ- 
γένισιν τών ανθρώπων συμβάλλεται. Αί άνασκαφαί όμως της 
ήμετέρας Εταιρίας, (τούτο δεν πρέπει νά λησμονώμεν) άν καί 
πάντοτε ύπό τών κατά καιρούς Συμβουλίων έθεωρηθησαν ώς τά 
σημαντικώτατα τών έργων της, πολλάκις καταλείπονται ημιτε
λείς· ούτω λ. χ. ή της Άττάλου στοάς, ή τού Διπύλου καί ή 
τής καείσης άγοράς, συμβαίνει δέ τούτο όχι δι’ άνεπιτηδειότητα 
τών διευθυνόντων αύτάς, ή δι’ άψικορίαν, όπερ ήθελεν είναι 
πολλά μεμπτόν, αλλά συνήθως μέν δι’ ανεπάρκειαν τών χρημα
τικών μέσων προς εξαγοράν τών ιδιωτικών, δημοτικών καί μο
ναστηριακών γηπέδων, έφ’ ών τά άνασκαπτέα αρχαία, ενίοτε δέ 
καί διότι περιστάσεις τινές έπιβάλλουσιν έπχχείρησιν έργασιών 
νέων μετ’ αναβολής τών ήδη πρότερον ένηργμένων' καί τούτο 
συνέβη τό παρελθόν έτος, ότε τό Συμβούλιου έκρινεν άναβλητέαν 
την άνασκαφήν έν τή κατεδαφισθείσγι οίκίιγ τού Λύτσικα, τή 
παρά τό ώρολόγιον ’Ανδρονίκου τού Κυρρήστου, περί ής όμως
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είμεθα βέβαιοι, οτι το jjosO’ ημάς Συμβούλιον έν καιρώ τώ δέοντι 
δεν Θέλει άφροντιστησει. At μόναι δε άπροσκόπτως δυνάμεναι νά 
γινωνται άνασκαφαί είναι αί επί τόπων ασφαλώς καί άδιαφιλο- 
νικήτως κατεχομένων ύπο τοΰ Δημοσίου, ώς λ. χ. επί της εν
ταύθα Άκροπόλεως, έν Μυκηναις καί εϊπου άλλοθι. Τοΰτο πρέ
πει νά άναλογίζηται πας δίκαιος κριτής των υπό της Εταιρίας 
Ιπιχειρουμένων έργων. Μετά τά γενικά ταΰτα έρχόμεθα εις τάς 
μερικότητας των τοΰ έτους τούτου άνασκαφών.

Περί της πρώτης έξ αυτών, της επί της Άκροπόλεως, άναγι- 
νώσκομεν ύμΐν την έξης σημείωσιν, γεγραμμένην ύπό τοΰ γενικοΰ 
εφόρου τών αρχαιοτήτων Παναγιώτου Καββαδία, εις ον καί κατά 
το έτος τοΰτο ήτο ανατεθειμένη ύπό τοΰ Συμβουλίου ή τοΰ έργου 
επιστασία.

Σ Η Μ Ε I Q Σ I Σ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1888 ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

ΕΝ ΤΗ ΑΙίΡΟΠΟΛΕΙ

Αΐ άνασκαφαί προϋχώρησαν άπό της ανατολικής πλευράς της 
Άκροπόλεως κατά μήκος τοΰ μεσημβρινοΰ αύτης τείχους μέχρι 
τών Προπυλαίων, ώστε ή όλη άνασκαφη της Άκροπόλεως έπε- 
ρατώθη σχεδόν, μικράς μόνον εργασίας ύπολειφθείσης.

Ευρήματα δέ κατά τό έτος τοΰτο έγένοντο πολλά καί σπου
δαία. Ιδίως μνημονευτέα ένταΰθα τρία μεγάλα συμπλέγματα εκ 
πώρου λίθου, ήτοι Ηρακλής φονεύων τον Τρίτωνα, ταΰρος σπα- 
ρασσόμενος ύπό δύο λεόντων καί τρισώματον τέρας (κατά τά άνω 
σώματα άνηρ πωγωνοφόρος πτερωτός καί κατά τά κάτω όφις), 
άτινα δύνανται νά έκληφθώσιν ώς τά σπουδαιότατα τών έν τη 
όλη σκάφη της Άκροπόλεως γενομενών εύρημάτων.

Έν Άθήναις τ?) 17 Δεκεμβρίου 1888.

Π, Καββαδιας
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Έδαπανήθησαν εις ταύτην την άνασκαφήν έντός τού έτους 
δρ. 57,959:40.

Τό δε Ιν τη κάτω πόλει άνασκαφικόν έργον έγένετο έξωθεν της 
βορείου πλευράς του περιβόλου του Όλυμπιείου, συνέχεια, όν έκ 
του προπαρελθόντος έτους. Τον τόπον εκείνον ώφειλεν ή Εται
ρία επί πλέον νά εξερεύνηση καί ιδίως τον προς άνατολάς όστις 
ήτο καί κατωφερέστερος καί χωματώδης καί έφαίνετο ίχων κτι- 
σμάτων θεμέλια, ωσαύτως τον τόπον τον άνωφερέστερον τον 
προς άρκτον, όστις έπλησίαζε την νέαν έκεϊ κατασκευαζομένην 
λεωφόρον Όλγας, έμελλε δέ υπό της επί των ’Ολυμπίων επι
τροπής, ώς προεδηλώθη ήμΐν, ταπεινούριενος μικρόν νά λάβη 
κλίσιν τινά ευπρεπή εις την όψιν μέχρι του περιβόλου του Όλυμ- 
πιείου καί ύστερον νά φυτευθή, όπερ δή καί βλέπομεν νυν γινό
μενον. Δεν έπρεπε δέ, έπικαλυπτομένου ούτω του μέρους εκείνου 
διά παντός, νά μή γνωρίσωσιν οί άρχαιολογούντες εί τι εκεί 
ακόμη έκρύπτετο ύπό γήν λείψανον τής Ελλήνων ή 'Ρωμαίων 
τέχνης ή τουλάχιστον έπιγραφαί, καθώς ήτο πιθανόν ώς εκ του 
ονόματος ο έφερε τό πάλαι όλον τούτο τό μέρος άπό των τού 
βασιλέως 'Αδριανοΰ χρόνων, όνομαζόμενον Hadrianopoiis.

Όθεν ήρχισαν έκεϊ αί τής Εταιρίας έργασίαι τή 9 Μαρτίου 
1888 καί διαρκέσασαι μήνας τρεις καί τι πρός, έληξαν τή 14 
Ιουνίου. Άνεφαίνοντο δέ, προϊούσης τής σκαφής, επί ίκανάς 
ήμέρας εις μέτριον βάθος καθ’ όλον εκείνον τόν χώρον καί μάλι
στα πρός τό νοτιανατολικόν αυτού μέρος τό πλησιάζον εις τό 
πρόπυλον τού περιβόλου, θεμέλια πολλά κτισμάτων, έκ παντοίων 
λίθων μεγάλων καί μικρών ώς καί πλίνθων οπτών καί ασβέστου 
συγκείμενα καί πάντοσε διευθυνόμενα καί διασταυρούμενα, ούδέν 
δέ κανονικής οικοδομής σχήμα δεικνύοντα, αναμεταξύ δέ αύτών 
καί τάφοι τινές καί υδραγωγείων έκ κεράμου σωλήνες ποικιλό
σχημοι, όχι μεγάλης διαμέτρου τό πλεΐστον, καί τέλος φρέατά 
τινα ξηρά. Ταΰτα πάντα τά κτισμάτων λείψανα,ώς όλως άμορφα 
καί άσημα, ή έφορεύουσα τής άνασκαφής επιτροπή, ή συγκειμένη 
έκ τριών τού Συμβουλίου μελών,έκρινε διαλυτέα καί διέλυε, διότι 
καί έβλεπεν έν αύτοΐς ένφκοδομημένα ούκ ολίγα ογκώδη μάρ
μαρα, βάθρα μάλιστα ολόκληρα ή βάθρων τεμάχια έπιγεγραμ-
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[Λένα εις τιρην του 'Αδριανου, άλλα καί άλλοίας επιγραφάς καί 
γλυπτά κατά το [Λάλλον η ηττον διατηρούμενα, επί πάσι δε 
αρχιτεκτονικά μέλη, ιδίως δε φατνώματα τινα μέγιστα, βεβαίως 
έκ των του Όλυμπιείου. Έχώριζε λοιπόν ταΰτα πάντα ή ’Επι
τροπή άπό του λοιπού άχρηστου υλικού καί περί τούτο ήν το 
εργον, οτε άρχάς ’Απριλίου έν τώ βορειοδυτικώ μέρει του άνα- 
σκαπτομένου χώρου έφάνησαν τά εδάφη κατασκευής καί ενός κτί- 
σματος ίκανώς εύρυχώρου καί κανονικού, οπερ κατά μικρόν, άπο- 
κομιζομένων των έκεϊ μόλις ενός μέτρου χωμάτων, άνεγνωρίσθη 
ώς βαλανεΐον των 'Ρωμαϊκών χρόνων, όχι [Λεν τόσον ριέγα όν,ώς 
εκείνο, ου είχαν άναφανη τά εδάφη πρό ετών έν τν) θέσει του νυν 
Ζαππείου [Λεγάρου καί [Λεθ’ όλας τάς τότε προσπάθειας της ήμε- 
τέρας Εταιρίας καταφρονηθέντα έν μέρει [Λεν κατεστράφησαν, έν 
μέρει δέ κατεκαλύφθησαν διά παντός (1), όχι, λέγω, τόσον ριέγα 
τό νυν έριφανισθέν έδείχθη, βαλανεΐον, άλλ’ όχι καί ριικρόν, διότι 
τό ρ/.ηκός του άπό άνατολών προς δυσμάς εφάνη δν 40 περίπου 
μέτρων, τό δέ πλάτος περί τά 26, έφ’ όσον διεσώθησαν αΐ άκραι 
αύτοΰ οικοδομικαί γραμμαί, αί προς νότον ριάλιστα καί δυσμάς" 
διότι αί πράς βορραν καί άνατολάς βεβαίως δεν είναι έλλιπεις, 
ώς έδειξεν έκεϊ τό πετρώδες έδαφος, έφ’ ώ προσερείδονται (2). 'Ο 
βορειότατος δέ αϋτοΰ χώρος ό επιμήκης καί κατά τά δύο άκρα 
του, τό άνατολικόν καί τό δυτικόν, εις ήμικυκλικόν σχήμα περα- 
τούμενος, εφάνη ων διγρημένος εύτέχνως εις τέσσαρα διαφόρου 
πλάτους καί μήκους χωρίσματα, ών κάλλιον διετηρηθησαν τά 
τρία τά προς άνατολάς, καί τό μέν άνατολικώτατον έχει στρώ- 
σιν έκ*[Λαρ[Λαρίνων πλακών λευκών, κυανών καί ερυθρωπών, τών 
δέ προσεχών αύτω προς δυσριάς χωρισμάτων ή στρώσις είναι έκ 
ψηφίδων πολυχρώμων, δι’ ών άποτελοΰνται σχήματα κοσμητικά

(1) "Ιδε τά περί της καταστροφής ταύτης εν τοΐς έντύποις Πρακτικοΐς της 
ήρετε'ρας Εταιρίας τοϋ έτους τοΰ άπό ’Ιουνίου 1873 ρέ-χρι Ιουνίου του 1874.

(2) ’Εφάνη piv εκεί πρό δύο περίπου ρηνών, ενώ έσκαπτον έργάται χάριν φυ
τείας, παρά τό νο'τιον πεζοπάτιον της λεωφόρου ’Όλγας, έν δάπεδον ψηφιδό- 
στρωτον, ράκους 7,15, πλάτους 2,05, δπερ έφρόντισε νά διατήρησή ή,.έπί τών 
Όλυρπίων επιτροπή, άλλ’ είναι αυτό προφανώς άσχετον προς τό βαλανεΐον. 
’Απέχει τούτου περί τά 15 ρέτρα καί ό ρεταξίι τόπος πετρώδης. Δεν συρπεριε- 
λάβορεν δέ αύτό εν τφ ίχνογραφ»{ρατι, τφ έκδιδορε'νφ έν τώ τεύχει τούτω.
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διάφορα. εν έκάστω αυτών, φολίδες, σειραί (σειριαί), μαίανδροι, 
άνθεμοειδεϊς κύκλοι καί άλλα. Πάντα δέ ταΰτα τά χωρίσματα 
είχόν ποτέ καί όρθομαρμάρωσιν της εσωτερικής έπιφανείας τών 
τοίχων τών περιβαλλόντων αυτά, ητις όρθομαρμάρωσις κατά τά 
2|3 περίπου σώζεται έν τώ άνατολικωτάτφ χωρίσματι εις ύψος 
45 περίπου εκατοστών μέτρου, λείψανα δε αυτής μικρά καί έν 
άλλοις χωρίσμασι του βαλανείου παρετηρήθησαν σωζόμενα. Του 
τρίτου όμως τών ψηφιδοστρώτων χωρισμάτων το δάπεδον εύρέθη 
πλειότερον τών άλλων βεβλαμμένον καί άλλως καί ώς έ'κ τίνος 
σκαφής γενομ,ένης αύτοΰ πρό τινων ετών προς έ'νθεσιν σωλήνων 
φωταερίου. Έτι λέγομεν, ότι τά τέσσαρα ταΰτα χωρίσματα 
συνεκοινώνουν άλλήλοις δι’ ανοιγμάτων, ών ή κατασκευή ήτο άρ- 
χιτεκτονικώς διάφορος' το μέν δεύτερον άπ’ άνατολών μ.ετά τοΰ 
τρίτου συνεκοινώνει διά προβολής βραχείας τοίχων άποληγόντων 
εις παραστάδας εκατέρωθεν καί δύο έν τώ μέσω τοΰ ανοίγματος 
κιόνων, ών αί βάσεις αί μαρμάρινα', σώζονται επί τοΰ ώσαύτως 
μαρμάρινου ούδοΰ, τοιαύτη δε ήτο πιθανώς ποτέ καί ή συγκοι
νωνία τοΰ πρώτου καί τοΰ δευτέρου χωρίσματος, άλλ’ εκεί δεν 
σώζεται ό ουδός, άφαιρεθεισών πρόπαλαι τών μαρμ-αρίνων αύτοΰ 
πλακών(Ι)" τό δέ τρίτον χώρισμα μετά τοΰ τετάρτου συνεκοινώ- 
νει απλώς διά θυραίου ανοίγματος σχημ-ατιζομένου διά βραχείας 
προβολής τοίχων εκατέρωθεν, όπερ όμως εύρέθη άπωκοδομημένον 
ποτέ έν ύστερωτέροις χρόνοις διά εύτελοΰς πηλοκτίστου τοίχου, 
όν ήμεϊς κατερρίψαμεν ινα φανή έκεϊ τό άρχαϊον σχήμα τοΰ 
ανοίγματος.

