ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ
ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΑ

ΚΑΙ

ΚΑΤΑ

ΕΤΟΣ
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1943 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΓΕΝΙΚΗΝ
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ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ

2(Γ> ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΩΝ

1944

Κύριοι Εταίροι,
Κατ’ έθος παλαιόν προτάσσοντες τό ευλαβές μνημόσυνον, τό
εις τούς άποθανόντας εταίρους άναφερόμενον, διπλήν αίσθανόμεθα
θλΐψιν και διότι ημείς έστερήθημεν πιστών συναγωνιστών καί
διότι εκείνοι άπήλθον πλήρης τής εθνικής πικρίας, τής συνεχοΰσης
πάσαν Ελληνικήν ψυχήν, δεν έπεΐδον δε την πραγμάτωσιν τών
μυχίων ελπίδων τής πατρίδος.
Έκ τών επιτίμων εταίρων άπώλεσεν ή Εταιρεία τον Καθη
γητήν τής αρχαίας ιστορίας έν τώ Πανεπιστημίου τοΰ Φρειβοΰργου
Walther Kolbe, ό όποιος είχε τελευταΐον στενώτερον συνδεθή
μετά τών αρχαιολογικών ζητημάτων τής Άκροπόλεως διά τής προ
σωπικής του έρεΰνης περί τήν οίκοδομικήν ιστορίαν τοΰ Παρθενώνος. Άπο τής Ελληνικής επιγραφικής άφορμηθε'ις ήδη κατά
τήν έν τή ’Αρχαιολογική Σχολή τών ’Αθηνών διαμονήν του ό
Kolbe προήγαγε διά προσωπικών του μελετών τήν χρονολογίαν
τών αρχόντων τών ’Αθηνών, έδημοσίευσεν έπειτα τον τόμον τών
επιγραφών τής Λακωνικής καί τής Μεσσηνίας έν τή μεγόΛτ) συνα
γωγή τής ’Ακαδημίας τοΰ Βερολίνου, δΤ αλλεπαλλήλων μελετών
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συνέβαλεν εις την κατανόησιν τών σημαντικωτάτων "ψηφισμάτων
τοϋ Καλλίου καί τής μετ’ αυτών συνδεόμενης οικονομικής μεταρρυθμίσεως τών ’Αθηνών ώς καί τής συμπληρώσεως τών έπί τής
Άκροπόλεως μνημείων, καί έδημοσίευσεν ’ίδιον σύγγραμμα περί
τοΰ ιστορικού έργου τοϋ Θουκυδίδου υπό τό φώς τών επιγραφικών
μνημείων. Ή έν Έλλάδι επανειλημμένη διαμονή τοϋ Kolbe συνέ
δεσε τον άνδρα καί προς τούς νεωτέρους τοΰ τόπου κατοίκους, δια
τηρείται δε πάντοτε άγαθωτάτη περί τοΰ ήθους αύτοΰ άνάμνησις.
Τοϋ W al tli e r J ud ei cli τό όνομα ούδείς ασχολούμενος περί
την Τοπογραφίαν τών ’Αθηνών δύναται να άγνοή ούτε σήμερον
ούτε ποτέ έν τφ μέλλοντι διά τό πολυτιμότατον αύτοΰ σχετικόν
σύγγραμμα, τό όποιον κατά την τελευταίαν περίοδον τής ζωής του
ειχεν άποβή σχεδόν αποκλειστικός σκοπός τής έπιστημονικής του
ύπάρξεως.
Ό Judeich έδρασεν ώς καθηγητής τής αρχαίας ιστορίας έν
τώ Πανεπιστημίου τής Ίένης, ωφέλησε δέ τήν έπιστήμην και δι’
άλλου σημαντικού συγγράμματος, τών Μικρασιατικών αύτοΰ με
λετών. ’Ανήκε κα'ι ούτος εις τούς φίλους τοΰ ήμετέρου τύπου, όσους
είχε σχηματίσει ή ειρηνική περίοδος πρό τής ταραχής τών ι|)υχών
καί τών πνευμάτων, τής έπελθούσης διά τής παγκοσμίου λαίλαπος.
Έκ τών ήμετέρων άπέθανεν ύποκύψας προώρως εις ΰπουλον
νόσον ό έν τώ Συμβουλίω αγαπητός ήμών συνεργάτης Γ ε ώ ργιος Ζαρίφης (ψ 6-7-1948^, γόνος έθνικής οικογένειας, μεγάλως συντελεσάσης εις τήν ένίσχυσιν τής έκπαιδεύσεως παρά τώ
ύποδούλω Έλληνισμω καί εις τήν άνύψωσιν τοΰ έθνικοΰ φρονή
ματος τών άναμενόντων τήν άπελευθέρωσίν των από βαρέος ζυγού
αδελφών ήμών. Ό Γεώργιος Ζαρίφης έφερεν άξίως τό βάρος τής
κληρονομιάς καί παρηκολούθει μετά ζωηρού ένδιαφέροντος πάν
έθνικόν έκπαιδευτικόν ζήτημα, έδειξε δέ καί κατά τήν έν τώ Συμβουλίοι συνεργασίαν πάσαν προθυμίαν καί κατανόησιν διά τά ζητή
