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Έν Άθήναις, τη 2 ’Ιουλίου 1 861, συνελθόντων των μελών της αρχαιολογικής εται
ρίας εν τώ πανεπιστημίω είς γενικήν συνέλευσιν, ο πρόεδρος τής εταιρίας Φίλιππος Ίωάν- 
νου έξεφώνησε τον έξης λόγον*

Κύριοι,

Ή Εφορία τής Αρχαιολογικής Εταιρίας, όλου ήδη έτους από τής έκλογής αυτής 
συμπληρωθέντος, συνεκάλεσεν υμάς σήμερον, ΐνα κατά τά νενομισμένα δώση δημοσία 
λόγον των εαυτής πράξεων καί άποθέση είς τάς χεΐρας υμών την έμπιστευθεϊσαν αύτή 
επιμέλειαν των τής Εταιρίας πραγμάτων. Καί την μέν διεξήγησιν των κατά τό έτος 
τοΰτο διαφόρων έργων τής Εφορίας άνεδέχθη ο Γραμματεύς τής Εταιρίας κύριος Στέ
φανος Κουμανούδης* την δέ σύντομον των οικονομικών αυτής εκθεσιν, ο Ταμίας κύριος 
Γεώργιος Καραμάνος. Είς εμέ δέ έταμιεύθη ή πλήρωσις καθήκοντος λυπηρού, όπερ ούχί 
μόνον ύπ’ ευγνωμοσύνης καί υπό κοινού καί καλώς εχοντος έθους επιβάλλεται είς ήμας, 
αλλά καί μέ τό κοινόν ημών αίσθημα συμφωνεί τό συναγαγόν ήμας άρχήθεν είς εν καί 
την ήμετέραν Εταιρίαν συντηρούν καί συνέχον. Ποιον τοΰτο; τό αίσθημα τού σεβασμού 
προς τό παρελθόν, τό αίσθημα τής τιμής προς τούς μεγάλους εκείνους άνδρας, οίτινες 
από τού αισθητού τούτου κόσμου άποχωρήσαντες αξιόλογα τού βίου αυτών υλικά ή πνευ
ματικά μνημεία κατέλιπον. Την 6 Τανουαρίου τού παρόντος έτους κατά την νέαν χρονο
λογίαν ο πένθιμος τών κωδώνων ήχος έν ταϊς Άθήναις τής Γερμανίας, τη κλεινή πόλει 
τού Βερολίνου, άνήγγειλεν είς τούς πολυαρίθμους αύτής κατοίκους, ότι μεγάλου άρχον
τας ή ζωή έσβέσθη. Ό αρχών ουτος ήτο Φριδερϊκος Γουλιέλμος 6 δ', ο κραταιός βασι
λεύς τής Πρωσσίας, έ μεγαλόφρων τής έπιστήμης προστάτης, έ γενναίος τών τεχνών 
βραβεύς, ό σεβαστός τής Ελλάδος φίλος καί έπιτίμιος τής ήμετέρας Εταιρίας Πρόεδρος. 
"Αν καί ή μακρά καί ανίατος τού βασιλέως νόσος, τριετίαν διαρκέσασα όλην, είχε παρα- 
σκευάση τά πράγματα ίκανώς προς τό μέγα δυστύχημα, τό θλιβερόν όμως τού θανάτου 
αυτού άκουσμα έβύθισεν είς πένθος μέγα ούχί μόνον τήν εύρυάγυιαν τού Βερολίνου πόλιν, 
ουδέ μόνην τήν ΙΙρωσσίαν, ούδέ μόνην τήν Γερμανίαν, αλλά πανταχοΰ πάντας, όσοι τιμώσι 
τού πνεύματος καί τής καρδίας τάς άρετάς καί δέν λογίζονται κολακείαν τό τιμάν αύτάς 
ομοίως έπί βασιλικού καθημένας θρόνου, ώς καί έν ταπεινή διαιτωμένας καλύβη. Επειδή, 
Κύριοι, από τής ημέρας έκείνης νΰν πρώτον συνερχόμεθα, άς ένώσωμεν ευσεβώς τήν λύ
πην ημών έπί τή στερήσει τού σεπτού ημών έπιτιμίου Προέδρου μέ τήν λύπην τόσων
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εκατομμυρίων υπηκόων αύτοΰ, στερηθέντων τοΰ κοινού αυτών πατρός, του δικαίου καί 
συνετού αυτών άνακτος· άς σπείσωμεν επί τοΰ τάφου αύτοΰ νοεράν εύγ ^ωμοσύνης σπον
δήν καί άς στέψωμεν την έπιτύμβιον αύτοΰ στήλην μέ ολίγα άνθη εκ τών αυχμηρών νυν 
οχθών τοΰ πάλαι καλιρρόου Ίλισσοΰ· όσον ή σπονδή ημών αυτή καί άν ήναι λιτή, όσον 
ο στέφανος ημών ουτος καί άν ήναι άχρους καί άοσμος, πιστεύω ότι άμφότερα θέλουσιν 
εισθαι εύπρόσδεκτα εις τό πνεΰμα τοΰ εύμενοΰς εκείνου ήγεμόνος, όςτις εν τώβίω πολύ 

τήν Ελλάδα ήγάπησε.
Φριδερΐκος έ δ', έγεννήθη έν Βερολίνω τή 3]1 5 ’Οκτωβρίου τοΰ αψής· έτους, αγλαών 

γονέων βλαστός αγλαός. Τίς έμεινεν ανήκουστος τών μεγάλων αρετών τών βασιλικών 
αυτοΰ γεννητόρων; Ό μέν πατήρ αύτοΰ Φριδερΐκος Γουλιέλμος έ γ'. ήνωνεν έν έαυτώ 
θαυμασίως τάς ίδιωτικάς άρετάς τοΰ χριστιανοΰ οικογενειάρχου καί τάς τοΰ άρχοντος, 
παρέχων εαυτόν καθ’ εκάτερα επιφανές παράδειγμα καί δυσμίμητον. Άπλοΰς τόν τρόπον, 
ειλικρινής καί υπό ψύχραν επιφάνειαν θερμήν κρυπτών καρδίαν έπέσπασεν εις εαυτόν 
διά τών αρετών του, μάλιστα δέ διά τής άκραδάντου έν τοΐς δεινοίς καρτερίας καί τής 
γενναίας αύτοΰ εις τόν λαόν του καί τήν πατρίδα του Γερμανίαν άφοσιώσεως, τών τε λαών 
καί τών ηγεμόνων τής Ευρώπης το σέβας. Ή δέ μήτηρ αύτοΰ, ή υπό πάντων λατρευο- 
μένη Λουδοβίκα, εκ τοΰ εύκλεοΰς ήγεμονικοΰ οίκου τοΰ Σουερινικοΰ Μεκλεμβούργου, υπ
ήρξε κατά τε τήν σωματικήν καλλονήν καί τήν ψυχικήν εύφυΐαν ιδεώδης γυναικείας τελειό- 
τητο; τύπος, κεκοσμημένη μέ τοσαΰτα καί τηλικαΰτα προτερήματα, ώστε εΐλκυσε τόν 
θαυμασμόν Ναπολέοντος τοΰ μεγάλου, όςτις ούδέν ανθρώπινον συνείθιζε νά θαυμάζη. 
Ή λαμπρότης τοΰ βασιλικοΰ θρόνου καί αί περιστοιχίζουσαι αύτόν ποικίλαι καί επιτε- 
τηδευμέναι ψυχαγωγίαι δέν κατέστησαν αυτήν δυσαισθητοτέραν πρός τάς φυσικάς τοΰ οι- 
κογενειακοΰ βίου τέρψεις, ούτε άπέτρεψε τήν προσοχήν αύτής από τών Ουμηδών τής μη- 
τρός καθηκόντων άλλά πλήρης μητρικής στοργής έτιθήνησεν αύτή τήν νεανικήν τοΰ βα- 
σιλόπαιδος ηλικίαν, σπουδάζουσα νά Οεραπεύση καί άναπτύξη τά βαθμηδόν άναφαινόμενα 
έν αύτώ τοΰ άγαθοΰ σπέρματα καί εύφραινομένη επ’ αύτοΐς εύφροσυνην άμυθητον. Αί 
μεγάλαι τών γονέων άρεταί, άπ’ αύτής έτι τής κοιτίδος περιστοιχίσασαι Φριδερϊκον 
Γουλιέλμον τον δλ έπέδρων διηνεκώς έπί τό πνεΰμα αύτοΰ καί κατέβαλον τά πρώτα καί 
βέβαια θεμέλια τής ορθής παιδαγωγίας αύτοΰ. ’Από δέ τοΰ έκτου έτους τής ηλικίας του 
παρεδόθη ό βασιλόπαις εις παιδαγωγόν άριστον Φριδερϊκον τόν Δελβρύκκιον, θεολόγον μέν 
τό έπάγγελμα, προσηνέστατον δέ τον τρόπον καί άξιον πάσης πίστεως, όςτις έπεμελήθη 
τής περαιτέρας αύτοΰ παιδευσεως, ένθυμουμενος διηνεκώς, ότι ο μέλλοντα τής πολιτείας 
άρχοντα παιδαγωγών, παιδαγωγεί εν αύτώ τό ολον τών πολιτών, τό δέ σπέρμα τοΰ ά
γαθοΰ τό έν τή ψυχή εκείνου καταβαλλόμενον πληθόνεται τεραστίως εις αναρίθμητου 
πλήθος καί πληροί άγαθοΰ τήν πολιτείαν ολόκληρον. Πλήν τοΰ παιδαγωγοΰ Δελβρυκ- 
κίου έπενήργησαν έπί τοΰ πνεύματος τοΰ βασιλόπαιδος διά τής διδασκαλίας καί συνετέ- 
λεσαν εις τήν πνευματικήν αύτοΰ διάπλασιν καί άλλοι σοφοί τής Γερμανίας άνδρες, έν οίς 
διαποέπει ο περίφημος Φριδερΐκος Άκγίλλων, ο μετά ταΰτα χρηματίσας έν Πρωσσία έπί
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των εξωτερικών λειτουργός. Ούτος έδίδαξε τον βζσιλόπαιδα ιστορίαν και πολιτικά μα- 
θάματα· ένέπνευσε δ’ ε’ις αυτόν, ώς λέγεται, την προς τον ρωμανικόν του μέσου αΐώνος 
βίον κλίσιν εκείνην, εξ ης προήλθε βροδότερον άντίθεσίς τις τοΰ πολίτικου του φρονήμα
τος προς τό πνεύμα τής εποχής του. Τρισκαιδεκέτης την ηλικίαν γενόμενος εΐσήλθεν εις την: 
στρατιωτικήν υπηρεσίαν, μετ’ ολίγον δέ άνεδείχθη Πρότανις του 'Ρεγιορ,οντανοΰ πανεπι*- 
στημίου υπό των σοφών τούτου καθηγητών άκολουθησάντων εις παραδείγματα αρχαιό
τερα, καθ’ « ή τιμή αυτή άπενεμήθη εις ηγεμόνας τινάς τής Πρωσσίας, ώς ισχυρούς τής 
επιστήμης προστάτας καί τής παιδείας γενναιόφρσνας χορηγούς.

Έν ηλικία ώριμωτέρα έσπούδασεν ο βασιλόπαις νά παρασκευασθή προσηκόντως εις- 
τήν διαδοχήν των πραγμάτων διά προσκτήσεως των γνώσεων εκείνων, αΐτινες ήσαν προς 
τήν υψηλήν αύτοΰ κλήσιν άναγκαϊαι ή χρήσιμοι. Καί νομικά μέν μαθήματα, όσα προς τον 
σκοπόν ήσαν αναγκαία, έδιδάχθη υπό των περιωνύμων νομοδιδασκάλων Σαβιγνΰ καί Λαγκι- 
ζόλλου· Πολιτικήν δε Οικονομίαν υπό Νειβούρου· Γεωγραφίαν δε, υπό του νέου Στράβωνος, 
Καρόλου τοΰ 'Ριττέρου, του καθ’ ήμας φιλοσόφως γεωγραφήσαντος· άλλα δέ χρήσιμ,α μαθή
ματα ύπ’άλλων σοφών. Έχων δέ μεγάλην καί προς τάς καλάς τέχνας ευφυΐαν καί κλί
σιν μεγάλως προς αύτάς ώφελήθη υπό τής διδασκαλίας Σχιγκέλου τε τοΰ άρίστου άρχι- 
τέκτονος καί 'Ράουχ του έξοχου ζωγράφου. Τοσοΰτον δέ έπέδωκεν εις τήν ’Ιχνογραφίαν" 
καί ’Αρχιτεκτονικήν, ώστε σώζονται αύτοΰ υπέρ τά χίλια διαφόρου είδους ιχνογραφήματα, 
εν οίς τινα χωριογραφήματα καί ρωπογραφήματα κάλλιστα καί ίστορικαί τινες γραφαί α
ξιόλογοι, δηλοΰσαι έξαίρετον καλλιτεχνικήν δημιουργικότητητα. Λέγεται δέ, ότι τό καλ
λιτεχνικόν πνεΰμα τοΰ φιλοκάλου καί φιλέλληνος ήγεμόνος δεν εμεινεν άσυντελές ούό' 
εις τήν σύνθεσή τοΰ υπό τοΰ άρχιτέκτονος Σχιγκέλου σχεδιασθέντος καί νυν εν τή ιδιαι
τέρα τοΰ ήμετέρου Βασιλέως βιβλιοθήκη διατηρουμένου σχεδίου τών ανακτόρων, άτινα 
εμελλον νά οικοδομηθώσιν επί τής τών ’Αθηνών άκροπόλεως.

Ούχί δέ μόνον έκ τής συστηματικής διδασκαλίας, αλλά πολύ ρ.αλλον ώφελήθη Φριδε- 
ρικος Γουλιέλμ-ος έ δ', έκ τής συχνής ομιλίας έξοχων έν έπιστήμτ) άνδρών, έν οίς όια- 
πρέπει ο πολυμαθέστατος ’Αλέξανδρος έ Ουμβόλδος, καί προσέτι έκ συχνών περιηγήσεων, 
εν αίς είλκυον έξαιρέτως τήν προσοχήν αύτοΰ τά τών καλών τεχνών προϊόντα, τά μνη
μεία τής ιστορίας καί αί αρχαιότητες. Έπτακαιδεκέτης έτι τήν ηλικίαν, συστρατεύσας 
τήν μεγάλην εκείνην τών κατά τοΰ Ναπολέοντος συστάντων έθνών στρατείαν καί ,αετά 
τήν καταγώνισιν τοΰ Τιτανος είσελάσας μετά τοΰ νικηφόρου στρατοΰ εις τήν πόλιν τών ΙΙα- 
ρισίων, εύρεν έκεΐ θησαυρούς προϊόντων τής τε νεωτέρας καί τής αρχαίας καλλιτεχνίας, 
τών μ,έν κοσμούντων ανέκαθεν τήν κλεινήν πρωτεύουσαν τής Γαλλίας, τών δέ κατακτηθέν- 
των έν τοϊς πσλέμοις καί πανταχόθεν τής Ευρώπης μετακομισθέντων έκεϊσε υπό τοΰ κατα- 
βληθέντος δυνάστου. Εις τούς θησαυρούς τούτους εύρεν ο νέος τότε βασιλόπαις πνευματικήν 
τροφήν άξιόλογον· έχων δέ οδηγόν καί εξηγητήν τον σοφόν Άγκίλλωνα μεγάλην έκ τής 
έπισκέψεως τών έν αύτοΐς αριστοτεχνημάτων ήρύσθη ώφέλειαν. Βραδύτερον δέ κατά τό 
αωκή. έτος έλθών είς Ιταλίαν ένετρύφησεν εις τήν έξετασιν καί μελέτην τών έν ταϊς
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Ίταλίσι πόλεσι και μάλιστα εν 'Ρώμη σωζομένων λαμπρών μνημείων της αρχαιότητες 
καί εξαίρετων της τέχνης έργων, ξενιζόμενος πανταχοΰ καί είς πάντα τά αρχαία μυ
σταγωγούμενος υπό τοΰ δεινού αρχαιολόγου Γεράρδου. Ουτω καλώς παιδευθείς έ της 
Πρωσσικής βασιλείας εύγενής κληρονόμος καί διά τής κτήσεως ποικίλων τε καί βάσιμων 
γνώσεων άριστα παρασκευασθείς εις την δυσχερή οικονομίαν τής πολιτείας, προσεκλήθη 
υπό τοΰ πατρός ετι ζώντος είς την των κοινών πραγμάτων συνδιαχείρισιν· έπέδειξε δ’ 
έν αυτή, ότι τοΰ μεγάλου Φριδερίκου τό σκήπτρον έμελλε καί μετά την τελευτήν Φρι- 
δερίκου τοΰ γ\ νά μεταβή επίσης είς χεΐρας επίσης στιβαράς καί επιτήδειας. Μεταστάν- 
τος δ’ έπειτα (εν Ιτει 1 840 ) τοΰ πατρός από τής πρόσκαιρου ταύτης ζωής είς την αίω- 
νίαν, διεδέχΟη αυτός την αρχήν καί έσπούδασε νά βαδίση επί τών ιχνών τών ενδόξων 
προγόνων του.

Δεν επιχειρώ νά παρακολουθήσω ΙνταΰΟα κατά βήμα τον κλεινόν τής ΙΤρωσσίας Βα
σιλέα είς τήν κυβερνητικήν του πορείαν. Τό Ιργον τοΰτο ού μόνον ήθελεν άπαιτήση μα
κράν προπαρασκευήν, αλλά καί τών δυνάμεών μ,ου πολύ καθυπερτερεί, καί τής παρούσης 
εκπίπτει προθέσεως. Όθεν περί τής κυβερνήσεως αύτοΰ καθόλου αρκεί νά είπω μόνον 
ότι ύπήρξεν άεί πατρική καί συνετή, φιλόλαος καί ειλικρινής. Φριδερΐκος Γουλιέλμος 
ο δ', είχε βαθεϊαν τήν συναίσθησιν τών βασιλικών καθηκόντων του. 'Όθεν κατέβαλε πά
σαν σπουδήν είς τήν ένδεχομένην βελτίωσιν τής καταστάσεως τοΰ λαοΰ του, καί προε- 
θυμήθη νά είσαγάγη είς τήν κυβέρνησιν τοΰ βασιλείου όσας μεταρρυθμίσεις εκρινεν εγ
καίρους καί συντελεστικάς είς τήν κοινήν ευπραγίαν, μή λησμονών τήν έν τή διαθήκη 
ρητήν εντολήν τοΰ πατρός του· όςτις θεωρών τό προς πολιτικάς καινοτομίας ευεπίφο
ρου τών πνευμάτων καί τήν πληθύν τών εν τή πράξει ανεφάρμοστων θεωριών τών καθ’ 
ημέραν είς τούς λαούς διαδιδομένων παρήγγελλεν είς τον έαυτοΰ διάδοχον νά φυλαχθή από 
τοΰ διπλοΰ πολιτικοΰ σκοπέλου, ένθεν μεν τής είς τάς καινοτομίας έπιρρεπείας, ένθεν δε 
τής ακινήτου είς τά παλαιά προσηλούσεως. Φριδερΐκος Γουλιέλμος 6 δ', ήγάπα τον λαόν 
του, ώς πατήρ τά ίδια τέκνα του, καί είργάζετο διηνεκώς υπέρ τής ευημερίας αύτοΰ, 
εύρίσκων ικανήν άμοιβήν τών ύπέρ τών υπηκόων του μόχθων τήν παρ’ αύτών άνταποδι- 
δομένην αγάπην καί τήν έπιδοκιμαστικήν μαρτυρίαν τής έαυτοΰ συνειδήσεως· ώς πατήρ 
τοΰ λαοΰ του έθυσίαζεν ύπέρ αύτοΰ πάντα πλήν εκείνων τών δικαιωμάτων τοΰ στέμμα
τος, ών τήν διατήρησιν έκρινεν άναγκαίαν προς όφελος ούχί έαυτοΰ, άλλ’ αύτών πάλιν 
τών υπηκόων του. Ούτε τον νοΰν, ούτε τήν καρδίαν αύτοΰ άνέπαυεν ή θεωρία τής πολι
τείας ώς ψιλής κοινωνίας συνθηκιμαίας, έν ή ο άρχων καί ό λαός παριστώνται ώς συμ
βαλλόμενα μέρη, ών έκάτερον έχει συμφέροντα χωριστά, καί είς ούδεμίαν προς τό έτερον 
θυσίαν ύποχρεοΰται μή απαιτητήν έν όνόματι τής συνθήκης. Έξ έναντίας θεωρών τήν πο
λιτείαν ώς εύρείάν τινα οικογένειαν, έπίστευεν ότι τήν φυσικήν σχέσιν τοΰ βασιλέως προς 
τον λαόν, ώς σχέσιν πατρός προς τέκνα, ούδεμία τεχνητή καί συνθηκιμ,αία σχέσις, ού- 
δείς νεκρός χάρτης έδύνατό ποτέ νά άναπληρώση έπιτυχώς. Όθεν προεθυμ,ήθη μ.έν νά 
έκτείνη βαθμηδόν τάς πολιτικάς τοΰ λαοΰ ελευθερίας, άντέστη δέ έντός τοΰ προσήκοντος
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μέτρου είς την παραδοχήν συνταγματικού πολιτεύματος, και δεν ένέοωκεν εις τάς περί 
τούτου αξιώσεις των άλλως φρονούντων, εϊμή άφου έπλήρωσε διά τής τοιαύτης άντι- 
στάσεως εύσυνειδήτως το ηγεμονικόν του καθήκον και έπείσθη, ότι ή υπέρ τής συνταγ
ματικής μεταρρυθμίσεως εκ μέσου του λαοΰ έξερχομένη φωνή δεν ήτο φωνή ολίγων φι- 
λονεωτεριστών, ούτε φωνή προσωρινής του λαοΰ πλάνης, άλλ’ αληθής καί μόνιμος αύτοΰ 
θέλησις. Έκ σεβασμού προς τό δίκαιον Ινδούς τότε εις τήν τοιαύτην του λαοΰ του θέλησιν 
ηύξησε καί έστερέωσε τήν προς εαυτόν αγάπην καί πίστιν αύτοΰ, οι’ ής ίσχυσε νά κατα- 

στείλή τάς αλογίστους των φαντασιοκόπων ορμάς.
Δεν περιωρίσθη δε ή προς τον Βασιλέα τής ΙΙρωσσίας άγάπη καί πίστις εις μόνον αύ

τοΰ τό υπήκοον, άλλ έξετάθη πέραν των ορίων τοΰ βασιλείου του είς πάσας τής εύρυπέδου 
Γερμανίας τάς χώρας καί προσείλκυσεν είς εαυτόν τούς γερμανικούς λαούς πάντας· διό 
είς αυτόν εκ πάντων των ηγεμόνων τής Γερμανίας προσήνεγκεν μετ’ ολίγον κατά προτί- 

μησιν ή έν Φραγκοφορτίω εθνική των Γερμανών συνέλευσις τό λαμπρόν τής Γερμανικής 
Αυτοκρατορίας στέμμα, δπερ ό'μως αυτός δεν ήθέλησε νά δεχΟή.