Τοΰτο τό μέρος τής όλης οικοδομής, τό μέχρι τοΰδε ουτω συν- 
τόμως καί όχι κατά άκραν τεχνικήν ακρίβειαν περιγραφέν, είναι 
τά μόνον ό μετά συνεννόησιν τής ήμετέρας έπιτροπής μετά τής 
επί τών ’Ολυμπίων καί κατά προηγουμένην έγκοισιν τής Κυβερ- 
νήσεως(2), άπεφασίσθη νά διατηρηθή, καί έ'κκειται νΰν εις οψιν

(1) Νε'αι πλάκες έτέΟησαν εκεί Οπό της έπί τών ’Ολυμπίων έπιτροπής έν μηνί 
Μαίω τοΰ 1889. Έτι δέ καί τινα μέρη τοΰ ψηφιδοστρώτου εδάφους τών δύο δυ- 
τικωτέρων χωρισμάτων έπεσκευάσθησαν το'τε.

(2) Διά τοΰ άπό 29 Φεβρουάριου 1888 καί υπ’ άριθ. 2760/2044 εγγράφου τοΰ 
Υπουργείου τής παιδείας πρός τήν Άρχαιολ, Εταιρίαν.

2
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πάντων, άφοΰ τα. πίριβάλλοντα. αυτό χαι/.ηλά καθ’ οσον έσώ- 
ζοντο τειχία. κα.1 διά έποικοδο(/.ήσεως έξ οπτών πλίνθων αετρίως 
ΰψώθησαν υπό της επί των Όλυριπίων επιτροπής καί έν κοιλώ- 
ρ/.ατι α'ϋτών άνω ύπερθέοντι έφυτεύθησαν ανθύλλια (1). Τα δέ 
άλλα αέρη της οικοδομής, επειδή όχι [/.όνον εις πολύ έρειπιώδη 
κατάστασιν είχον εΟρεθνί, άλλα καί έπεσκευασριένα καί ι/.ετεσχη- 
ι/.ατισι/,ένα ήδη έν πάνυ παλαιοΐς χρόνοις, καθά τούτο σαφώς διε- 
γνώσθη υπό της επιτροπής τού ή[/,ετέρου Συμβουλίου (2), κατε- 
καλύφθησαν διά έπιχωματώσεως καί φυτείας, άφοΰ oj/,ως πρότε- 
ρον ή Εταιρία έφρόντισε νά κατασκευασθή τού όλου κτίσμ,ατος 
άκριβές ιχνογράφημα υπό τού άρχιτέκτονος κ. Καβεράου, δπερ 
έκδίδεται έν τφ τεύχει ταύτης ημών της λογοδοσίας. Όστις δέ 
θεωρησν) καί μελετησγ τό ιχνογράφημα, έν τω καλυφθέντι μάλι
στα μέρει της οικοδομής θέλει άναγνωρίση τά χαρακτηριστικώ- 
τατα χωρίσματα βαλανείου, οίον βαπτιστήρια, κολυμ.βήθρας, 
δεξαμενάς μικράς καί μεγάλας, (ών ή μεγίστη όράται οκτάγω
νος, άλλη δέ τις, έν τω βορειοτάτω μέρει, στρογγυλή), ΰπόκαυ- 
στον (3), καί ε’ί τι άλλο τών τοιούτων όνοματίζουσιν οί παλαιοί 
συγγραφείς, ένώ τό διατηρηθέν νυν ακάλυπτον μέρος δεν έχει τι

(1) Τά τειχία ταύτα κατά την άποκάλυψιν των δεν έσωζον ύψος πλέον τών 
40-45 εκατοστών του μέτρου καί τούτο οχι πανταχού, αλλά μάλλον έν τω ήμι- 
κυκλικώ άνατολικωτάτω χωρίσματι, ένθα καί διεκρίνοντο μόλις έν τω πάχει 
αυτών τέσσαρες άρχόμεναι είσοχαί (κουφώματα) ήμικυκλικαί, αίτινες ώς νύμφαι 
(niches) θά ύψούντο ποτέ εις τό προσήκον ύψος καί θά περιεΐχον πιθανώς αγάλ
ματα. Αί είσοχαί αύται, δεδηλωμέναι ούσαι έν τω ίχνογραφήματι, καθώς καί 
δύο άλλαι τετραγωνικαί έν τω τρίτω χωρίσματι, νυν δεν φαίνονται πλέον μετά 
την γενομένην νεωτερικήν έπισκευήν. ’Άλλη δμως μία όμοια μεν αύταΐς έν τω 
ίχνογραφήματι φαινομένη, μείζων δέ, ή κατά νώτον του άνατολικωτάτου χωρί
σματος, διετηρήθη ώς είχε, καί είναι αύτη δλως άλλοΐον χρήμα, μικρόν δεςαμε- 
νίδιον (γούρνα), έσωθεν μαρμαρίναις πλαξίν ένδεδυμένον καί εχον δύο τρύπας, 
μίαν άνο) προς εισροήν καί άλλην κάτω προς άπορροήν ύδατος. Τό ύψος του δε- 
ξαμενιδίου τούτου δεν έσώζετο δλον κατά την άποκάλυψιν του.

(2) ΤΙ διάγνοισις αύτη καί νυν έτι δύναται νά γίνη επί τού ιχνογραφήματος 
καί άλλαχού μέν, μάλιστα δ’ έν τω οκταγώνω μεγάλο) χωρίσματι καί δη κατά 
τό προς τ’ άριστερά τω θεωμένορ μέρος αυτού, ένθα, πλήν ενός υπερθέοντος όδρα- 
γωγού φαίνονται καί άπωκοδομημέναι δύο τών ήμικυκλιοειδών είσο'χών, αί δε
δηλωμέναι διά τών άρ. 1. 2.

(3) Τούτο έδηλώθη έν τω ίχνογραφήματι διά τού γράμματος δ. Έν αύτω ευ- 
ρέθησαν κατά χώραν έτι κείμενοι τροχοειδείς τινες οπτόπλινθοι, εξ ών ποτέ συνί-
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ειδικώς βαλανειακόν, συγκοινωνούν δέ όρως τοϊς άλλοις ρ.έρεσι 
του βαλανείου διά, τριών θυρών (1), φαίνεται δν ώρισρένον εις 
την άνετον διατριβήν των ποτέ λουτρικιζορένων' διό καί ήρεϊς 
άπέχορεν του να δώσωρεν εις τά τέσσαρα αυτού χωρίσρ-ατα 
ειδικά όνόρ.ατα αποδυτηρίων, άλειπτηρίων καί ε’ί τίνος άλλου, 
καθ’ δσον ράλιστα ή αρχιτεκτονική των βαλανείων πολλαχώς 
έγίνετο διάφορος τδ πάλαι κατά λόγον τής πολυτελείας αυτών ή 
τής δλιγοτελείας, ετι δέ καί κατά τους διαφόρους χρόνους, έν οίς 
ωκοδοροΰντο. Τοσαύτα περί του βαλανείου.

Έσκάψαρεν δε καί εσω τοϋ περίβολου, κολλητά προς τώ 
τοίχω τάφρον πλάτους 2 lL ριέτρων, άρξάρενοι από του προπύλου 
καί χωρήσαντες προς δυσριάς έπί ρέτρα 50, ραεχρις ού δηλ. τά 
ξένα χώρια τα κατά ροικρον έλαττούρενα εις τον άνωφερέστερον 
εκείνον τόπον έξέλιπαν καί εδειξαν το φυσικόν έδαφος' ούτω δε 
καί προς άνατολάς ύστερον πάλιν από του προπύλου έχωρήσα- 
ρεν ρέχρι τής βορειοανατολικής γωνίας του περιβόλου, ένθα τά 
ξένα χώρατα ήσαν κατά τ', πλειότερα. Την τάφρον δέ ταύτην 
άνοίξαρεν έλπίζοντες, ότι ήθελαν εύρεθή παρά τον τοίχον ριεγάλα 
τού έπισάγρατος αυτού καταπεπτωκότα κοριριάτια, όποια τά 
προπέρυσιν εΰρεθέντα, ϊνα έπιθέσωρεν αυτά, όπως τότε, καί ευ
πρεπέστερα ούτω φαίνηται ή όλη τού τοίχου γραρρή. Άλλ’ άπε- 
τύχορ.εν τού ποθουρένου τούτου' άλλο δέ τι άνεφάνη έκεΐ, βάσεις 
επτά βάθρων ρ.εγάλων πρός τφ τοίχω, ούχί δέ καί τά βάθρα 
αυτά, ώς πρόπαλαι καταστραφέντα, έ'τι δέ εις τάφος κεραρο- 
σκεπής, πιθανώς τών Βυζαντινών χρόνων, όστα ριόνον έ'χων σα
θρά, οΰδέν δέ κτέρισρ.α.

Νύν δέ, ώς καί άλλοτε έν ταϊς λογοδοσίαις τού Συρβουλίου 
έποιήσαρεν, τά κινητά αρχαία, όσα καθ’ όλην ταύτην την άνα- 
σκαφην εΰρεθέντα κατελέχθησαν έν τώ ήρερολογίιρ τών έργασιών, 
άναφέρορεν ένταύθα συνοπτικώς. Είναι ταΰτα'

σταντο οι στυλίσκοι αύτου, όποιοι προ ετών είχον φαν?| πλείονες του ενός καί εν 
ΐω παρα το Ζάππειον ρ,εγαρον βαλανείω τώ καταστραφε'ντι.

(1) ΈδηλώΟησαν αυται αί τρεις θύραι εν τώ ίχνογραφ^ρ,ατι διά τών γραρ.- 
{χάτων α, β, y,
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ΛΙΘΙΝΑ. ΓΙυπτα περιφερή η άνάγλυφα, σχεδόν 
πάντα, κολοβά, (προτομαί, κεφαλαί, κορμοί, μέλη κορ
μών ανθρώπων καί ζώων, μέρη ενδυμάτων) μικρά καί
μεγάλα, Ιν ολω κομμάτια............................................ 86

Έν τούτοις διαγινώσκονται μορφαί θεών των εξής’
Άρτέμιδος, ’Αφροδίτης, Εκάτης, Μητρός θεών, Διο
νύσου, Πανός.

Έξαίρομεν δε εκ πάντων έν ήμίεργον, άλλ’ ολόκλη
ρον σύμπλεγμα Διονύσου καί ’Αμπέλου ή Σταφύλου(Ι), 
καί έν ομοίωμα πρώρας νηός, μεγέθους όσον ήμίσεος 
μέτρου, όπερ κλίνομεν ν.ά συσχετίσωμεν προς έν άλλο 
περίεργον γλυπτόν, εύρεθέν ανωτέρω του τόπου των 
ήμετέρων άνασκαφών, έν τή οδοποιία τής λεωφόρου 
’Όλγας καί κομισθέν εις ημάς εστάλη ύστερον είς τό 
Κεντρικόν Μουσεΐον. Είναι δέ τούτο Κέρας Άμαλθείας, 
λίθου Πεντελικοΰ, σχεδόν άνδρόμηκες, Ι'χον άνω καρ
πούς, περί τά μέσα περίδεσιν ταινίας, πολυτελώς έξειρ- 
γασμένης, κάτω δέ πρός τή βάσει σφαίραν μεγάλην.
Τόσον δέ μέγα καί πλούσιον Κέρας άμφιβάλλομεν αν 
εΰρίσκηταί που έν άλλοις Μουσείοις. 'Ίσως τούτο μετά 
καί τής πρώρας άπετέλει ποτέ μέρος κολοσσιαίου 
αγάλματος Τύχης πόλεως. Σύμβολα τής Τύχης ήσαν, 
ώς γνωστόν, Άμαλθείας κέρας, πρώρα, πηδάλιον, 
σφαίρα (2).

β ' Άρχιτεχτοηκά αέΐη. Έκ των τού Όλυμπιείου
φατνωμάτων τεμάχια μεγάλα καί μικρά....................7

Ταΰτα εύρέθησαν έ'ξωθεν τού προπυλαίου εις άπό- 
στασιν 15 βημάτων, ένφκοδομημένα έν θεμελίοις 
άσβεστοκτίστοις καί είς βάθος 3 μέτρων άπό τής 
πρώην έπιφανείας. Έν έξ αυτών έ'χει πάχος 0,35.