ματα τοΰ ιδρύματος ήμών.
Ό ομότιμος Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου
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σύμβουλος τής Εταιρείας Κωνσταντίνος Δυο β ο υ ν ιώ τη ς,
επιφανής επιστήμων και υπέροχου ήθους άνθρωπος, άπέθανε καταλείπων όντως κενόν καί εν τώ Πανεπιστημίφ καί εν τή ’Ακαδημία
καί έν παντι έπιστημονικώ ίδρύματι, όπου ή συνεργασία αύτοΰ
υπήρξε πάντοτε αρμονική διά τήν ήρεμίαν τών τρόπων καί γόνι
μος διά τήν ασφάλειαν τής κρίσεως.
Ό Κωστής Παλαμάς, τοϋ οποίου τό όνομα καί τό εργον
κατηύγασε τον νεοελληνικόν Παρνασσόν, έξέλιπε μετά μακράν
νόσον, ή οποία κατά τά τελευταία έτη τής ζωής του έκράτησεν
αυτόν μακράν πάσης εθνικής επικοινωνίας. Συνδυάζων ό ποιητής
λογοτεχνικήν ευρυμάθειαν μετά θαυμαστής φαντασίας έφερε τον
αετόν αυτού υψηλά και έκείθεν συνήρπασε διά τών οφθαλμών τής
ψυχής του τον Ελληνικόν καί τον άνθρόιπινον καθόλου κόσμον,
καί έζωγράφησε δι’ ανεξίτηλων χρωμάτων τήν ζωήν. Γνώρισμα τής
ΰπάρξεώς του ύπήρξεν ή μετριοφροσύνη καί ό άρτιος αύτοΰ ανθρω
πισμός, γνήσια χαρακτηριστικά τής εύγενείας τής διανοίας του.
Τό ψύχραιμον μέλλον θά κρίνη έμβριθέστερον τό εύρύ αύτοΰ
ποιητικόν καί καθόλου λογοτεχνικόν έργον καί μακράν πάσης υπερ
βολικής προσωπολατρικής διαθέσεως ή άντιθέσεως θά άπονείμη
εις τον επιφανή ποιητήν καί άνθρωπον τήν προσήκουσαν θέσιν.
Ό Γεώργιος Χαριτάκης, Καθηγητής τής Πολιτικής
Οικονομίας έν τή Άνωτάτη Σχολή τών Οικονομικών καί Εμπορι
κών επιστημών, άπέθανε προώρως ύποκύψας εις όξείαν νόσον,
έστερήθη δε ή Άνωτάτη Σχολή καί αρτίου έπιστήμονος καί ώφελίμου διδασκάλου. ’Ιδίαν έχων ανέκαθεν κλίσιν προς τά ζητήματα
τών βιβλιοθηκών είχε καί έν τή ’Αρχαιολογική Εταιρεία συνεργασΘή μετά τοΰ αειμνήστου Νικολάου Πολίτου διά τήν τακτοποίησιν
τής μοναδικής ημών αρχαιολογικής βιβλιοθήκης, βραδύτερον δέ
κατώρθωσε νά ώφελήση γενικώτερον τάς βιβλιοθήκας τής Ελλά
δος διά τής ίδρύσεως τοΰ Γενικού Συμβουλίου τών βιβλιοθηκών,
τοΰ οποίου έπί σειράν ετών καί μέχρι τοΰ θανάτου αύτοΰ διετέλεσε
πρόεδρος. Καί τά δημοσιεύματα τά σχετικά προς τά βιβλιοθηκονο-
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μικά ζητήματα, τά δημοσιευθέντα υπό τοΰ Γενικού Συμβουλίου,
καί ή έποπτεία ή άσκηθεΐσα ιδία είς τάς μακράν τοΰ κέντρου βιβλιοθήκας, άποτελούσιν αναμφισβήτητου πρόοδον διά τά παρ’ ήμΐν
πράγματα και τίτλον τιμής διά την μνήμην τοΰ έκλιπόντος συνερ
γάτου καί φίλου.
Λύπην πολλήν έπροξένησεν είς την Εταιρείαν καί ό θάνατος
τοΰ γνωστού βιομηχάνου Ίωάννου Φίξ, ό όποιος παρά την
σύγχρονον ζωήν ένδιεφέρετο καί διά τον άρχαϊον βίον, από πολλών δέ ετών μετείχε τής Αρχαιολογικής Εταιρείας.
Τον Διευθυντήν τοΰ Νομισματικού Μουσείου Κωσταντίνον Κωνσταντόπουλον δεν άπώλεσε μόνη ή Ελληνική,
αλλά καί ή διεθνής επιστήμη τής νομισματολογίας καί ιδία τής
βυζαντινής σιγιλλιογραφίας. Άπο νεαράς ήλικίας αφιερωθείς είς
τό Νομισματικόν Μουσεΐον ό Κωνσταντόπουλος προσέφερεν είς
αυτό μακράς καί πολυτίμους υπηρεσίας ίδια έν τή συντάξει των
περιγραφικών καταλόγων τοΰ Μουσείου παρά τήν άλλην συστημα
τικήν επιστημονικήν αυτού εργασίαν. Άφοσιωθείς δέ ιδιαιτέρως
είς τήν μελέτην καί έρευναν τής Βυζαντινής νομισματικής έξαιρέτως διεκρίθη είς τήν άναγνώρισιν καί ερμηνείαν τών μολυβδοβούλ
λων καί έδειξε διά πλειόνων μελετών τίνα σημασίαν έχουσι διά