Όσον διάφοροι καί άν ήναι αί περί τής άρνήσεως ταύτης έκφερόμεναι κρίσεις, κυρία 
αυτής αιτία ύπήρξεν ή τοΰ Βασιλέως τής Πρωσσίας προς τά δίκαια των άλλων τής Γερ
μανίας ηγεμόνων εύλάβεια.

Άφοΰ δι’ ολίγων λέξεων υπεγράψαμεν ήδη τον πολιτικόν χαρακτήρα τής βασιλείας 
Φριδερίκου τοΰ δ'. άφήνομεν τήν λεπτομερεστέραν εξέτασιν καί κρίσιν τής κυβερνήσεως 
αύτοΰ είς ους τό δυσχερές τοΰτο Ιργον προσήκει, καί μεταφέρομεν τό βλέμμα ημών είς 
τήν υπέρ τής παιδείας καί επιστήμης ενέργειαν αύτοΰ. Ή ενέργεια αυτή παρέχει είς η
μάς εύλόγως διάφορον μεγαλήτερον διότι οί λαοί τής γής, καίπερ είς πολλάς καί ποι
κίλας πολιτικάς κοινωνίας μεμερισμένοι, συνιστώσιν όμως πάντες μίαν κοινήν επιστη
μονικήν κοινωνίαν· ώστε λογίζεται είκότως κοινόν προς πάντας αυτούς ευεργέτημα παν 
ο,τι υπέρ τής παιδείας καί επιστήμης οπουδήποτε καί ύφ’ ούτινοςδήποτε ένεργεΐται.

Έάν τήν προ μιας έκατονταετηρίδος κατάστασιν των γραμμάτων, των επιστημών καί 
τεχνών εν Ιϊρωσσία συγκρίνωμεν μέ τήν παροΰσαν αυτών έν τώ αύτώ βασιλείω ακμήν, 
εύρίκομεν τηλικαύτην τήν πρόοδον, ώστε τό πνεΰμα ημών δικαίως κυριεύεται υπό Θαυ
μασμού. Ό μέγας Φριδερΐκος ό ένδοξος εκείνος τής Πρωσσίας μονάρχης, όςτις είχε τό
σην δεξιότητα είς τήν χρήσιν τοΰ γραφικού καλάμου καί τοΰ αύλοΰ, όσην είς τήν τής 
σπάθης, έθεράπευε δ’ ομοίως τον ’Απόλλωνα καί τον Άρη καί προετίμα, ώς έλεγε, τήν 
έκ τών γραμμάτων δόξαν τής έκ των μαχών καί θριάμβων, άπηξίου προ εκατόν έτών νά 
μεταχειρισθή συγγράφων τήν μητρικήν αύτοΰ γλώσσαν, αδιάπλαστου έτι ουσαν καί ά- 
μουσον, έλεγε δέ περί τών υπηκόων του, ότι δεν έγίνωσκον είμή νά τρώγωσι, νά πίνωσι 
καί νά μάχωνται άνδρείως· άλλ’ ή Πρωσσία σήμερον κατέχει τήν άνωτάτην βαθμίδα τής 
πνευματικής άναπτύξεως· ή δέ Θαυμασία αύτη έν βραχεί χρόνω πρόοδος οφείλεται μέν 
πρώτον καί κυριώτερον είς τήν ευφυΐαν τοΰ γερμανικού πνεύματος, είς τήν φιλομάθειαν 
τών γερμανικών λαών καί φιλοπονίαν, οφείλεται δέ κατά δεύτερον λόγον είς τήν από
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πολλοΰ γενναίαν των γραμμάτων, των επιστημών καί τεχνών προστασίαν παρά πολλών 
ηγεμόνων της Γερμανίας, εν οίς διαλάμπει Φριδερϊκος Γουλιέλμος ό δ', και ο μεγαλό- 
φρων αύτοΰ πατήρ. Άμφότεροι ουτοι ο! βασιλείς έδείχθησαν θερμοί της παιδείας φίλοι, 
γενναίοι των γραμμάτων, τών επιστημών και τεχνών προστάται· ένεθάρρυναν και επέρ- 
ρωσαν εις τον πνευματικόν αγώνα τούς είς αυτόν άποδυομένους, εβράοευσαν τάς επιτυ
χίας των καί διά παντός μέσου έσπούδασαν νά εύρύνωσι μέν τον πνευματικόν ορίζοντα 
τών υποκειμένων λαών, νά καλλύνωσι δέ ηθικώς τον βίον αυτών. Φριδερϊκος Γουλιέλμος 
ό δ'., βαδίζων εύσεβώς καί οιλοτίμως επί τών ιχνών τοΰ γεραροΰ του πατρός, είσήγαγε 
πολλάς βελτιώσεις είς την δημοσίαν παίδευσιν, προσεκάλεσεν είς τό βασίλειόν του καί 
ετίμησε πολλούς τών έπισημοτέρων τής Γερμανίας σοφώιν, οίον τον Σχλέγελον, τον Σχελ- 
λίγγιον, τον Τεικον, τον 'Ρύκκερτον, τον Δαλμάννον, τούς αδελφούς ’Ιάκωβον καί Γου- 
λιέλμον Γρίμμ, καί πολλούς τών έξοχων καλλιτεχνών· οίον τόν Ιίορνήλιον, τον Μεν- 
δελσώνα Βαρλθόλδυν, άνοίξας είς πάντας αυτούς εύρύτερον επιστημονικής καί καλλιτεχ
νικής ένεργείας στάδιον ίδρυσε νέα τής επιστήμης ή τέχνης διδασκαλεία, ή έξέτεινε 
καί έβελτίωσε πολυειδώς τά υπάρχοντα· παρέσχε την ίσχυράν έαυτοΰ προστασίαν καί γεν
ναίαν βοήθειαν είς διαφόρους έπιστημονικάς ετοαρίας· οιον είς την τών φυσιοδιφών, την 
γεωλογικήν, την γεωγραφικήν, τήν αρχαιολογικήν, τήν ερευνητικήν τής πρωσσικής ιστο
ρίας· κατέστησεν ή έπροίκισε Μουσεία καί Συλλογεϊα, παρέχοντα είς τούς εργάτας τής 
επιστήμης τά μέσα τής επιστημονικής εργασίας· άπέστειλε διά χορηγιών δαψιλών επιστη
μονικούς άποστόλους είς χώρας άπωτάτας προς έπιστημονικάς έρευνας, καί πολυειδώς 
συνετέλεσεν είς τήν πρόοδον τών γραμμάτων, τών επιστημών καί τεχνών. "Ο,τι ή Φιλο
σοφία οφείλει αμέσως είς τούς περί τόν δαιμόνων Έγελον καί τούς ’Αριστοτελικούς Βράν- 
διν καί Τρενδελεμβοόργιον, ό,τι ή ’Αστρονομία είς τόν περίφημου Έγκην, ό,τι αί φυσικαί 
έπιστήμαι είς τόν πολυμαθέστατου ’Αλέξανδρον τον Ούμβόλδον, ό,τι ή Χημεία είς τόν 
'Ρόσην καί Μιτσερλίχιον, ό,τι ή Γεωλογία είς τόν άγχίνουν Λεοπόλδον τόν Βούχιον, ό,τι 
ή Φυτολογία είς τόν Λίγκιον καί ή Ζωολογία είς τόν Αιχτενστέϊν καί Έρεμβέργιον, ό,τε 
ή Φυσιολογία είς τόν παρατηρητικώτατο; Ίωάννην Μύλλερον, ό,τι ή Γεωγραφία είς τόν 
κλε ινόν Κάρολον 'Ρίττερον, ό,τι ή Γλωσσολογία εις τον Γουλιέλμον Ούμβόλδον καί είς 
του Βόππιον, ό,τι ή ελληνική καί ρωμαϊκή Φιλολογία είς τόν Βοίκκιον, είς τόν Λάχ- 
μανον, είς τόν Βερνάρόυν, ό,τι ή ’Αρχαιολογία είς τόν Γεράρδον, τον Λέψιον, τόν Πανόφ- 
καν καί ή Νομισματολογία είς τόν Πίνδερον, ό,τι ή Ιστορία είς τόν 'Ράουμερ, τόν 'Ράγ- 
κην, τόν Ούίλκιον καί τόν Πέρτζην· καί καθόλου είπεϊν ό,τι τά γράμ,ματα καί αί επιστή- 
μαι όφείλουσιν αμέσως είς τόσους έξοχους ακαδημαϊκούς τοΰ Βερολίνου καί άλλους έν 
ΙΙρωσσία καθηγητάς, πάντα ταΰτα οφείλονται έμμέσως είς τόν φιλεπιστήμονα Φριδερϊκον 
Γουλιέλμον τόν δλ καί τόν πατέρα αύτοΰ καί προκάτοχον. Ή παρά τών ηγεμόνων τούτων 
τιμή, προστασία καί χορηγία έπενήργει επί τοΰ πολυγεωργήτου καί πολυτρόφου τής ε
πιστήμης άγροΰ ως άρδευσίς τις έξ ύψους, ώς ζωοδότις τοΰ ήλιου άκτίς.

Ό Βασιλεύς Φριδερϊκος Γουλιέλμος ο δ·. είχε διαφέρουσαν κλίσιν προς τήν 'Ιστορίαν
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και την άδελοήν αυτής αρχαιολογίαν, καί προς τάς καλάς τέχνας· διό καί αϋται είλκυσαν 
διαφερόντως την προσοχήν τον. “Ότε κατά τδ 1 828 έτος ήλθε το πρώτον εις "Ιταλίαν, έ- 
πεσκέφθη υπό την οδηγίαν τον Γεράρδου τά τε παρά τον Τίβεριν καί αλλαχού τής ’Ιταλίας 
σωζόμενα λαμπρά τών αρχαίων χρόνων μνημεία, καί διά τής μελέτης αυτών συνεπλή- 
ρωσε καί εχρωμάτισε ζωηρότερον την τοϋ αρχαίου ρωμαϊκού βίου εικόνα, ήν είχε σχεδίαση 
εν τή χύτου φαντασία εξ άναγνώσεως. Τότε ίδρυσε διά τής ηγεμονικής αύτοΟ χορηγίας 
καί έθηκεν υπό την κραταιάν εαυτοΰ προστασίαν τδ εν 'Ρώμη αρχαιολογικόν Ίνστιτοΰτον, 
όπερ διά τής περιγραφής καί έξηγήσεως τών αρχαίων μνημείων καί τών άξιολόγων τής 
αρχαίας τέχνης λειψάνων τά μάλιστα συνετέλεσε καί νυν συντελεί εις την πρόοδον τής ’Αρ
χαιολογίας καί την διάδοσιν αρχαιολογικών γνώσεων καθ’ άπασαν την Εύριόπην. Τδ αυτό 

καθίδρυμα έξέτεινεν ό φιλάρχαιος Βασιλεύς καί επροίκισε μικρδν πρδ τής θανατηφόρου του 
νόσου, όρίσας συντάξεις υπέρ νέων τής ’Αρχαιολογίας σπουδαστών.

Γνωστή είναι εις πάντας τής Φιλολογίας καί ’Αρχαιολογίας τους έραστάς ή δίτομος 
τών αρχαίων 'Ελληνικών επιγραφών Συλλογή, ήν ό περιώνυμος Βοίκκιος, ο βαθύς ούτος 
διφήτωρ τής άρχαιότητος, έξεπόνησε καί εξέδωκε μετά σοφών σημειώσεων καί εις ήν προ- 
σέθηκαν ακολούθως νέα ανεκδότων επιγραφών βιβλία ό Φρασικλής, ο Κιρχόφφιος καί δ 
Κούρτιος. Τδ ρηθέν μέγα καί πολυδάπανον πόνημα του Βοικκίου καί τών ακολούθων αύ
τοΰ, όπερ πολλά του αρχαίου βίου συνεπλήρωσεν ή διεσάφησε, καί ως άριστος έδηγδς 
χρησιμεύει είς τούς άσχολουμένους παρ’ ήμϊν τε καί πανταχου περί τήν άνάγνωσιν, συμ- 
πλήρωσιν καί έξήγησιν τών άνακαλυπτομένων ελληνικών επιγραφών, έλαβε μεν τήν αρ
χήν επί τής Βασιλείας Φρ. Γουλιέλμου τοΰ γ'·, διετέλεσε δε φιλοπονούμενον καί έκδιδό- 
μενον επί Φρ. Γουλιέλμου τοΰ Δλ διά δαψιλούς χορηγίας.

Έτέρα έμοία πρδς τήν ρηθεϊσαν συλλογή ρωμαϊκών επιγραφών, ώρισμένη νά περιλά- 
βη πάσας, οσας πανταχου τής αρχαίας 'Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ευρίσκονται, έργον ο
μοίως σπουδαιότατου καί δαπανηρότατον, προσετάχθη έξ υποβολής του περιωνύμου νομο
διδασκάλου Σαβιγνΰ ύπδ του Βασιλέως Φρ. Γουλιέλμου τοΰ δ', όςτις προθύμως παρέσχε 
τήν άπαιτουμένην πρδς αυτήν δαπάνην. Εις τήν Συλλογήν ταύτην συνειργάσθησαν άνδρες 
σοφοί· Όθων 6 Ίανός, ο Μομμεσένιος, ο Ζούμπτιος, ο Έϊζένιος* άλλ’ ό κυριώτερος αί
τιος τής ώφελείας, ήν άρύονται έξ αυτής οί περί τήν'Ρωμαϊκήν 'Ιστορίαν καί ’Αρχαιολο
γίαν ασχολούμενοι, είναι άναντιρρήτως ο φιλίστωρ καί φιλάρχαιος Βασιλεύς, άνευ τής 
προστασίας καί χορηγίας τοΰ οποίου άπεβαινε τδ ευτυχές τοΰ Σαβιγνΰ εννόημα άνεκ- 
τέλεστον.

Καί άλλο αξιόλογου έργου τής υπέρ τής ’Αρχαιολογίας καί 'Ιστορίας βασιλικής πρό
νοιας Φρ. Γουλιέλμου τοΰ δ', έχομεν ενταύθα νά μνημονεύσωμεν.

Ή έρευνα τής αρχής τοΰ πολιτισμού τής αρχαίας Ελλάδος φέρει ημάς είς τήν άρχαίαν 
Αίγυπτον, τήν μυστηριώδη έκείνην τών Φαραώνων χώραν, όπου ή πηγή τής Ελληνικής 
θρησκείας καί επιστήμης κρύπτεται έν τώ άδιαδύτω τών αιώνων γνόφω. Έν τω γνό- 
φω τούτω άμυδρόν τι φως διέχεον έκπαλαι ή δευτέρα τών τοΰ 'Ηροδότου ιστοριών, τά
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διασωθέντα τοΰ Μανέθωνος αποσπάσματα, καί το πρώτον του Σικελιώτου Διοδώρου βιβλίου 
ένω τά πολλά παρελήφθησαν πιθανώς έκ τής άρχαιοτέρας ιστορίας Έκαταίου τοΰ Μιλη- 
σίου. Νεώτεραι δ’ ερευναι τών αιγυπτιολόγων ήραίωσαν μέν ενιαχού την ομίχλην, άλλα 
δεν την διέλυσαν. Έν τοϊς νεωτέροις έρευνηταΐς τής αρχαίας Αίγυπτου διαπρέπει έ Λέψιιος, 
όςτις δίς περιηγηθείς την Αίγυπτον καί την βόρειον Αφρικήν συνέλεξεν ύλην πολλήν καί 
παντοδαπήν χρήσιμον εις τελειοτέραν γνώσιν τής Αιγυπτιακής άρχαιότηιος. Τών δέ δα
πανηρών τούτων περιηγήσεων του Λεψίου και τών συνοδιτών αύτοΰ χορηγός γενναίος 
ύπήρξεν Φριδερΐκος Γουλιέλμος ο δλ Όθεν είς τούτον οφείλεται κυριώτερον παν ο,τι έξ 
αυτών έκέρδανεν ή ’Αρχαιολογία, ή 'Ιστορία, ή Γεωγραφία, ή Γλωσσολογία και καθόλου 
ή επιστήμη· τούτου δε τό όνομα θέλει παραπέμψη είς τάς έπερχομένας γενεάς τό πολύ- 
τομον τών περί τον Λέψιον περί Αίγύπτου καί Αιθιοπίας σύγγραμμα καί ή πλούσια τών 
αιγυπτιακών αρχαιοτήτων συλλογή, ή κοσμούσα τό άρχαιολογικόν μουσεϊον του Βερολίνου.

Φριδερΐκος Γουλιέλμος 6 δ', έδαπάνα ήδεως την άπό τών σπουδαιότερων κυβερνητικών 
έργων σχολήν είς καλλιτεχνικάς δημιουργίας· άμιλλώμενος δέ προς τον φιλόκαλον τής 
Βαυαρίας "Ανακτα Λουδοβίκον τον ά. έφιλοτιμήθη να κοσμήση τήν τε πρωτεύουσαν καί 
άλλας πόλεις τοΰ βασιλείου του με οικοδομάς μεγαλοπρεπείς, έξ ών μνημονεύομεν εν
ταύθα μόνον τον έν Βερονίνω βασιλικόν Ναόν μετά του βασιλικού Μαυσωλείου, τό έκ τής 
τέφρας λαμπρότερου άνοικοδομηθέν θέατρον τών μελοδραμάτων καί τό νέον Μουσεϊον. 
Τοΰτο ώρίσθη είς υποδοχήν τών προϊόντων τής καλλιτεχνίας τών αρχαίων έθνών, όσα 
συνετέλεσαν είς τήν πνευματικήν τής άνθρωπότητος πρόοδον περιέχει δέ πολλά τοιαΰτα 
προϊόντα, τά μέν πρωτότυπα, τά δέ έν άποπλάσμασι.

Τό μεγαλεπήβολον τοΰ Βασιλέως μαρτυρεί προς τοϊς άλλοις καί ή μεγαλόφρων αύτοΰ 
βουλή, ήν έπί τής βασιλείας του έβουλεύθη, ΐνα τελειώση τον γιγαντιαΐον τής Κολωνίας 
^αόν, τό έξαίσιον έκεΐνο προϊόν τοΰ χριστιανικοΰ ένθουσιασμοΰ κατά τον μέσον αιώνα, 
καί ή πρόνοια ήν ελαβεν ΐνα παρασκευάση τά είς πραγμάτωσιν αύτής άπαιτούμενα.

Τοιοΰτος έν βραχεί λόγω υπήρξε Φριδερΐκος Γουλιέλμος ο δ', διό καί δικαίως έπέν- 
θησαν αυτόν άπελθόντα οί εύγνώμονες τοΰ Πρωσσικοΰ βασιλείου λαοί· καί αυτοί δέ τών 
πολιτευόμενων οί δύσκολοι καί προς τό παρόν αεί δυσάρεστοι καί πικροί ήνθοβόλησαν έπί 
τοΰ φερέτρου έκεΐνον, ον έπί τοΰ θρόνου λίαν φιλαιτίως κατέκρινον. Τοιοΰτοι συνήθως 
είναι οί άνθρωποι· δεν τιμώσιν άλλ’ ουδέ βλέπουσι τήν αρετήν, είμή όταν άπλώση τάς 
λεύκάς πτέρυγάς της ΐνα καταλίπη τήν αχάριστου γήν καί πετασθή προς τον ουρανόν. 
Τοιοΰτος υπήρξε Φριδερΐκος Γουλιέλμος ο δ', πρός τό βασιλείου του καί προς τήν Γερμα- 
νίαν. Όποιος δέ πρός τήν Ελλάδα·, οποίος πρός τήν ήμετέραν Εταιρίαν;

Πρώτος τών βασιλέων ο ρηθείς βασιλεύς τής Πρωσσίας προεθυμήθη νά συντέλεση διά 
μεγαλοδωρίας όντως βασιλικής είς τον πλουτισμόν τής τοΰ νέου ημών Πανεπιστημίου βι
βλιοθήκης, κελεύσας νά πεμφθώσιν ένταΰθα οί κατάλογοι τών έν ταΐς δημοσίαις βιβλιοθή- 
καις τοΰ Πρωσσικοΰ Βασιλείου διπλών βιβλίων, ΐνα έκλεχθώσιν έξ αύτών όσα ελειπον 
έν εκείνη. Γενομένης δ’ ένταΰθα τής εκλογής υπό τοΰ έφορου τής τοΰ ήμετέρου Πανεπι-
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στημίου βιβλιοθήκης εστάλη σαν εις αυτήν πάντα τα έκλεχθεντα βιβλία άριθμούμενα εις 
τόμους δισχιλίους και έξακοσίους, εις ους προσετέθησαν καί πεντήκοντα τόμοι των υπομνη
μάτων τή; έν Βερολίνω Ακαδημίας των επιστημών. Έκτοτε δε προσεπέμφθησαν ύπερ- 
δισχίλιοι άλλοι τόμοι διαφόρων συγγραμμάτων άξιολόγων, έν οίς ή πολυτελεστάτη έκ ■ 
δοσις των τοϋ μεγάλου Φριδερίκου πονημάτων καί τό περί Αίγυπτου καί Αιθιοπίας πολύ
τομου καί πολύτιμον σύγγραμμα τοΰ Λεψίου.

Την δ’ήμετέραν ’Αρχαιολογικήν Εταιρίαν έξ αγάπης πρός τε τήν Ελλάδα καί τήν ε
πιστήμην πρεπόντως έτίμησεν ο πολυτίμητος άναξ, τον μέν προσενεχθέντα εις αυτόν τί
τλον επιτιμίου αυτής προέδρου ευμενέστατα αποδεχθείς, τό δέ πεμφθέν δίπλωμα πολυ- 
τελώς περικρασπεδώσας έν τω έαυτοΰ δωματίω μεταξύ των προσφιλεστάτων αυτώ εικόνων 
άναρτήσας, ό'που καί μετ’ εύαρεσκείας εις τους οίκειοτέρους αυτό έπεδείκνυεν.

