
’Ey Άθήνιις, τη 8 Ιουνίου 1S60, ήμερα Κυριακή, περί ώραν ΙΙ^π. μ. συνήλθαν εις 
το Πανεπιστήμιου τα μέλη τής αρχαιολογικής εταιρίας εις γενικήν συνέλευσιν, καί ήσαν 
παρόντα έβδομήκοντα εξ. Ταΰτα προαεφώνησεν ο πρόεδρος Φίλιππος Ίωάννου ώς εξής.

Κυρ t ο t,

Έπιτραπέντες 8ιζ τής ύμετέρας ψήφου προ ενός έτους τά έργα τής εφορίας τής αρ
χαιολογικής εταιρίας έβπουδάσαμεν να δικαιώσωμεν τήν υμετεραν εμπιστοσύνην δια τής 
κατά δύναμιν έκτελέσειος τοΰ ήμετέρου καθήκοντος. Συμπληρωθέντος δέ ήδη του έτους, 
συνεκαλέσαμεν υμάς σήμερον συμφώνως προς τον τής εταιρίας κανονισμόν, ΐνα δώσωμεν 
λόγον των κατά τον χρόνον τούτον πράξεων ημών και άποθέσωμεν εις τάς χεΐρας τής συνε- 
λεύσεως ταύτης τήν έμπιστευθεΐσαν ήμίν παρακαταθήκην των συμφερόντων τής εταιρίας; 
Ό έντιμος τής εταιρίας γραμματεύς κύριος Στέφανος Κουμανούδης θέλει έκθεση εις τήν 
συνέλευση» πάσας τάς κατά τό λήγον έτος πράξεις τής εφορίας· ο δέ έντιμος ταμίας αυ
τής κύριος Γ, Καραμάνος, τον λογισμόν τών έσόσων και δαπανών.

Έκ τών εκθέσεων τούτων ή συνέλευσις θέλει μάθη δτι καί τά μέλη τής εταιρίας επί 
μείζονα προήχθησαν αριθμόν, καί αί πρόσοδοι αυτής ίκανώς ηύξήθησαν, καί άνασκαφαί έν 
Άθήναις λόγου άξιαι ένηργήθησαν, έξ cov προήλθεν ήδη εις φως ύλη ούκ ολίγη, χρήσιμος 
εις τήν αρχαιολογικήν επιστήμην, καί έτι πλειοτέρα έλπίζεται είς τό μέλλον. Προσέτι καί 
αρχαία τινα αγάλματα, καί ανάγλυφα, καί τεμάχια, καί αγγεία, καί σκεύη, καί νομίσματα, 
χρήσιμα είς τό αρχαιολογικόν Μουσείου, ήγοράσθησαν διά χρημάτων τής εταιρίας, ή προ- 
σηνέχθησαν δώρα υπό πολλών φιλοκάλων, καί έπισκευαί τινες αρχαίων μνημείων έγε
νοντο. Καθόλου δ’ είπείν, έκ τής έκθέσεως θέλει γνωρίση ή συνέλευσις, ότι τά πράγματα 
τής εταιρίας βαίνουσι κατ’ ευχήν, χάρις είς τήν πρόθυμον εν πάσιν υποστήριξη» τής Βασι
λικής Κυβερνήσεως καί είς τήν φιλοπατρίαν τών πανταχου ομογενών. Είς ταύτην πεποι- 
θότες ελπιΤομεν είς τό μέλλον έτι πλειοτέρας καί άδροτέρας προς τήν εταιρίαν συνδρομές, 
οι’ ών αύτη θέλει δυνηθή να επιχείρηση μεγαλήτερα έργα.