τήν ιστορίαν τοΰ Βυζαντινού βίου, τοΰ τε πολιτικού καί τοΰ ιδιωτι
κού, τά μολύβδινα ταΰτα σφραγίσματα, τών οποίων μετ’ ασφα
λείας καί άλαθήτου ευστοχίας άνεγίνωσκε τάς συντετμημένας καί
δυσανάγνωστους έπιγραφάς. Ό τόμος, τον όποιον έδημοσίευσε
περί τών Βυζαντιακών μολυβδοβούλλων τοΰ Νομισματικού Μου
σείου, είναι αψευδής μάρτυς τών επιστημονικών τούτων αρετών
τοΰ Κωνσταντοπούλου ώς καί τής εύρείας αυτού γνώσεως ολοκλή
ρου τού βίου τών Βυζαντινών. Έτοιμάζων δέ καί γενικήν συνα
γωγήν πάντων τών έκασταχού ευρισκομένων μολυβδοβούλλων
είχε τήν ευκαιρίαν νά επανόρθωση πλείστας έσφαλμένας αναγνώ
σεις καί ερμηνείας ξένων εκδοτών καί αυτού τοΰ πολλού Sclilumberger, είναι δέ όντως δυστύχημα ότι δέν έπρόφθασε νά περατώση
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τό έργον αύτοΰ τοΰτο, τό όποιον θά άπέβαινε και αύτοΰ καί τής
πατρίδος τίτλος. ’Από τής αυτής πείρας καί περιουσίας όρμώμενος
έξέδωκε πρό τινων έτών και την πλουσιωτέραν Συλλογήν μολυβδοβούλ?αον, την οποίαν είχε δωρήσει εις τό Νομισματικόν Μουσεΐον
ό αείμνηστος ’Αναστάσιος Κ. Π. Σταμοΰλης, ό εκ Σηλυμβρίας
φιλογενέστατος Έλλην.
’Αλλά και τής Βυζαντινής τέχνης ήτο εμβριθής γνώστης
ό αείμνηστος συνάδελφος, ανήκει δέ εις τούς πρώτους, οί όποιοι
μετ’ επιστήμης ήσχολήθησαν, έστω καί έν παρόδφ, περί την Βυζαν
τινήν τέχνην, έξέδωκε δέ καί μικρόν, άλλ’ ώφελιμώτατον διά τούς
τότε χρόνους έγχειρίδιον, κινήσαν τήν προσοχήν εΰρυτέρου κύκλου
εις σημαντικήν περίοδον τού εθνικού ημών πολιτισμού. Σημαντική
δέ υπήρξε καί ή περί τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής τού Ίλισσού πραγματεία τού Κωνσταντοπούλου, ή οποία καθώρισε ταΰτην
ως τό Μαρτύρων τού Λεωνίδη καί προωδοποίησε τήν μετέπειτα
εύρεϊαν άνασκαφικήν έρευναν καί επιστημονικήν δημοσίευσιν τού
συναδέλφου κ. Σωτηρίου.
Τό όρων τής ηλικίας, τό όποιον έπληξε τά επιστημονικά ιδρύ
ματα κυρίως, έπληξε καί τό Νομισματικόν Μουσεΐον διά τής βιαίας,
λόγω τού έπιβληθέντος ορίου, άπομακρύνσεως τού μακαρίτου
Κωνσταντοπούλου. Έκτοτε ό προάίρως άποσπασθείς εκ τής θέσεώς του επιστήμων πλήρης πικρίας άπεμακρύνθη καί από πάσης
αναστροφής καί διήγαγε τον βίον του παλαιών κατά των νέων συν
θηκών τής ζωής, διά τάς όποιας δέν ήτο οίκονομικώς παρεσκευασμένος, όπως καί πολλοί άλλοι άνήκοντες εις τον επιστημονικόν
κόσμον. Εις τον νέον τούτον τραχύν αγώνα, εύρεϋείς άοπ?ως, ήναγκάσθη νά ύποκύψη καί έσβέσθη ήρέμα άνήρ εντιμότατος καί επι
στήμων άξιολογώτατος.
’Αλλά καί τής Εταιρείας ή ΰπαρξις έν σχέσει προς τήν έκτέλεσιν τής μεγάλης αυτής έπιστημονικής αποστολής υπήρξε καί κατά
τό έτος 1943 νεκροφανής διά τάς γνωστάς εις πάντας έθνικάς συνθήκας, τών όποιων άδημονούντες άναμένομεν τήν μεταβολήν, ϊνα
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καί ή Εταιρεία δυνηθή έν ποθητή ειρήνη νά έπανέλθη είς την
ένδοξον αυτής ζωήν μετ’ εύτυχούσης τής πατρίδος.
Πάσχουσα καί ή Εταιρεία οϊκονομικώς, δπως καί παν ίδρυμα
πνευματικόν καί ιδανικόν, τό όποιον δεν είναι κερδοσκοπικόν, δεν
ήδυνήθη καί κατά το έτος 1943 μήτε άνασκαφάς νά έκτελέση,
μήτε τά επιστημονικά αυτής δημοσιεύματα νά συνέχιση, μήτε την
βιβλιοθήκην αυτής άξιολόγως νά πλουτίση \ αλλά περιωρίσθη είς
την συντήρησιν των υπαρχόντων καί τοΰ προσωπικού αυτής κατά
τό μέτρον των δυνάμεων της.