"Ας προστεθή ένταΰθα καί άλλο δείγμα τής προς τό Ελληνικόν έθνος εύνοιας Φριδερί- 
κου Γουλιέλμου τοΰ δ'. Ότε κατά τάς άρχάς τοΰ 1854 έτους δεινός προεσαλπίζετο πό
λεμος τής δυτικής Ευρώπης πρός τήν 'Ρωσσίαν, ταύτης μέν ίδιοποιουμένης δικαίωμα ά- 
ποκλειστικής των έν Τουρκία ορθοδόξων χριστιανών προστασίας, έκείνης δέ τούτο μηδα
μώς παραδεχομένης, μεγάλη εκατέρωθεν σπουδή κατεβάλλετο είς πρόσκτησιν τοΰ κρα- 
ταιοΰ τής ΙΤρωσσίας άνακτος· άλλ’ ουτος έπιμόνως ήρνήθη πάσαν μετοχήν είς πόλεμον 
δν έλογίζετο τόσον άδικαιολόγητον, όσον εύαπόφευκτον διά μέσου δικαιοτέρου. Πρός τί, 
είπεν β φιλάνθρωπος καί φιλοδίκαιος βασιλεύς, ή άλληλοσφαγία άδελφών καί οπαδών τοΰ 
Χρίστου; Δέν είναι άρα πρός τήν πολιτικήν ισορροπίαν τής Ευρώπης σκοπιμώτερον καί έν 
ταύτώ δικαιότερου νά παρκσκευασθή διά τής προσηκούσης έπεκτάσεως τοΰ Ελληνικού βα
σιλείου έγγυτέρατις καί άρμοδιωτέρα των έν ’Ανατολή χριστιανών προστασία, άφαιροΰσα 
μέν άπό τής 'Ρωσσίας πάσαν εύλογον παρεμβάσεως αφορμήν, μηδεμίαν δέ είς τήν δυτι
κήν Ευρώπην υποψίαν ή αντιζηλίαν έμπνέουσα; Τά ολίγα ταΰτα. Κύριοι, όσα έκ τών 
πολλών έδυνήθην ένταυθα νά μνημονεύσω, άρκοΰσι, νομίζω, νά άποδείξωσιν, ότι τό λαμ
πρόν βασιλικόν στέμμα δέν ήτο ό λαμπρότερος κόσμος τής κορυφής Φριδερίκου Γουλιέλ
μου τοΰ δ', τοΰ έπιτιμίου ημών ΙΙροέδρου, άλλ’ ότι μεγάλαι έπέστεφον αυτήν άρεταί, 
έν αίς διαλάμπει ή πρός τάς έπιστήμας τιμή καί αγάπη. Διά τούτων άπέκτησεν ο αείμνη
στος δικαιώματα απαράγραπτα έπί τής ευγνωμοσύνης ούχί μόνον τών υπηκόων αύτου, 
άλλά καί ημών καί όλης τής ανθρωπότητας- διότι αί έπιστήμαι καί τέχναι προσήκουσιν 
άναντιτιρρήτως είς όλην τήν ανθρωπότητα. "Οταν άρεταί τοιαΰται άφ’ υψηλού τον κόσμον 
καταυγάζουσαι καί θερμαίνουσαι αίφνης έκλίπωσιν άπό τοΰ ορίζοντος, τί δύναται νά παρα- 
μυθήση τους στερούμενους τής ευφροσύνου αυτών αίγλης καί ζωτικής θερμασίας, είμή ή 
πεποίθησις, ότι τον έκλιπόντα άστέρα διαδέχεται νέος, ομοίως εύεργετικάς διαχέων άκτΐ- 
νας; ΤοιοΟτον πρός κοινήν τοΰ έπιστημονικοΰ κόσμου χαράν άναγγέλλει ή φήμη τον άξιου 
τοΰ άπελθόντος άδελφόν καί τοΰ Πρωσσικοΰ θρόνου διάδοχον.

2*
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Μετά ταυ τα 6 γραμματεύς άνέγνω την έξης εκθεσιν 

Κ ό ρ ι ο ι,

Ή έφορία, ή πέρυσι το δεύτερον διά της ψήφου σας τιμηθεϊσα, παρουσιασμένη καί σή
μερον έμπροσθεν σας ίνα δώση λόγον των ενιαυσίων πράξεών της, εύχεται, όταν άκού- 
σητε την έπομένην εκθεσιν, νά μη σας ίδη όλως μετάνοούντας, δτι την αφήσατε νά οιευ- 
θόνη τά τής εταιρίας καί επί δεύτερον έτος.

ΙΙρώτον ομιλώ περί των μελών τής εταιρίας, των παρεχοντων τά χρήματα, τά νεύρα 
των πραγμάτων. Έν τή ήμετέρα εταιρία, ήτις είς έργα υλικά, τάς αρχαιότητας άφορών- 
τα τείνει μάλλον, ή είς επιστημονικά, πάσα εφορία πρέπει, νομ,ίζομεν, μέλημα των κυριω- 
τάτων νά έχη την αύξησιν των μελών αύτη δέ αποβαίνει τρόπον τινά άνανέωσις. Ώς 
δηλ. έχουσι τά καθ’ ημάς, οΐτινες δεν έσυνειθίσαμεν είς το έπιμόνως καί άνενδοτως ένερ- 
γεΐν προς ένα τινά οκοπον, άλλ’ άψικοροΰμεν συχνότατα καί άποψυχραινόμεθα προς πολ
λά, άπερ ή περιπαθώς ήγαπήσαμεν, ή ένεκα τοΰ συρμού προσεπλησιάσαμεν, ανάγκη πα- 
ρίσταται έν ταΐς τοιαύταις έταιρίαις οϊα ή ήμετέρα νά λαμβάνηται πλείστη όση φροντίς 
υπέρ έγγραφής νέων έκάστοτε μελών, τά όποια διά τών προσφάτων συνδρομών των νά ά- 
ναπληρώσι τά κενά τά έκ τής νωθρείας τινών τών παλαιοτέρων καί άποκαμνόντων μελών 
καί ούτω νά φέρωσι την ποθητήν ίσοσταθμίαν τών δυνάμεων. "Αν ή εταιρία ημών είχε κε
φάλαια άξια λόγου, διά τοΰ τόκου τών οποίων νά άπαντα τά έπιτακτικώτατα τών εξόδων 
της, δεν θά ήτο πολλής έκάστοτε μελοθηρίας χρεία, άλλ’ ή έταιρία ημών (και μετά λύ
πης λέγω τούτο·) δεν ηύτύχησεν, ώς άλλα έν Άθήναις ιδρύματα, νά εχη κεφάλαια είμή 
οκτώ μόνον μετοχάς έν τή έθνική τραπέζή, ών τό εισόδημα δεν άρκεΐ ουδ’ είς μόνους τοΰ 
κλητήρος καί τού βοηθού τοΰ γραφείου της τους μισθούς. "Οθεν έως ου έπιβλέψωσιν οί εύ- 
ποροΰντες τών έρ,ογενών είς ταότας τάς άνάγκας τής εταιρίας καί ένδυναμώσωσι την ασθέ
νειαν της γενναία τινί χορηγία, μέλημα τών έκάστοτε έφορων θά είναι ή αυξησις τών μελών.

ΙΙέρυσιν ήσαν μέλη 608, συναριθμουμένων καί 71 δήμων, νΰν δέ, έγγραφέντων κατά 
τό ένιαύσιον διάστημα 1 76 νέων μελών, έν οις 5 δήμοι, άνέβη έ αριθμός των είς 78-i, άλλ’ 
έκ τούτων άφαιρουμένων 1 8, ώς 9 μεν άποβιοισάντων, 9 δέ παραιτηθέντων, μένουσιν 766.

Γίλεΐστοι τούτων δέν έφρόντισαν νά καταβάλωσι την συνδρομήν των, καί μάλιστα οι έκ
τος τών ’Αθηνών, ιδίως δέ οί έν Τριπόλει, Όδησσώ, Σμύρνη καί Λίβερπουλ, αλλά καί 
άλλοι άλλων μερών, ούτως ώστε σχεδόν τά δύο τρίτα τοΰ όλου τών μελών αριθμού καθυ- 
στεροΰσι την συνδρομήν των, καί οί μέν πλεϊστοι την ένός έτους, πολλοί δέ καί δύο, τινές 
δέ καί τριών ετών, 'Π εφορία ένήργησεν όπως έκρινε πρέπον υπέρ τής είσπράξεως τών 
συνδρομών, δι’ επιτρόπων δηλ., διά υπομνηστικών γραρ,μάτων προς τινας καί διά κοινών 
διακηρύξεων έν ταΐς έφημερίσιν, ιδίως δέ διά τους έν τώ βασιλείω έταίρους τούτο διαδη- 
λώσαοα, ότι δέχονται πάντα τά κατά τάς επαρχίας ταμεία τάς διά την έταιρίαν συνδρο- 
μάς, όπερ είναι ού μικρά ευκολία διά τούς προθύμως θέλοντας νά καταβάλλωσι τον έρανόν 
των άλλ’ ή έφσρία δέν ισχυσε νά κάμη τά αδύνατα δυνατά. Πολύ δέ πιθανόν είναι νά
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συνέτεινεν εις το απρόθυμου των μελών, τού εξωτερικού μάλιστα, και ή έν γένει ούχί καλή 
κατάστασις του εμπορίου κατά το έτος τούτο. Άλλα παρατηροΰμεν, ότι τά μέλη δεν είναι 
μόνον άτομα υποκείμενα εις τάς ποικίλας τής τύχης περιπετείας, είναι καί άλλοΐα, έδραιο- 
τέραν Ιχοντα καί άσφαλεστέραν την σύστασιν, όποια μάλιστα αί κοινότητες. Ή προ ημών 
δηλ. εφορία ότε προεθυμήθη νά έκζητήση την των δήμων τοΰ βασιλείου, ώς μελών τρόπον 
τινά τής εταιρίας, τακτικήν συνδρομήν, ήλπιζεν, ότι άν πάντες οϋτοι συνέτρεχον καί μέτριους 
την εταιρίαν, Ικ μ,όνης τής αυτών συνδρομ/ής ήθελαν άπαντάσθαι αί κυριώταται δαπάναι τοΰ 
έτους. Άλλ’ είδομεν κατά τά δύω παρελθόντα αρχαιολογικά Ιτη μή έκπληρουμένην τήν 
ελπίδα ταύτην. 'Όσοι εκ τών δήμων πέρυσιν ή μάλλον είπεΐν προπερυσιν έν τή πρώτη 
ορμή καί προθυμία ένεγράφησαν συνδρομηταί, αυτοί σχεδόν καί έμειναν, οντες πολλοστη- 
μόριον τοΰ όλου άριθμοΰ τών τοΰ κράτους δήμων, καί αυτοί δέ, άπαξ μόνον συνδραμόν- 
τες, δεν ένθυμ,ήθησαν δεύτερον τήν εταιρίαν. Άλλ’ έπρεπε βέβαια τό καλόν παράδειγμα 
νά δοθή παρά τών εύπορωτέρων καί κεντρικωτέρων δήμων, καί όμως, τίς ήθελε τό πιστεύ- 
σει; αυτοί είναι οί μάλλον βαρηκοοΰντες εις τάς αιτήσεις τής αρχαιολογίας. Επτά λ. χ. 
δήμοι, έδραι νομαρχών ολως άδιαφόρησαν,

Ήθελέ τις ίσως είπεϊ περί τών δήμων τών επαρχιών, ότι δι’ εαυτούς μόνον είναι δί
καιον νά φροντίζωσι καί ούχί διά τά γενικώτερα τοΰ έθνους συμφέροντα, ή τά έν Άθήναις 
μόνον ένεργούμενα καλά. Άλλ’ ού μόνον γενικώς ή γνώμη αύτη δεν είναι ορθή, διότι ή 
όλη πατρίς βοηθουμένη προσηκόντως καί διά τούτο σωζομ,ένη, είναι ή σώζουσα ημάς

κ αί ταύτης έπι
πλέοντες ορθής τούς φίλους ποιούμεθα·

άλλα καί μερικώτερον άν θεωρήσωμεν τό πράγμα, εύρίσκομεν τούς πρεσοεύοντας ταΰτα έν 
άγνοια όντας τών ιδίων των συμφερόντων. Έν μικραΐς κοινωνίαις πολλά κοινωφελή Ιδρύματα 
δεν μορφοΰνται ευκόλως, άλλ’ έν μεγάλαις· ταΰτα δέ έν ταις πρωτευούσαις τών πόλεων κα
ταρτιζόμενα ώς δει διά συνδρομής πολλών ευτυχών περιστάσεων, καί ιδίως διά συμπράξεως 
ειδικών εις έκαστον έργον άνδρών, όποιοι μάλιστα έντώ κέντρω τοΰ κράτους εύρίσκονται, με- 
ταδίδουσιν έπειτα τήν ώφέλειάν των καί εις τάς άπωτέρω μικροτέρας κοινότητας καί γίνονται 
καί παράδειγμα δι’ αότάς· άλλ’ άν ουδαμοΰ συστώσι τοιαΰτα κεντρικά ιδρύματα, διά τήν 
αφροντισιάν ή τήν άλογον ζηλοτυπίαν τών μακράν τοΰ κέντρου οίκούντων, πόθεν έχουσι νά 
λάβωσι τάς ώφελείας ή τά καλά παραδείγματα οί άπόκεντροι ούτοι; Βεβαίως ούδαμόθεν· 
καί λοιπόν ασθένεια πολλή καί άβοηθησία θέλει έπικρατεϊ πανταχοΰ καί, ινα μερικώτε- 
ρον εις τά τής άρχαιολογίας τρέψω τον λόγον, άφιλοκαλία καί άξιοκατάκριτος άκηδία 
θέλει έπιπολάζει περί τά άξιώτατα τοΰ Έλληνος φροντίσματα, λέγω τά προγονικά μνη
μεία ταΰτα, δι’ ά μάλιστα καί νΰν φοιτώσιν οί πολιτισμένοι ξένοι εις τάς χώρας ημών καί 
έν καιρω τοΰ άγώνος, ήρα φέροντες τοΐς άρχαίοις Έλλησι, τοΐς ταΰτα καταλιποΰσιν, έοοή- 
θησαν ημάς τούς νέους των απογόνους. ’Αλλά περί τούτων μή καί περιττόν η νά λέγω 
περισσότερα έμπροσθεν άνδρών προθύμως συνελθόντων ενταΰθα, καί δι’ αύτοΰ ήδη τούτου 

δεικνυόντων, όπόσον ένδιαφέρονται εις τήν πρόοδον τής αρχαιολογίας· καί ταΰτα δέ τά
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ολίγα είπα δι’ εκείνους μόνον των άπόντων, οί'τινες τυχόν δεν έκτιμώσιν ίκανώς την περί 
τά παλαιά πράγματα ένασχόλησιν, καταβαυκαλιζόμενοι άπό άνεξέταστά τινα καί αναπό
δεικτα χρησιμοθηρία; δόγματα.

Άλλα, άν καί τοιαύτην, ώς είπομεν, ροπήν έλαβον τα κατά τάς σύνδρομά;, όμως λίαν 
ευχάριστου καί σχεδόν άπροσδόκητον έχομεν νά σά; άναγγείλωμεν την καθόλου κατά- 
στασιν των χρηματικών πόρων τή; εταιρία;· διότι το όλον ποσόν τοΰ ένϊαυσίου εισοδήμα
τος, μετά καί τοΰ περισσεύματος τοΰ πρότέρου έτους, άνέβη είς 24,412 δραχμάς, έν ώ πέ- 
ρυσιν ήτο 16,391-. Αίτιον δέ τής αυςήσεως είναι μέν καί αί συνδρομαί των προσελθόντων 
νέων μελών, αλλά μάλισεα αί μοναδικαί τινών φιλογενών προσφοραί, οίαι αί εξής· ή τοΰ 
εν Πετρουπόλει επιτιμίου τής εταιρίας αντιπροέδρου Δ. Μπεναρδάκη έκ δρ. 3,978,29, 
ήν εισεπράξαμεν εν τούτω τώ έτει, άν καί την άνηγγείλαμεν εν τή περυσινή λογοδοσία, 
καί ή τοΰ αυτοΰ άνδρός έτησίχ συνδρομή εκ δρ. 1 01 5, 20, ή τοΰ έν Βουκουρεστίω ανωνύμου 
ευεργέτου δίς άνά δρ. 600, ή τοΰ εν Βουκουρεστίω Κωνς. Γρ. Σούτσου έκ δρ. 2,000, ή τοΰ 
έν Πετρουπόλει ’ίω. Κοντογιαννάκη έκ δρ. S60, έτι δέ ή ένδεκα άλλων μελών συνδρομή, 
συνδραμόντων άπό 1 00 δρ. έως 200 καί τι προς, ήτις άναβχίνει εις δρ. 1,421, καί 
άλλοι δέ ούκ ολίγοι τών εταίρων έπλήρωσαν πλέον τοΰ κατωτάτου όρου τών 1 5 δρ. ώς 
τοΰτο σημειοΰται έν τώ προσηρτημένω είς τήν έκθεσιν ταύτην ονομαστικώ πάντων τών 
μελών καταλόγω. Είς ταΰτα δέν συμπεριλαμβάνεται τό ποσόν δρ. 765, 76 [00 διά νόμου 
εσχάτως υπό τής Κυβερνήσει»); χορηγηθέν τή εταιρία κατ’ αίτησιν τής έφορίας. Προέρ
χεται δέ τοΰτο έκ πωλήσεως υλικοΰ άχρηστου τή έπιστήμή, τό όποιον έξωρύχθη έκ τών 
παρά τήν Πυργιώτισσαν άνασκαφών έχαρίσθη δέ τή εταιρία καί αύτούσιον τό υλικόν τό έκ 
τής έτέρας τών άνασκαφών τής παρά τον άγιον Δημητρών Κατηοόρη. Δέν συμπεριλαμβά- 
νονται ετι δρ. 622, συνδρομαί τών έν Ιίαλκούττα ρ,ελών, μέλλουσαι νά είσπραχθώσιν
r/ νοσον ου.

Κατά λόγον τών έσόδων ή εφορία ένήργησεν υπέρ τής άρχαιολογίας τά εξής·
Α'. άνασκαφάς. Αί έν Άθήναις προς δυσμάς τής κοινώς λεγομένης πύλης τής άγο- 

ρας παρά τήν έκκλησίαν Παναγίαν Πυργιώτισσαν άνασκαφαί, έξακολουθήσασαι άπό τοΰ 
παρελθόντος άρχαιολογικοΰ έτους μέχρι τής 14 Ίανουαρίου 1 861, άνεστάλησαν τότε, χω
ρίς νά τελεσθή τό όλον έργον κατ’ έφεσιν τών άρχαιολόγων, άνεστάλησαν δέ δι’ ενεργείας 
τών δικαστηρίων, λαβόντων υπ όψιν τούς οίουςδήποτε λόγους ενός τών έχόντων γήπεδα 
παρά τήν άρχαίαν οικοδομήν, τής οποίας τήν διεύθυνσιν ιχνηλάτει ή εταιρία. Ούτω λοιπόν 
μ ή γνωσθέντος έν δλή τή έκτάσει του τοΰ μακροΰ έκείνου καί πολυθύρου οικοδομήματος, 
καί ίδίως άδήλου μένοντος, επί πόσον άπό τοΰ βορείου άκρου προέχει προς δύσιν, βέβαιον 
όνομα νά δοθή είς αυτό δέν είναι εύβουλον, έκρατύνθη όμως έπί πλέον μία παλαιοτέρα ει
κασία περί αυτοΰ, ότι είναι τό Πτολεμαίον γυμνάσιον, περί ής λέγομεν, άφοΰ πρώτον δη- 
λώσωμεν, ποια τινά τοΰ οικοδομήματος μέρη λεπτομερέστερον έγνώσθησαν μετά τήν πε- 
ρυσινήν λογοδοσίαν. Έγνώσθη, ότι ήσαν αί θύραι άκριβώς είκοσι καί μία κατά μήκος τής 
όλης οικοδομής, προς δέ τή μια βάσει κίονος μεγάλου τή παρά τήν νοτιοανατολικήν γωνίαν
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καί ταις άλλαις τέσσαρσι βάσεων θέσε σι, αΐτινες έδήλουν κιονοστοιχίαν ολόκληρον κατά 
μήκος, άνεγνωρίσΟη έτι κα'ι άρχή δευτέρας κιονοστοιχίας, συγκείμενης έκ κιόνων μικρό
τερων κατά εν τρίτον διαστάσεων έμπροσθεν της μείζονος σειράς έν συμμέτρω άποστάσει· 
διότι παρά τον έκ Πεντελησίου λίθου εκείνον όρθοςάτην τδ μαρμάρινον έδαφος άφοΰ έξεπλύθη 
ύπδ πολλών βροχών έδειξε κύκλον τινά, ου τδ εμβαδόν, έτερόχρουν ον της λοιπής έπιφα- 
φανείας, τεκμηριοϊ σαφώς, ότι βάσις ήν επ’ αύτοΰ κίονος, οςτις βεβαίως είχε τούς όμοιους 
του έν ευθεία πρός βορράν γραμμή, ένθα όμως τδ μαρμάρινον έδαφος έκλείπει, άφαιρεθέν- 
των πρόπαλαι των λίθων. Μέχρι δε της δευτέρας ταύτης σειράς ην τδ άπδ του τοίχου του 
πολυθύρου πλάτος της στοάς, αναπεπταμένης πρδς δύσιν, ευθύς δέ μετά τούς κίονας βαθμί
δες έφάνησαν τρεις, άπδ του ορθοστάτου λαμβάνουσαι την αρχήν, και ύπ’ αύτάς αύλάξ τις 
είναι έν λίθω έσκαμμένη έπιμελώς, ήτις πιθανώς παρ’ όλον τδ μήκος των βαθμιδών ουσα 
έξειργασμένη, έχρησίμευεν πρδς υποδοχήν των ύετίων ύδάτων* έτι πρδς τω βορείω άκρω 
τής οικοδομής εις εν των οικημάτων ζητοΰντες έστρωμένον έδαφος, τούτο μέν δεν εύρομεν, 
εις βάθος δέ ικανόν ε’ίδομεν παρά τι φρέαρ, καί πρότερον γινωσκόμενον, οικοδομήν τινα αλ
λόκοτοι καί δυσεξήγητον μετά χωρισμάτων τινών, λοξώς δέ ύπδ τά θεμέλια του άνω 
οικοδομήματος χωρούσαν άπδ βορρά καί δύσεως πρδς νότον καί άνατολάς. Ταΰτα καί εί τι 
άλλο έδειξε σαφέστερον ή άνασκαφή, θέλουσιν ίχνογραφηθή, ώς καί πέρυσιν, ύπδ του άξιο- 
τίμου ημών εταίρου Ίω. Παπαδάκη καί έκδοθή μετά τής έκθεσεως ταύτης πρδς συμπλή- 
ρωσιν του πρώτου σχεδίου (*).