Κύριοι, όσον πλειότερον έν τινι λαώ τιμϊται ό,τι καλού υπάρχει έν τώ παρελθόντ: 
βίω αύτοΰ, όσον πλειότερον σέβας άπονέμεται εις τά λόγου άξια λείψανα τοΰ προ
γονικού αυτού βίου, είς τά μνημεία τής θρησκευτικής, επιστημονικής, καλλιτεχνι
κής καί πολιτικής ένεργείας τών προπατόρων του, τόσον πλειότερον αναπτύσσεται τό 
εθνικόν πνεύμα, τόσον ζωηρότερον διεγείρεται έν τή καρδία αύτοΰ τό αίσθημα τής
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φιλοπατρίας, το γλυκύτατα» εκείνο και άμα ενεργητικώτατον αίσθημα, όπερ κατορθόνει συ
νήθως ο,τι ή μεγίστη υλική ισχύς να κατορθώση αδυνατεί. Ιδού διατί παρά πασι τοϊς πεπο- 
λιτισμένοις λαοΐς λαμβάνεται σύντονος φροντις (ένμέρει μεν υπό των Κυβερνήσεων, έν μέ
ρα δέ ύπδ εταιριών επί τούτω συνισταμένων) περί άνευρέσεως καί διατηρήσεως, περί συλ

λογής καί σκόπιμου διατάξεως των μνημείων του παρελθόντος βίου αύτών. Άλλ’ ό ελλη
νικός λαός οφείλει τόσον πλειότερον σεβασμόν προς τά σωζο'μενα ετι εν τή χώρα αύτοΰ αρ
χαία μνημεία, τόσον μεγαλητέραν τιμήν προς τά άνευρισκόμενα λείψανα τοϋ προγονικού, 
αύτοΰ βίου, όσον ό βίος ούτος υπήρξε λαμπρότερος, όσον ό αρχαίος τής Ελλάδος αιών 
παρίσταται άξιολογώτερος έν τή ολγι ιστορία τής άνθρωπάτητος, τά δέ προϊόντα τής αρ
χαίας ελληνικής καλλιτεχνίας είναι τελειότερα, ιδεωδέστερα καί διδακτικώτερα, χρησι- 
μεύοντα εις πάντας τούς αιώνας ώς πρωτότυπα αριστοτεχνήματα, ώς αεί αξιομίμητα, καί 
πολλάκις αμίμητα παραδείγματα. Ούδείς φθόνος, Κύριοι, εάν λέγώμεν ενταύθα αλήθειαν, 
ήτις'παρά πάντων όμολογεϊται, καί λέγομεν αυτήν ούχί καυχώμενοι κενοφρόνως επί πα- 
τραγαθία, άλλά κεντοΰντες καί παραθήγοντες ημών αύτών τήν είς τά καλά φιλοτιμίαν. 
Ούδείς φθόνος εάν μνημόνεύωμεν τήν άρχαίαν τής ήμετέρας πατρίο'ος δόξαν, καί μνημονεύ- 
ομ.εν αυτήν, Ίνα μή λησμονήσωμεν μήτε τό καθήκον, όπερ ένδοξον ονομα επιβάλλει εις ’τούς 
κληρονόμους αύτοΰ, μήτε τήν έπικειμένην παρά των άλλων έθνών δικαιαν κατάκρισιν, εάν 