Εκ των τού Όλυμπιείου βάσεων καί ραβδώσεων 
καί φύλλων των κιονοκράνων τεμάχια. ..... 15 22 1 2

108
(1) Τδε αυτό νυν έχδεδομένον έν Έφημ. Άρχαιολ. 1888 σ. .68 ΙΙίν, 1.
(2) Ίδε ϋ. Mueller - Wieseler Denkm. d. a. K. ip. 924 - 939.
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Έκ [Λίταφορ&ς 108
Άλλοια κιονόκρανα. ’Ιωνικά, ριικρά, ώς τό πολύ 

καί άυ.ελοΰς εργασίας, σώα τε καί κολοβά .... 7(1)
Βάσεις Ίωνικαί ρακραί........................................... 4
Γείσα διαφόρων ειδών, καλυπτήρες κέραρ,οι, ήγε-

ριόνες κέραρ,οι....................................................................7
'Τδρορρόαι λεοντοκάρηνοι...................................... 2
Στήλη παχεϊα τετραγωνική, λίθου 'Υρ,ηττίου, κο

λοβή τανΰν, εχουσα εις πέντε εξ υπαλλήλους σειράς 
γλυφήν πολλών Λεσβίων ώών, ριειουριένου κατά ρκαρόν 
τοΰ βάθους τής γλυφής.“Ισως γύρ.νασρ.α ρ-αθητοΰ . . 1

Κιόνων παχέων λίθου λευκοΰ σώρ,ατα άνεξέργαστα
(οίον το προπέρυσιν εύρεθέν)...................................... 2

Σπόνδυλος κίονος ρ,έγας πώρινος (διαμέτρου 2,55) 1(2)
Άδιάγνωστον ακριβώς είσέτι [κέγα ρ.έλος άρχιτε- 

κτονικόν, λίθου Πεντελικοΰ, ρεήκους 2,875 .... 1(3) 25
Ϊ33

(1) Τούτων των μικρών κιονόκρανων δλως διάφορον καί εύμέγεθες ευρέθη εν 
προς τω Ζαππείω μεγάρω ’Ιωνικού ρυθμού όψίου, ώς φαίνεται, καί έκεΐθεν μετε- 
νεχθεν υπο των ήμετέρων εργατών άπετέθη εντός τού προπύλου τού Όλυμπιείου*

(2) Ό σπόνδυλος ούτος ένεκα τού μεγέθους του έμεινεν εκεΐ δπου ευρέθη έξω 
τού πρόπυλου, ολίγα βήματα μακράν αυτού προς βορράν καί άνατολάς, και επε- 
καλύφθη ύστερον δχι πολλή γή 6πό τών ποιησάντων την εκεΐ φυτείαν. νΙσως δέ 
είναι τών ΓΙεισιστρατείων χρόνων, όπως καί τά ολίγον άπωτέρω προς δυσμάς 
προπέρυσιν εμφανισθέντα ήμίτομα σπονδύλων πώρινα. Ευρέθη δέ ούτος έχων την 
άνω Οριζόντιόν επιφάνειαν του έσκαμμένην προς υποδοχήν έπιμήκους σωλήνος 
υδραγωγού κεραμέου, ου εί'δομεν τά λείψανα.

(3) Είναι ίσως τούτο τέγους μεγάλης οικοδομής μέρος. ’Έμεινε δέ έκπαλαι
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Έκ μεταφοράς 133
Σκεύη διάφορα, έν οις σκαφίδιον, ΐγδία τρία, φρεα-

τόλαιμος, δάκτυλος τριπτηρ, κράνος......................... 7
γ'. Έπιγραφαί. Ταμιακή του δ’ προ Χρ. αΐώνος,

όλιγογρ άμματος................................................................... 1
Βάθρον η βωμοΰ [Λερός « Διός καταιβάτου )). . . 1
Βάθρον η βωμ,ός « ξενίου ’Ασκληπιού ».......................... 1
Βάθρα τιμητικά Άδριανοΰ............................................. 3(1)
Βάθρων όμοιων Άδριανοΰ τεμάχια............................ 14(2)
’Επιτύμβιοι στηλαι............................................................ 4
Επιτύμβιοι κιονίσκοι.......................................................4
Άδιάγνωστοι εϊσέτι έπιγραφαϊ ολιγογράμματοι . . 5
Λίθοι, έφ’ ών γράμματα οικοδόμων...............................2
Λατινικαί ολιγογράμματοι, πιθανώς έπιτύμβιαι . 2 37
ΠΗΛΙΝΑ. Παιδιών κοϊλαι προτομαί, έ'χουσαι εντός 

λιθάρια κροτοΰντα, χυδαιοτάτης κατασκευής ... 2
Ζώων μορφαί όμοιαι.......................................................3
Λύχνοι κοινότατοι, ουδέ σώοι πάντες..........................9
Άρτοειδές σωμάτιον διάτρητον....................................1
Κωνικόν σωμάτιον διάτρητον...................................... 1
Κνιδίων άμφορέων λαβαί.................................................. 4
'Ροδίου άμφορέως λαβή.................................................. 1 21
ΑΡΓΥΡΟΥΝ ζεύγος ενωτίων κρικοειδών.................... 1
ΧΑΛΚΑ. Δάκτυλος άνθρώπου, μεγέθους φυσικοΰ . 1
Ζεύγος ενωτίων κρικοειδών........................................... 1 2

20Ϊ

άνεξε'ργαστον την επιφάνειαν, εί και άλλως πάσαι αί του σχήματός του γραμμαι 
είναι ακριβώς δεδηλωμε'ναι. Οί αρχιτεκτονικοί άνδρες βλε'ποντες εν σελ. 21 την ει
κόνα του ας τω δώσουν τό οίκειον ονομα καί ας κρίνωσιν αν είναι των ’Ρωμαϊ
κών χρόνων, ή (όπερ τολμηρόν είπεϊν) υπόλειμμα ίσως εκ του Πεισιστρατείου 
κτίσματος.

(1) Τούτων τα δύο έξεδόθησαν εν πολιτικαϊς εφημερίσι καί είναι τό τεθέν υπό 
Στατίου Κουαδράτου (υπατεύσαντος τω 142 μ. X.) καί τό υπό των Άπολλω- 
νιατών των κατά Κυρήνην, τό δέ τρίτον, τό ανέκδοτον είσε'τι, Ιτεθη υπό των 
Κοροπισσε'ων τής Κιητών μητροπόλεως.

(2) Τούτων τινά ίσως συνανήκουσιν άλλήλοις.
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Έκ μεταφοράς 201
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Έδαπανήθησαν εις την άνασκαφήν ταύτην δρ. 6,732.
Τρίτη άνασκαφή του έτους ήτο ή έν Έ.Ιενοΐη άπό ετών ήδη 

έπτά εξακολουθούσα υπό την επιστασίαν του Δημητρίου Φιλιού, 
όστις καί άφοΰ τόν παρελθόντα Φεβρουάριον παρητήσατο την Ιν 
τη δη μ όσια υπηρεσία θέσιν εφόρου αρχαιοτήτων, έφιλοτιμ,ήθη ώς 
Σύμβουλος τής Εταιρίας να μή καταλίπη ατελή την ένηργμέ- 
νην ύπ’ αύτοΰ μεγάλην ταύτην άνασκαφήν, άλλ’ έξηκολούθη- 
σεν επιστατών άμισθί καί δεν έδέχθη την υπό του Συμβουλίου 
τής Εταιρίας ψηφισθεϊσαν αύτω άμοιβήν, άνθ’ οΰ οφείλεται 
αύτω χάρις.

Άναγινώσκομεν νυν την έ'κθεσίν του.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΛΕΤΣΙΝΟΣ

Αί των έν Έλευσΐνι ιερών τόπων άνασκαφαί κατά τό λήξαν 
έτος άρξάμεναι την 287)ν Μαρτίου κατέπαυσαν άποφάσει του 
Συμβουλίου την 177)ν Δεκεμβρίου, διήρκεσαν δηλ. περί τούς 
εννέα μήνας, τα δέ εξαγόμενα αυτών συντόμως ενταύθα έξαγ- 
γελλόμενα είναι τά εξής'

Καί πρώτον δχι μόνον έγένετο καταφανής κατά τε την βο- 
ρείαν καί κατά την άνατολικήν αυτού πλευράν ό Περίβολος ώστε 
καί νά σημειωθή ήδη έν τω διαγράμμ,ατι των Πρακτικών τού 
1887ου έτους, αλλά καί αί έξω τού τείχους κατά την άνατολικήν 
του πλευράν έπερειδόμεναι ΰεζα/ιενα! (κτίσμα τών 'Ρωμαϊκών 
χρόνων) επίσης καθ’ ολοκληρίαν ήλευθερώθησαν άπό τών καλυ-
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πτόντων αύτάς χωμάτων- ή δε μέχρι του επιπέδου του σημερι
νού δρόμου σκάφη των έκεΐ τόπων προς βορράν των έν λόγω δε
ξαμενών μας άπεκάλυψε καί δύο χριστιανικούς τάφους (ό Ετερος 
φέρει τό του σταυρού σημεϊον έζωγραφημένον επί του δυτικού 
τοίχου του) ούχί διαφόρους τον τρόπον της κατασκευής τών έν 
τη καείση παλαιά αγορά καί τών έν τη λεωφόρω ’Όλγας παρά 
τό Όλυμπιεΐον εις φώς έλθόντων, φέροντα δε έκάτερον άνά μίαν 
δωδεκάδα προστυχών πήλινων αγγείων ώς χτερίσμητα. 'Ότι δέ 
κατά τό λήξαν κυρίως έτος άπεκαλύφθησαν όλοσχερώς καί οί δύο 
στρογγύλοι Πύργοι, οί διά τών γραμμάτων Α' καί Α" σημειού- 
μενοι έν τοΐς Πρακτικοΐς τού προπαρελθόντος έτους (1887), τό 
έσημείωσα ήδη καί εκεί. Άλλ’ ή έ'ρευνα τού μεσαίου Πύργου (Α') 
καί έκ τών ενδοθεν, μ,άς έ'φερεν εις τό συμ.πέρασμα ότι κάποτε 
ύπηρχεν έκεΐ καί άλλος τοίχος εις τάν Πύργον μέν άπολήγων, 
εκτεινόμενος όμως έφ’ ικανόν προς δυσμάς' καί άληθώς σκάψαν- 
τες κατά την ύποδεικνυομένην ταύτην φοράν άνεκαλύψαμεν τά 
ίχνη τοιούτου τίνος τοίχου' αλλά περί τούτων άσκοπος αποβαίνει 
ενταύθα μακρότερος λόγος, ώς ακατάληπτος, καθώς έπίσης ακα
τάληπτος θά ήτο καί πας λόγος περί της σκαφης τών πέριξ εδώ 
τόπων, ήτοι τών μεταξύ τού έν λόγω μεσαίου Πύργου καί τών 
θεμελίων τού κληθέντος Βουλευτηρίου, έν όσω τά λεγόμενα δεν 
δύνανται νάναφέρωνται εις τό προσήκον διάγραμμα' γενικώς λοι
πόν μόνον δύναται νά ρηθή ένταύθα ότι τά έκεΐ καί μάλιστα τό 
τετράπλευρον Εκείνο οικοδόμημα, ού οί τοίχοι ηδη πρότερον έν 
μέρει άποκαλυφθέντες σημειοΰνται έν τφ μνημονευθέντι διαγράμ- 
ματι διά τών γραμμάτων f-f'-f"- Γ", καί καθ’ έαυτά καί διά 
την έκεΐ επίχωοιν καί τά έν αυτή ευρήματα είναι λίαν περίεργα, 
αλλά συγχρόνως καί δυσνόητα, δηλοΰντα μόνον καί ταύτα ότι 
πολλάκις έγένοντο τών έν Έλευσΐνι οικοδομημάτων ριζικαί μετα- 
βολαί κατά τάς Ικάστοτε άνάγκας. Τά αυτό δ’ έπορίσθημεν δί
δαγμα καί έκ τής μέχρι τού βράχου σκαφης τού έμβαδοΰ τής 
Στοάς τής δεξιά τώ εΐσιόντι διά τής κατά την μεσημβρινήν πλευ
ράν τού Περιβόλου Πύλης (Β'), διότι καί ενταύθα ού μόνον τάν 
τοίχον τον έν τώ διαγράμματι τών Πρακτικών τού 1887ου έτους 
διά τού αριθμού 24 σημειούμενον ευρομεν προχωροΰντα υπό τά
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θεμέλια, τής Στοάς μέχρι του τοίχου του Περιβόλου, άλλα, και 
άλλων εκεί τοίχων άπεκαλύψαμεν τά λείψανα.