Τών δέ εις μέγα πλήθος άνασκαφεισών ένταΰθα έπιγραφών προέχουσιν ομολογουμένως 
τά περί έφήαοον καί τών κοσμητών αυτών πολλά ψηφίσματα, έξ ών τινά, έκδοθέντα έν τοΐς 
τών ’Αθηνών περιοδ ικοΐς συγγράμμασιν, έκίνησαν ουκ ολίγον τήν περιέργειαν τών άρχαιο- 
λογούντων, ά τε περιέχοντα πολλάς καί ποικίλας ειδήσεις περί τής έν τοΐς προ Χριστού 
ρωμαϊκοΐς χρόνοις διοργανώσεως τών Άθήνησιν έφήβων καί του βίου αύτών, περί θρη
σκευτικών τελετών, καί άλλων τινών, όλως άγνώστων μέχρι τοΰδε έκ τών βιβλίων, ’ιδίως 
δέ έφείλκυσε τήν προσοχήν πολλών ή έν τοΐς ψηφίσμασι τούτοις δίς γινομένη μνεία του 
Πτολεμαίου γυμνασίου καί βιβλιοθήκης έν αύτω. Εις τοΰτο δέ μάλιστα έστήριξάν τινες 
τήν δόξαν, ήν άνωτέρω άνέφερα, ότι τδ οικοδόμημα τοΰτο είναι τδ Πτολεμαίον γυμνάσιον, 
το υπό τών παλαιών Κικέρωνος καί Παυσανίου μνημονευόμενον, καθ’ όσον μάλιστα ο δεύ
τερος τών συγγραφέων τούτων λέγει (1,17,2) ότι τδ Πτολεμαίον ού πολύ άπεϊχε τής 
αγοράς καί ήν πρδς τω Θησείω. Καί είναι μέν άληθές ότι έν τοΐς ψηφίσμασι τοΐς ένταΰθα 
ευρεθεΐσι δέν άνεγνώσθη φράσις λέγουσα διαρρήδην κ καί στήσαι τήν στηλην εν τω ΙΙτο-

0 ’Εν ώ έτυποΟτο ή παρούσα έ'κθεσις έγένετο μικρά άποπειρατήριος άνασκαφή έν τώ βορειοδυτι- 

κΦ της οικοδομής άκρω, καί άνεδειξε καί έκεΐ τάς ζητουμένας τρεις βαθμίδας, έτι δέ καί 3—4 Πεν- 

τελησίου λίθου επιστύλια, τά όποια φαίνεται ότι είναι τής έξωτερας έλάσσονος κιονοστοιχίας, καί 

τέλος ένα λίθον τοϋ εδάφους ϊμήττειον, έφ’ ου διαγινώσκεται τύπος τετραγωνικού ορθοστάτου, αντι

στοιχούντο; έν τω μερει τούτω πρός τον έτερον, τον έν τω νοτιοδυτικω άκρω σωζόμενον.
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λεμαίω,» άλλα το εν αύτοΐς συχνόν a καί στήσαι εν τη αγορά» δεν έφάνη εναντίον εις τούς 
του Παυσανίου λόγους· έπειτα πιθανώτατον έθεωρήθη, ότι ψηφίσματα περί έφηβων τόσον 
πολλά όσα είναι τα εύρεθέντα, δεν μετηνέχθησα; εδώ άλλαχόθεν, άλλ’ εξ άρχής εν προ- 
σήκοντι τοϊς έφήβοις τόπω σταβέντα εν γυμνασίω, τούτω δη τώ Πτολεμαίω, κατέπεσαν 
αυτού μετέπειτα καί νυν άνευρέΟησαν ένωκοδομημένα ώς έτυχε έν ταϊς νεωτέραις έπί των 
ρωμαϊκών χρόνων γενομέναις έκεΐ οχυρωματικαϊς προσοικοδομήσεσι καί ιδίως έν τοΐς θεμέ
λιο ις τού πύργου, έν ω μέχρι χθες καί πρώην ήτο ή έκκλησία ή καλούμενη Παναγία Πυργιώ- 
τισσα. 'Ομολογώ, ότι ή δόξα αυτή έφάνη ευθύς έξ άρχης καί εις έμέ πιθανή, διότι καί ύπό 
άλλου τίνος έτι λόγου ύπεβοηθεϊτό πως, τού ότι, καθ’ ά λέγουσιν, εύρέθη ποτέ έν τή θέσει 
ταύτη εν βάθρον ένεπίγραφον (τό έν C. I. Gr. ύπ’ άριθ. 360 τυπωθεν,) όπερ τινές εφθασαν 
νά συσχετίσωσι προς ένα άνδριάντα, δν είδεν 6 παλαιός Παυσανίας έν τώ Πτολεμαίω γυμνα
σίω· έτι δέ οφείλω νά άναφέρω καί τό έξης· ότι έν ταϊς παρά την ΙΙυργιώτισσαν άνασκα- 
φαΐς εύρέθη καί λιθίνη τις κεφαλή νεανίου, φυσικού μεγέθους, κεκοσμημένη άσυνήθει όλως 
κεφαλοδέσμω, τό όποιον μέρη τινά τής κόμης άφίνει νά διαφαίνωνται. Ταύτην άπεικονισμέ- 
νην ίδών άρχαιολόγος τις τών έν 'Ρώμη, δέχεται ώς όμοιάζουσαν με τήν έκ νομισμάτων 
γνωριζομένην κεφαλήν τού Ίόβα.τού Β\, βασιλέως τής Μαυριτανίας· έπειδή δέ οΰτοςήν συγ
γενής τών Πτολεμαίων, έθεωρήθη πιθανόν, ότι ή εΐκών του έστήθη υπό τών’Αθηναίων έν τώ 
Πτολεμαίω γυμνασίω. \Αλλά δέν ήργησαν νά άναβώσιν εϊς τον νουν μου καί ύποψίαι, άνα- 
λογιζομένου τά εξής· πρώτον ότι τό βάθρον έκεϊνο λέγεται καί άλλου εύρεθέν, δηλ. έν τή 
οικία τού Ξάνθη (*), ήτοι έκεΐ, ένθα ή εταιρία έκαμε τάς δευτέρας τού έτους τούτου άνα- 
σκαφάς, περί ών παρακατιών ομιλώ· έπειτα αί έπιγραφαί αΐ παρά τήν ΙΙυργιώτισσαν εύρε- 
θεΐσαι άναφέρουσιν έτι καί εν Διογένειον, πιθανώς γυμνάσιον, καί μάλιστα τήν υπό ενός τών 
κοσμητών γενομένην έπισκευήν τού καταπεσόντος περιβόλου του· δέν είναι λοιπόν πιθανόν 
ότι ή πρός τιμήν τού κοσμητοΰ τούτου στηθεΐσα στήλη έστήθη έν αύτώ τώ Διογενείω ; αν 
καί τούτο ρητώς έπί τής στήλης δέν λέγεται, άλλά λέγεται έν άγορα, διότι ίσως γενικώς 
ήθέλησαν νά σημάνωσι τήν θέσιν, τό δέ Διογένειον ήδύνατο νά ήναι έν τή άγορα ή παρά τήν 
άγοράν, καί τότε ήθέλομεν έχει έν τοΐς έρειπίοις τής Πυργιωτίσσης τά λείψανα τού Διογε- 
νείου. ’Αλλά προ μικρού έπηυξήθησαν έτι αί ύποψίαι μου, ότε άνέγνων μνημονευόμενου τό 
Πτολεμαίον καί τήν βιβλιοθήκην του καί έν έπιγραφή άλλη, εύρεθείση έν ταϊς άνασκαφαΐς 
ταϊς γενομέναις ύπο τής εταιρίας έν τή ούκ ολίγον άπεχούση θέσει τού αγίου Δημητρίου Κα- 
τηφόρη, ήτοι έπί τού οικοπέδου Ξάνθη. Λοιπόν καί έδώ Πτολεμαίον νά δεχθώμενδιά τήν έπι- 
γραφήν; άλλ’ έν αυτή τή ιδία θέσει τού άγ. Δημητρίου τού Κατηφόρη καί τό Διογένειον πλει- 
ςάκιςάναφέρεται (**), άν καί, ώς θέλει προϊών ό λόγος μου δηλώσει, έκεΐ ούδέν ίχνος παλαιού

(+) ϊδε εισαγωγικήν σημείωσιν τοΰ Boeckh εις τον άρ. 360 του C. I. Gr.
(*"*') Καί μάλιστα σήμερον, 28 Αύγουστου 1861, οτε τυποΰται ή σελίς αυτή, άνεγνώσθη πρώτην 

φοράν διαρρήδην έν ψηφίσματι άνευρεΘέντι fV τή παρά Tor itγtor Arjprjrpior Κατηφόρα θίσπ ή 
φράσις· «καί στήσαι έν τω Διογενείω».
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οικοδομήματος ευρεθη. Τί δε πλέον, και τέμενος Θησέως δυνάμεθα να ζητώμεν εν τή αύτϊ| το·Γ 
άγ.Δημητριουθεσει, ανπροσεςωμεν είςστήλχς νικητών τού άγώνος Θησείων αύ:όθι άνευρε&ε 
σας, εν αις λέγεται, οτι αι στήλχι εντώ τού Θησέως τεμένει άνεστηλώΟησαν. Τούτων λοιπο ί 
ούτως εχοντων, τι άλλο ρητεον, ειμήοτι μάρμαρα διάφορα ένεπίγραφχ μετεκομίζοντο πολλά από 
άλλας εις άλλας θέσεις, ίσως όχι μακράν άπεχούσας, ώς ύλη απλώς οικοδομική, και οτι διά 

νά άποφασίστ) τις νά όνομάσα] !ν οικοδόμημα γομνάσιον, πρέπει πρώτον τδ σχήμα αύτοΰ νά 

είναι έναργώς τδ εις γυμνάσια προσήκον, έπειτα έξ άλλων σαφών ενδείξεων καί όνομα είς 
αύτδ κύριον να δώσα], τδ άπδ του κτίστου· άλλ’ εδώ έρχόμεθα εις τδ δυσχερέστατον τών 
ζητημάτων. Τά παλαιά γυμνάσια, είναι πιθανώτατον καί σχεδδν βέβαιον, οτι είχον σχήμα 
καί διαιρέσεις ποικίλας, ούχί στερεότυπους, ούτως είπειν, ώστε νά είναι εύκολον άναφαινό- 
μενα νΰν τινα ερείπια ευθύς νά τά άναγνωρίζωμεν ώς γυμνασίων, καί εγώ ομολογώ, ότιάνα- 
γνούς κατ’ αύτάς εν τινι περιοδικω συγγράμματι, οτι τά παρά την Πυργιώτισσαν ερείπια 
έμοιάζουσι τά έν 'Ιεραπόλει καί Έφέσω σωζόμενα γυμνάσια, (*) δεν έπείσθην δι* όλου πεοί 
τούτου, άφ’ου παρέβαλα τά σχέδια τών έκεϊ προς τά εδώ ερείπια· διότι τί βλέπσμεν, "Οσον 
μέχρι τούδε τά παρά τήν Πυργιώτισσαν έξεκαθαρίσθησαν, δεικνύουσιν άπλούστατον σχέ- 
διον στοάς μακράς μέ οίκημάτια, ούδέν δέ τών πολλών εκείνων μερών, ά δεικνύουσι τά πο
λυσύνθετα τής 'Ιεραπάλεως καί Εφέσου γυμνάσια· παρατηρηθήτω δ’ ετι καί τούτο, ότι 
κ’ εκείνα τά δύω πλεϊστον όσον διαφέρουσιν άπ’ άλλήλων. "Ωστε εγώ τό γε έμδν μέρος 
επεχω νυν περί του ονόματος τοΰ άποδοτεου είς τήν παρά τήν Πυργιώτισσαν πολύθυρον 

οικοδομήν.
Έν ταΐς άνασκαφαΐς ταύταις καί τεχνιτών αρχαίων όνόματά τινα άγνωστα εύρέθησαν 

καί ’Αττικών αρχόντων επωνύμων πολύ πλείονα, καί λείψανα γλυπτικής τέχνης ούκ ολίγα, έν 
οις εξέχει ή προμνησθεΐσα κεφαλή. Παρά ταύτην συγκρινόμενα τά λοιπά φαίνονται πως ήτ- 
τονος λόγου άξια, οιον κεφαλή τις Σειληνοΰ, φυσικού μεγέθους, μέ τρύπας τινάς ύπέρ 
τδ μέτωπον διά νά έναρμόζηται πιθανώς μετάλλινος στέφανος είς αύτάς, ποΰς κολοσσιαίος 
επί τής πλίνθου, τέχνης λίαν επιμελούς, κορμδς Έρμου μ,ετά κηρυκείου, μεγάλη άνάγλυ- 
πτος προσωπίς, μικρδν Πανδς είδώλιον συρίζοντος καί πολλά τεμάχια άλλα, μάλιστα ένδε · 

δυμένων μορφών.
Πήλινα δέ εύρέθησαν λύχνοι τινές κοινοί, εχοντες τδ πολύ Ιν Α ύποκάτωθεν, καί τινες 

κέραμοι ηγεμόνες ενεπίγραφοι, έργα τέχνης τών 'Ρωμαϊκών χρόνων.

Χαλκά δέ τινα σκεύη μικρά εύρεθέντα δέν είναι πολλής περιεργείας άξια, έκτδς ίσως 
ένδς έν ειδει ίπποποτάμου, καί επιχρυσωμένου ποτέ, νομίσματα δέ χαλκά καί αργυρά ολί
γα άνελέχθησαν, τών Βυζαντινών μάλιστα καί τών Φραγκικών χρόνων.

Καί ταύτα μέν συντόμως τά κατά τήν άνασκαφήν τής Πυργιωτίσσης. Άν οί παροικοΰν- 

τες καί έποικούντες ετι έν τή θέσει εκείνα, ήσαν εύκολώτεροι είς εύλογους διαπραγματεύ- 
•σεις πρδς παραχώρησιν τών άναγκαιούντων είς τάς σκαφάς οικοπέδων των, καί άν ή έται-

— 17 —

(*) ίδε Φιλίστορο; τεύχος 5 καί 7, οελ. 26ο—·267(άρ9ρον Π. Περβάνογλου).
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ρία ή ή κυοέρνησις είχον περισσότερα νά διαθέσωσι χρήματα προς αγοράν αυτών, ή ανα- 
σκαφή αυτή ήθελε περαιωΟή κατ’ ευχήν, και τό μέρος εκείνο τής πόλεως ήθελεν ωραϊσθή 
μεγάλως, άναδεικνυομένου καθ’ ολον το έξαίσιον μήκος του του αρχαίου οικοδομήματος, 

έν χαμηλοτέρω μεν πάντοτε έδάφει, δηλ. τώ άρχαίω τής πόλεως, ώλλ’ επιμελώς κεκα- 
Οαρισμένω καί περιπεφραγμένω· νΰν δέ τά έκεΐ όπως διετέθησαν υπό τής ατελείωτου μ-ει- 
ηάσης άνασκαφής, ομολογητέον ότι είναι ως τά καθ’ Όμηρον οικία τοΰ Πλούτωνος, σμερ- 
δαλέα, εύρώεντα, τά τε στυγέουσι θεοί περ, καί ούχ ήκιστα οι άνθρωποι, έκτος τών ειδικών 
αρχαιολόγων.

Β'. δέ άνασκαφήν έπεχείρησεν ή εφορία τή 16 Ίανουαρίου 1861 ενταύθα πάλιν έν 
ΆΟήναις κατά την υπό τινων όνομασθεϊσαν θέσιν τοΰ νεωτέρου Πρυτανείου, ήτις είναι ώς 
300 βήματα προς άνατολάς τοΰ οκταγώνου πύργου τών ανέμων, ένθα ποτέ ήτο εκκλη
σία τοΰ αγίου Δημητρίου τοΰ Ιίατηφόρη, καί εφαίνετο έκεΐ πλησίον παλαιός τις υπέρ γης 
τοίχος υψηλός, διήκων επί 80 περίπου βήματα άπό βορρά προς νότον καί ποιών μικράν 
καμπήν πρός άνατολάς. Ό τοίχος ουτος, εχων εις τά κάτω μέρη του εύμεγέθεις λίθους 
κατά τινα εύρυθμίαν τεταγμένους καί έντεθειμένον καί διάζωμα, παρείχε κατά πρώτην 
προσβολήν έμφασιν κανονικοΰ τίνος αρχαίου οικοδομήματος, όθεν ίσως καί ώνομάσθη 
«περιέργως ΙΙρυτανείον αλλά προσεκτικώτερον θεωρούμενος, κατεφαίνετο άτάκτως ώκο- 
δομημένος έκ παντοίων μεγάλων λίθων καί πωρίνων καί μαρμάρινων. Επειδή δέ τάς πρός 
δύσιν τοΰ τοίχου τούτου ΐδιωτικάς οικίας είχε προ καιροΰ ή Κυβέρνησις αγοράσει καί κα
τεδαφίσει, έζητήσαμεν καί έδόθη ήμίν ή άδεια ινα άνασκάψωμεν τό μέρος εκείνο καί συν- 
τελέσωμεν, εί δυνατόν, εις γνώσιν τής άληθοΰς τών ερειπίων ονομασίας· διότι εκτός τής άνω 
μνησθείσης τοΰ Πρυτανείου, ήτο καί άλλη έν χρήσει παρά τοϊς εικαστικώς άρχαιολογοΰσιν, 
ή ναοΰ τοΰ Σαράπιδος.

Ευθύς άρξαμένης τής άνασκαφής ταύτης άπεδείχθη έναργώς, ότι ό υπερέχουν έκεϊνος 
τοίχος ήτο συγκείμενος όλος σχεδόν έξ ένεπιγράφων βάθρων αγαλμάτων καί άλλων άρχι- | 
τεκτονικών μελών, καί ήδη έπείθοντο πάντες, ότι δεν ήτο άλλο τι τό κτίσμα τοΰτο, είμ,ή 
όχυοωματικοΰ τίνος τοίχου γραμμή, καί σχεδόν βεβαίως ή έξακολούθησις τοΰ παρά την 
ΙΙυργιώτισσαν, όστις πρώτον μεν άπό τοΰ δυτικοΰ άκρου τής άκροπόλεως άρχόμενος κα
τέρχεται λεληθότως μέχρι τής Πυργιωτίσσης πρός βορραν καί χωρεϊ έτι μέχρι τοΰ άκρου 
τοΰ βορείου τής πολυθύρου οικοδομής, είτα δέ στραφείς έκεΐ πρός άνατολάς, καταφθάνει 
ΰπογείως έν τή γραμμή τής νΰν καλουμένης οδοΰ 'Αδριανοΰ τά όπισθεν τοΰ Μενδρεσέ, έν
θα καί αναφαίνεται έπί μικρόν, πρόβας δ’ έτι πρός άνατολάς ύπογείως, άναοαίνεται έν 
τή οικία τοΰ Χωματιανοΰ, καί άρθείς έκεΐ εις ύψος 5 περίπου μέτρων, κάμπτει προς νότον καί 
τήν βορειοανατολικήν άκραν τής άκροπόλεως, έξαφανίζεται δέ μετ’ ολίγον εισχωρήσας εις 
την αυλήν τοΰ Γάσπαρη. Ούτω γνωσθέντος τοΰ πράγματος, άπεφασίσθη ή κατεδάφισις τοΰ 
τοίχου, ίνα λάοωμεν γνώσιν τών έν αυτώ εις πλήθος μέγα ένωκοδομημένων ένεπιγρά
σων λίθων καί ίδωμεν, άν κάτω τουλάχιστον εις τό βάθος εύρεθώσι θεμέλια άλλα κανο
νικά άρχαιοτέρας οικοδομής. Ευτυχώς, αο ου κατηδαφίοθη τό τή Κυβερνήσει άνήκον
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ιερός, καί προέοημεν προς το προσεχές, έφ’ ού εϊχεν ο κ. Γάσπαρης προ3ζ.ρ-ΐοομ~ιχ 
οΰ άνατολικοΰ μέρους δωμάτιά τινα, δεν άπηντήσαμεν ουδέν εμποδιον διότι πολύ ευ

εκ

τοΰ ανατολικού μέρους δωμάτιά τινα, δεν άπηντήσαμεν ούοεν εμποδιον διότι πολύ εϋγ-. 
νώς συνήνεσεν ο ιδιοκτήτη; εις την κατεδαφίσω, παραχωρήσας τή εταιρία και ει τι ήθολε / 
ευρεθή γλυπτόν ή ένεπίγραφον έν τώ τοίχω· ή δέ έφορία προσωμολόγησΐν αυτώ ασμ^νω., 
•τήν ανοικοδομήσω πάλιν έτεροίου τοίχου επί τής αυτής Οεσεως, αναγκαίου πάντως εις τά 

όπισθεν οικήματα, καί ουτω προέοη τδ εργον.

Λέγομεν νυν, τί ευρεθη έν ταϊς σκαφαΐς, αίτινες παρετάΟησαν μέχρι τής 23 Μαιου, οτε 

εκρίθη πρέπον νά άνασταλώσιν ένεκα τοΰ έπελθόντος καύσωνας.
Έπί μέτρα περίπου 10 άπδ του τοίχου προς δυσμάς, γενομένης σκαφής εις βάθος 4 

καί ο μέτρων μέχρις ου έφάνη κιμωλία γή είς πολλά μέρη καί πλησιεστατα τω τοιχω 
καί μακρότερον αύτοΰ, δεν εύρέθησαν ούδενδς κανονικού οικοδομήματος θεμ,έλια, άλλ 
ο τοίχος έοάνη ών παχύτερος κάτω καί περιέχων γόμον παντοίων γλυπτών καί αρχι
τεκτονικών λειψάνων. Καί έκ μέν τών^άνωτέρων στοιβάδων του άνεσύρθησαν ογκωδέστατα 

βάθρα ενεπίγραφα, δηλοΰντα τιμηθέντας άνδρας διαφόρους, άλλαχόθεν ήμϊν άγνωστους, 
άκμάσαντας δέ έν τοΐς Μακεδονικοΐς καί 'Ρωμαικοΐς χρόνοις, ώς έκ τοΰ σχήματος των 
γραμμάτων έξήχΟη τοΰτο· παλαιότεραι δέ των καλλιόνων τής Ελλάδος χρόνων έπιγρα- 
φαί μόλις 5—6 εύρέθησαν, πλήν ικανώς σπουδαιαι. Κατωτέρω δέ ήσαν ώς έπί τδ πολύ στή- 
λαι πλακώδεις, έχουσαι μακροτάτας άναγραφάς έφήοων καί των γυμνασιακών αυτών αρ
χόντων, ών ούκ όλίγαι καί μέ ανάγλυφα κεκοσμημέναι, παριστάνοντα ή τάς άμιλλας των 
έφήοων τάς άγωνιστικάς, ή την στέψιν των κοσμητών αυτών, ή καί τά δύω συνάμα. Των 
πολυπληθών στηλών τούτων όλίγαι μέν φαίνονται τοΰ ά. μ. X. αίώνος, αί πολύ πλείονες 

δέ είναι τοΰ β'. ιδίως δέ των χρόνων τοΰ 'Αδρίανοΰ καί τών Άντωνίνων, τινές δέ καί είς τδν 
γ'. αιώνα καταβαίνουσι (*). Καί ή μέν τέχνη τών αναγλύφων τών έπί τών στηλών είναι πολύ 
ταπεινή βεβαίως, άλλ’αί άναγραφαί αύταί είναι περιεργόταται. Καθώς δέ τά έν τή Πυργιω- 
τίσση άνασκαφέντα ψηφίσματα τδν παλαιότερον βίον τών Άθήνησιν έφήοων διεφώτισαν, δηλ. 