Οί πόροι τής Εταιρείας υπήρξαν ήλαττωμένοι κατά τά έκτής
είς χρεόγραφα περιουσίας αυτής εισοδήματα, τά όποια υπό τάς
ύφισταμένας συνθήκας είναι μηδαμινά, διά τούτο δε καί δεν είσπράττονται συμφώνως προς άπόφασιν τού Συμβουλίου.
Έν τώ πνεύματι τής διασώσεως τής είς δημοσιεύματα περιου
σίας τής Εταιρείας τό Συμβούλων άνέστειλε την πώλησιν των
συγγραμμάτων των ύπ’ αυτής έκδεδομένων, διότι έκρίθη σκόπιμον νά συντηρηθή ή είς είδος περιουσία αυτή υπέρ τής Εταιρείας,
αντί νά συσσωρευθή είς ξένας άποθήκας προς έπένδυσιν τού διαρ
κώς εξατμιζόμενου χάρτινου νομίσματος. Τά έκ των δημοσιευμά
των αυτής άλλως τε άποκομιζόμενα έκάστοτε κέρδη τής Εταιρείας
ουδέποτε έκάλυι|ιαν τάς δαπάνας αυτής, ούδ’ άπέβλεψεν αυτή ποτέ
μέχρι τούδε είς κέρδη, άλλ’ είς την έξυπηρέτησιν τής επιστήμης,
υπέρ τής όποιας καί μόνον δαπανά παν ό,τι δύναται νά διαθέση,
πιστή είς την υψηλήν αποστολήν παντός επιστημονικού καθιδρύματος.
Κατά ταύτα ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία αντεπεξέρχεται σήμε
ρον κατά των δυσχερείων τής περιστάσεως έ'χουσα ως οικονομικόν
έρεισμα τά υπό τού Δημοσίου αποδιδόμενα είς αυτήν έκ των καθα
ρών εισπράξεων τών Κρατικών Λαχείων χρηματικά ποσά, τά όποια
άποτελούσι δικαιώματα τής Εταιρείας λόγιο τής συγχωνεύσεως1
1 Εϊς τήν βιβλιοθήκην είσήχθησαν α) έξ αγοράς τόμοι 45 β) έξ ανταλλαγής
τόμοι G καί γ) έκ δωρεάς τόμ. 13 ήτοι έν ολω τόμοι 64.
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χοϋ υπέρ των αρχαιοτήτων λαχείου αυτής μετά τοΰ κρατικού
λαχείου υπέρ τοΰ εθνικού στόλου.
Είναι προς τούτους προφανές ότι άφοΰ οι άλλοι σκοποί τής
Εταιρείας ως επιστημονικού ιδρύματος δέν είναι δυνατόν νά έκτελώνται επί τοΰ παρόντος, ολόκληρος ό προϋπολογισμός αύτής άφιεφοϋται κυρίως και κατά τό μέγιστον μέρος εις την συντήρησιν τοΰ
μικρού προσωπικού τής Εταιρείας. ’Αλλά και τούτο δένθάκατωρθοϋτο, εάν δέν έπήρχετο αΰξησις τής παρά τού Δημοσίου άποδοσεως, περί τής οποίας θά γίνη ευθύς αμέσως λόγος.
Ενθυμούνται’ίσως οίκύριοι Εταίροι έκ τής περυσινής λογο
δοσίας τού Συμβουλίου ότι, μετά την δράσιν τής Εταιρείας ώς
ιδιωτικού σωματείου επί μίαν καί πλέον εκατονταετίαν, όλως παραδόξως άνεπτύχθη υπό τού Ελεγκτικού Συνεδρίου, χωρίς ούδέν νά
μεσολάβηση γεγονός μεταβάλλον τά πράγματα, ότι ή Εταιρεία
είναι νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου καί ότι συμφώνως προς
την νομικήν ταύτην αυτής ύπόστασιν ώφειλε νά ρυθμίση την οικο
νομικήν αυτής ζωήν.
Τό Συμβούλων έ'χον καθήκον νά προάσπιση τον άναμφισβήτητον καί έξ αύτής τής ιστορίας τού ιδρύματος άπορρέοντα νομι
κόν χαρακτήρα αυτού, προσέφυγεν εις τό Συμβούλων τής Επικρά
τειας. Ή δημοσία διαδικασία τού Συμβουλίου τής Επικράτειας
βασιζομένη εις τήν ΰποβληθεΐσαν καί άναγνωσθεΐσαν μακράν καί
απολύτως ευνοϊκήν προς τήν άποψιν τής Εταιρείας είσήγησιν, άπέδειξεν ότι παρά τω άνωτάτφ δικαστηρίω δέν έγεννήθησαν άμφιβολίαι περί τοΰ χαρακτήρος τής νομικής προσωπικότητος τού ήμετέρου
ίδρύματος.Έν τούτοις τό Συμβούλων τής Επικράτειας, επειδή διά