Έπειτα δέ καί κατά το άλλο άκρον του ιερού χώρου ήτο1 
πρός βορραν κατά τά Προπύλαια και τούς πέριξ τόπους έσκά- 
ψαμεν κατά τό λήξαν έτος' καί πολλά ι/.εν τινα αληθώς ήλθον 
εις φώς καί εκεί αρχαιότερων οικοδομημάτων λείψανα, πολλάς 
προκαλέσαντα τάς υποθέσεις, ών τινας καί ανέγραψα ήδη έν τοις 
Πρακτικοϊς του προπαρελθόντος έτους (1887), αλλά τό Ι'ργο^ 
είσέτι δεν επερατώθη όλοσχερώς καί θεωρώ όχι σκόπιμον νά κάμω 
νυν ενταύθα μακρότερον περί αυτών λόγον. ’Επίσης δέ μεσημ- 
βρινοδυτικά των μεγάλων Προπυλαίων άπεκαλύφθησαν τά εδάφη 
της κατασκευής μεγάλου οικήματος τών 'Ρωμαϊκών χρόνων, ού 
οί τοίχοι ενιαχού εις ύψος 2 Γ. Μ. σωζόμενοι φέρουσι καί νΰν ετι 
λόγου άξια τοιχογραφήματα' αλλά καί ενταύθα διά λόγους, οΰς 
περιττόν κρίνω νάναφέρω, τό εργον δεν επερατώθη' πριν όμως 
καί αΰθις έπιχωσθώσι (έξασφαλίσεως δέ τρόπον άλλον επί τού 
παρόντος δεν είχομεν) άντεγράφησαν αί κάλλισται τών τοιχογρα
φιών καί δημοσιεύονται έν τή ’Αρχαιολογική Έφημερίδι(Ι). Πρός 
βορραν δε τούτου τού οικήματος άπεκαλύφθησαν, ώς ήδη καί 
έσημείωσα έν τοϊς Πρακτικοϊς τού 1887ου έτους τά θεμέλια καί 
έτέρας πιθανώς θριαμβικής άψϊδος καί πρός δυσμάς ταύτης ήρευ- 
νήθησαν διά σκαφής καί ετέρου τίνος κτίσματος (βάθρου έφιππου 
άνδριάντος ; ) τά λείψανα τών θεμελίων του καί εΰρέθησαν τρόπον 
οίκοδομίας έ'χοντα όχι κακόν. Τό άνώτερον μέρος τού κτίσματος 
τούτου ήν ώκοδομημένον, ώς τά περισωθέντα καί έ'κπαλαι κατα
φανή αυτού λείψανα δεικνύουσι, καθ’ ον τρόπον τά πλειστα τοι- 
αΰτα κτίρια τών 'Ρωμαϊκών χρόνων, έκ κοινών δηλ. λίθων, έν 
οίς καί μαρμάρων θραύσματα όχι ολίγα, άσβέστω συγκεκολλη- 
μένων' άλλ’ ουδόλως άπίθανον νά εφερε καθ’ όλας τάς πλευράς 
του έπικάλυμμα μαρμάρινου ή καί άλαβάστρινον άκόμη. Κατά 
την έτέραν άψιδα την μεσημβρινοανατολικήν καί την πρός ταύ- 
την συνδεομένην δεξαμενήν ήλθον εις φώς κατά τό λήξαν έτος τά 
ολίγα σωζόμενα ερείπια όχι σμικροΰ κτιρίου (βαλανείου ;) ούτινος

(1) Παράβ. νΰν Άρχ. Έφηρ.. 1888, σελ. 77 πίν. 4 καί 5.
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Οι τοίχοι επίσης σώζουσιν ενιαχού κεχρωματισμένου επιχρίσματος 
ίχνη' δυστυχώς ή καταστροφή ενταύθα υπήρξε μεγάλη, ώστε τά 
περισωθέντα ούδενός η ελάχιστου λόγου άξια είναι. Καί αυτό δε 
τό Μθόσζρωτοτ τό προ τών μεγάλων Προπυλαίων έγνώσθη κάπως 
άκριβέστερον κατά τό λήξαν έτος διά σκαφικών τινων ερευνών 
έν τοϊς περιξ δρομίσκοις καί οίκίσκοις καί τοίχων δε τινων, οϊο- 
νεί τά όρια αύτοΰ διαγραφόντων, ίχνη ήλθον εις φως, περί ών 
όταν τά εκεί άκριβέστερον έξετασθώσι θά γίνη καί μακρότερος 
λόγος. Άλλ’ ίσως δεν είναι πολύ τολμηρόν νά ρηθή περί αυτών 
άπό τοΰδε ότι πιθανόν ούδέν άλλο ήσαν η τό κρηπίδωμα κιγ- 
κλιδωτοΰ τίνος περιφράγματος τοΰ έν λόγω λιθοστρώτου, του προ 
τών μεγάλων Προπυλαίων, του αληθώς ικανήν εκτασιν καταλαμ
βάνοντας.

’Αλλά καί έ'ξω καί μακράν τοΰ ίεροΰ Περιβόλου παρά τό γνω
στόν έκκλησίδιον τοΰ 'Αγίου Ζαχαρίου έσκαψα κατά τό άπελθόν 
έτος ικανήν έκτασιν γης καί εις ικανόν βάθος καί έπείσθην, εγώ 
τουλάχιστον, ότι λόγου άξιον οικοδόμημα τών Ελληνικών η τών 
'Ρωμαϊκών χρόνων ουδέποτε έκεϊ υπήρξε' λέγω δέ καί τών 'Ρω
μαϊκών, διότι καί τούτων τών χρόνων κτίσμα ήδύνατο βεβαίως 
νά ήναι ό παρά τοΰ Παυσανίου μόνον μνημονευόμενος παρά δέ 
πάντων σχεδόν τών άρχαιολογούντων ίνταΰθα τοποθετούμενος 
Ναός τοΰ Τριπτολέμου. Τοιχαρίων τινών εκεί λείψανα κακοκτί- 
στων καί ψηφιδωτής στρώσεως επίσης όχι πάνυ καλής τάν τρό
πον της κατασκευής προς δε τούτοις καί όλως άσήμαντά τινα

t ' ~ ' \ \ , \ η y,ευρήματα μαρτυρουσι μονον, κατα την γνώμην μου, την υπαρςιν 
ποτέ ένταΰθα έν 'Ρωμαϊκοΐς χρόνοις ούχί λόγου άξιων οικημά
των, ών καί άλλων πολλών καί άλλα ίχνη διακρίνονται έν τοϊς 
πέριξ τόποις. Βυζαντινής όμως εκκλησίας ίκανώς μεγάλης (25 
X 16 Γ. Μ.) καί έπιεικώς άρχαίας σώζονται αληθώς άξια λό
γου λείψανα καί πράς οικοδομήν τών διαφόρων αυτής μερών καί 
ιδίως τοΰ στυλοβάτου της έχρησιμοποιήθησαν άλλαχόθεν καί έκ 
διαφόρων, ώς εικάζω, άρχαίων οικοδομημάτων μετενεχθέντες έν
ταΰθα οί παρά τό έκκλησίδιον τοΰ 'Αγίου Ζαχαρίου όρώμενο1 
άρχαΐοι λίθοι. Έχω δέ λόγους νά πιστεύω ότι καί τό περίφημον 
έλευσινιακάν άνάγλυφον οί Βυζαντινοί άλλαχόθεν ώσαύτως μετε-
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νεγκόντες μετεχειρίσθησαν άνεστραμμένον ώς εξώτερον ovdor κατά 
την έτέραν των επί του μεσημβρινού τοίχου θυρών (δύο τοιαΰ- 
ται όντως ΰπηρχον έκεϊ άμφότεραι εις τον νάρθηκα φέρουσαι), 
ώς εικάζω, έκ του έπιδειχθέντος μοι παρ’ αΰτοπτών τόπου της 
εύρέσεώς του. ΆΛΙαχου loutor ζητητε'ος ό τοΰ Τριπτο.Ιέμου 
Ναός·

Καί ταΰτα [λεν ώς προς τά λείψανα των οικοδομημάτων. 
Άλλα καί εις κινητά εΰρημ-ατα δεν υπήρξαν αί άνασκαφαί του 
λήξαντος έτους όλως άκαρποι. Καί των μεν γλυπτικών έργων 
τά κάλλιστα καί περιεργότατα καί μετεκομισθησαν ηδη εις τό έν 
Άθήναις ’Εθνικόν Κεντρικόν Μουσεΐον καθ’ υπουργικήν διαταγήν 
(οιον σύμπλεγμα άνδρός καί γυναικός άντίγραφον τοΰ κατά χώ
ραν ετι μένοντος συμπλέγματος τοΰ δυτικού αετώματος του ΙΙαρ- 
θενώνος καί άνάγλυφον Ηρακλή άναπαυόμενον εΐκονίζον καί κε- 
φαλαί τινες ετι, ών τινες εικονικά! λόγου άξιαι) τών δέ ενεπίγρα
φων λίθων οί σπουδαιότατοι οί μέν άνεκοινώθησαν ηδη, οί δέ 
άνακοινωθησονται όσονούπω τοϊς έταίροις καί τοϊς λοιποΐς φιλαρ- 
χαίοις διά της ήμ.ετέρας ’Αρχαιολογικής ’Εφημερίδας. ’Αλλά και 
όστρακα, ήτοι αγγείων θραύσματα, πολλά καί διάφορα ήλθον είς 
φως, ών τινα διά την εξαίρετα σωζομένην έπιχρύσωσίν των σχά- 
ηα καί τούτου κυρίως ένεκα λόγου άξια, καί ειδώλια πήλινα, 
τών καλών της τέχνης χρόνων προϊόντα, αρκετά καί άλλα πολλά 
καί ποικίλα αναθήματα, περί ών θά ρηθώσι τά δέοντα έν καιρώ 
καί τόπω εύθέτω.

Καί τοιαΰτα μέν συντόμως είρημένα ενταύθα τά εξαγόμενα 
τών έν Έλευσΐνι άνασκαφών κατά τό ληξαν έτος. Τό δέ έλευσό- 
μενον είθε νά έξαγγελθη τοϊς έταίροις ότι τέλος πάντων τό έργον 
ημών το έν Ελευσΐνι έπερατώθη όλοσχερώς.

Έν Έλευσΐνι tij ’Ιανουάριου 1889.

Δ. ΦίΛΙΟΣ

’Εδ απανηθησαν εις την άνασκαφήν ταύτην κατά τό έτος 
δραχμ.αί 15,816.05.
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Τετάρτη άνασκαφή έγένετο έν Μυκήναΐζ, έπιστατοϋντος του 
έφορου αρχαιοτήτων Χρήστου Τσούντα, ώς καί πρότερον.Ή έ'κ- 
θεσις αυτού έχει ούτως"

ΙΙΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΜΥΚΗΝΑΙΣ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

Κατά τό λήξαν έτος 1888 εΐργάσθηρεν έπί πέντε ρέν περίπου 
ρήνας εις άνασκαφάς τάφων, επί ένα δέ καί τινας ήρ.έρας εις 
άποπεράτωσιν τής άνασκαφής του προπέρυσιν έπί τής άκροπό- 
λεως Μυκηνών άνακαλυφθέντος ανακτόρου. Τάφοι ήνοίχθησαν 
τριάκοντα καί εξ, δρκοιοι τοϊς περυσινοϊς, τά δ’ έν αύτοϊς εύρε- 
θέντα κτερίσρατα είναι διαφόρων ειδών τά κυριώτερα έζ αυτών 
είναι τά εξής" 1) είκοσι καί επτά λίθοι έγγεγλυρρένοι (σφραγι
δόλιθοι), ών πολλοί είναι άζιολογώτατοι είτε διά την τέχνην είτε 
διά τάς παραστάσεις των" 2) εις κύλινδρος ρικρός, έφ’ ου ΰπάρ- 
χουσιν έγγεγλυρρέναι τέσσαρες ρορφαί, ών αί τρεις φέρουσιν 
επί σώρατος ανθρωπίνου κεφαλάς ζώων καί άλλα τινά. 3) δύο 
χρυσοί δακτύλιοι ρετ’ έγκεχαραγρένων παραστάσεων έπί τής 
σφενδόνης" 4) ρία αργυρά φιάλη, περί τό χείλος τής όποιας 
ύπήρχον έπικεκολληρένα είκοσι καί έν πρόσωπα έκ χρυσού" ές 
αυτών σώζονται ριόνον επτά" 5) πυζίς λίθινη ρετά πώρ,ατος, 
έφ’ ής ύπήρχον άνάγλυπτοι δύο πολύποδες, τέχνης πολύ καλής, 
αλλά καί τούτο δεν σώζεται άρτιον" 6) εννέα χαλκά αγγεία, ών 
τό ρ,έγιστον έ'χον διάρετρον 0,48 ρ. κοσρεΐται τά χείλος διά 
σπειροειδών κοσρ.ηράτων" έν άλλο σχήρατος πρόχου έχει περί 
τούς ώρους ζώνην έκ δεκαεπτά έκτύπων κεφαλών βοών" 7) τρεις 
κεφαλαί έζ ελεφαντοστού ύψους 0,08 έως 0,10 ρ., ών ή αία 
ράλιστα διατηρείται πολύ καλώς" 8) πολλά άλλα άντικείρενα 
ίζ έλεφαντοστού, ών τινα ρετ’ άναγλύπτων παραστάσεων, ρή 
διατηρουρένων 6ρ.ως, ώς συνήθως, καλώς" 9) διάφορα ρικρότερα 
χαλκά άντικείρενα, ήτοι ρ.αχαίρια, αίχραί δοράτων καί βελών, 
έν ζυρόν, δύο κάτοπτρα, ρία πόρπη κτλ. Τέλος πλεΐστα ρικρά
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κοσμήματα έξ ύελώδους μάζης, Ικ κρυστάλλου, ήλεκτρου καί 
χρυσού (1).

Έπί τής άκροπόλεως κατηδαφίσθη μέρος του έν ύστερωτέροις 
χρόνοις έπί του ανακτόρου οίκοδομηθέντος κρηπιδώματος καί 
άπεκαλύφθη ούτω ολόκληρος ή αυλή μετά τής αιθούσης, προς 
δέ καί ολόκληρον τό προς βορραν του άνδρώνος δωμάτιον, το 
μόνον έκ του γυναικωνίτου σωζόμενον, το όποιον εύρέθη έ'χον 
τρία τοιχάΐια, δηλαδή χαμηλά Ορανοειδή κτίσματα έκ πηλού, 
έφ’ ών έστρωμένων δι’ ύιρασμάτων έκάθηντο. Συγχρόνως έπεχει- 
ρήθη καί ή κάθαρσις των δύο κατά το άνατολικόν μέρος τής 
άκροπόλεως συριγγών, άπεδείχθη δ’ ένταύθα ότι ή βόρεια έξ 
αυτών άφοΰ διασχίζγι όλον τό πάχος του τείχους έγκαρσίως εξα
κολουθεί καί έκτος αύτοΰ περί τά εννέα μέτρα' ή έξοδος όμως 
τής σύριγγος δεν άπεκαλύφθη έτι, διότι διεκόπησαν αί άνασκαφαί.

Χρ. Τςοϊντας

Έδαπανήθησαν εις τήν άνασκαφήν ταύτην δρ. 5,419.50.
Τό όλον δέ εις άνασκαφάς του έτους έδαπάνησεν ή Εταιρία, 

συμπεριλαμβανομένου καί ενός μικρού κονδυλίου εις αΰτάς ύπηγ- 
μένου λογιστικώς, δραχμαί 86,342.30, ποσόν τούτο χρημάτων, 
όσον ουδέποτε άπό τής συστάσεως τής Εταιρίας εις έν έτος έδα- 
πανήθη είς άνασκαφάς, άν καί έλειψε κατά τά έτος τούτο ή τέως 
πρόσοδος τού άρχαιολογικοΰ λαχείου.