τών μικρδν π. Χρ. χρόνων, ούτως αϋται τδν νεώτερον, ούχί μέν περιγραφικώς, άλλ’ ονο
μαστικούς τδ πλεΐστον καί υπαινικτικούς διαφωτίζουσιν ικανώς, καί άρχόντων επωνύμων 
πολλά νέα ονόματα πάρέχουσιν. Εύρέθησαν όμως καί 4 ή 5 στήλαι, αίτινες εχουσι ψηφί

σματα τοΰ παλαιοτέρου είδους, διαλαμβάνοντα περιεργότατά τινα περί αγωνοθετών, ώς καί 
ειδήσεις τινάς τοπογραφικάς καί περί τής έσωτερικής τών πολιτικών συνεδρίων διαρρυθμί- 
οεως. Τδ δέ σημαντικώτερον ίσως, εύρομεν αυτόθι καί υπέρ τούς 3D Έρμα; τής λεγομένης 
τετραγώνου έργασίας ένεπιγράφους πάντας καί είς τιμήν κοσμητών ιδρυμένους· έπειδή δέ 
συτοι μέν εύρέθησαν άκέφαλοι, παρ’αυτούς δέ κεφαλαί 34, μεγέθους άναλογοΰντος έν 
γένει προς τούς λαιμούς τών Έρμών, πιθανώτατον είναι καί σχεδδν βέβαιον, ότι εχομεν 
έν αύταϊς τάς εικόνας τών κοσμητών ολοκλήρου σειράς ένιαυτών έκ τών μέσων τοΰ β’. μ. λ.

( ; Τουλάχιστον έν μια βλεπομεν μνημονευόμενου τον αγώνα Γορδιάνεια, οσπ; τ’ όνομα εχει απ»
^ ^ ^ ΟΧ/ \ ^

ενε; τών τριών Ινα,σαρών τών αρξαντων περί τά 249 μ X.
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αίώνος. Δοκιμή άκριβής του να προσαρμοσθή τις των κεφαλών εις σώμα. Έρμου δεν έγένε- 
το είσέτι* διότι δεν ήτο καί πολύ εύκολον το πράγμα· απαιτείται να προηγηθή ή αρμόδια 

αυτών τοποθέτησις και ή καΟάριοίς των από τής σκληρώς έπικεκολλημένης αύτοϊς άμμοχο - 

νιας και τών κεράμων. Μέλλει δέ πάντως νά γίντ) μετ’ου πολύ και το έργου τούτο, και 
τότε θέλομεν γνωρίσει τούς άνδρας εκείνους όνομαστί. Τούτων τινές εχουσι μάλα εκφρα
στικούς χαρακτήρας, και ρητέον, ότι οί ποιήσαντες τάς εικόνας των δεν ήσαν αξιοκαταφρόνη

τοι τεχνϊται· αλλά τό μάλλον ευχάριστου είναι, ότι αί κεφαλαί αύται είναι σωόταται, ολί
γων εξαιρούμενων, καί περί τούτου επέρχεται μοι νά ε’ίπω, ότι δεν. φαίνεται ποσώς ή αποκοπή 
αυτών γενομένη μετά οργής ή αδιαφορίας. Τό δέ εναντίον αν είπτ) τις, μάλλον Θά αλη
θεύσει· ότι μετά προσοχής πολλής καί έπιτηδειότητος χειρικής άποτμηθείσαι, μια ίσως 
μόνη βαρεία πληγή, έναπετέθησαν προμηθώς’ εν τή ταχοδομία αί γεραραί αύται κεφα

λαί. ΤΙ,ανάγκη ίσως ή κραταιά, επικειμένου φόβου εισβολής βαρβάρων (έστω περί τούς 
χρόνους Ούαλεριανοΰ Καίσαρος, ώς καί πέρυσιν είπομεν) ήνάγκασε τούς’Αθηναίους νά 
περιφράξωσι διά τάχους στενοτέριρ τινί περιβόλω τήν πόλιν των, καί τότε χρήσιν ποιησάμε- 
νοι τών προστυχόντων μ,νημείων καί οίκοδομών, έγκατέΟαψαν μέν προς άλλοις πολλοις 
καί ταΰτα τής γλυπτικής τά έργα, άπέδειξαν όμως διά τής προμηΟοΰς αυτών ένθέσεως 
καί τό ουδόλως βανδαλικόν αυτών ήθος. Τοΰτ’ αυτό, στοργήν ευλαβή προς τά τής τέχνης 

παρετήρησαν καί άλλοι πρό ημών είς άνασκαφάς έπιστατήσαντες έν ΆΘήναις, καί ημείς 
αυτοί ένταύΘά τε καί παρά τήν Πυργιώτισσαν, διότι καί ή κεφαλή εκείνη ή νομιζομένη του 
Ίόβα, περί ής πρό μικρού Ιλεγον, εύρέθη μάλα προμηθώς εν τινι κοιλώματι στερεω- 
τάτου τοίχου εντεθειμένη. Ενταύθα άναγκαΐον κρίνω νά είπω μίαν λέξιν περί τού εν ταύτ/j 
τή θέσει έναπομένοντος έργου τών μεΟ’ ημάς έφορων. Εύκταιον είναι νά χωρήστ] ή σκα- 
οή καί προς βορράν μέν, παρακολουθούσα τον ετι ύπερέχοντα τής γης τοίχον, μάλιστα δέ 
προς νότον καί άνατολάς, ένθα τά θεμέλια προφαίνουσι πολλούς λίθους γλυπτούς καί 
ένεπιγράφους. Τότε ίσως θέλομεν μάθει, προστιθεμένων ταις ήδη πολλαΐς εύρεθεί- 
σαίς έπιγραφαϊς καί άλλων, τί ποτέ ήν τό έν αύταϊς ούχί άπαξ, αλλά πλεονάκις 
μνημονευόμενου Διογένειον, καί άν ή θέσις του ήν ένταύθα μάλλον, ή παρά τή Πυργιω- 
τίσση (*).

Είς τήν άνασκαφήν ταύτην εύρέθησαν καί τεμάχια γλυπτικής πολλά, μάλιστα μορφής 
τίνος ανδρικής πλέον ή φυσικού μεγέθους, ήτις ήτο είς ούχί ήρεμου στάσιν παρεσταμένη* 
δέν εϊξεύρομεν άν πάντα τά μέλη αυτής εύρεθώσιν ετι δύω έπί βάθρων ανάγλυφα, ών 
τό εν έχει τρίποδας, ίσως ον χορηγικόν ανάθημα, τό δέ καλώς έξειργασμένα ζεύγη ίππων 
πλείονα καί άνά ενα άνδρα έφεστώτα· ετι παντοϊα μικρά αρχαία, τά όποια πάντα έπι- 
μελώς συνήχθησαν, άν καί ολίγης έν γένει αξίας, καί δή καί νομίσματα χαλκά περί 
τά 75 καί 2—3 αργυρά, τά πλεΐστα Βυζαντινά καί Φραγκικά.

Έδαπανήθησαν δέ είς τάς δύω ομοΰ άνασκαφάς κατά τό ένιαύσιον διάστημα δρ. 11,302.
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;(*) ίδέ καί τήν όπίσω έν σελ. 16 δευτέραν σημειωσιν.
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Εις τό ποσόν τούτο συμπεριλαμβάνεται καί το δοθέν εις έπισκευάς και ανοικοδομήσεις αυ
τόθι γενομένας, ώς και τό Οι’ αγοράν μηχανών τινών και σκευών ξύλινων τε και σιδηρών, 
χρησιμευσόντων κα'ι εις τούς μεθ’ ημάς. Ή δαπάνη αύτη ουδόλως είναι δυσανάλογος προς 
τά έκ τών άνασκαφών κερδηθέντα· διότι αι μέν άναφανεισαι έπιγραφαί είναι ομολογουμένως 
ανεκτίμητοι, αί δέ εικόνες τών κοσμητών καί τά εφηβικά ανάγλυφα. Θεωρούμενα έμου ως 
συλλογή έργων τέχνης μιας ώρισμένης εποχής, μεγάλως και αυτά πρέπει νά τιμηΘώσι.

Καί έκτος τών Αθηνών άνασκαφήν γενομένην ενεργεία τής εταιρίας ήΟέλομεν έχει νά 
σάς άναφέρωμεν εφέτος, εάν ή τέλεσις τοιοΰτων έργων έν ταϊς έπαρχίαις ήτο εύκολος, 
άλλ’ είναι δυσκολωτάτη, ϊνα μή ε’ίπω αδύνατος, μάλιστα, ώς φαίνεται, ένεκα έλλείψεως 
άνδρών ειδικής ίκανότητος, ούχί δέ τόσω τών χρηματικών μέσων. "ΟΘεν όπως ή προ διε
τίας. άγγελθεΐσα ύμϊν άνασκαφή παρά τό παλαιόν Μεθύδριον τής ’Αρκαδίας εμεινεν άνε- 
νέργητος, ούτω καί άλλη έν τή ’Αρκαδία πάλιν, παρά την Τεγέαν, προταΟεϊσα εις την 
εταιρίαν άνασκαφή κατά μήνα Αύγουστον του παρελθόντος έτους μετά πολλοΰ, ώς έφαίνετο, 
ζήλου τών προτεινάντων, δεν έτελέσθη ποσώς, αν και ή εφορία έσπευσε τό καθ’ έαυτήν νά 
τήν διευκολύνω υποσχέσει χρηματικής, χορηγίας καί διορισμώ επιτροπής καταλλήλου, μελ- 
λούσης νά έπιστατήσρ· άλλ’ ούδέν ένεργήθη, μετατεθέντος μεν αλλαχού ενός τών επιτρό
πων τής εταιρίας, όντος καθηγητοΰ έν Τριπόλει, μετά δέ τήν άντικατάστασιν αυτοΰ δι’ άλ
λου έπιτρόπου, έπελθόντων άλλων κωλυμάτων, ά περιττόν νά έκθέσ/)τις.

Άλλ’ όμως μικρόν τι τοιοΰτο εργον έγένετο ούχί έν ταϊς έπαρχίαις μακράν, άλλ’ έν τοΐς 
προθύροις τών’Αθηνών, έν Π ει ραιε ϊ, ένθα ή έφορία κρίνασα καλόν νά άνορύξγ τάφους 
αρχαίους έπ’ έλπίδι εύρέσεως αγγείων, ήδυνήθη νά επιτύχα καί έμπειρον τών τοιούτων 
σκαφών άνθρωπον έπί αμοιβή καί ένα τών εταίρων έπιστήμονα καί πρόθυμων αφιλοκερδώς νά 

έπιστατήστ) του έργου, τον κ. Π. Βερβάνογλουν καί ούτως επί εικσσιν ημέρας άνοιχθέντων 
τάφων περί τούς 70, εύρέθησάν τινα πήλινα αγγεία, άλλ’ ολίγα μέ γραφάέ, καί έπιγραφαί 
τινές έπιτύμβιαι, έτι δέ τρία κομ,ψά αλαβάστρινα μικρά άγγεϊα μετά τών ύποφιαλίων των, 

τό δέ περιεργότατον ίσως, μικρά στρογγύλα τυπάρια λευκής τίνος άργιλλώδους μάζης, 
τον άριθμόν 1 4, τά οποία, ή ώς λευκόν έντριμμ,α τοΰ προσώπου έχρησίμευαν, ή ώς σμη- 
στική ύλη, σαπώνιον καί ψιμμυθίου δέ έρυθροΰ εύρέθησάν ολίγα λείψανα έν άλλω τάφω, 

ώς καί κάτοπτρά τινα χαλκά μικρά καί άπλούστατα. Καί αύτη μέν ή σκαφή ώς δοκίμιον 
μείζονος άλλης τοιαύτης καί εύτυχεστέρας, καλόν ότι έγινεν (*)·

Επισκευήν δέ τινα ή περιποίησιν άρχαίου μ,νημείου μόλις εχομεν νά σάς άναφέ- 
ρωμεν μίαν τον χώρον τον περί τήν Κασταλίαν πηγήν τήν έν Δελφοϊς μ,αθοΰσα ή έφο

ρία ότι έχει άνάγκην καθάρσεως καί περιφράξεως, παρέσχε χορηγίαν τινά χρηματικήν, καί 
έγένετό τις περιποίησις τοΰ σεμνού έκείνου λειψάνου τής αρχαιότητες, άλλά άτελής, ώς 
έπληροφορήθημεν, παρά του έκεϊθεν άρτίως έπιστρέψαντος γενικού τών άρχαιοτήτων τοΰ 

κράτους έφορου, καί πρέπει τι έπιμελέστερον νά έπιχειρηθή.
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ί*) Λεπτομέρειας τινάς περί ταύτης εδωκεν ρ κ. Περβάνογλους έν τώ 11 τεύχει τοΰ Φιλιστορος.
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Εις to είδος των τοιούτων επιμελειών υπάγεται και τό εξής· δύω ογκώδη μάρμαρα, τα 
οποία εκείντο προ ετών έμπροσθεν του ενταύθα ναοΰ τής αγίας Ειρήνης και ήσαν έκεϊ με- 
τενηνεγμένα έκ τών περί το Ό λ u μ π ί ε ι ο ν τόπων, καί ιδίως έκ των θεμελίων τής ποτέ 
εκκλησίας του άγ. Υωάννου, ϊνα ίσως ένοικοοομηθώσιν εις τά κωδωνοστάσια, άφ’ ού άπέφυ- 
γον την τύχην ταύτην τότε, προνοία φιλάρχαιου τίνος άνδρός, ήρθησαν έκεΐθεν επιμελείχ 

τής εφορίας καί άπετέθησαν πάλιν παράτα άδελφά ερείπια.

Διενοήθη δε καί ή καθ’ ημάς, ώς άπειράκις καί αί προ ημών έφορίαι, να έπιμεληθή καί το 
χαριέστατον μέν, τόσον δε δυσπραγοϋν μνημειον τοΰ Λυσικράτους , καί διασκεφθεισα δίς 
καί τρις έπείσθη, ότι ήδύνατο άνευ σπουδαίων κωλυμάτων έκ μέρους τών ισχυριζομένων ότι 

αυτού κυριότητας δικαιώματα ξένων μοναχών, νά επιχείρησα) τινά κάθαρσιν καί 
έπιπέδωσιν τών περί αυτό τόπων καί άσφάλισιν πρέπουσαν, άλλ’ άνεχαιτίσθη πάλιν, άφοΰ 

ένόησεν, οτι ανάγκη νά περιμείνωμεν την κύρωσιν τού γενικού σχεδίου τής πόλεως, καθ’ δ 
μέλλει νά διαρρυθμισθή καί ή πλατεία εκείνη.

Έκδοσίντινα ή επιγραφών ή άλλων μνημείων τής τέχνης, γενομένην δαπάνη τής 
εταιρίας, δεν εχει νά άναγγείλη εφέτος ή εφορία.

Τώρα δέ έρχομαι επί τά τοΰ Μουσείου τής εταιρίας. Τό εργον τής αυξήσεως τής 
αρχαιολογικής ημών συλλογής έπεδιώχθη συντονώτερον κατά τό ήδη παρελθόν έτος, καί 
νυν δυνάμεθα νά εϊπωμεν, ότι έπληρώθη τό έν τώ πανεπιστήμιο παραχωρηθέν τή εταιρία 
Θεατροειδές άκροατήριον, ώς καί ό προ αυτού διάδρομος.. Τριπλής δέ προελεύσεως είναι 
τά έν αύτώ άρχαϊα, έκ δωρεών, έξ άγορών καί έξ άνασκαφών τής εταιρίας. Έ φιλ ο τι μ ή
θη σαν πολλοί τών ομογενών καί κατά τό έτος τούτο νά προσενέγκωσι πολλά τή εται
ρία αρχαία, προς ους ευγνωμονούσα ή εφορία έδημοσίευσεν έκάστοτε διά τών εφημερίδων 
τά όνόματά των, αύτό δέ τούτο καί έν προσηρτημένω ταύτη τή εκθέσει καταλόγω ποιεί. Έξ 
άυτοΰ θέλει φανν^νότι καί έκ τοΰ εξωτερικού τινές Ινθυμήθησαν την εταιρίαν. Ήγορά- 
σθησαν δέ αντί δρ. 3,738 πολλά παρά διαφόρων άρχαϊα, εν οίς καί τινα ουκ ευκαταφρό
νητα καί οία νά διαπρέψωσιν εις τό ποτέ οϊκοδομηθησόμενον εθνικόν έν Άθήναις Μου- 
σεΐον αλλά καί άν τώρα τά διαπρεπή έν τοϊς άγορασθεΐσι δέν είναι πολλά, ελπίς είναι τώ 
χρόνω νά γίνωσι πλείονα. Τά θαυμαζόμενα διά τον καλλιτεχνικόν πλούτον των Μουσεία 
τής Ευρώπης, άς ένθυμηθώμεν, ότι έν διαστήματι τεσσάρων όλων αιώνων τοιαΰτα έγένον- 
το· τινά δέ καί ετι παλαιοτέραν έχουσι την άρχήν. 'Ημείς δέ δυνατόν είπεΐν, ότι χθές ήρ- 
ξάμεθα περιζητεϊν αρχαία. Έπρόκειτο δέ μάλιστα σκοπός νά γνωρισθή υπό τών πολλών ή 
εταιρία ώς αγοραστής, καί τούτο μέχρι τίνος έπιτευχθέν, άναστέλλει οπωσοΰν την εις τους 
αλλοδαπούς άπεμπόλησιν τών προγονικών κειμηλίων. Ήδη καί έν ταϊς έκτος τών ’Αθη
νών άγοραΐς έγένοντο παρά τής έφορίας προμηθεύσεις τινές αρχαίων, οίον έν ΙΙειραιεϊ, 
Σαλαμινι, Μήλω, 'Υπάτη, Τριπόλει, έσχάτως δέ καί έν Άϊδινίω τής έλάσσονος ’Ασίας.

Καί τά έκ των άνασκαφών δέ είναι έν πολλοϊς αξιόλογα, τινά δέ καί μοναδικά εις τό 
είδος των, ών τάς λεπτομέρειας δέν είναι τοΰ παρόντος καιρού νά λέγω. Έν γένει δέ περί 

ποιότητος τών τού Μουσείου ημών αρχαίων ρητέον, ότι διά τό περίεργον αυτών μάλλον
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καί το σπάνιον και το δυσεξήγητου διακρίνονται, η διά την εξωτερικήν αυτών έπιπρέπειαν 
και τδ κάλλος, εΐδικώτερον δέ αναφέρω δτι τά δίαφορόσχημα εκείνα πήλινα σωμάτια, 
τά όλως ακατονόμαστα επί τοΰ παρόντος, έπί το ποικιλώτερον έπληθύνθησαν, ώστε όπερ 
είπα πέρυσιν, ότι κατά ταΰτα ύπερτεροΰμεν πάντα τά Μουσεία τής Ευρώπης, πολύ δίκαιό - 
τερον νΰν δύναται νά ρηθή· περιμένουσι δέ ταΰτα υπομονητικούς αυτών σπουδαστάς και έρ- 
μηνευτάς προς διαφώτισιν του ιδιωτικού μάλιστα βίου τών αρχαίων· ιδίως δέ μνημονεύω, 
ότι εις τάς ένεπιγράφους αμφορέων λαβάς, τάς ύπερβαινούσας ήδη τάς 3 χιλιάδας, προσε- 
τέΟη προς ταΐς τών Κνιδίων, 'Ροδίων καί Θασίων ετι καί μία τών Κολοφωνίων, νυν πρώ
τον γνωσθεϊσα.

'Ομοίως καί ή τών εξ οπτής γής μορφών συλλογή έπλουτίσθη, έν ή έξέχουσι τρεις καλαί 
καί σπανίου μεγέθους μορφαί σώζουσαι πάνυ ζωηρά καί ποικίλα χρώματα, εκ τάφων έξαχθεϊ- 
σαί τής Αίγίνης, καί μία εκ Κρήτης κεφαλή ΙΙάριδος μέ πίλον Φρύγιον κυανοΰν καί κό
μην έπίχρυσον.

'Ωσαύτως καί τά χ α λ κ α σκεύη ηύξησαν, έν οις διακρίνεται ζώνη τις στρατιωτική έκ 
βοιωτίας, ζεύγος πέδιλων έξ Άργολίδος, άμφότερα λίαν έντεχνα, καί Ιν ήλιαστικόν γραμ
ματέων.

Καί τά μ ο λ ύ β δ ι ν α δέ ηύξησαν μεγάλως. Τούτων ιδίως κρίνω μνημονευτεί,ά. στενόμα
κρα τινα έλασμάτια μέ ονόματα κύρια έγκεχαραγμένα εν τοΐς πάνυ άρχαίοις Έλλ. χρόνοις, 
προερχόμενα έξ Εύβοιας (*)* βλ τά σταθμά τά σεσημασμένα, ών αξιόλογος έσχηματίσθη 
συλλογή άπό τετράμνου καί κατωτέρω, ήτις ένουμένη μετά τών έκ λίθου καί πηλοΰ βεβαιω
μένων τοΰ Μουσείου σταθμών, είναι δίκαιον νά απασχολήσει άνδρας ειδικώς περί τήν άρ- 

χαίαν μ,ετρολογίαν ασχολούμενους. Έτι ηύξησαν πολύ καί οί νομισματοειδεΐςέκεΐ- 
νοιμολύβδινοι τύποι, ών τήν κυρίαν χρήσιν δέν γνωρίζομεν μέν, βλέπομεν δέ, ότι ώς 
επί τό πλεϊστον όντες τών καλών τής ελληνικής τέχνης χρόνων, παρέχουσι παραστάσεις 
περιεργοτάτας, συνήθως επί τοΰ ενός μόνου προσώπου, ενίοτε δέ καί επί τοΰ άλλου, πα
ρεμφερείς πολλάκις προς τάς επί νομισμάτων, ουδέποτε δέ όλως ομοίας, ελλιπείς δέ ιδίως 
κατά γράμματα, ώστε νά μή δυναταί τις νά είπε), ότι είναι τύποι νομισμάτων τής δείνα ή 
δείνα πόλεως, καί απορώ τή άληθεία, πώς επί τοσοΰτον ήμέλησαν τούς τύπους τούτους οί 
τών καθ’ ημάς χρόνων αρχαιολόγοι, ενώ περί σφραγιδόλιθων, πολλάκις καί μηδαμινών 
τόσα γράφουσιν· έχει δέ τό Μουσεΐον καί ουκ όλίγας διπλωμάτων Βυζαντινών μολυοδίνας 
σφραγίδας.