προγενεστέρας αυτού άποφάσεως είχε χαρακτηρίσει τάς αποφάσεις
τού Ελεγκτικού Συνεδρίου ώς δικαστικός, δέν ήδυνήθη νά ακύ
ρωση τήν άπόφασιν τούτου, άλλ’ έκρινε τύπυις άπαράδεκτον τήν
προσφυγήν τής Εταιρείας. Έπί τη ευκαιρία ταύτη τό Συμβούλων
οφείλει νά έξάρη τον ζήλον καί τήν επιστημονικήν επικουρίαν τού
κ. Στεφάνου Στρέϊτ καί τού κ. Δασκαλάκη καί νά έκφράση άπό τής
θέσεως ταύτης τάς ευχαριστίας αυτού διά τήν πολύτιμον καί πεφω-
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τισμένην άμφοτέρων ΰπεράσπι,σιν τής ιστορικής ταύτης διά την
Εταιρείαν ύποθέσεως.
Προ τοιαΰτης έκβάσεως εύρεθεΐσα ή Εταιρεία καί κρίνουσα
δτι επιδίωξις δικαστικής λύσεως θά έπεβράδυνε τον τερματισμόν
τής δημιουργηθείσης έκκρεμότητος, παρ’ δλην δέ την προφανώς
ευνοϊκήν άναμενομένην εκβασιν, θά έπεβάρυνε τδ ίδρυμα καί δι’
οικονομικών θυσιών — προετίμησε νά επιδίωξη την διά τής νομοθε
τικής όδοΰ διευθέτησιν τοϋ άπροσδοκήτως γεννηθέντος ζητήματος.
Όντως δε ή πρόθυμος αρωγή τοϋ κ. Ύπουργυΰτής Παιδείας
καί τοϋ κ. Ύπουργοΰ τής Δικαιοσύνης συνετέλεσεν, ώστε νά γίνουν
δεκταί αί απόψεις τοϋ Συμβουλίου τής Εταιρείας καί υπό τοϋ κ.
Ύπουργοΰ τών Οικονομικών καί τών άλλων μελών τής Κυβερνήσεως νά δημοσιευθή ό ύπ’ άριθ. 476 αναγκαστικός νόμος τής 10ης
Αύγουστου 1943, περ^ηφθείς εις τό ύπ’ άριθ. 260 φύλλον τοϋ
Α'τεύχους τής έφημερίδος τής Κυβερνήσεως τής 13ης Αύγούστου
1943 καί φέρων τον τίτλον «περί τής εν Άθήναις ’Αρχαιολογικής
Εταιρείας». Ό νόμος ούτος έχει έξαίρετον σημασίαν διά τύ ήμέτερον ίδρυμα ούχί μόνον ώς προς τον χαρακτηρισμόν τής νομικής
αύτοϋ προσωπικότητος, αλλά καί ώς προς άλλα τινά σημεία, ζωτι
κότατα διά τήν ΰπόστασιν καί τήν περαιτέρω δράσιν αύτοϋ.
Σημειωτέον δτι καί άλλοτε έρρυθμίσθησαν τά τής Εταιρείας
διά τοϋ Νόμου 2448 τής 24 ’Ιουνίου 1920, δημοσιευθέντος εις τύ
ύπό ημερομηνίαν 29 ’Ιουνίου 1920 φύλλον τοϋ Α' τεύχους τής
Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. Έν τώ νόμω έκείνφ άνεγνωρίζετο
ή Εταιρεία ώς επιστημονικόν ίδρυμα, άλλ’ ούδείς έγίνετο χαρα
κτηρισμός τής νομικής αύτοϋ προσωπικότητος, διότι ασφαλώς δεν
έφαντάζετο ό νομοθέτης δτι ήτο ενδεχόμενον νά γεννηθή άμφισβήτησις περί τοϋ ζητήματος τούτου προκειμένου περί ιδιωτικού ιδρύ
ματος άπύ τού 1837 λειτουργούντος ώς τοιόύτου, έ'χοντος ιδίαν
περιουσίαν καί διοικουμένου υπό τών εταίρων αύτοϋ διά τοϋ ύπ’
αύτών εκλεγόμενου διοικητικού συμβουλίου.
’Ήδη ό νεαρός νόμος 476 τοϋ 1943 ρητώς ορίζει έν άρθρο)
1φ δτι «ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία αναγνωρίζεται
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ώ ς επιστημονικόν ίδρυμα καI είναι ώ ς ά φ’ ή ς ί δ ρ υ 0 η,
νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου». Ωσαύτως εν
τελεί τοϋ 2ου άρθρου, τό όποιον διαγράφει έν γενικαΐς γραμμαΐς
καί συμφώνως προς τον ’Οργανισμόν αυτής τον σκοπόν τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρείας, αναγράφεται ώς έδάφιον 4 ότι «ή ’Αρ
χαιολογική