Μεταβαίνομεν εις άλλα τού έτους έργα τής Εταιρίας. Άγο- 
ραι αρχαίων έργων τέχνης καί έπίγραφών προς πλουτισμόν των 
τής Εταιρίας συλλογών έγένοντο κατά τά διανυθέν έτος μέτριαι, 
έν όλω δραχμών 9,630.50. Τών άγορασθέντων πάντων θέλει 
προστεθή κατάλογος έν τώ τυπωθησομένω τεύχει τής λογοδοσίας 
ταύτης, ωσαύτως δέ καί τών δωρηθέντων τή Έταιρίρι αρχαίων 
μετά τών ονομάτων τών δωρητών. Νυν δέ πρώτον είσάγονται οί 
διττοί οΰτοι κατάλογοι έν ταϊς λογοδοσίαις.

Πάντα δέ τά αρχαία τής Εταιρίας, πλήν τινών κοινοτάτων

(1) Έκθεσιν πληρεστίραν μετ’εικόνων ΐ'δε νυν Άρχ. Έφημ. 1888 σελ, 119 
ττιν. 7-10.
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κα.ί άσηαάντων καί πλην των έκ Μυκηνών εσχάτως κοχ'.σΟέντων 
καί παρα,δοθέντων ή[Λΐν δ'.ά λεπτομερούς πρωτοκόλλου, είναι κα- 
ταγεγραμμένα έν χειρογράφοις καταλόγοις τηρουμένοις εν τφ Με. 
τσοβίω. Ό γενικός αριθμός των συμποσοΰται εις 17,800 (1)- 
Ή καταγραφή δέ αύτη ή ύπό τοΰ έπιμελητοΰ τοΰ Μουσείου 
’Αθανασίου Σ. Κουμανούδη από ετών γινόμενη διευκολύνθη κατά 
τό διανυθέν έτος, προσληφθέντος προς τοΰτο άπό της α’ παρελ
θόντος ’Ιουνίου καί ενός βοηθού, άποφάσει τοΰ Συμβουλίου.

(1) Σύγκειται ό αριθμός ούτος έκ των έξης καθ’ ΰλην ειδικών αριθμών : Λίθι
νων 4520, χαλκών 1202 (έξ ών 118 σταθμά), σιδηρών 60, μολυβδίνων 2866 (έξ 
ών 1347 σύμβολα, 453 σταθμά, 563 μολυβδόβουλλα), αργυρών 73, χρυσών 265, 
ύαλίνων 356, διάφορων υλών 347, πήλινων αγγείων 4307, (έν οίς τα 320 πηλ. 
θραύσματα), πήλινων μορφών 1990, πηλ. λύχνων 1079, πηλ. μητρών 192, πηλ. 
σκευών 290, πηλ. πυραμιδοειδών 102, πηλ. άρτοειδών 28, πηλ. λαβών αμφο
ρέων ένεπιγράφων 4. - Ίστέον δέ, οτι αί λαβαί αμφορέων αί ενεπίγραφοι ( έκ 
'Ρόδου, Θάσου, Πάρου, Κνίδου, Κολοφώνος καί άλλων τόπων) συμποσουνται 
νυν υπέρ τάς 10 χιλιάδας, άποκείμεναι έν τοις υπογείοις τού Βαρβακείου, έξ ων 
μέγα μέρος έξεδοθη ύπό A. Dumont έν τώ βιβλίω Inscriptions ceramiques 
de Grece, Paris, 1871. - Νομίσματα δέ, μετά την προπέρυσιν παράδοσιν τών 
πολλών εις τό Νομισματικόν Μουσεΐον, είσηλθαν τώ 1888 εις τό Μουσεΐον της 
Εταιρίας άλλα πάλιν, τα πλεΐστα μέν έκ τών άνασκαφών, τινά δέ καί έκ δω
ρεών, τα έξης*

Ελληνικά αργυρά............................................................................... 4
» χαλκά.............................................................................. 408 412

'Ρωμαϊκά αργυρά................................................................................ 4
» χαλκά...............................................................................185 189

Βυζαντινά, μεσαιωνικά καί νεωτερικά* χρυσά........................... 2
» » » » χαλκά............................ 95

Τουρκικοί παράδες................................................................................ 508 605
Τό ολον............................................................................... 1206

καί είναι πάντα ακριβώς καταγεγραμμένα έν ίδίω καταλόγω.
’Έτι σημειούμεν, οτι τών πήλινων της Εταιρίας αγγείων υπάρχει Γαλλιστί 

έκδεδομένος κατάλογος ύπό Μ. Collignon, τυπωθείς έν Παρισίοις τώ 1878, τών 
δέ πήλινων μορφών ωσαύτως Γαλλιστί ύπό J. Martha, έν Μαρισίοις 1880. Έν 
δέ τώ βιβλίω τού L. von Sybel τώ έπιγραφομένω Katalog der Sculpturen 
zu Athen, Marburg, 1881, και τά της Εταιρίας, δσα έως τότε είχε λίθινα 
γλυπτά, περιεγράφησαν σχεδόν πάντα. Άναφέρομεν καί τον έξης έπίτομον κατά
λογον τών Άθήνησι Μουσείων* Die Museen Athens von Arthur Milchhofer. 
Athen, lv Wilberg, 1881.
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Ήνοίγετο δέ το έν τώ Μετσοβίω Μουσεΐον διά τε τους εταί
ρους καί δι’ άπαν τό κοινόν καθ’ έκάστην πλήν της Κυριακής καί 
των ρεεγάλων εορτών. Είσεπράχθησαν δ’ έξ εισιτηρίων κατά τό 
έτος δραχρ/.αί 2968. ’Ελεύθερα δέ είναι ή είσοδος τό Σάββατον.

Εις τα διάφορα Μουσειακή έργα, οΐον κατασκευήν θηκών, 
βάθρων, επίπλων, στολών διά τους φύλακας, συγκολλήσεις καί 
απεικονίσεις αρχαίων, έτι δέ καί εις ριισθούς του προσωπικού του 
Μουσείου έδαπανήθησαν κατά τό έτος δρ. 12,007.40.

Ή βιβλιοθήκη τής Εταιρίας ηύξήθη κατά τό έτος έξ αγορών 
διά δαπάνης δρ. 2,613.25, έν οίς καί τά δετικά τών βιβλίων. 
Θέλει δε προσαρτηθή ταύτη τή εκθέσει πίναξ έαφαίνων τά τε 
άγορασθέντα καί τά δωρηθέντα. Πάντων δέ τών άπ’ αρχής τής 
Εταιρίας κτηθέντων βιβλίων υπάρχει κατάλογος έν δελτίοις.

Τής ’Αρχαιολογικής Έψηρερίδυς, τής έκδιδορεένης δαπάνη 
τής Εταιρίας έτυπώθησαν ραεν τά δύο πρώτα τεύχη του έτους 
1888 ό[Αθΰ ήδη προ δύο ρ/.ηνών, δεν διενεριήθησαν δέ είσέτι, ένεκα 
δυσχερείας τινός τεχνικής, άπροσδοκήτως άναφυείσης περί την 
διά φωτοτυπίας άπόδοσιν ενός τών πινάκων. ’Αλλά καί αΰτη ή 
δυσχέρεια θά ύπερνικηθή, ώστε καί τά λοιπά δύο τεύχη του 
έτους εγκαίρως, καθ’ όσον είναι δυνατόν, νά παρασκευασθώσιν εις 
έκδοσιν. Δέν πρέπει δε οί παρ’ ήραν φιλάρχαιοι νά άσχάλλωσι 
πολύ διά τάς κατά καιρούς έπερχορ/.ένας τοιαύτας βραδύτητας, 
άναλογιζόριενοι τό έν πολλοϊς έτι άκατάρτιστον του ήρ/,ετέρου 
έθνους. "Αλλοτε εϊποριεν καί άλλας παρά την σημερινήν αιτίας 
τών βραδυτήτων τούτων, ας κρίνορ/.εν περιττόν νυν νά έπαναλά- 
βωρεεν. Σύν τώ χρόνφ, όχι έν άκαρεί, θά κραταιωθώριεν, όπως 
καί οί αιώνας όλους προηγησάριενοι ή ρεών έν τώ πολιτισρ/.ώ άλ
λοι λαοί.

Έδαπανήθησαν διά την Έφηρ/,ερίδα έν τφ έτει δρ. 4,933. 
Είσεπράχθησαν δέ έκ πωλήσεως τευχών αυτής δρ. 2,806.40. 
Άνακοινοΰριεν δέ ύρ,ϊν, ότι κατ’ άπόφασιν του Συριβουλίου, γε- 

vopt-ένην τή 10 παρελθόντος Νοερ/.βρίου, εις τούς πληρόνοντας την 
συνδρορεήν των εταίρους θά πωλήται εις τά εξής ή Έφηρεερίς 
αντί δραχρεών 10, καί όχι όπως έ'ως τώρα αντί 16.

Πρός γνώσιν τών εταίρων ρητέα έτι κρίνονται καί τάδε, Τή
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20 παρελθόντος Μαίου παρεδόθησαν δια πρωτοκόλλου εις τον 
διευθύνοντα τό άνθρωπολογικόν Μουσεϊον του Εθνικού Πανεπι
στημίου Δρα Κλώνα Στέφανον οστά αρχαία έκ τάφων της 
Έλευσΐνος.

Ωσαύτως διά πρωτοκόλλου τη 11 Φεβρουάριου 1888 παρε- 
δόθησαν εις τον έφορον αρχαιοτήτων Χρ. Τσούνταν 351 αρχαία 
γλυπτά ϊνα εΐσαχθώσιν εις τό Κεντρικόν Μουσείον.

'Ωσαύτως προς τόν αυτόν σκοπόν διά πρωτοκόλλου τη 5 πα
ρελθόντος ’Οκτωβρίου παρεδόθησαν εις τόν Δρ® Lolling, τόν 
προσκεκολλημένον παρά τφ Ύπουργείω της παιδείας κεφαλαί 
τρεις μαρμάριναι έκ των έν Έλευσίνι άνασκαφεισών καί τηρούμε
νων τέως Ιν τω Μετσοβίω.

Παρελάβομεν δε ωσαύτως διά πρωτοκόλλου τη 29 παρελθόν
τος Δεκεμβρίου παρά του εφόρου αρχαιοτήτων Χρ. Τσούντα διά
φορα αρχαία, προερχόμενα έκ της έν Μυκήναις εντολή καί δα
πάνη της Εταιρίας άνασκαφης.

'Ωσαύτως παρά τοΰ εφόρου αρχαιοτήτων Βασ. Λεονάρδου αρ
χαία έκ τοΰ Άμφιαρείου κατά την άπό 10 ’Ιανουάριου 1888 
έ'κθεσίν του καί την μνείαν αυτών έν τοϊς Πρακτικοΐς τοΰ Συμ
βουλίου (συνεδρ. της 28 ’Ιανουάριου 1888).

Ωσαύτως αρχαία έξ Έλευσΐνος παρά τοΰ έφορεύοντος την 
έκεϊ άνασκαφην τής Εταιρίας Δημ. Φιλιού, κατά τά Πρακτικά 
τοΰ Συμβουλίου (συνεδρ. της 12 ’Οκτωβρίου, τής 19 Νοεμβρίου 
καί τής 29 Νοεμβρίου 1888).

Προς συμπλήρωσιν των κατά τό έτος πεπραγμένων λέγομεν, 
ότι έν ταίς έπαρχίαις τοΰ βασιλείου προς ταΐς γενομέναις δαπά- 
ναις εις τάς είρημένας άνασκαφάς, έπληρόνοντο έ'τι υπό τής 
Εταιρίας τακτικώς φύλακες αρχαιοτήτων έν Έλευσίνι, Άμφια- 
ρείω τής Ώρωπίας, Θεσπιαΐς, Τανάγρα, Έπιδαύρω τη Άργο- 
λική καί Μυκήναις. Έτι δέ έδίδοντο καί οδοιπορικά καί έπιδό— 
μ.ατα μισθού τά συνήθη εις τούς έφορους τούς έκπεμπομένους εις 
άρχαιολογικάς τής Εταιρίας υπηρεσίας. Εις ταΰτα πάντα έδα- 
πανήθησαν έν τω έ'τει δραχμαί 4,573.15. Καί αύται μέν έκτου 
ταμείου τής Εταιρίας. Προκατεβλήθησαν δέ κατά τό έτος υπέρ 
τοΰ Δημοσίου παρά τής Εταιρίας άτόκως διά έςαγοράν οικιών
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καί γηπέδων εν Έλευσΐνι καί ΆΘηναις, ώς καί δια την εξακο
λούθησή της οικοδομής τού Κεντρικού Εθνικού Μουσείου δραχ. 
έν όλω 131,907.21, ών άπελήφθησαν ήδη αί 95,880.70, αί 
δε λοιπαί άποληφθήσονται.

Τελειόνοντες νυν την λογοδοσίαν άναγκαζόμεθα έκ τού καθή
κοντος να έπαναλάβωμεν υπομνηστικής οσα πολλάκις ήδη καί 
τελευταϊον προπέρυσι το Συμβούλων δια πλειόνων έξέθηκε περί 
άνεπαρκείας τού αριθμού των έφορων, δι’ ήν ανεπάρκειαν αί επαρ
χία'. τού βασιλείου αρχαιολογικής μένουσιν άνεφόρευτοι, περί των 
ασεβώς λατομουμένων λόφων έν τοΐς πέριξ των ’Αθηνών, περί τής 
έξοικίσεως τών Άναφιωτών άπό τών προς βορράν τής Άκροπό- 
λεως κλιτύων, έ'νθα προ ετών παρανόμως ένιδρύθησαν, τέλος περί 
τής άρσεως τών σιδηρών τροχιών άπό τού έμβαδοΰ τού Όλυμ- 
πιείου. Πάντων τούτων καί σήμερον μνημονεύοντες, δεν άπελπι- 
ζόμεθα ώς εκ τών ένεργειών εις άς προβαίνει ή Κυβέρνησις, ότι 
δεν θά έπέλθη προσεχώς ή θεραπεία έπ’ άγαθώ τής αρχαιολογίας 
καί προς αύξησιν τής ϋπολήψεως τού Ελληνικού έ'θνους παρά τώ 
πεπολιτισμένω κόσμω.