Τά ιδίως νομίσμ ατα έπληθύνθησαν καί αυτά, τά τε χαλκά καί τά αργυρά, καί τών 
μέν χαλκών ο αριθμός άνέβη εις 6270, τών δέ αργυρών εις 290· άπερ ομολογητέον ότι καθ’ 
όλου θεωρούμενα δέν είναι εκλεκτά. Προέρχονται δέ έκ δωρεών τό πλεϊστον, διότι δέν έπε- 
τηδεύθη ή έφορία τήν αγοράν νομισμάτων διά πολλούς λόγους. Έν τούτοις εις τό πολύ πλή
θος δυνατόν νά όπάρχωσιν όχι ολίγα λόγου άξια. "Οσον δέ άφοσιώσεως ένεκα απέκτησε καί

(*) ίδε περί τούτων Αθήναν τής 10 Σεπτεμβρ. 1860.
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τέσααρα χρυσά κοσμήματα το Μουσείου, έδωρήθησαν δε εις αυτό και τρία τη; αυτής ύλης 
φύλλα λεπτά στεφάνου, έκ τάφου Δηλίου προερχόμενα.

Περί των λίθινων τής γλυπτικής έργων άναφέρω, ότι πρός τισιν άναγλύφοις τής καλής 
εποχής, άτινα έκόσμουν ποτέ το άνω μέρος ψηφισμάτων ’Αττικών καί πρός άλλοις τισίν 
Ιπιτυμβίοις άναγλύφοις καί πολύ πλειοτέροις κορμοϊς αγαλμάτων καί κεφαλαϊς, μνείας ά
ξιου είναι καί εν σύμπλεγμα Πανός καί Έρωτος άφιπταμένου, έργον των 'Ρωμαϊκών χρόνων, 

έν Μήλω εύρεθέν πρός τώ εκεί θεάτρω.
Τά δέ πήλινα αγγεία, συμποσούμενα εις 85ο, παρέχουσι ποικίλα σχήματα. Τούτων 

τα 60 μόνον έχουσι γραφάς κατά τό μάλλον καί ήττον περιέργους, καί 4 σώζουσι λεί
ψανα χρυσώσεως, λόγου δέ μάλιστα άξια διά τάς άρχαϊκάς γραφάς των καί έπιγραφάς 
προσεγένοντο άρτίως δύω μικρά αγγεία, εν έκ Νάξου, εχον ένα έφιππον καί ενα πεζόν 
μετά δύω ζώων, ενός άετοΰ καί ενός λαγωοΰ, καί επιγραφών ίπποβάτας, ιπόστρο- 

φ ο ς (*), καί εν εκ Πελοποννήσου, δπερ έχει τον μύθον τοΰ Τρωίλου καί τής Πολυξένης, 
κατά τον άρχαίον ρυθμόν έξειργασμένον καί έπιγεγραμμένα τά ονόματα Πριάμου, Τρωίλου, 
Άχιλλέως καί δύω'ίππων Ξάνθου καί Σόβα καί τό Τιμωνίδας μ’ έγραφε. ’Αλλά περί των 
λίθινων γλυπτών καί τών αγγείων άρκοΰμαι εις ολίγα, επειδή καί παρ’ άλλων φοιτώντων 
εις τό Μουσείου τής εταιρίας έγράφησαν καί γράφονται τά προσήκοντα εν περιοδικοί; συγ- 
γράμμασι, τοΰτο δέ μόνον έτι λέγω, ότι ταΰτα τά τής εταιρίας αγγεία, ένούμενα ποτέ 
μ,ετά τών έν τή δημοσία βιβλιοθήκη καί έν τή 'Ακροπόλει καί έν τώ Θησείω διατηρουμέ- 
νων, θέλουν παράσχει έννοιαν καθολικήν τών Έλλαδικών αγγείων καί διαφωτίσει τήν αυ
τών σχέσιν πρός τά απειράριθμα Ίταλιωτικά, ήτις εΐσέτι δέν διευκρινήθη αρκούντως.

Τώνυαλίνων άγγείων ή συλλογή έμεινε κατά τό έτος τοΰτο σχεδόν στάσιμος. Έν 
τοΐς 30 εκ τής ύλης ταύτης άγγείοις 5 μόνον διάφορα σχήματα παρουσιάζονται, εν δέ 
ποικιλόχρουν ήθελεν είναι άξιου λόγου, άν ήτο σώον.

Περί δέ τοΰ πλήθους τών έπιγραφών ημών, τών ου μόνον έξ άνασκαφών, αλλά καί έξ 
αγοράς καί δωρεών προερχομένων, δύο τινά μόνον λέγω, ότι έπί έτη ολόκληρα θέλουσι 
παρέχει έργον έπίπονον μεν, άλλά καί συνάμα ευχάριστου εις τούς άρχαιολογοΰντας· τό
σον είναι πολλαί· καί ότι έν αύταϊς ύπάρχουσι καί ούκ ολίγα», τών πρώην έκδεδομένων 
ούκ ακριβώς ή έλλιπώς, συνηθροισμέναι δέ έκ τής διασποράς αυτών κατά τινα καλήν τύ
χην, όπως τις ού προσεδόκα, ίνα χρησιμεύσωσιν εις έπανόρθωσιν τών ούκ όρθώς περί αυτών 
γεγραμμένων, όπερ σπουδαιότατου.

Τών άνω είρημένων αρχαίων κατάλογος, ομολογώ, ως καί πέρυσιν, ότι δέν άπετελέ- 
σθ/), είναι δέ έν τώ γίνεσθαι* σημείωσις όμως αυτών, έπωσοΰν έπαρκής, εύρίσκεται έν 
τοίς πρακτικοί;. Τήν δέ μελέτην τών αρχαίων εις πάντα; έλευθερίως διευκόλυνεν ή έφο- 

ρία, όσον ήτο δυνατόν νά γίνη τοΰτο έπί τοΰ παρόντος, έρίσασα δίς τής εβδομάδος νά είναι

(*) Αύτο εκείνο οπερ έν C. I. Gr. άρ. 7380 b, έςεδόΟη, όρθότερον δε έν τώ βιβλία» τοΟ Ο. lahn, 
Vasensammlung Konig Ludwigs, σελ. CXLY1I.
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ίνοικτόν τό Μουσεΐον τής εταιρίας (*), άλλά τοΰτο μέν δύναται εις το μέλλον και εύρύτε 
ρον και σκοπιμώτερον να κχνονισθή, όταν λγιφθόάοι τα άνχγκχια μέτρα τή; δεούσης εν χιό 
Μουσείω έπιτηρήσεως, τα όποια χώρα και διά την ανεπάρκειαν των μέσων και δι’ άλλα 

αίτια δεν είναι ακόμη ευκολον νά κχνονισθώσι.

'Αλλά τίς ήμιν θεραπεύσει την άλλην εκείνην ένδειαν και ελλειψιν την μεγάλην, την τοΰ 
τύπου; "Οπως διά τά του δημοσίου αρχαία, ούτω καί διά τά της εταιρίας δεν υπάρχει δυ
στυχώς τόπος επαρκής καί προσφυής, καί ή προσδοκία τοΰ δαπάνη του Δ. Μπεναρδάκη οί- 
κοδομηθησομένου Μουσείου είναι μεν παρηγοριά τις εν τή αμηχανία ταυτη των αρχαιολό
γων, αλλά δεν θεραπεύει τίποτε· ή δέ άπό έτους εις έτος άναβολή τής οίκοδομήσεώς τοι 
θελει βιάσει τήν εταιρίαν προσεχώς εις άλλο θεραπείας μέσον νά προσφύγη, το όποιον καί 
δαπανηρόν είς αύτήν θά είναι καί τάς άνάγκας τής αρχαιολογίας δεν θά ικανοποιεί, εις ένοι- 
κίασιν δηλ. ιδιωτικής οικοδομής. Έγενετο μέν παρά τής εφορίας αΐτησις προς το ύπουρ- 
γεΐον, ϊνα παραχωρηθώσι τή εταιρία έπί χρήσει τοιαύτη οί υπόγειοι χώροι τοΰ Βαρβα- 
ζείου, αλλά πρώτον μέν άγνοοΰμεν, άν ή Ιίυβέρνησις συγχώρηση τοΰτο, έπειτα καί αν το 
συγχώρηση, ή επικουρία μικρά καί πρόσκαιρος, ή δέ ανάγκη μεγάλη καί κατεπείγουσα. 
"Οθεν εύχής εργον είναι ώς τάχιστα νά ευρεθή τις έκ των ενόντων τρόπος, δι’ ου νά εύρωσι 
τά πολυπληθή ημών άρχαϊα τόπον, ειμή τον προσήκοντα αυτοΐς, τούλάχιςον όμως τον άναγ- 
καΐον, τον παρέξοντα στέγασιν απλήν καί ασφάλειαν επαρκή. "Αμα δέ άνεγερθή οικοδομή τις 
οίαδήποτε έίς υποδοχήν αρχαίων, ευθύς, είμαι πεπεισμένος, οίονεί πόδας λαβόντα πολλά 
καί καλά αρχαία ιδιωτών θά μεταναστεύσωσιν είς τό κοινόν το0 έθνους ταμεΐον, καταλείποντα 
τάς ίδιωτικάς οικίας, ένθα τέως έλάνθανον υπάρχοντα. Ή φιλοτιμία τών Ελλήνων είναι πολ
λή, άλλ’ είναι φιλοτιμία· ούδείς ανέχεται αποξενωθείς άγαπητον αύτώ καλόν άγγεϊον ή Ικ- 
λαμπρον προτομήν, τά όποια περιεΐπε καλώς εν τή αιθούση, τώ τιμιωτάτω μέρει τοΰ οίκου 
του, νά ίδη αυτά επειτα εν ατιμία πολλή καί σκότω τεθειμένα ή μάλλον είπεΐν άπερριμμένα 
εντός τών νΰν λεγομένων Μουσείων μας· καί ταΰτα λέγω πεπειραμένος τών διαθέσεων τών 
ήμετέρων έν τώ διετεΐ τούτω διαστήματι τής γραμματείας μου, ουδέ κακίζω πάνυ τόν τρό
πον τούτον τών πλείστων ημών συμπολιτών. Λυπούμαι μόνον, ότι έκ τούτου πολλά τών ιδιω
τικών αρχαίων ποικίλας περιπέτειας υφιστάμενα, διασκορπίζονται καί άπόλλυνται διά παν
τός τή επιστήμη. Τούτου δέ τοΰ κακοΰ φάρμακον μόνον είναι ή άνέγερσις οίουδήποτε Μου
σείου. Κτίσε Μουσεΐον, καί εν βραχεί θά ίδης νά εισέρχεται ϊνα έγκατοικήση εν αύτώ ’Αφρο
δίτη τις τής Μήλου ή ’Απόλλων τις Βελβεόέρειος.

Μεταβαίνω εις τά περί τής βιβλιοθήκης τής εταιρίας. Μετρίως ηυξησεν ό αριθμός 
τών βιβλίων κατά τό έτος τούτο. Χρήμασι μέν τής εταιρίας ήγοράσθησαν μόνον τρία αρχαιο
λογικά φυλλάδια, αί δύω τοΰ Moyer έπιγραφικαί πραγματεϊαι καί ή περί ’Αττικής εφηβείας 
τοΰ Heinrichs. Έδωρήθησαν δέ βιβλία καί φυλλάδια τό ολον 30 παρά διαφόρων εντός καί
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(*) Κατά Δευτέραν καί Τετάρτην ά.π'ο ώρας 2 — i Μ. Μ.

ί
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έκτο; τη; Έλλάδο; οίκούντων. Τά ονόματα των δωρητών καί τά βιβλία αυτά σημειούνταί 

4ν ίδιαιτέρω πίνακι προσαρτωμένω εις ταύτην την εκθεσιν.
ΊΙ εφορία έχει εύχάριστον νά άναγγείλη εί; τού; εταίρου; και το έξη;·
Ή Κυοέρνησι; συνιδούσα την ανάγκην του νά συντάσσηται υπό πλειόνων ή δαπάνη αυ

τή; προ ετών ύπόένό; μόνου έκδίδομένη 'Αρχαιολογική έφημερί;, άνέθεσεν εί; την 
εφορίαν τή; εταιρία; την σύνταξιν του περιοδικού τούτου. Κατά το έκδοθέν τή Μαρτίου 
Β. Διάταγμα ή τή; εταιρία; εφορία διορίζει επιτροπήν έπί τούτω, τή; οποία; και δύω 
μόνιμα μέλη είναι ώρισμένα υπό τή; κυβερνήσεω;, έ εν τώ πανεπιστημιω έκάστοτε κα
θηγητή; τή; αρχαιολογία; καί ο γενικό; έφορο; των αρχαιοτήτων του κράτου;. Κατά 
ταύτα συνέστη ήδη επιτροπή έκ μελών 14 καί υπέβαλε σχέδιον οργανισμού τών έργασιών 
τη; εί; το ύπουργεΐον τή; παιδεία;. Τούτου τοΰ σχεδίου το μεν άλλο περιεχόμενον είναι 
περιττόν πω; νά άναφέρωμεν ενταύθα, λέγομεν δε μόνον, ότι ζητείται έν αύτώ προ; τήν 
έκδοσιν τοΰ περιοδικού χορηγία τι; μείζων τή; μέχρι τούδε διδόμενη;, άν μέλλει νά εύδοκι- 
μήση το εργον. Δεν άμφιβάλλομεν δέ, οτι ό λόγιο; καί φιλόμουσο; υπουργό;, λαμβάνων ύπ! 
οψιν τού; σπουδαίου; λόγου; δι’ οδ; ή χορηγία έζητήθη, θέλει επινεύσει εί; τήν αϊτησιν καί 
διευκολύνει εί; τήν μεθ’ ήμά; εφορίαν τό εργον τή; έκδόσεω; καί κανονίσει αυτό οριστικά»;.

‘Γπολείπεται ετι νά είπω ολίγα; λέξει; περί τού σχεδίου νέου τή; εταιρία; οργα
νισμού, τό οποίον ή εφορία κατά τήν πέρυσι^ δοθεϊσαν ύπόσχεσίν τη; παρασκευάσασα καί 
καταρτίσασα, ώ; αυτή έκρινε, διένειμεν ήδη έντυπον εί; πάντα; ύμά;, 'ίνα συζητήσαντε; αύτό 
έπιψηφίσητε είτε σήμερον είτε μίαν τών προσεχών ημερών, ΤΙ εφορία έν τή συντάξει αύτοΰ 
δεν έσκόπευσε τό άπολύτω; τέλειον, αλλά τό πρό; τά; περιστάσει; ημών άνάλογον, άρκ.;- 
σΟεϊοα εΐ; τό νά άρη έκ ράσου wa; τών μάλλον ακαταλλήλων ή λίαν ατελών ορισμών 
του παλαιοτέρου οργανισμού καί νά άντικαταστήση αυτού; δι’ άλλων σκοπιμωτέρων κα\ 
άρμοδιωτέρων πρό; τήν παρούσαν τοΰ έθνου; κατάστασιν, ήτι; βεβαίω; διαφέρει τή; τοΰ 
έτου; 1837. Έλαβεν ή έφορία ύπ’ όψιν καί τόν έν έτει 1 848 μεταρρυθμισθέντα οργανι
σμόν, ό'στί; δεν διετέλεσεν έν ίσχύϊ ών είμή μόνον μέχρι τοΰ 1 854, καί τούτο μετά πολλά; 
δυσκολία; καί χωρι; νά ένεργώνται τινέ; τών κυριωτέρων ορισμών του. Όθεν ύπό τή; 
πείρα; σοφισθεισα ή έφορία ολίγα τινά έκ τού κανονισμού τούτου παρέλαβεν, όσα ήσαν πρα- 
κτικώτερα, τήν έπιστημονικωτεοαν δέ κατά θεωρίαν διοργάνωσιν έδίστασε νά παραλάβη εί; 
τό νέον σχέδιον, άοοΰ έπείσθη, οτι συμφέρει νά θεωρηθή άλλω; πω; ό κύριο; τή; εταιρία; 
σκοπό;. Τούτον έθεώρησεν, ώ; καί έν αρχή τού λόγου τούτου ύπεδείξαμεν, ούχί τόσον καθα- 
ρώ; έπιστημονικόν, ον όόλλαι ομώνυμοι κατά τήν Ευρώπην έταιρίαι έχουσιν, όσον υλικόν, 
ίνα ούτω; είπω. Ούτο; δέ ίνα έπιτευχθή, χρεία μάλιστα μέσων χρηματικών καί έργασία; καί 
επιμελεία; τοΰ διευθύνοντο; συμβουλίου τοιαύτη;, ήτι; νά τελήται όχι έν τώ ήσυχίω άδύτω 
τού σπουδαστηρίου, άλλ’ έν ύπαίθρω, έν οδοί; καί πλατείαι; καί άγοραΐ; πρό; πορισ(μόν κε
φαλαίων καί περιποιησιν, άνάσωσιν, συντήρησιν, συναγωγήν καί διευθέτησιν τών προγονικών 
μνημείων, όπερ καί πολλήν τιμήν εί; τό έθνο; ημών περιάπτει καί ωφέλειαν οΰ σμικράν ύπι- 

σχνεΐται κατά πολλούς λόγου;, ούκ έλαχίστην_δέ τήν άνάπτυξιν τή; φιλοκαλία;, πράγματος
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ούχί τόσον κοινού παρ’ ήμΐν· εϊ δε τι; καί επιστημονική διαφώτισις των αρχαιοτήτων υπό τής 
ήμετέρας εταιρίας σκοπείται, τοΰτο, ώ; ημείς κρίνομεν, κατά δεύτερον μόνον λόγον’ σκοπεί- 
ται, καί γενικώς εΐπεϊν δυσχερέστερου παρ’ ήμΐν κατορθοΰται. Δεν θελομεν δε βεβαίως κατα- 
κριθή υπδ των εΰθυδίκων τής Ευρώπης σοφών, άν ό έρανος ημών εις τα τοιαϋτα τής δίανοίας 
έργα γίνηται κατα τδ παρόν όλιγοστδς, άλλα μάλλον θελομεν έπαινεθή καί τής ευγνωμοσύνης 
αυτών άξιωθή, άν δια καταλλήλως ώργανισμένου ένεργείας τρόπου πολλήν καί καλήν ύλην 
τή επιστήμη παρασκευάζωμεν καί έλευθερίως αυτήν τή κοινή χρήσει παραδίδωμεν. Εις τοι- 
αύτην δε ενέργειαν όνυν υποβαλλόμενος οργανισμός ούδέν, νομίζομεν, εμβάλλει πρόσκομμα, 
αλλά καί προάγει αυτήν καί τά σπέρματα ίσως τής περαιτέρω αυτής έπί τδ τελειότερου άνα- 
πτύξεωςπεριέχει. Τής δε δόξης τής ακαδημαϊκής τήν ορεξιν ένομίσαμεν, ότι δύναται ή νΰν 
γενεά επί ολίγον έτι νά καταστείλη έν τή ψυχή της καί να τρέψη τάς δυνάμεις της έπί τά 
έφικτότερα καί δή καί λυσιτελέστερα. Τπδ ταύτην τήν εποψιν άν θεωρηθή δ υποβαλλόμε
νος οργανισμός, θέλει έχει ίσως τήν τύχην νά μήν άλλοιωθή ούσιωδώς εν τοϊς καιρίοις έκ τής 
ύμετέρας συζητήσεως, άλλά νά προσλάβη μόνον εί τι τυχόν ημάς διέφυγεν ον πρακτικώτερον, 
ετι δέ καί προσφυέστερου καί άρμοδιώτερον εις τήν καθ’ όλου υποκειμένην αΰτω άρχήν 
Εις τούτων μάλιστα τήν διάγνωσιν επικαλούμενοι τήν προσοχήν τών εταίρων, έλπίζομεν 
πολύ εκ τής συνέσεώς των, ΐνα καταρτισθέν τδ σχεδίου προσηκόντως ΰποβληθή είς τήν 
εγκρισιν τής κυβερνήσεως καί τυχόν αυτής υπάρχη τοΰ λοιπού οδηγός εύχρηστος καί πρα
κτικός είς τήν πορείαν τών άρχαιολογικών παρ’ ήμΐν έργων.

Ταΰτα περίπου είναι, Κύριοι, τά έργα τής εφορίας κατά τό παρελθόν άρχαιολογικόν 
έτος. Καταπαύων πέρυσι τον λόγον μου τον όμοιου έμπροσθέν σας, ηύχήθην τή εταιρία πλεί- 
ονα είς τό επιόν έτος τά βοηθητικά μέσα καί δραστηριότητα σκόπιμου τή νέα εφορία πλείο
να. Τά βοηθητικά μέσα ήλθαν όντως πλείονα, άπόδειξις καί τοΰτο, ότι οί Έλληνες, άν καί 
κατά μικρόν, άνδριζόμεθα όμως έπί μάλλον καί νοοΰμ,εν όσημέραι τά ζωτικά του έθνικοΰ 
βίου στοιχεία καί έπιμελούμεθα αύτών, εφ’ ώ καί συγχαίρω πάσιν ύμϊν άν δέ καί ή άπο- 
χωροΰσα νΰν εφορία άνέπτύξε σκόπιμου δραστηριότητα πλείονα, ώς τότε ηύχήθην ή όχι, 

υμείς θά κρίνετε εν τή συνέσει υμών· πάντως όμως ήβούλετο τούτο.
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Μετά ταυτα ο ταμίας υπέβαλε τη συνελεύσει τον έξης απολογισμόν.

’Απολογισμός των κατά τό .lijtar άρ γαιολογιχόκ ιτος iood-jir καί ίςιΆΰκ της
Αρχαιολογικής 'Εταιρίας.
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Έσοδα.

Από περίσσευμα του λογαριασ. του παρελ
θόντος έτους............................. Δρ. 6„~04,511

» μερίσμ.ατα των ε\ς την εθνικήν Τρά
πεζαν 8 μετοχών τής ‘Εταιρίας.

Α'. έξομηνία του 1860 Δρ. 424 
Β'. εξαμηνία >» »· 448

ι» προσφοράς του έν Πέτρου
πόλει Κ. Μπεναρδακη οοΤ8:26 

» » του έν Καλκούτα
Ν. Θ. 'Ρςίλλη * 112:10

» » τού έν Καλκούτα Κ.
Δ Θ. ‘Ραλλη 111 :”0

» μ τού έν Βουκου-

87:Ε

ρεστίω Κ. Κ. Γ. Σούτζου 2000— 
»> τού έν ’Αλεξάν

δρειά Σοφ. Κωνσταντινίδου 224 — 6,424, 6

σύνδρομά; 5~8 συνδρομητών, έξ ών 
διάφοροι προσήνεγκον ποσά άνω» 
τέρα τής τακτικής τών 15 δραχμών 
συνδοομή-. 10 791:25

πο')ληοιν υλικού 17:-
Τό όλον Δραχ. 24,412:19

Έξοδ α .

Ε,.ς άνασκαφάς εις τάς όποιας έμπεριλαμ.- 
βάνονται καί αΐ πρός επισκευήν 
καί άνοικοδομήν τοίχων καί τοι- 
ουτων άλλων δαπάνη Δρ.