Εταιρεία

ο ύ δ ε μ ί αν

ασκεί

κρατικήν

δ ιο ίκη σ ιν».

Τοϋ άρθρου 3 τό δεύτερον έδάφιον καθορίζει σαφώς τα τής
ανεξαρτησίας τής οικονομικής διαχειρίσεως τής Εταιρείας, ήτις
«διεξάγεται συμφώνως προς τον ’Οργανισμόν ταύτ η ς, ά π ο κ λ ε ι ο μ έ ν η ς π ά σ η ς άλλης ελεγκτικής διατυπ ώ σ ε ω ς», ορίζεται δέ προς τούτοις ότι «ό ετήσιος απολο
γισμός υποβάλλεται προς τ ή ν Γεν. σ υ ν έ λ ε υ σ ι ν τ ώ ν
εταίρων, ήτις είναι μόνη αρμόδια, όπως έγκρίνη
αύτόν, άτε τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας άποτελούσης άρχήθεν νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου»
Σημαντικόν διά τήν ιστορίαν τής Εταιρείας είναι τό άρθρον

4, διότι σαφώς και άναντιλέκτως καθορίζεται έν αύτώ ή φύσις τών
υπό τοϋ Δημοσίου αποδιδόμενων εις τήν Εταιρείαν ποσοστών έκ
τών κερδών τών Κρατικών λαχείων. Είναι δηλ. ή Εταιρεία δικαιού
χος επί τών εισπράξεων τών κρατικών λαχείων καί ό νέος νόμος
αναγνωρίζει τούτο ώς εξής:

«ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία

ε ν ε κ α τής συγχωνεύσεως τού λαχείου αυτής μετάτοϋ
λαχείου τού Εθνικού Στόλου καί τών έκ τούτου μετέ
πειτα προε λ θόν των Κρατικών λαχείων έ'χει δικαιώ
ματα έπί τών καθαρών προσόδων τών

λαχείων τοϋ

Κράτους κατά τό έκάστοτε υπό τών οικείων νόμων
όριζόμενον ποσοστό ν, ΰπερ όμως δένδύναταιόπωσδήποτέ νά είναι κατώτερον τών εϊκοσιν εκατοστών
τών καθαρών προσόδων τών Κρατικών Λαχείων».

Τό Δημόσιον έστηρίζετο πάντοτε εις τήν έν έτει1903 γενομένην συγχώνευσιν τού υπέρ τών αρχαιοτήτων λαχείου τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας μετά τοϋ τότε υφισταμένου λαχείου τοϋ έθνι-
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κοΰ στόλου καί έχορήγει εις την Εταιρείαν ώρισμένον κατ’ έτος
χρηματικόν ποσόν άντιπροσωπεΰον τα ύπολογισθέντα εισοδήματα
αυτής εκ τοΰ συγχωνευθέντος αρχαιολογικού λαχείου. Ήτο δε τό
ποσόν εκείνο σημαντικόν, άποτελούμενον εξ υγιούς νο[ΐίσματος.
Άλλα τό δημόσιον αθέτησαν τάς υποχρεώσεις αυτού την εκ τριακοσίων χιλιάδων δραχ. έτησίαν χορηγίαν προς την 'Εταιρείαν»
ήλάττωσε τω 1909 διά νόμου εις τριάκοντα μόνον χιλιάδας δρα
χμών, τό δε υπόλοιπον, δλως αΰθαιρέτως, διεβίβασεν εις την αρχαιο
λογικήν υπηρεσίαν τού Κράτους, ή οποία ούδέν είχε προς τούτο
δικαίωμα. Έν τφ μεταξύ κατωρθώθη, όπως ή χορηγία αύτη, όπως
έσφαλμένως έξηκολοΰθει να λέγεται, άναβιβασθή εις πεντήκοντα
χιλιάδας δραχμών έτησίως. Μόλις δε τω 1934 έπι Κυβερνήσεως τοΰ
αειμνήστου II. Τσαλδάρη κατόπιν εκτενούς υπομνήματος τού Συμ
βουλίου έκθέσαντος τα δικαιώματα τής Εταιρείας και την άδικον
απέναντι αυτής στάσιν τοΰ Κράτους, έδέχθη ή Κυβέρνησις Ύπουργούντος τής τε Προνοίας καί τής Παιδείας τοΰ κ. Ίωάννου Μακροποΰλου νά αΰξήση τό χορηγούμενον εϊς την Εταιρείαν ποσόν
όπερ, μετά τινας μικράς διακυμάνσεις, άνήλθεν είς τό πάγιον ποσόν
τών πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών έτησίως. Πρώτην δε φοράν έν
τω ρυθμιστικώ τού λαχείου κοινωνικής προνοίας νόμω έγίνετο
τότε λόγος περ'ι ά π ο δ ό σ ε ω ς είς την Εταιρείαν, συμφώνως προς
την έν τφ ύπομνήματι τοΰ Συμβουλίου φερομένην λεκτικήν διατύπωσιν, ήτις σαφώς δηλοΐ ότι πρόκειται περ'ι όφειλομένων, διότι
ούδεΐς αποδίδει ό,τι δεν οφείλει.
Έκτοτε πάντες οι ρυθμιστικοί τών λαχείων οικονομικοί νόμοι
όμιλούσι περί άποδιδομένων είς τό ήμέτερον καθίδρυμα ποσο
στών έκ τών προσόδων τών Κρατικών λαχείων καί ύπονοούσι τό
δικαίωμα τής Εταιρείας. Πρώτος ό νεαρός νόμος 476 όμιλεΐ άπροκαλύπτως περί δικαιωμάτων τής Εταιρείας, τα όποια είχον δημιουργηθή προ τεσσαράκοντα όλων έτών, άλλα τοσαύτας ύπέστησαν όδυνηράς διά τό ίδρυμα περιπετείας, παρασυρθέντα είς τήν
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δίνην προσωπικών αντιθέσεων και αυθαιρέτου κρατικής άντιλήψεως.