Μετά ταΟτα παρελθών b ταμίας της Εταιρίας Γεώργιος 
Νικολαίδης άνέπτυξε προφορικούς κατ’ άρθρον τον έντυπως 
ύποβληθέντα εις τήν Συνέλευσιν ισολογισμόν τών έσόδων 
καί εξόδων καί τον πίνακα τής καταστάσεως τής Εταιρίας 
κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1888, ώς επονται ένταΟθα.

3
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εσόδων και εξόδων της

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΚΤΡΙΑ ΕΣΟΔΑ

Α. Σγνλρομαι. Ταχτικαί...............................................................................Δρ
» "Εχταχτοι καί κ λ η ρ ο δ ο τ ή μ α τ α........................................»

Β. ΤΟΚΟΙ ΕΝ Γενει. Έχ χρεωγράφων............................................................ »
Γ. Μέρισμα. Έχ μετοχών ’Εθνικής Τραπέζης 40.......................... (α) »
Δ. Δημ. Χρεόγραφα. Έκ κληρωθεισών ομολογιών................................. »

» » πωληθεισών » ..................................»

Ε. Μοϊςεια. Έξ εισιτηρίων εις αυτά.............................................................»
Τ. Λαχειον. Περίοδος ΙΒ'.................................................................................»
Ζ. Διάφορά............................................... ..............................................(β) »
Η. Ενοίκια............................................................................................................»
Θ. Εφημερις Αρχαιοαογικη..........................................................................»

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

I. ΑπΟΛΗΨΙΣ. Προκαταβολών λογαριασμό) Δημοσίου . 
» » » Εταιρίας .

ΙΑ. » Χρέους Γιανοποόλου............................
ΙΒ. » Καταθέσεως εις την Εθνικήν Τράπεζαν

Τό ολον των εισπράξεων.
Υποαοιπον Ταμειογ. Τήν 31 Δεκεμβρίου 1887 .

(α) ’Ήτοι των 30 μετοχών τής Εταιρίας καί
» 10 » έκ τοΰ κληροδοτήματος 'Ρώμα.

40

(β) ’Ήτοι από πώλησιν λίθων ...... Δρ. 101.—
» όπερτίμησιν χρυσών νομισμάτων . » 3,483.23
» αμοιβήν κληρωθ.όμολ. τών 6 έκατομ. » 442.—
» πρόστιμον ............................................... » 10.—

4,036.23

Όλον εισπράξεων. Δρ

10,228
-12,057 10 22,285 10

7,104 78
8,970 —

3,212 —

51,242 50 54,454 50
2,968

80,103 60
4,036 23

360
2,806 40

183,088 61

95,880 70
2.000 —

25,391 56
17,800 — 141,072 26

324,160 87
5,038 18

329,199 05
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1888.

ΠΛΗΡΩΜΑΙ

ΚΥΡΙΑ ΕΞΟΔΑ

Α. Γραφειον. Προσωπικόν............................................................................... Δρ
» Γραφική ΰλη, χάρτης, τυπωτικά, ταχυδρομικά κλπ. . »
» Βιβλιοθη'κη, αγορά βιβλίων καί δετικά ..... »

Β.Μορςεια. Προσωπικόν.................................................................................. »
» Άρχαιοθήκαι, συγκολλήσεις καί απεικονίσεις αρχαίων . »
» Άγορα αρχαίων.................................................................. »

Γ. Αναςκαφαι. Άκροπο'λεως....................................... »
» Όλυμπιείου........................................ »
» Έλευσινος............................................................  »
» ’Αγοράς.................................................................................... »
» Μυκηνών...................................................................................»

Δ. Επαρχ. Αρχαιότητες. Έπιμίσθιον έφο'ρων, μισθοί φυλάκων επαρ
χιακών Μουσείων καί μνημείων ... »

Ε.Εφημερις Αρχαιολογική.......................................................................... »
Τ. Εθνική Τραπεζα. ’Αγορά μετοχών της..................................................... »
Ζ.Λαχειον. Περίοδος ΙΒ'................................................................................. »
Η. Διάφορά............................................................................................................»

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

©.Εθνική Τραπεζα. Κατάθεσις............................................................ »
I. ΠρΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ. Λογαριασμω Δημοσίου...............................................»

» » Εταιρίας........................................................

Τό ολον τών δαπανών. . . »

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ του Ταμείου τής 31 Δεκεμβρίου 1888 μεταφερο'μενον 
εις τά βιβλία τοΰ 1889......................................................................... »

5,050
3,733 50
2,613 25

11,396 75
6,940 —

5,0h7 40
9,630 50

21,637 90
57,959 40
6,732 —

15,81 ό 05
415 35

5,419 50
86,342 30

4,573 15
4,933 70
8,396 —

38,184 79
339 20

175,803 79

17,800
131,907 21

2,000 _ 151,707 21

327,511 —

1,688 05

329,199 05
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ της περιουσίας της αρχ.

ΜΕΡΙΔΕΣ

Α. Ακίνητα. Οικόπεδα κα; 0ίκίαι έν Άθήναις 
Κηφισία, Έλευσΐνι κλπ. .

Β. Εθνική Τραπεζα. Μεχοχαί αυτής. . (α) 
Γ. » » Καταθε'σεις έντοκοι .
Δ. Δημ. Χρεωγραφα................................. (α)
Ε. ΠρΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ. Λογαριαστώ Δηριοσίου 
Ύ. » » Εταιρίας
Ζ. Χρέος Γιαννοπούλου.................................
Η. Τλμειον του 188>........................................

’Ύπόίοιπα 31 Αεκεμ. 1887 Πράξεις κατά τό 1888

Χρε'ωσις Πίστωσις Χρέωσις Πίστωσι

29,080 88
114,157 10 8,396 —

17,800 — 17,800 —

94,742 92 54,454 50
51,442 82 131,907 21 95,880 70

1,000 — 2,000 — 2.000 —

69,392 18 25,391 51
5,038 18 324,160 87 327,511 —

364,854 08 484,264 08 523,037 76
364,854 08

849,118 16
523,037 76

326,080 40 ϊσοζιίγιον

Κατατεθειμένα εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν : 
50 ομόλογα των 60 εκατομμυρίων 

108 » » 10 »
117 » » 6 »
40 μετοχαΐ τής ’Εθνικής Τραπέζης
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ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1888.

'Υπόλοιπα 31 Αεκεμ. 1888

Χρέωσις Πίστωσις

29,080 88
122,553 10 (α)

40,288 42 (6)
87,469 33 (Τ)

1,000 —

44,000 62 (δ)
1,688 05 Μ

326,080 40

326,080 40

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α)Λογαρ.του 1887 Δρ. 114,157.10
» 1888 » 122,553.10 πλέον Sp, R.m._

(β) » 1887 » 94,742.92
» 1888 » 40,288.42 |λατ- δΡ. 54,454.50

(γ) » 1887 » 51,442.82
» 1888 » 87,469.33 χλέον „ 36,026.51

(δ) » 1887 » 69,392.18
” 1888 » 44,000.62 |λοίτ- ' » 25,391.56

ε) » 1887 » 5,038.18
» 1888 » 1,688.05 νλατ_ » 3,350.13

δΡ. 44,422.51 δρ. 83,196.19 
» 44,422.51

Έλάττωσις της Ιταιριχης περιουσίας Δρ. 38,773.68

ΠΑΡΑΘΕΣΙΣ

Λογαριασμός του έτους 1887 Δρ. 364,854.08 
» » 1888 » 326,080.40

Διαφορά επι Ι'λαττον,ώς άνιοτε'ρω Δρ. 38,773.68
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ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Α'. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1858 -1887 1888 "0 lor

KXFIA ΕΣΟΔΑ

Στνλρομαι Έτη'σιαι .... Δρ. 164,147 35 10,228 _ 174,375 35
» ’Έκτακτοι. ...» 65,246 51 10,057 10 75,303 61
)> Είδικαι » 52,745 53 52,745 53

Τοκοι και Μερίσματα. Έν γένει. » 432,955 15 16,074 78 449,029 93
ΔΗΜΟΣΙΑΧΡΕΩΓΡΑΦΑ.Έξαργύρωσ.

κληρωθ. όμολογ. » 340,894 52 54,454 50 395,349 02
Μοτςεια. Έξ εισιτηρίων ...» 15,953 25 2,968 — 18,921 25
Ακίνητα. Πώλησις ακίνητων . . » 10,258 93 10,258 93

» Ενοίκια...........................» 6,730 08 360 — 7,090 08
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ........................... » 12,920 72 2,000 — 14,920 72
Διάφορά ........................................ » 15,980 29 4,036 23 20,016 52
ΑρχΑΐΟΛ.ΕφΗΜΕΡΐΣ(παλαια)καίκα-

τάλογοι' των εν τοΐς
Μουσείοις αργαίων. » 1,882 18 2,806 40 4,688 58

» » Νε'α της ΓτεΠεριο'δ. » 8,708 20 8,708 20
Επιστροφή Χρημάτων ...» 1,720 09 1,720 09
Λαχειον........................................» 1,017,888 02 80,103 60 1,097,991 62

2,148,030 82 183,088 61 (α)2,331,119 43

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Λανεια και άπόληψις καταΟε'σεων . » 164,732 14 17,800 182,532 14
Προκαταβολαι. ’Αποληφθεϊσαι . » 492,030 02 97,880 70 589,910 72
Βιομηχ. Τραπεζα. Άλληλο'χρεως

λογαριασμός . . » 839,116 92 (6) 839,116 92
Αποαηψις Χρεογς Γιαννοπούλου. » 25,391 56 25,391 56
Παρακαταθηκαι »....» 12,632 59 12,632 59

3,656,542 49 324,160 87 3,980,703 36
Ταμειον. 'Υπόλοιπα διαχειρίσεως

ρεχρι τοΰ 1888 . . » 1,688 05 5,038 18 6,726 23

3,658,230 54 329,199 05 3,987,429 59

(α) Κύρια έσοδα .... . ΔΡ. 2,331,119.43
(β) Διάφοροι λογαριασμοί . . » 1,649,583.93

ΔΡ. 3,980,703.36
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ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ TOT ΕΤΟΥΣ 1858-1888.

Β'. ΙΙΛΗΡΩΜΑΙ

ΚΓΡΙΑ ΕΞΟΔΑ

ΓραφεϊΟΝ. Προσωπικόν, τυπωτικά, έ
ξοδα διάφορα καί Βιβλιοθήκη. Δρ.

Μοτςεια. Προσωπικόν, άρχαιοδη- 
και, φυλακεια, έπισκευαι και 
συγκολλήσεις αρχαίων . . »

Αγοραι Αρχαιοτήτων . »
Αρχαία. Άνασκαφαί έν γε'νει . . »

» Έπισκευαι και αναστηλώ
σεις μνημείων . . . - »

Επαρχ. Αρχαιοτ. Προσωπ.εφόρων 
καί φυλάκων επαρχ. Μου
σείων καί μνημείων . . . »

» Περισυναγωγή καί μεταφορά 
αρχαίων ....«.»

Τοκοι. Έν γε'νει................................ »
Ακίνητα............................................. »
Διάφορά. Ποσοστά εΐσπράκτορ., εκ

μαγεία αρχαίων κτλ. . . »
» Προτομαίπροε'δρ. Έταιρ. » 
» Συνδρομαί εις ξένους προς 

συντέλεσιν άνασκαφών . . »
Απρόβλεπτα....................................... »
Δημοσία Χρεωγραφα . ... »

• Μετοχαι Εθν. Τραπεζης . . »
Λαχειον..............................................»
Ακίνητα. Έπισκευαι . ... »
Αρχαιοα.Εφημ. (Νέα Γΐί Περιόδ.) »

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Δάνειά.................................................... »
Προκαταβολαι. Άποληπτε'αι. . »
ΒίΟΜΗΧ. ΤΡΑΠΕΖΑ. . . . . »
Παρακαταθηκαι................................ »
Λάθη Λογιστικά................................ »
Εθν. Τραπεζα. ......

... »

1858 - 1887 1888 "0 lor

89,652 57 11,396 75 101,049 32

151,758 39 12,007 40 163,765 79
237,539 94 9,630 50 247,170 44
527,372 51 86,342 30 613,714 81

26,205 71 26,205 71

84,323 25 4,573 15 88,896 40

3,305 83 3,305 83
31,786 37 31,786 37
24,838 30 24,838 30

12,799 92 339 20 13,139 12
1,696 43 1,696 43

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

275,792 30 275,792 30
77,226 43 8,390 — 85,622 43

434,901 87 38,184 79 473,086 66
671 15 671 15

44,395 95 4,933 70 49,329 65

2,026,599 53 175,803 79 2,202,403 32

65,625 _ 65,625 —

596,778 48 133,907 21 730,685 69
839,116 92 839,116 92

10,838 57 10,838 57
267 87 267 87

100,000 — 17,800 — 117,800

3,639,226 37 327,511 — 3,966,737 37
19,004 17 1,688 05 20,692 22

3,658,230 54 329,199 05 3,987,429 59
Ταμειον .
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

ΤΗΣ ΙΒ'.

ΧΡΕΩΣΙΣ

Κατά τό δημοσιευθέν πρωτόκολλον έξελε'γξεως 
των πωληθε'ντων κλήρων της ΙΒ1!?Περιόδου, 
επωλήθησαν κλήροι . . . 28,801

Άλλα δεν επραγματοποιη'Οη ή 
πώλησις, μετά την σύνταξιν 
τού πρωτοκόλλου, κλήρων . 141

Ή πραγματική πώλησις πε-
ριωρίσθη εις κλήρους. . . 28,660
άποφεροντας πρός δραχ. 3, έν ολψ. . Δρ. 85,980

Εΐσήχθησαν εις τό ταμεϊον τής Εταιρίας. »
κατά μίν τό 1887 διά διπλοτΰπ. άρ. 19 » 5,876 40

κατά δέ τό 1888 διά διπλοτύπου » 7 » 45,464 20

» » » 19 » 64 50

» » » 46 » 34,574 90

'Υπερτίμησις χρυσών νομισμάτων άποσταλε'ν- 
των έκ τού εξωτερικού εξ αντίτιμου πωληθε'ν- 
των κλήρων ώς τό διπλότυπον άρ. 47 . .