» επίσκευάς αρχαιοτήτων »
ιι τυπωτικά, δετικά καί αγοράς χάρτου »
„ αγοράς αρχαιοτήτων ^ „
» έξοδα Μουσείου, Γραφείου ταχυδρο- »

μικά καί διάφορα άλλα »
» » ε’ις αλλα αντικείμενα >·
» μισθοδοσίαν κλητήρος καί βοηθού τοϋ »

γραφείου διά 13 μήνας ,,
ιι δάνειον εις τήν Έθν. Τράπεζαν έντοκον „ 
>. αγοράν 2 γρίλλων καί 1 εργάτου

11 040:44 
123:40 

1,552:40. 
3,395,50

862:23
94:40

910 
1 ,000 

450 40

Όσα προς Ισολογισμόν, ή έξίσωσιν τοϋ 
παρόντος λογαρ. προϋπολονιζόρ.ενα εις 
κεφάλαιον διά τό νέον είσιόν έτος 5,203.40

Τό όλον Δραχ. 24,412:19

Έν Άθήναις, τη 2 ’Ιουλίου 1 861,
ΓΕΩΡΓ. Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ. 

Ταμίας τής άρχαιολογικής έταιρίας

Μετά ταυτα ο πρόεδρος ήρώτησε την Συνέλευσιν, άν θέλη πρώτον νά προβή εις τάς έκ- 
λογάς, η μάλλον νά συζητήση τδ σχέδιον του νέου οργανισμού. Οι πλείονες άπεφήναντσ, 
οτι ο οργανισμός δύναται νά συζητηθή εις άλλην τινά συνέλευσιν, συγκαλουμένην τον 
Σεπτέμβριον. Προτείναντος δέ τοΰ κ. Π. Γιαννοπούλου νά ονομασΟη έπιτίμιος πρόεδρος 
της έταιρίας αντί τοϋ άποβιώσαντος της Πρωσσίας βασιλέως ο διαδεχθείς αυτόν, η Συνέ- 
λευσις έρωτηθεϊσα υπό τοΰ προέδρου, ανέθεσε τδ πράγμα είς την μέλλουσαν εφορίαν, 
"Αλλη δέ τις πρότασις τοΰ κ. Β. Ρέζερ περί ώφελημάτων τινων τά όποια πρέπει νά εχωσι 
τά μέλη της έταιρίας πρδς εύόδωσιν των κατ’ αυτήν, έμεινε νά ληφθή υπ’ οψιν κατά τήν 
μέλλουσαν συζήτησιν του οργανισμού. Είτα γενσμένης ψηφοφορίας περί εκλογής τής εφο
ρίας, άνεδείχθησαν πρόεδρος μέν έ Φίλιππος Ίωάννου διά ψήφων 40, άντιπρόεδρος δέ έ Κ. 
Σ. Πιττάκης διά ψήφων 38, γραμματεύς έ Στέφανος Α. Κουμανουδης διά ψήφων 42, τα
μίας έ Γ. Καραμάνος διά ψήφων 39, μέλη έ Λΰσ. Καυταντζόγλους διά ψήφων 37, έ II. 
Ευστρατιάδης ομοίως διά 37, έ Ευθ. Καστόρχης διά 28 καί έ Σπυρ. Φιντικλής διά 17, 
καί ουτω διελύθη ή Συνέλευσις.
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ΜΕΛΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

(’Επειδή πολλοί των ενταύθα καταλελεγμένων καθυστερσυσι την συνδρομήν των πιθανώ- 
τατα έκ λήθης, παρακαλσϋνται νά πέμψωσιν αυτήν όσον τάχιον προς τον πρόεδρον τής 
εταιρίας, οί μέν εν τω Βασιλείω διαμένοντες διά των επαρχιακών ταμείων, cl δέ έν τώ 
έξωτερικω διά των κατά τόπους επιτρόπων τής εταιρίας, οί'τινες σημειοΰνται ενταύθα διά 
αστερίσκου, προ των όνομ.άτων των τεθειμένου. Εί δέτις δεν θέλει νά διατελή του λοι
πού μέλος, παρακαλεΐται νά δηλώστ] τούτο έγγράφως προς τον πρόεδρον.)

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Αγγελόπουλος Ιω.
Αίγινήτης Διονύσιος 
Άμφιλόχιος, Άρχ. Κο

ρινθίας
Άφεντάκης Γ.
Αυγερινός Άνδρ.
’Αναγνωστάκης Άνδρ. 
Άντωνιάδης ’Εμμ.
’Αγέλαστος Στέφ. 20
Άβε'ροφ Α. 20
Άθανασιάδης Κύριλλος 
Βίλμπεργ Κάρ. ... 25
Βουδούρης JN.
Βιώνης Γ.
Βενιζέλος Αλ.
Βενιζέλος Μιλτ.
Βενιζέλ.ος Θεοδ.
Βενιζέλος Άντ.
Βακαλόπουλος Γ.
Βουσάκης Κωνστ.
Βέλλιος Γ.
Βοΰρος Σταμ.
Βούρος I.
Βάρβογλης Σωτ.
Βλάχος Στ.
Βενέτης Ίω.
Βαλαβάνης I.
Γεωργαντας Στέφ.
Γεωργαντας Άχιλ.
Γρυπάρης Γ.
Γκίχας Θεόδ.
Γλαυκωπίδης Κ.
Γούδας Άναστ.

Γεννάδιος Άναστ. Γ. 
Γιαννόπουλος Π.
Διονύσιος, Σπάρτης Άρχ.
Δοκός Γ.
Δουρούτης Γ. I. 20
Δημητρίου Άναγ.
Δρο'σος Α. Δρόσος 
Δαμιανός Καν.
Δέγλερης Κύριλλος 
Δημητρίου Γ. X.
Εύσταθίου Εύστάθιος. 
Εύστρατιάδης Π.
Εύτυχίδης Κ.
Ζαίμης Θρασύβ.
’ΐωάννου Φίλιππος 
Ίωαννίδης Θεμ.
’Ιωαννίδης Λέων.
’Ιατρίδης I.
Κωστής Κωνστ. Ν. 30
Καστόρχης Εύθ.
Καυταντζόγλους Λύσ.
Καραμάνος Γ. Μ.
Κουμανούδης Στέφ. Α.
Κοτζιάς Ν.
Κουμουνδοΰρος Άλ.
Κοντόσταυλος Άλ. *Αλ.
Κοκκίδης Κοσμάς. 
Κωνσταντινίδης Άναστ. 
Καρασούτσας I.
Καρτέσιος Σ.
Κοκκώνης I.
Κίγκ ’Ιωνάς 
Κωσταντινίδης Γ.
Κοντογόνης Κ.
Κομνηνός ©.

Κ ρεστενίτης Σολ.
Κροκιδάς Κ.
Κοντόσταυλος Άλ.
Καραμάνος Μ.
Καλλιγάς Π.
Κάλκος Π. ΐ
Καλλιφρονάς Δ.
Κυριάκός Π.
Κρίνος Σταμ. :
Κρητικάκης ’Ιωσήφ 
Κορομηλάς Δημ.
Κυριάκός Άλ.
Κότης Κ.
Κούμπας Μίχ. Βασ. 130
Καλαποθάκης Μιχ.
Καραμήτσας Γ.
Κοπανιτσας Σπυρ.
Καβάκος Θωμάς,
Κολιάτσος Στυλ.
Λάνδερερ Ξ.
Λάκων Βασ.
Αασκαρίδης Λάσκ. 115
Λάσκος Κ. Γ.
Λασσάνης Γ.
Λεβίδης Δ.
Λεβίδης Κ.
Λεονάρδος Θ.
Λυκούργος Άλ.
Λάμπρος Παύλος 1 8
Λιανοσταφίδας Μ.
Λιούμης Γ.
Λεύκοβιτζ 
Μακκάς Γ.
Μαρκέλλος Άν.
Merlin L. 25
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Μχετσος Αν.
Malzen Baroa v. 
Μαγγίνας Άρ. 
Μαντζαβΐνος Γ. 
Μιαούλης Ν. 
Μιαούλης Ά9. 
Μαργαρίτης Φίλ. 
Μαυροκορδάτος Λ. 
Μαυρογρύδης Α. 
Μωραϊτίνης ’Αρ. 
Μεταξάς Άχιλ. 
Μανάκης Άναστ. 
Μοσχάτος Άντ. 
Μοσχοννησιος ’ΐω. 
Μωραΐτης Δημ. 
Μελάς Λέων 
Μόστρας Α.
Μηλιος Σχυρ. 
Νικολόχουλος Βασ. 
Νέγρης Νικ.
Λ’ ικολαΐδης Ζαχ. 
Νάκης Ν. Β. 
Νικολάου Κωνσταν. 
Ξανθόχουλος Κωνστ. 
’Ορφανίδης Θεόδ. 
'Ορφανίδης Δημ. 
Οικονόμος Σοφ.
Οικονομίδης Β. Τ. 
ujol Jules 

Πετροκόκκινος Π. Σ. 
Παλάσκας Λ.
Παχαρρηγόχουλος Κ. 
ΙΙαχαρρηγόχουλος Π. 
Παχαρρηγόχουλος I. 
Παχαδάκης I. 
ΙΙαχασλιώτης Γ. 
Παχαδόχουλος Γρ. 
ΠαχαδοΟκας Ν. 
Παχαδόχουλος Γρ. Γ. 
Ποστολάκας ’Αχ. 
Πανταλέων Ν. 
Παυλίδης Γ.
Πανταζής Α.
Παρίσης Μ. 
Περβάνογλους Π. 
Περβάνογλους I. 
Πετράκης Άνάργ. 
Πάϊκος ’Ανδρ. 
Πετσάλης Ά9αν. 
Παγών Γ.
Περ σάχης Δημ.

'Πιττάκης Κ. Σ.
1 00 Πρινάρης Γ.

Παυλίδης Πετ. Μινώτος 
Ποτλης Μιχ.
Πλατύς Κ.
Ρομχότης Π. 25
Ρέζερ Βερν.
Ραγκαβής Άλ.
Ρουσόχουλος Ά9,
Σακκόχουλος Ν.

25 Σοΰτσος 'Αλ. Γ.
Σαρίχολος Ν.
ΣοΟτσος Μιχ.
Σεμιτέλος Δημ.
ΣοΟτσος Κ.

20 Σμόλεντζ Αεων.
ΣοΟτσος Π.
Σχηλιάδης Π.
Σουρμελης Διον.
Σκουλούδης Π.
Σταυρίδης Κ. Γ.
Σταυρινάκης Στέφ.
Σουρμελης Ααν.
Σκουζές Α. Γ.
Σκουζές Γ.
Σιληβεργος Ν.
ΣκοΟφος Γ.
Σταύρος Γ.
Σαχίνης Γ.
Σκουμχουρδής Σωτ.
Σμιτ ’Ιούλιος 
Σγούτας Λέων.
Σιώτης ’Ιωάννης 
Σαμαρτζίδης Χρ.
Σταματάρας Γ.
Σωτηρόχουλος Σωτ.
Σιληβεργος Δημ.
Σταθόχουλος Ν.
Στεφανόχουλος Στ.
Σχινάς Β.
Ταμχακόχουλος I.
Τοχάλης I.
Τζίνης Α.
Τράϊμχερ Βερν.
Τάκ Φριδ.
Τζούρτζ Ρ.
Τυχάλδος I.
Τυχάλδος Γ. Κωζάκης 
Τυχάλδος Γ. (υιός)
Τσόκος Διον.
Τουγεκτσής Στνυρ.

- 30 -
Τσιμχουράκης Κ.
Ταμχακόχουλος Τρύγων. 
Φιλάρετος Δημ.
Φιλημων I.
Φιλημων Τ. I.
Ψιντικλής Σχυρ.
Φιλαδελφεύς. X Ν.
Φυτάλης Γ.
Χρυσούλης Κωνστ.
Χριστόχουλος X.
Χοιστάχουλος X. Α.
Χρηστίδης Δ.
Χατζή Πέτρος 'ΐω.
Χρυσοχόος Πρ.
Χίλλ Ε. I.
Χρυσίδης I.
Ψαράς I.
Ψύλλας Γ.

Άγεντούλης Θ. έν Πειραιεΐ. 
Βραχνός Θ. » 25
’Οριγόνης ΠαΟλος. »
ίβιτζ Φουρτουνάτος » 25
Ρα.λλης Λουκάς »
Κ ατελοΟζος ’ΐω. »
Β.Α. Χατζόχουλ. έν Μεγάροις 
Σταματάκης ’Αλ. »
Σταυριανός Γ. έν Αίγινα].
ΔοσίθεΟς, Άρχ. Θηβών 20
’[Ιλιάδης Κ. έν Θηβαις. 
Οικονόμου Παναγ. »

ΕΝ ΕΤΒΟΙΑ.

Καλλίνικος, ’Αρχ. Χαλκίδος 
Ρωσσέτος Σκαρλ. 30
Άχοστολίδης Γ. έν Χαλκίδι. 
’Ηλιόχουλος II. » 20
Βιολέτης Π I. έν Κύμα]. 
Μαρούδης ’Εμμ. έν Καρύστω 25 
Παχαδόχουλος ’Εμμ.
Μακάριος, Άρχ. Καρυστίας »
Θεοδοσιάδης Δ. έν Ξηρο- 

χωρίω
Γεωργάρας Γ. έν Σκιάδω 
Καμχάνης Α. έν Σκοχέλω 
Κωνσταντινίδης Μ. έν Σχΰρω.

ΕΝ ΛΑΜΙΑ.

Καλλίνικος, ’Αρχ. φΟιώτιδος

28:20
24
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%

Γκινάκας Ιωσήφ
Βοζίκης Β.
Ιΐάτσας Κ.

Q __

Δαυίδ, Φωκίδος έπισκ. 20
Γεωργίου Γ. X. έν Λοι-

δωρικίω 20
Νικολέτης Ν. έν ’Αταλάντη 
Παπαγεωργίου Κ. έν Υπάτη

ΕΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΩ.

Θεόφιλος, Άρχ. ’Ακαρνα
νίας 40

Νικοκλής Ν.
Παλαμας Δ.
Δραΐκης I.

—ο—·

Δημητριάδής Π. έν Ναυ- 
πάκτω

Γεράκης Δ. έν Άγρινίω 
Δημητριάδης Γ. έν Καρ- 

πενησίω
Ριζος Δ. Γ. έν Καρβα- 

οαρα
’ΐωαννίδης Δ. Α. έν Αι- 

τωλικω

ΕΝ ΠΑΤΡΑΙ?.

Μισαηλ, Άρχ. Πατρών 
Γεράκης Γ. Α.
Ραδινός Α. 50
Μ.ρτίλος Σ. I.
Καραγιαννόπουλος ’Εμμ. έν 

Καλαβρύτοις 
Λαμπρόπουλος I. 
ίΐαπανικολάου Χ· Α. έν 

Αϊγίω
Σταμπόλας Γ. έν Σοποτω 
'Ιωαννίδης II. έν Πύργω 
Λιμπερακόπουλος Αν. » 
Κατσήγιαννης Στυλ, έν 

Δίβρη
ΆΟανασιάδης Π. έν Λειβαρ- 

τσίω

ΕΝ ΤΡΙΠΟ VEI.

Θεοφάνης, Άρχ. Μαντινείκς 
Καππώτας Αγγ.

Πύρλας I.
Σκάγίαννης Α.
Πετμεζάς θ.
Δεληγιάννης Β.
Μανέτας Κ.
Ρεβελιώτης Γ.
Ρηγόπουλος Θ.
Στεφανόπουλος X.
Λαστίκ I.

.—ο—
Παπαδόπουλος X. έν Βαλ- 

τετσίω
Σπυρίδωνος Π. Π.έν Δημητσάνη 
Φιλόθεος, Άρχ.Γορτυνίας » 
Λελεκος Μιχ. έν άγ. Βασιλείω 
Παπαϊωάννης Π. έν άγίω 

Πετρω
Παπαζαφειρόπουλος Γ1. έν 

Δημητσάνη 
Οΐκονομόπουλος A. Β. 
Θεοφιλόπουλος Δ. 
Βακαλόπουλος Θ. έν Βυτίνη 
ΙΙγούμενος Κερνίτσης. » 
Ταγκόπουλος Π. Δ. » 
Ταμπακόπουλος Δ. Κ. »

ΕΝ ΣΠΑΡΤΗ.

Λεώπουλος Ν.
Καμαριώτης Γ.
Σκαρπαλ.έζος Κ. έν Γυθείω 
Προκόπιος, Άρχ. Οίτύλου

ΕΝ ΚΑΛΑΜΑΙΣ.

Προκόπιος, Άρχ. Μεσσηνίας 
Λίγγρης Ν.
Καλαμβοκίδης Δ.
Καλιακούδας X. έν Νησίω 
βλαστός Α. Π. έν Άνδριτσαίντ] 
Οικονόμου ΆΟ. έν Κορώνη 
Βαφειόπουλος Θ. έν Πύλω 
Νικολίτσης Α. »
Γρηγόρ. Άρχ. Τριφυλ. έν 

Κυπαρισσία
Κωστάκης Α. έν Κυπαρισσ.

ΕΝ ΝΑΥΠΛΙΟ.

Παμπούκης X.
Κόνδης Γ.

*— 81 —

Φιλαδελφεύς Κ. Ν.
Κουπιτόρης Π. S0
Ζουρβιάδης Δ. έν ϊδρα 
Νεόφυτος, Άρχ. ίδρας 
Χριςόπουλος Ν. (Δημ. Επιδ.) 
Βελλίνης Α. έν Αργεί 
Τσόκρης Δ.
Δημητρίου I. έν Σπίτσαις. 35
Αγαθοκλής Π. έν Κρανιδίω

ΕΝ ΣΥΡΩ.

Δανιήλ, Μητροπ. Κυκλάδων
Σουρίας Γ. 20
Άντωνιάδης Π. 50
Άσλάνης I. Μ. 25
Κυπριανός Άρ.
Κρίνος Α. 30
Βαλτετζιώτης Δ.
Παλαιολόγος Ν. Θ.
Κασσιμάτης Στ.
Δαμαλας Α.
Μπογιατζόγλους Μ. 20
I. C. ν. Ilaha
Ναύτης Α. 30
Άμπατζης Ν.
Τΐσαιας I.
Δαυίδ Γ.
Ψύχας I.
Ροσολάτιος Φραγκ.
Πετρής Ν. 25
Φαβρίκιος Κ. 20
Κρητικίδης ’Εμμ. 25
ΐσάτσος Άριστ. 20

—ο—

Δραγάτσης X. έν Σίφνο» 
Φιλοπατρίδης Γ. έν Θήρα 
Στέφανος Σ. Γ. »
Καρπάθιος ’Εμμ. έν Τηνω 
Γαϊτάνος Θ. έν Ανδρω 
Μητροφάνης, Άρχ. Ανδρου SO
Βάληνδας Άντ. έν Πανόρμω 
Λεφάκης Σ. έν Κορθίω 

Ανδρου
Βελης Λ· έν Μυκόνω 
Άντίπας Εύαγγελ. 25
Κουλούρας Ν. έν Νάξω 
Παρθενιος, Άρχ. Νάξου 
Δαπόντες Μ. έν Τραγαία 

Νάξου
Ραγκούσης Α. έν Πάριρ
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Αιοάνιος Λ. έν Σερίφω 30
Καββαλάρης Μ. έν Φολε- 

γάνορω
Σπεράντσας Ν. έν Μήλ.ω 20
Ινορδέλλας Α. »
Καστρισιάδης I. Α.
Καστρισιάδης Φραγκ. 20
Βαλέτας Σ. I. έν ίω 
ϊεοαννίδτις Έμμ. έν ’Αμοργώ

ΔΗΜΟΙ ΤΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Δήμος ’Ακρακρίου
» Γαλαξειδίου
» Θηβών
» Ναυπλίας
» ’Επιδαυρίων 50
» Μήδειας
D Στυμφαλίας
» Χαλκίδας
» Θεσπιών
ΐ) Μαραθώνας
» ’Αθηναίων
» Πειραιώς.
» Ερμιόνης
» Φυλής
» Τανάγρας
ΐ) Τολοφώνος
η Λεβαδείας
s Παμφίας
» Θέρμου
» Κρωπίας
» Αΐγίνης
» ΑμοργοΟ
» Πέτρας
π Λυκοσούρας 
» Φαλαισίας
» Βουρών
» Πατρών
» Αίγιου 
» Ολυμπίων
» Βουπρασίων
» Λαμπείας
» Έρινναίιον
» Τριταίων
a Δύμης
* Υδρας
» Τροιζήνος
s Περαίας
» Θίσβης

— 82 —

Δήμος Θυρεας
V Σπετσών .
9 Αντικύρρας -
& Δωριέων
» Παρνασσίων
» ’Αμφίσσης
1} Αίγιτίου
» Άμαλιαπόλεως
9 Κροκυλίων
9 ’Ανακτορίων
9 ’ΑστακοΟ 25
9 Σολίου
9 Μεθάνων
9 Στράτου
9 Λαπαδών
9 Κερ-ηνής
9 Καλαβρύτων
9 Κλειτορίας
9 Κρίσσης
» Κλεωνών
)) Κολωνίδων
» Νωνάκριδος
9 Νυμφασίας 36
)) Κορώνης
» Μυκόνου
9 Να.σωνος
Μ Αργους
9 ’Αλέας
9 Ελους 25
9 Γυθείου 30
9 ’Εράνης
9 Μυκηνών
D Περαχωριτών
9 Κύθνου
9 Δρυοπίδος Κύθνου 25
)) Πελλάνης
» 0 ίνοϋντος
9 Δαφνησίων 30

ΜΕΛΙΙ

ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ.

Κύριλ?.ος, Πατρ. Ιεροσο
λύμων 200

Γεωργιάδης Κ. έν Κωνστ κν-
τινόυπόλει

’Ιωαννίδης Χρηστός X. 22:1
Ζωγράφος Ξενοφών
Νεοκλής Παύλος
Πρωτοπαππί Κ. Δ.