Παρά ταΰτα ό νεαρός νόμος καθώρισεν ώς έλάχιστον όριον
τής άποδόσεως τα εϊκοσιν εκατοστά των καθαρών προσόδων τών
Κρατικών λαχείων αντί τών μέχρι τοΰδε χορηγούμενων δέκα εκα
τοστών, οΰτω δέ ένισχύθη οίκονομικώς ή Εταιρεία κατά την δυσχερεστάτην περίστασιν, καθ’ ήν ούδένα άλλον πόρον έχει.
Έν τέλει ό είρημένος νόμος κατήργησε τον μνη μονευθέντα
παλαιότερον περί τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας νόμον 2448 τοΰ
1920 ώς καί τάς ασυμβιβάστους προς τον χαρακτήρα τής νομικής
προσωπικύτητος τοΰ ιδρύματος νομικάς διατάξεις περί προληπτι
κού ελέγχου, αΐτινες καί προεκάλεσαν το όλον ζήτημα, αλλά καί
συνετέλεσαν, άκουσίως, είς την ρύθμισιν αύτοΰ.
Το Συμβούλων λογίζει εαυτό ευτυχές, διότι διηυθετήΟη θεμε
λιώδες ζήτημα άσοραλίζον την αυτοτέλειαν τής Εταιρείας καί τά
επί τών προσόδων τών Κρατικών λαχείων δικαιώματα αυτής, τά
όποια κατά την παρούσαν στιγμήν είναι τά μόνα στηρίγματα τής
οικονομικής ύποστάσεωςτού ιδρύματος. Έλπίζομενδτι τό εισόδημα
τούτο 0ά άρκέση προς άντιμετώπισιν τών μισθολογικών υποχρεώ
σεων κυρίως, έπειτα δέ καί προς κάλυψιν στοιχειωδών τινων άλλων
αναγκών. Ή διεύθυνσις τών Κρατικών λαχείων προβλέπει αύξησιν
τών εισπράξεων, επομένως δέ καί τής είς την Εταιρείαν άποδόσεως,
όορείλομεν δέ νά ευχαριστήσω μεν καί τον Γενικόν Διευθυντήν τού
'Υπουργείου τών Οικονομικών κ. Άριστ. Πέππαν καί τον Γεν.
Διευθυντήν τού Δημοσίου Λογιστικού κ. Καρακατσάνην διά τήν
προς τήν Εταιρείαν προθυμίαν, ήτις δεικνύει πόσον κατανοεΐται
ή σημασία τού ιδρύματος.
Σημειωτέον ότι πρό τίνος χρόνου ή Εταιρεία έχαρακτηρίσθη
ώς έκμετάλλευσις υπό τοΰ Υπουργείου Εργασίας, κινδυνεύομεν δέ,
εάν τούτο διαδοθή, νά θεωρηθώμεν υπό τού εύρυτέρου κοινού ότι
πωλούμεν τά άνασκαπτόμενα άρχαϊα, ένφ ημείς διαβιβάζομεν
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ταΰτα εις τά Μουσεία τοϋ Κράτους άνευ ούδεμιάς αμοιβής από
μιας και πλέον εκατονταετίας.
Έν πάστ) περιπτώσει ας εύχηθώμεν, όπως παρέλθη ταχέως
ή έίίνική περίστασις καί τά έκ ταύτης προερχόμενα δεινά, ϊνα έπανέλθη είς την χώραν καί ή ήρεμία καί ή αβΰχραιμος σκέψις έν παντί
ζητήματι.
Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία άνήκει έκ τής ιστορικής αυτής
δράσεως είς τά έθνικα ιδανικά καθιδρύματα, τά όποια άποτελοϋσι
τίτλους διά την πατρίδα μονίμους καί ανεξίτηλους, έάνδέ ό οικονο
μικός τύφων, ό συνταράσσων τά πάντα, άπεάιή καί τούς πνευματι
κούς τούτους φάρους, πας τις έθνικώς σκεπτόμενος καί κατ’ έξοχήν
πάσα αληθώς Ελληνική Κυβέρνησις έ'χουσι τό καθήκον νά συντρέξωσιν είς τό έ'ργον τής σωτηρίας τούτων, έχοντες προ οφθαλ
μών ότι τά έθνη συντηρούνται βεβαίως διά τής ύλης, αλλά ζώσι
κυρίως διά τοϋ πνεύματος.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
19/01/2020 12:11:22 EET - 3.95.139.100