85,980

1,839 73

85,980

1,839

Δρ. 87,819 73 87,819

73

73
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TOT ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ.

ΠΙΣΤΩΣΙΣ

ΔΑΠΑΝΑΙ ΕΝ ΕΤΕΙ 1888

α) Μισθός προσωπικού ώς τά εντάλματα αριθ. 
6, 25, 53, 82, 112, 137, 154, 174, 195, 
216, 240 καί 264 πράς δρ. 250. . . Δρ.

β) ’Αμοιβή προσωπικού ένταλμα άρ. 41. »

γ) Έξαργύρωσις 165 κερδησάντων κλή
ρων ώς τό ένταλμα 252 ............................ »

δ) Προμήθεια πωλησάντων τούς 28,660 
κλήρους τής Περιο'δου ταύτης , ώς τά 
ένταλμα 251............................................... »

ε) Εις έξοδα διάφορα ώς τό ένταλμα 253. »

ς·) Έξαργυρωτε'οι κερδήσαντες κλήροι μή 
παρουσιασθε'ντες ετι ήτοι 
2. δύω έκ των επτά ών έκαστος κερδίζει

δραχμάς 576 ................................................ ......
1. Εις εκ των δε'κα ών έκαστος κερδίζει

δραχμάς 144......................................................»
32. Τριάκοντα δύω έκτων 180 ών έκα

στος κερδίζει δραχμάς 57.60 . . . . »

Καθαρόν κε'ρδος έκ τοϋ λαχείου Δρ.

3,000

850

25,661

7,836

836

1,152

144

1,843

80

99

20

38,184 79

3,139

41,323
46,495

87,819

20
99
74

73
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Ειτα b πρόεδρος έζήτησε την συναίνεσιν της Συνελεύ- 
σεως προς δριστικήν συνομολόγησιν της περί τοΟ λαχειο- 
φόρου δανείου συμβάσεως καί ύπό της ’Αρχαιολογικής 
Εταιρίας. Προτείναντος δέ τίνος των εταίρων, δπως άνα- 
βληΟή ή περί τούτου σκέψις καί άπόφασις εις άλλην συ- 
νέλευσιν μετά τήν συγκρότησιν τοΟ νέου συμβουλίου, 
ήγέρθη βραχεία συζήτησις, μεθ’ ήν ή Συνέλευσις άπορρί- 
ψασα διά μεγάλης πλειονοψηφίας τήν περί αναβολής πρό- 
τασιν συνήνεσεν άνευ άλλης άντιρόήσεως όπως συνομολο- 
γηΟή ή σύμβασις καί ύπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας.

Ειτα ή Συνέλευσις προέβη εις εκλογήν τής εξελεγκτικής 
των λογαριασμών επιτροπής. Έξελέχθησαν δέ έλεγκταί οί 
Θεμ. Κετσέας, Νικόλ. ’Αναστασίου καί Κυπάρ. Στέφα
νος, καί ή Συνέλευσις διελύθη περί μεσημβρίαν.

Μετά δύο δ’ εβδομάδας, τη 26ίΐ Φεβρουάριου 1889, 
ή μέρα Κυριακή, ώρα 10^ προ μεσημβρίας συνελθόντων 
αύθις εν τώ Πανεπιστημίφ εταίρων περί τούς 150, δ πράε- 
δρος τής Εταιρίας Άλ. Κοντόσταυλος αναγγέλλει τον 
κατά τον οργανισμόν σκοπόν τής σημερινής συνελεύσεως, 
ήτοι άκρόασιν τής εκ9έσεως των ελεγκτών καί εκλογήν τοΟ 
Συμβουλίου διά δύο ψηφοφοριών.

“Οθεν παρελΟών δ εισηγητής τής εξελεγκτικής επιτροπής 
Νικόλ. ’Αναστασίου άνέγνω τά εξής.

Προς την Γενικήν Σννέλενοιν των εταίρων της εν 
' Αθήναις Άρχαι,οΑογικης Εταιρίας.

Κύριοι,

Συνωδά τή ύμετέρι£ εντολή, έπιληφθέντες τής έξελέγξεως των 
του παρελθόντος έτους 1888 λ/σμών τής καθ’ ημάς Εταιρίας,
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προαγόμεθα , ίνα ύποβάλωμεν ύμϊν σήμερον το των εργασιών 
μας αποτέλεσμα.

Καί πρώτον παρεβάλομεν εν προς εν τα στελέχη τών διπλο
τύπων αποδείξεων, ήτοι τα τοΰ είσπράκτορος άπο άριθ. 1-299 
καί τα τοΰ ταμίου άπο άριθ. 1-50 προς το ήμερολόγιον το καί 
βιβλίον άρια ταμείου’ εύρομεν δ’ ότι αΐ εισπράξεις καθ’ δλον το 
λήξαν έτος μετά τοΰ Ικ δραχ. 5,038.18 εις μετρητά υπολοίπου 
της 31 Δ/βρίου 1887 άνηλθον είς .... Δρ. 329,199.05 
’Ήτοι έκ κυρίων εσόδων καί

τοΰ λαχείου....................Δρ. 128,634.11
Έξ αντιτίμου κληρωθεισών

καί έκπ. όμολ. έθν. δαν. » 54,454.50
καί έκ διαφόρων λ/σμών συν

τώ ρηθέντι ύπολοίπφ. . » 146,110.44
329.199.05

’Ακολούθως παρεβάλομεν τά 275 έκδο- 
θέντα χρημ. έντάλματα προς τά στελέχη, 
τάς οικείας έγγραφάς καί τά δικαιολογητικά 
έκάστης δαπάνης προσηρτημένα έγγραφα, καί 
συνηγάγομεν, ότι αΐ δαπάναι άνέβησαν έν
όλω είς.............................. Δρ. 327,511.—
Ήτοι εις κύρια έ'ξοδα καί

άμοιβάς κληρωθ. γραμ. » 167,407.79 
Είς αγοράν μετοχών της

Έθν.Τραπέζης . . . . » 8,396.—
καί εις διαφόρους λ/σμούς . » 151,707.21 » 327,511.—

Ωστε εμεινεν ΰπολοιπον, μεταφερόμενον είς 
την διαχείρισιν τοΰ 1889 έκ.........................Δρ. 1,688.05

Είτα προέβημεν εις την έξέτασιν τοΰ αρχαιολογικού λαχείου 
της ΙΒ περιόδου' έκ της διαχειρίσεως δ’ αύτοΰ προέκυψε καθα
ρόν κέρδος έκ δραχμών 46,495.74.

Η περιουσία δέ της Εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 1888 
άνηρχετο είς δραχμάς 326,080.40, άποτελουμένη έκ τών άκο- 
λούθων.
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α') έξ άκινήτων έν γένει, ήτοι οικιών καί οι
κοπέδων. άξίας......................................Δρ. 29,080,88

β') εκ 40 μετοχών της Έθν. Τραπέζης αξίας » 122,553.10
γ') έκ δημοσίων χρεωγρά©ων, αξίας . . . » 40,288.42
δ') εκ προκαταβολ. δια, λ/σμόν του Δημοσίου

αξίας.......................................................... » 87,469.33
ε') έκ προκαταβολ. διά λ/σμόν της Εταιρίας

αξίας...........................................................» 1,000.—
ς·’) έξ υπολοίπου οφειλής τοΰ μακαρ. Γιαν-

νοπούλου αξίας....................................... )> 44,000.62
ζ') εκ τοΰ υπολοίπου της 31 Δβρίου 1888. » 1,688.05

’Ήτοι έν δλω................................Δρ. 326,080.40

Παρατηρητέον δέ. δτι ή άξια της περιουσίας ταύτης, ώς έκ 
της ύπερτιμή,σεως τών τε μετοχών καί δημοσίων χρεωγράφων, 
είναι κατά πολύ άνωτέρα, ώς καί 6 κ. Ταμίας έν τη συντόμω 
μέν, πλην περιεκτική λογοδοσία αύτοΰ παρετήρησεν άλλ’ ημείς 
περιωρίσθημεν εις την αρχικήν άγοραίαν αξίαν, ητις καί έν τνί 
δημοσιευθείση καταστάσει σημειοΰται.

Αί όμολογίαι τών έθν. δανείων, ώς καί αί μετοχαί της Έθν. 
Τραπέζης εΐσί κατατεθειμέναι έπί φυλάκτροις παρά τη ’Εθνική 
Τραπέζη έπ’ όνόματι της Εταιρίας ημών, ώς έξάγεται έκ τών
ύπ’ άριθ. 2476 εως 2479, 2728 καί 2500 αποδείξεων, άς έπέ- 
δειξεν ήμϊν ό κ. Ταμ-ίας.

Έν γένει, κύριοι, παρετηρήσαμεν κατά την μετ’ έπιστασίας 
γενομένην έξέλεγξιν, δτι ή είσπραξις τών έσόδων ένηργηθη δρα- 
στηρΐως, αί δέ δαπάναι λελογισμένως καί μ.ετά φειδοΰς έγένοντο.

Τά λογιστικά δέ βιβλία, δηλονότι τδ καθημερινόν, το καθο
λικόν καί τά λοιπά βοηθητικά τηρούνται έν πληρέστατη τάξει 
καί άκριβείρι, ήτοι καθ’ όλους τούς έν τη δημοσίιη υπηρεσία πα
ραδεδεγμένους καί λειτουργοΰντας τύπους, διά τούτο δε καί σκο
πίμως άπεφύγομεν ν’ άναγράψωμ,εν έν τη παρούση λεπτομέρειας, 
τόσον περί τών έτησίων εισπράξεων καί δαπανών, όσον καί περί 
της περιουσίας καί της διαχειρίσεως έ'τι του λαχείου ειδικώς, 
καθ’ όσον τ’ αποτελέσματα, άτινα ανωτέρω άνεκοινώσαμεν ύμϊν,
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εξηχθησα,ν εκ των εν τοΐς βιβλίοις άνα,λυτικώς ε·(λφαινο|λένων εγ
γραφών, αίτινες καί έδημ οσιεύθησαν έν συνόλω εν ίδίω πίνακι, 
διανεμηθέντι τοϊς έταίροις κατά την προηγηθεϊσαν γενικήν συνέ
λευσήν.

Καί ό πίναξ δέ ό μετά τοΰ ισολογισμού καί της καταστάσεως 
της περιουσίας δημοσιευθείς ύπό τον τίτλον ((πίναξ των απολο
γισμών», τακτικότατα τηρούμενος, καί ώς έν κατόπτρω ,παρου- 
σιάζων τάς από του 1858, τουτέστιν άπό της άναβιώσεως της 
Εταιρίας μέχρι τέλους τοΰ 1888 έν μέρει καί έν συνόλω ένεργη- 
θείσας κατά κεφάλαια εισπράξεις καί πληρωμάς της ήμετέρας 
Εταιρίας, είναι έργασία άξια λόγου, διότι διττώς αποβαίνει οϋτος 
χρήσιμος, ώς παριστάνων εις μέν τάς καθέτους στήλας, άναλε- 
λυμένως τά τε έσοδα καί έξοδα έκαστου έτους, όριζοντίως.δέ, τά 
γενικά αθροίσματα των κατ’ έτος όμοειδών ποσοτήτων, ώστε επί 
τό αύτό παρατηρεί τις την βαθμιαίαν οικονομικήν καί λοιπήν 
κατάστασιν της Εταιρίας.

Καθ’ άπαν δέ τό διάστημα των έτών 1858 ε'ως 1888, εΐσε-
πράχθησαν έκ κυρίων εσόδων........................Δρ. 2,331,119.43
καί έπληρώθησαν εις κύρια έξοδα. ... » 2,202,403.32

’Επί πλέον διαφορά........................Δρ. 128,716.11
'Ωσαύτως είσεπράχθησαν κατά τό αύτό 

χρονικόν διάστημα έκ διαφόρων λογαρια
σμών ..............................Δρ. 1,656,310.16
καίέπληρώθησανομοίως » 1,785,026.27

’Επί μεϊον διαφορά............................ Δρ. 128,716.11

Ίσοζύγιον.

Μη άρκεσθέντες δε εις μόνην την των λ/σμών έξέλεγξιν, προέ- 
βημεν καί εις την εξέτασιν παντός σχέσιν έχοντος πρός τούς 
λ/σμούς της διαχειρίσεως, ήτοι μετέβημεν καί εις τό Μουσεΐον 
της Εταιρίας,τό έν τω Μετσοβίω Πολυτεχνείω, ένθα έζητησα- 
μεν παρά του επιμελητοΰ κ. Αθ. Κουμανούδη τάς δεούσας πλη
ροφορίας περί των καθ’ όλον τό έτος κτηθεισών αρχαιοτήτων, 
βιβλίων καί Ικδοθέντων, τευχών της ’Αρχαιολογικής ’Εφημερίδος.

’Εκ των δοθεισών δέ ήμϊν πληροφοριών, ώς καί των μετά
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πλείστης ακρίβειας τηρουμένων καταλόγων των αρχαίων καί των 
βιβλίων, των άνηκόντων τή Εταιρία, άπεκομίσαμεν άρίστας 
εντυπώσεις.