Άνδρεάδης Σ.
Ζάνος Π.
Σιγάλας
Συγγρδς Άνδρέας 
Ναοΰμ Π. Π. έν Θεσσαλονίκη 
Δαγκου Ευγένιος ’Αρχιμ. έν 

’Αλεξάνδρειά 100
Κωνσταντινίδης Σοφ. » 280
* Ρίζας Δημ. 9

Φριδερϊκος Οθων 9

’Ασλάνης Θ. Γ. έν Καίρω 33:60
Αμπιτ Ραφ. 9 56
Δημητρίου I. 9 33:60
Καλόγνωμος Μ. )) 67:20
Κοκκιλάνης Γ. 9 56,
Λαμπρινούδης Κ. 9 33:60
Κωστής Δ. 9 33:60
Πίσσας Π. 9 33:60
Σταυρίδης I. Κ. 9 33:60
Ί'ύνας Θ. » 33:60
Ψύχας Σ. Ζ. 9 33:60
Κασαβετης I. 9

Σπανόπουλος Γ. Κ. 9 140:
*Σταυρινάκης Ν. Θ. 9 33:60
Χριστοδούλου Κυο. 9 44:80
Ζαμάνης Κ. έν Γαλαζίω
Κουκούλης Ν. 9

*Ακατος Περ. 9 39:30
ΒοΟρος I. Δ. Λ 65:50
Νεγρεπόντες Όδ. 9 65:50
Λαμπρυνίδης Ε. Α. 9 39:30
Κοκόλας Κ. 9 26:20
Καλλέργης Α. 9 26:20
Τραυλός Γερ. X. 9 26:20
Καραμάνος Κ. 9

Θεοφιλάτος Γ. 9

Παπα Εύαγγελης 9

Άρσακης Α. εν Βουκουρ ι-

στίω 1600
Σοΰτσος Κωνστ. Γρηγ. 2000
Σκαρλάτος Γ. » 
Κωστής Κίμ. έν Σμύρνή
*Καρακούσης Σωτ. »
Λαίλιος X. »
Μίτσελ Στ. »
*'Γσιτσίκλής Κοκδς » 
Ηλιόπουλος Θ. έν ’Αίδινίω 
Διονύσιος, Έπίσκ. Ηλιουπό

λεως 112
Κλωνάρης Χριστ. »
Κοκόλας Α. »
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Γρτ,γόριος Ελληνοδ. έν Φι
λαδέλφεια 

’Ιωαννίδης Γ.
Στενέλος Ά9. έν Νασλίω 
Κοντόχουλος I. »
Σκορδίλης Βλάσιος ένΣτε- 

νηράχω Θράκης. 20 
Πανταζίδης I. έν Σέρραις 
Κουρανούδης I. Α. έν Βε- 

λιγραδίω 175
Τορχρας Άνδρ. έν Ινυδω- 

νίαις
Καράς Μιχ. έν Μυτιλήνη 
'Άραβαντινός Π. έν Ιωαν-

νίνοις 19:95
Σακελλάριος Α. » 20
Κύριλλος ήγούρενος τής 

Μονής των Πατέρων 
Άββακούρ ήγούριενος Ε- 

λεούσης
Μελέτιος Σιναιτης Πρωτοσ. 
Chabas Α.
Πετρής Σ. Α.
’Αθανασίου Ν. Κ.
Λιάρπεης I.
Σκουρχουρδής Μ.
Θεοχάρους Σ. Θ.
Γοργίλας Μ. X.
Ράδος Στέφ.
Βαρζέλας Α.
’ΐωαννίδης Δ.
Μολυβάδας Δ.
Μολυβάδας Γ. I.
ΑφΘονίδης I. Δ. έν Κα-

σαρχα Λυδίας 17:34
Δανιήλογλους έν Ατταλεία 28:1 2 
Κουτσουρέλης Κ. έν ίόχχη 
Διονύσιος, Άρχ. Καλύρνου 

και Άστυχαλαίας 
Όλυρχίτης I. έν Καλύρνω 
’Ολυρχίτης Έρρ. »
Μαΰλης A. Α. »
Καστρινής Ν. έν Σύρη 
ΡοΟσος Γ. έν Άστυχαλαία 
Καλός ’Ερρ. έν Πάτρω 
Σισρανάκης Άλές. έν Κω 
Πιζάνης Νεόφ. έν Λέρω 
Γυαλόχουλος Δ. έν Βώλω 40 
Καλλίνικος Δ. έν Ζακύνθω 
Μχαχώρης Δ. »
Χαριάτης Α. »

— 83 -
Χιώτης Π. έν Ζακύνθω. 23

Κοντόσταυλος Π. έν Λονδίνω 
James Simpson έν Έδιρ- 

βούργω
Mac Doual έν Βέλφαστ 
Washington Maximilian 

Baron von έν Δουβλίνω 
Βιτώρης έν Λίβερχουλ 
Γιαννακόχουλος Δ. »
Γιαννακοχουλος Ν. Δ. s
Γεωργαλάς Μ. »
Γεωργαλας I. »
Εΰστρατιάδης Γ. »
Κοχκιλάνης Σεφ. »
Λουτράρης Ε. Κ. »
Νοταρας X. s
Παχχας Κ. »
ΙΙαχακαλος Δ. »
Πρίγκας A. Κ. »
*Παχαγιάννης Γ. Μ. *
Παχαγιάννης ’Ηλίας. »
ΓΙαχαγιάννης I. »
Ράλλης Κ. Μ. ν
Ράλλης Π. Α. »
Ράλλης Θεόδ. 1 ο '
Ροδοκανάκης Π. Σ. »
^Σκυλίτσης Ζ. Π. »
Σκυλίτσης ’Ερρ. Π. ϊ
Σκυλίτσης I. Π. »
Τύρχας Γρηγ. »
Τζιτζίνιας Δ. »
Φραγκίάδης Γ. Κ. »
Φάχρης Δ. ΐ)
Χαβιαράς I. X. »
Χωρέρης I. Κ. »
Ψύχας Ζ. »

ΕΝ ΜΑΓΚΕΣΤΡΙΑ.•

’Αγέλαστος Σ. Κ.
Άχοστολίδης Α.
Ασλάνης ’Ιω. Γ.
Άλεζανδρόφ A. Ν.
Βέδοβας Φ. Γ.
Θεολόγου Π.
’Ιωαννίδης Μ.
Κοχκίλης Α. Μ.
Λαρχίκης X. Δ.
Μαυρογορδάτος Μ. Α.
Μανιάκης Ν. Μ.

Μχελλου Δ. Δ. 
Άίαυρογορδάτος Λ. 
Νεγρεχόντης Σ. I.
Παρώδης Έρρ. Ν.
Παχα Δήρος 
Παχας Κυριάκος. 
ΓΙαχαδάκης ’Ιω.
Σοφιανός ·Α.
Σκυλίτσης Στεφ. Π. 
Σεργιάδης I.
Ζερβουδάκης A. Ζ. 
Σκαραραγκας Κ. Ζ. 
Ταρβάκος Κ. Ν.
Τζόλας Παύλος 
Τζίρος Γ. Κ. 
*Φραγκόχουλος Σ Ν. 
Φραγκόχουλος Νικ.
Χρύσης I.
Χαλδουβάκης Μ. 
Χατζόχουλος Ζ. 
Μχεναοδάκης Δ. έν Πετρου-

χόλει ' 3978
Κοντογιαννάκης 1. » 560
Haurovitz »
Συρβουλίδης Γ. » 40

—Ο---
’Αγέλαστος Άλ. έν Όδησσω 
Άργέντης Παντιάς »
Αυγερινός ’Αλ. »
Βελλαρας Ο. »
Βανδώρας Α. »
Βερριτόχουλος Βέρ. »
Βλασοχουλος Έχαρ. »
Βουλόδηρος X. »
Βουτζινάς Άλ. »
Βουτζινας Γ. »
Δούρας I. »
Διαλεγρένος I. »
Βουλγάροφ Θεοφ. »
Ζαγραντής I. »
Ζαραρίας Παύλος »
Ζάνος I. »
Ζαρίφης Άλ. »
Ζαρίφη Ευφροσύνη »
Ζιβανίδης Πρόχορος »
Ζαφειρίδης Α. »
Ζυγοραλας Παντ. »
Ηρακλείδης Π. »
Θεοδωρίδης Δ. »
’ΐβανόβ Κ. »
Ίγγλέσης Σωτ. »

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:42:40 EEST - 107.22.115.94



Κ αμπάνης I. έν όδησω. 
Καπλάνης Κ. »
Καραβιάς Κ. »
ΚαροΟζος I. »
Καρυάνθης Παύλος » 
Κόκκινος 'Ανδ. »
Κορέσσης Ν »
*Κεφαλάς Γ. I. a
Κοριαλένιος Μκρ. »
Κριωνάς Ν. »
Κουμπάρης Α. »
Αάτρης I. »
Λεβίδης I. »
Μακάς Κ. »
Μαυρογένης Π. »
Μαυρογορδάτος Θ. »
Μαυρογορδάτος Ν. »
Μαύρος I. »
Μαύρος Μιχ. β

Μηταράκης Π. »
Μιμής Δ. »
Μιμής I. »
Μιχαλίτζης Κ. »
Μπαρασλής Γρ. »
Μπίκας Γ. »
Μοτσος Ν. »
Νικολάιδης Αγγ. »
Νικολάιδης Α. »
Ξύδης 'Αρ. ϊ
Ξυδίάς Γ. »
Ομηρος ΠαΟλος. »
Πάγκαλος Κ. »
Παλαουζοφ Κ. β

Παλαιολόγος Δ. »
Ώαλαιολόγος Μιχ. »
Παπαδάτος Πολ. »
Παποόδογλου Θεοδ. »
Παπουδοφ Κ. »
Παποΰδοφ 'Αριάδνη »
Ώετροκόκκινος Εύστρ. »
Πετροκόκκινος Μ. »

- 04 —

Πετροκόκκινος Π. έν 'Οδησ.
Πηληκας Γερ. »
Ιΐίκολος Ν. »
Ράλλης 'Αλ. »
Ράλλης Αμβρόσιος »
Ράλλης 1. »
Ράλλης Κ. Θ. »
Ράλλης Μιχ. «
Ροδοκανάκης Θ. »
Ρωσόλυμος I. »
Σαραντινός Άν. »
Σεβαστόπουλος Μ. »
Σεχος I. »
Σινίτζης Δ. »
Σκαραμαγκάς 'Αδρ. a
Σκαραμαγκάς I. »
Σκλάβος Π. »
Σκληρής Λουκάς »
Σκλάβος I. »
Σμυρνόπουλος Κ. »
ΣοΟρβος 'Ιορδάνης. »
Τζικαλιώτης Θ. »
Τζιτζίνιας Π. ))
Τρωϊνός Σ. »
Χρυσοχόος Γ. »
Μουρτσάκεβιτς Κ. »
Κέπετζης Σ. έν Ταϊγανίω 
Κούμπας Μιλτ. Μ. Β. »

—Ο---
Πριγκιπ. Ελένη Κολτζώφ 

Μασάλσκη, έν Ελβετία 
Σιμών Σίνας έν Βιέννη 1 00 
*Δοόμπας Θ. »
Γκιλάνης Άλ. »
*Λοιδορίκης Ν. »
Ellissen Α· έν Γοτίγγη 
Ianos Telfy έν Πεστη 
Brockhaus έν Λειψία 
Ριχάρδος Σχίλμπαχ »
Brunet de Prele έν Πα- 

ρισίοις

Μαρίνος Α. Μ· Βρετός 
Γλύκας Ν. 44:80
Blanc Charles 
Egger A. E.
Perrot George 
Norhert Bonafous έν 

Μασσαλία
Σιγαράς Ν. »
Σαλβάρης Δ. έν Τεργέστη 
Άφεντοόλης Γ. » j 1 5 
Γιάμαρης Αλ. έν Λιβόρνω 
G. Conestabile έν Ιΐε~ 

ρουσία
*0Θ. Λεονάρδος έν ρίω 

'Ιανεϊρω
Jas Cooke van Ben- 

cholen Μ. Α. έν Νε'ω 
Έβοράκω

Haliday Charles έν 
Washington

ΕΝ ΚΑΛΚΟΪΤΤΗ ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ,

Αμοιρος Π. Ζ. 28:30
'Αργέντης Ν 56:60
Δεσίλλας I. Γ. 28:30
'Ιωάννου Πέτρος 28:30
Καζανόβας Ε. 28:30
Καρυδιάς Ν. Π. 56:90
Πασπάτης Μ. Φ. 56:60
Πετροκόκκινος Εύστ. Μ. 56:60 
Ροδοκανάκης I. Θ 
Ράλλης Ε. I. 28:30
Ραφαήλ Ζ. Α. 56:60
Ράλ,λης Κ. Θ.
*Ράλλης Δ. Θ. 56:60
Σαγραντής I. Π. 56:60
Σκαραμαγκάς I. Ε. 28:30
Σκυλίταης Μ. Ζ. 56:60
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ΟΙ ΠΡΟΣΕΝΕΓΚΟΝΤΕΣ ΑΡΧΑΙΑ.

A. Γ. Δουρούτης
K. Οίκ. ’Αφεντάκης 
Ν. Δραγούρις
B. Λάκων
E. Καστόρχης 
Μαρία A. Κορορηλα 
Δ. Μανοϋσος 
Κ. Φρεδερΐκος 
Γρ. Μπουρνέας 
’Ιω. Σούλης 
Μαριγω 2. Σιμού 
Ν. Σταθόπουλος 
Σ. Πηλληκας 
Γ. Βέλλιος 
Δ. Φιλάρετος 
Α. Γ. ’Αναστασοπουλος 
Σ. Λαφαζάνης 
Δ. Σεμιτέλος 
Θ. ’Ορφανίδης 
Οθ. Φρεοερικος 
’Αχ. Μεταξας 
’Λλέξ. Βενιξέλος 
Κωνστ. Π. Δηλιγίάννης 
Γ. ’Ιω. Φιληρ,ων 
Δ. Λιούλιας

Π. Εόστρατιάδης 
’Αγλαΐα Τωαννίδου 
Χρηστάκης Νικολαΐδης 
Χρηστός Πετρόπουλος 
Άχ. Ποστολάκκας 
Π. Λάμπρος 
Στέφ. Σταυρινάκης 
Δημ. Π. Αργυρόπουλος 

. Σταματάκης 
Σπυρίδων Τυπογράφος 
Ευστάθιος Γ. Ευσταθίου 
Ίω. Άπέργης 
Γ. Φίνλαϋ 
’Ιω. Φ. Βερέττας 
Σπυρ. Φιντικλής 
Δημ. Σακελλαρίδης 
Γ. Παπαζαφειρόπουλος 
Γ. I. Δουρούτης 
Ν. Πανταλέων 
Σπ. Κοπανίτσας 
’ίωσ. Κρητικάκης 
Κ. Τσιγαράς 
’Ερωτ·. Αθανασίου 
’Αντ. Μουνδέλλος 
’Αθ. και Πετρ. Σ. Κουμανούδη

Χαρ. Χριστόπουλος 
X. Ν. Φιλαδελφεύς 
Τπουργεΐον Οΐκονομικών. !
, —ο—
Αν. Γ. Μελετόπουλος, έκ Πειραιώς 
Μιλτ. Πάγκαλος, Ικ Ιίέας 
Γ. Γουλιμης, ές Ακαρνανίας 
Π. Α. ’Αντωνιάδης, Ικ Σύρου 
Δημ. Παναγιωτόπουλος, έξ Αργους 
Κωνστ. Π. Μαυρογένης, έκ Πάοου 
Οι έπίτροποι τοΰ έν ’Αμφίσση ναοΰ 

τοΰ Εϋαγγελισμοΰ 
Π. Φοίβος, έκ Φιλιππουπόλεως 
’ΐω.Πανταζίδης, έκ Σερρών 
Γ. Άφεντούλης, έκ Τεργέστης 
Ιω. Δ. Πρωτόδικος, έξ ίεροσολ.
Α. Κοκόλας, έξ ’Αϊδινίου 
Νικηφ. Γλύκας, έξ Ιμβρου 
Γ. Σκαρλάτος, έκ Βουκουρεστίου 
Γ. Τζήνος, έκ Βηρυτοΰ 
Μαργ. Κούταβος, έκ Κυδωνιών 
Μ. I. Παλαιολόγος, έξ Οδησσού 
Και ετεροι 1 8 έκ των πέρυσιν η 

προπερυσι μνημονευθέντωνπεο- 
σηνεγκαν αρχαία καί εφέτος.
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ΔΩΡΗΤΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ATT A.

Γ. Χρυσοβέργης, Ανάμικτα φιλολογικά, έν Κ,ωνσταντινουπόλει, 1860 είς 8ον.
Δ. Ε. Δανιήλογλους Ατταλεύς, Περιήγησιν εις τήν Παμφυλίαν κατά το 1850, έν Κων- 

δταντινουπόλει, 1855.
Ή. Πε ρβά νογλους, Berichte der kon. slicks. Gesellschaft der Wissenschaften. Philol. 

hist. Classe offentl. Sitz. am 1 Juli I860.
0 αύτδς, μονόφυλλα πέντε τοΟ Bullettino dell’Xnstituto di Roma έκ των έτών 1859, 

1860 καί 1861.
Annales de Γ Academic d’Archeologie de Belgique, τόμ. 17au β'. καί γ'. διανομή εις 

δίπλα αντίτυπα.
De Calonne, La Minerve de Phidias etc.
Robert, notice necrologique sur M. de Lagoy.
Schillbach, de Cannis et pugna Cannensi.
E. Gerhard, die Ansthesterien u. das Yerhaeltniss des attischen Dionysos zura 

Kora-Dienst.
0 αύτδς, iiber die Etruskischen Metallspiegel, II Theil, Berlin, I860, in 4°. 
ό αύτδς, Archseologischen Anzeiger N° 142.
0 αύτδς, Die Skene der alien von L. Lohde, Berlin, 1860, in 4°.
Murza kewitsch, Πρακτικά τής έν Οδησσω Αρχαιολ. Εταιρίας τοΟ έτους 1860 είς 8ον 

καί υπομνήματα τής αύτής έταιρίας τόμου τετάρτου, μέρος β'. καί γ'. είς 4°''.
C. Robert, notes sur des monnaies Austrasiennes inedites, p. 7 in 8· Metz.
ό αύτδς, Monnaies de Macon. Extrait de la revue Numismatique. Nouvelle serie. 

Tome Y, 1860, φυλλάδιον είς ογόοον, σελ. 31, μετά τριών πινάκων.
Ε g g e r, sur une inscription de Sarapeum.

» sur les honneurs publics des Atheniens.
N. Μάγνης, Περιγραφήν τής Θεσσαλίας, καί ιδίως τής Μαγνησίας.

Schriften der Universitat zu Kiel, Bd. Ill, 1856.
D. Bongbi di ua graffito sull’avorio. Napoli, 1859, in 4°.
» b intorno alle majoliche di Gastelli. Napoli, 1856, in 4°.
G on z e, μονόφυλλα δύω τοΟ Philologus τής Γοτίγγης έκ τοΰ έτους 1861.
0 γραμματεύς τής Εταιρίας, τά εξής τέσσαρα-

Die Mysterieninschrift aus Andania von Hermann Sauppe. Cottingen, 1860, in 4°. 
Sauppe, de demis urbanis Athenarum.
Saal, de demorum Attic® per tribus distributione.
Inscriptions Puniques et Libyquespar Guyon. Alger, 1854.
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ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

ΤΗΣ TOT ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ.

“=»Η3&-«

Ένομίσαμεν αναγκαίου νά προσθέσωμ,εν ενταύθα, ότι άν μέλλει τις και όπωσουν νά κρίνη 
περί των τοπογραφικών ζητημάτων της Πυργιωτίσσης, του 'Αγ. Δημητρίου Κατηφόρη 
και του εν ταΐς θέσεσι ταύταις οχυρωματικού τοίχου, πρέπει νά έχη ύπ’ όψιν καί τα έξης·

Α'. Το τεμάχιον εκείνο της μεγαλογραμμάτου εμμέτρου επιγραφής, το οποίον έντε- 
τειχισμένον ον επί του προς δύσιν προσώπου της ιδιαίτατα λεγομένης Πυργιωτίσσης 
έμνημονεύθη έν τη περυσινη εκθέσει, καί έχει ούτως·

Οϋ τάδε θελξιμελης Αμφιονίς HP/ . . (χάσμα μήκους άγνωστου) . . πειθοΰς 
ουδέ Κυκλώπειο»] χεϊ[ρες] ΓΛ . . ( . . . ΡΕΙ

’Ίδε αύτδ καί παρά τώ Lebas έν Voyage Archeologique en Grece et cn Asie Mineurc, 
άριθ. 249.

B'. Έν άλλο τεμάχιον επίσης μεγαλογραμμάτου επιγραφής, το όποιον εκ του τοίχου 
τ·οΰ παρά τον "Αγ. Δημήτριον Κατηφόρη προ μηνών άνεσκάφη, εχον ούτως·

Αμφψων] Μοΰσαις κιΟάοης εσ · ® 
τείχεα, νΟν δ’ επ’ έμας πατί · «· 

άδυλόγον ΜοΟσαν μεδέπων · · 
άκμητες ρέζειν πείρατα πα · · ·

Τοΰτο δέ δεν είναι άλλο η τά δύω περίπου τρίτα αύτοΰ εκείνου του επιγράμματος, όπερ 
τελειότερου, άλλ’ ούχί καί πάντη όρθώς, εκ των του παλαιού περιηγητοΰ Κυριάκου σχεδών 
Ιξέδωκεν ό Bceckh έν τω C. I. Gr. άριθ. 428, μέ την σημείωσιν, ότι ητον εν Άθήναις έν 
λίθω των τειχών, Κύριος οίδε, τίνων τούτων! Τό έξέδωκε δέ ούτως·

Αμφίων Μούσαις κιθάρης ε[στ]ησεν ©ηβης 
τείχεα, νυν δ’ έπ’ έμας πατρίδος Ιλλύριος, 

άδυλόγον Μούσαν μεθέτκον- τω καί δοκέουσt 
άκμήτες ρ[η]ξειν πείρατα πάντα τέ[χ]νας.

Έθεώρησε δέ αυτό είκότως, συμφωνών τω Τακωοσίω, σκοτεινόν, καί τό λέγει ούχί αρ
χαιότερου του γ'. μ. Χρ. αίώνος. Εις ήμ.ας φαίνονται τά γράμματά του αρχαιότερα καί 
όμοια τοΐς γράμμασι της ανωτέρω παρατεθείσης δίστιχου έπιγραφης (ίσως του β'. μ.. Χρ. 
αίώνος)· αυτό δέ πάντως εις σχέσιν τινά μέ έκείνην, άν καί τό ύψος τών λίθων δεν είναι τό 
αυτό.

Γ'. Τάς πολυστίχους έκείνας έπιγραφάς, αίτινες έπί δύω ουσαι πλακών μεγάλων, λη- 
φθεισών προφανώς έκ της πολυθύρου οικοδομής, είναι έτι καί νυν έν τώ μεσημβρινά» προσώ- 
πω της Πυργιωτίσσης. Τούτων εγινεν έν τη περυσινη έκθέσει μνεία βραχυτάτη. Δεν άντε- 
γράφησαν δέ είσέτι όλοσχερώς ύπ’ ούδενός, άν καί τινες ήσχολήθησαν εις αύτάς. Φαίνονται 
δέ ουσαι η κτηματολογίου, η κατάλογός τις προσφορών χρηματικών μέ σημειώσεις χωρίων 
καί δήμων Αττικών τό δέ σχήμα τών γραμμάτων φαίνεται πως τοΰ γ'. μ. Χρ. αίώνος, 
ίσως καί τοΰ δ'.
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