Καί ταΰτα μ.έν περί της έξελέγξεως.
’Ήδη δέ, οτε τή πρωτοβουλία της Σ. Κυβερνήσεως έπετεύχθη 

ή όλως απροσδόκητος καί ύπό πλείστας επόψεις εύεργετικωτάτη 
δια, τόν της Εταιρίας σκοπόν σύμβασις λαχειοφόρου εξωτερικού 
δανείου, ητις, χάρις εις τάς δεδικαιολογημένας παραστάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου (ώς έκ της λογοδοσίας έγένετο γνωστόν) 
δι’ οΰδεμιάς ύποχρεώσεως επιβαρύνει την Εταιρίαν, ουδέ την 
άνεξαρτησίαν καί την έν ταϊς έργασίαις αυτής αυτοτέλειαν δε
σμεύει, βεβαίως τό έκλεχθησόμενον μετ’ ολίγον Συμβούλιον θά 
δυνηθή να προβή καί εις γενναιότερα έργα διά νέων ανασκαφούν 
καί αγορών άρχαιοτητων, έπ’ άγαθω της αρχαιολογικής επι
στήμης.

Προς τούτοις δ’ εύχεται ή εξελεγκτική επιτροπεία, α') όπως 
ληφθή πρόνοια περί τής έκ του πυράς έξασφαλίσεως των έν τω 
μουσείω ανεκτίμητων προγονικών θησαυρών, β') "Οπως ΐδρυθή 
αρχαιολογικόν διαγώνισμα, δι’ ού άναπτυχθήσεται εϋγενής τις 
άμιλλα των δυναμένων νά έργασθώσιν υπέρ τής έπιστήμης, 
καί γ') όπως καταργηθή ή έπί πληρωμή είσοδος έν τοϊς μου- 
σείοις.

Τέλος περαίνοντες την έ'κθεσιν ημών ταύτην, προτείνομεν κατά 
καθήκον, όπως ή Συνέλευσις έκφραση προς μέν τά αξιότιμα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου την πλήρη αυτής ευαρέσκειαν διά 
την διεξαγωγήν τών ποικίλων εργασιών καί τήν πεφωτισμένην 
διαχείρισιν τών συμφερόντων τής καθ’ ήμας Εταιρίας, πρός δέ 
τό λοιπόν προσωπικόν, τον προσήκοντα έπαινον.

Έν Άθήναις τ5) 23 Φεβρουάριου 1889.

Ή Έζεΐεγκτικη 'Επιτροπεία

Θ. Κετςεας 

Κυπ. Στέφανος 

Ν. Αναστασίου
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Μετά τήν άνάγνωσιν της έκθέσεως τής εξελεγκτικής 
επιτροπής εις των εταίρων λαβών τον λόγον έζήτησε παρά 
τής επιτροπής εξηγήσεις περί του τρόπου τής είσπράξεως 
τοΟ τιμήματος των εις τό ΜουσεΓον εισιτηρίων καί περί 
τής διαχειρίσεως τής εν Έλευσϊνι άνασκαφής.Ή δέ Συνέ- 
λευσις άρκεσΟεΐσα εις τάς αμέσως περί τούτων ύπό τοϋ εΐ- 
σηγητοΟ τής επιτροπής δοθείσας εξηγήσεις καί άπορρίψασα 
νέαν πρότασιν προς συγκρότησιν καί άλλης συνελεύσεως 
περί των αυτών θεμάτων, ένεκρινε καθ’ ολοκληρίαν καί 
άνευ άλλης άντιρρήσεως τούς λογαριασμούς του ετους'1888.

Εΐτα ή Συνέλευσις προέβη κατά τον οργανισμόν πρώτον 
εις τήν εκλογήν τοΟ προεδρείου. Έκφωνηθέντος τοΟ κατα
λόγου τών εταίρων έψήφισαν εταίροι 142, γενομένης δέ 
διαλογής άνεκηρύχθησαν Οπό του κατά πρότασιν τοΟ προέ
δρου κατέχοντος τήν έδραν αντιπροέδρου :
Πρόεδρος Άλ. Κοντόσχαυλος. . . διά ψήφων 110
’Αντιπρόεδρος Φεντικλής ... » 115
Γραμματεύς Χτ. Λ. Μ.ουμ.-/.νούδης . » 116
Ταμίας Γ. Τ^ϋκολκ’ιδης.......................... » 117

Δεύτερον προέβη ή Συνέλευσις εις τήν εκλογήν τών λοι
πών έπτά μελών του Συμβουλίου. Έκφωνηθέντος τοΟ 
καταλόγου έψήφισαν εταίροι 149, άλλ’ άριθμηθέντα τά 
δελτία εύρέΟησαν 150. Γενομένης δέ παρατηρήσεως περί 
τούτου , ή Συνέλευσις άπεφάσισε νά προχωρήση εις τήν 
διαλογήν, έπιφυλα/θεΐσα ν’ άποφασίσή δριστικώς εν ή περι- 
πτώσει ή διαφορά τοΟ ένος ψηφοδελτίου ήΟελεν έπηρεάσή
το άποτελεσμα τής εκλογής.

Γενομένης διαλογής έξήχΟησαν τά
Χτ. Αρα,γού]χης.....
Αϊ)|α. Φίλιος...........................
Ευθ. Καστόρχης ....
04. Μυλωνάς...........................

*Αντ. Οικονόμος ....

έξής αποτελέσματα: 
. . διά ψήφων 120
. . ’ » 91
. . » 90

» 81 
. . » 79
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Λί. Χ,αλκεόπουλος.............................. . διά ψήφων 78
Π. Καββαδεαις..................................... » 76
Α. Σεμετέλος..................................... 75
Αχ. ΆγκΟόνεκος.............................. )) 71
Γ. Μελεσσουργός.............................. )) 70
Κ.. Γρκμματεκόπουλος » 67
Ο. Χοφούλης..................................... )) 59
Αλ. Ποεσπάτης..................................... 55

Άνεκηρύνθησαν δέ σύμβουλοι 6πο τοΟ προεδρεύοντος 
αντιπροέδρου οί επτά πλειονοψηφήσαντες κατά την έξης 
τάξιν £τ. Αρ-κγούμης, Α. Φέλεος, Ευϋ. Καστόρ- 
χης, U. Μυλωνάς, Άντ. Οικονόμος, \. Αχλ- 
κεόπουλος. Π. ΚαββαΠεας. Γενομένης ένστάσεως 
παρά τινων έταίρων δτι επηρεάζεται ή θέσις τοΟ έβδομου 
συμβούλου καί τοΟ πρώτου έπιλαχόντος ύπότοΟ πλεονάζον- 
τος ψηφοδελτίου έλύθη ή συνεδρίασις τήν 2αν ώραν μ. μ.

Μετά μίαν δ’ εβδομάδα, τη 5ΐ> Μαρτίου 1889 ημέρα 
Κυριακή,ώρα 10ί) π. μ. συνελΟόντων τδ τρίτον έν τφ Πα- 
νεπιστημίφ έταίρων τεσσαράκοντα καί πέντε b πρόεδρος 
κ. Άλ. Κοντόσταυλος είπε τά έξης:

Άζιότιρ,οι Κύριοι,,

Κατά την διαλογήν των ψήφων έπί της εκλογής των Συμ
βούλων, ητις έγένετο κατά την παρελθοΰσαν Κυριακήν, εβε— 
βαιώθη τά γεγονός, ότι υπήρξε διαφορά κατά έ'να αριθμών, μ.ε- 
ταξύ των ψηφοφορησάντων εταίρων καί των ψηφοδελτίων τά 
όποια εΰρέθησαν έν τη κάλπη, διότι ώς ψηφοφορησαντες μ.έν 
εταίροι έσημειώθησαν,. 149, ψηφοδέλτια δέ εΰρέθησαν 150.

’Επειδή δέ ό τελευταίος των Ιπιτυχόντων Συμ.βούλων ύπερέ-
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βαίνε κατά [χίαν μόνον ψήφον τον πρώτον έπιλαχόντα, ή εΐρη- 
μένη διαφορά μεταξύ του αριθμού των ψηφοφορησάντων καί του 
αριθμού των ψηφοδελτίων, εδει -να θεωρηθή ώς έπηρεάζουσα το 
αποτέλεσμα της εκλογής, διότι εάν τό έν εκείνο πλεονάζον ψηφο- 
δέλτιον άφγρεϊτο, θά έπήρχετο ίσοψηφία μεταξύ άμφοτέρων ώς 
έκ της οποίας ουδέτερος αυτών θά ήτο δυνατόν να θεωρηθώ ώς 
έγκύρως εκλεχθείς.

Περί τούτου δέ, έκτος τών τότε αμέσως γενομένων παρατηρή
σεων, υπεβλήθη την επιούσαν πρός τό προεδρεΐον καί έγγραφος 
αϊτησις διαφόρων εταίρων, μεταξύ τών όποιων ήσαν καί οί δύο 
ψηφολέκται, διά τής όποιας κατηγγέλλετο τό εΐρημένον γεγονός 
καί έπεζητεΐτο σχετικώς πρός αύτό ή νόμιμος θεραπεία.

’Αλλά τό Συμβούλιον έξετάσαν εγγύτερον καί κατ’ ουσίαν τά 
τής ύποθέσεως ταύτης, εύρεν ότι ή διαφορά έκείνη μεταξύ τού 
αριθμού τών ψηφοφορησάντων καί τού άριθμού τών ψηφοδελτίων, 
δεν ύφίστατο πράγματι, διότι ή κατά έν όνομα έπί έ'λαττον προ- 
κύψασα διαφορά προήρχετο έκ τής κατά παραδρομήν παραλεί- 
ψεώς νά σημειωθή έν τώ καταλόγω τής ψηφοφορίας τό όνομα 
ενός τών ψηφοφορησάντων. Τό όνομα δε τούτο άπεδείχθη καί 
ώρισμένως ότι ήτο τό τού άξιοτίμου καθηγητού κυρίου Καρολί- 
δου, όστις καίτοι είχε ψηφοφορήσει, κατά την ομολογίαν αυτού 
τού ίδιου καί άλλων διαφόρων παρισταμένων, δεν είχεν έν τού- 
τοις σημειωθή έν τώ καταλόγω ώς ψηφοφορήσας.

Τούτου ούτως έξακριβωθέντος τό Συμβούλιον παμψηφεί έθεώ- 
ρησεν, ότι ή έκλογή καί ώς πρός τον έβδομον Σύμ,βουλον ήτο 
νόμιμος καί ότι επομένως καί ό κύριος Καββαδίας έπρεπε νά 
θεωρηθή ώς νομίμως έκλεχθείς.

’Αλλά τό Συμβούλιον έθεώρησε περιπλέον ότι είχε καί έτερον 
καθήκον,, τό καθήκον δηλαδή ν’ άνακοινώστ) τά είρημένα πρός 
την συνέλευσιν, την όποιαν διά τούτο έσχε την τιμ-ήν νά συγ- 
καλέση σήμερον, ώστε νά (όεβαιωθή ούτω καί δι’ άποφάσεως 
αυτής τό νόμιμον τής γενομένης έκλογής, ώς πρός όλους τούς 
Συμβούλους καί νά άποκλεισθή επομένως πάσα περί τού έναντίου 
ένδεχομένη υπόνοια.

4
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’Επί τουτοις ή Συνέλευσις επί τη έρωτήσει τοΟ προέ
δρου έπεκύρωσε το εν τί) προηγουαέντ) Συνέλευσή άνακη- 
ρυ/θέν άποτέλεαυια καί ώς προς τον έβδομον σύμβουλον 
καί διελύ.Θη ώρα 10 1 /4 π. μ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΝ 

ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ(Ι)

("Οσων ονομάτων είναι προχεθειμενος άστερίσκος , αντο'ι προς τη ετήσια 
συνδρομή και καθυστερούσαν aXX.rjr κατέβαίον, η την του προσεχούς 
έτους).

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Εθν. Πανεπιςτημιον . Δρ. 1000.— Βοτκρας Δ.................... Λρ. 15—
Μονή ΙΙεντελης . . 1

οο

Βοτλγαρης Ν. . . . » 15—
Αγαθονικος Αχ. . . » 15 — Βοτρτςελας Ιω. . » 15—
Αθαναςιαδης Απ. . . » 15—
Αναργτρος I. . . . » 15— Γαλανής Εμ. . . » 15—
Αναςταςιοτ Ν· . . » 15— Γεννάδιος Π. . . » 30—
Ανδροποτλος Στ. . .. » 15.— ΓΐΑΝΝΟΤΛΗΣ B. . . » 15—
Ανεζης Δημ. . . . » 15 — Γραμματικοποϊλος Κ. 15—
Αντωνιαδης Ant. I. . » 15.— ΓρηγοριανοπογλοςΑχ. » 15.—
Αποςτολιδης Ν. X. . » 15.—
Αργτροποτλος Ιακ. . » 25.— Δλμαλας Ν. . . . » 15—
Αργτροποτλος Π. Π. » 15.— Δαμβεργης Αν. . . » 15—
Αρεταιος Θ. ... » 15— Δαμβεργης Ν. . » 15.—

Δαμιραλης Μ. . . . » 15—
Βαρελιδης Αν. . . » 15.— Δεμερτζης Αλ. . . » 25—
Βαροτχας Αλ. . . . » 15— Δηλιγιαννης Θ. . . 15—
Βάσης Σπ...................... » 15.— Δημιτςας Μ. Γ. . » 15—
Beck Κ......................... » 15— Διοςκοριδης X. . . » 15—
Βελεντζας Σ. . . . » 15.— Doerpfeld W. . · » 15—
Βλαστός Κ . . . . » 25.— Δοτρογγης Αθ. . . » 15 —

(1) Έν τώ καταλο'γω τοΰτω περιέχονται καί τά όνο'ματά των μετά τήν κλεϊ- 
σιν των λογαριασμών καταβαλο'ντων συνδρομήν διά τό 'έτος 1888 έταίοων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 888.

ΒΑΛΑΝΕΙΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΝ Π Ε ΡI Β Ο ΛΟ Ν ΤΟΥ ΟΛΥ Μ Π I ΕI ΟΥ

Βορειοε πλευρά, τον περe, βόλ.ο ν το ν 0/L νυπιειον • < / /

*Ρ°*

-Σ ωλήνες (ρΐιίταεριον 
"Ο !\u παλαιάε; ριτα ffu.ro ης vtfpa/Ml'or,
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