δειχθωμεν περί τήν πλήρωσιν του καθήκοντος τούτου όλίγωρσι. ’Εάν από τής εποχής των 
πρώτων τής Ελλάδος δοκρυκτητόρων 'Ρωμαίων ή πατρίς ημών διηνεκώς έγυμνοΰτο των 
καλλιτεχνικών κοσμημάτων αύτής, άτινα λαφυραγωγούμενα μετεκομίζοντο είς άλλας χώ
ρας καί πόλεις, ίνα κοσμησωσι τάς οικίας των δυνατών ή τάς δημοσίους οικοδομάς, εάν 
εν τω μακρώ χ’ρόνω τής τελευταίας πολυδάκρυτου ήμώυ δουλείας ούχί μόνον ούδεμ-ία παρά 
των κρατούτουν βαρβάρων ελαμβάνετο φροντις περί διατηρήσεως τών υπό του χρόνου κα- 
ταρρεόντων, ή άλλως φθειρόμενων μνημείων τής άρχαιότητος, άλλά καί αί βέβηλοι αυτών 
χεΐρες άναισθήτως αυτά κατέστρεφον, τούτο ήτο άτύχημα, δϊ’ ο έλογιζόμεθα άξιοι ούχί· 
τής κατακρίσεως, άλλά τής συμπάθειας τών πεπολιτισμένων εθνών. ’Εάν όμως καί νΰν ετι, 
οτε ή φίλη πατρίς θεία συνάρσει άπρλλάχθη τής βαρβάρου δεσποτείας καί ευτυχώς βασι
λεύεται, ο δ’ ελληνικός λαός ζή αυτόνομος- καί ελεύθερος· έάν, λέγω, καί νΰν ετι, τά πε- 
ρισωθέντα τής προγονικής τέχνης καί δόξης λείψανα φθείρωνται άμελουμέ^α, ή Ιξάγωντα-ι 
τής πατρίδας κρυφίως πωλούμενα, ελκύομεν εφ’ήμάς αυτού; κατάκρισιν καί χλεύην δικάί αν 
ώ; άπειρόκαλοι καί προς τά μνημεία τών πατέρων ημών, προς τήν τιμήν τής ήμετέρας 
πατρίδας ψυχροί καί όλίγωροι. Είναι άληθές ότι ή Βασιλική Κυβέρνησις καί διά νομοθε
σίας,σκοπίμου άπ’ αυτής τής έγκαταστάσεώς της έφρόντισε, καί δίήνεκώς- διά τής νομοτε
λεστικής/ ενεργείας τών διαφόρων αύτής υπαλλήλων αρχών φροντίζει, ίνα καί ή περαιτέ’ρα 
φθορά τών άρχαίών μνημείων καί- ή πεμαιτέρα εξαγωγή τών λειψάνων τής αρχαίας ελλη
νικής τέχνης έμποδίζηται, προσφέρωνται·δέ τάέκ-τούτων κατά καιρούς άνευρισ/.όμενά προς 
τήν Κυβέρνησιν, ήτις προθυμεϊται νά άγοράζρ αυτά διά τό αρχαιολογικόν Μουσείον. Άλλ’ 
όμως λυπηρά πείρα άπεδειξεν, ον. 6 λαός δεν εμαθεν ακόμη πανταχοΰ νά σέβηται, όσο*
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κοέπει, t« άρχ«ΐ«-μν/ίμεΐα, ή δέ εθνική φιλοτιμία δεν υπερνίκα! πανταχοΰ την των χρημά 

των πλεονεξίαν, ήτις, όπου υπερισχύει, ευρίσκει μέσα εις υπεκφυγήν του περί τών αρχαιο
τήτων νόμου καί κρυφίαν των αρχαίων έκ τής ελληνικήςιχώρας εξαγωγήν. Παραλείπω εν

ταύθα, Κύριοι, λυπηρά τινα παραδείγματα, άτινα Ιδυνάμην περί τοΰ λεγομένου νά φέρου. 
Άρκοΰμαι δέ μόνον νά καλέσω εις τοΰτο την σύντονον τής αρχαιολογικής εταιρίας προσο
χήν, πιστεύων, δτι οφείλει αυτή νά συντέλεση τδ επ’ αυτή εις τήν ενδεχόμενη» του κακού 

Θεραπείαν,υποβοηθούσα κατά τόνένόντα τρόπον τήν ενέργειαν τής Βασιλικής Κυβερνήσεως. 
ΙΙρδς τοΰτο δύο μέσα μοί φαίνονται ίκανώς επιτήδεια, τά έξης· ά. ή διηνεκής περί αύξησε 

ως τών πόρων τής εταιρίας πρόνοια, οι’ ών Θέλει καταστή εις αυτήν δυνατόν νά οιατηρή 
μέν διά σκοπίμου επισκευής τά χρείαν αυτής εχοντα αρχιτεκτονικά μνημεία, νά προσφέρη 
δέ εις τους κατέχοντας ή ανευρίσκοντας λόγου άξια προϊόντα τής αρχαίας τέχνης τιμήν, 

άν μή ϊσην, ούχ'ι όμως καί πολύ έλάττονα εκείνης, ήν αυτοί -δόνανται νά ευρωσι παρά τών 
φιλάρχαιων αλλοδαπών βλ ηθική τις επί πάντων τών πολιτών επενεργεί* τής ήμετέρας 

εταιοίας διά τών καθ’ άπασαν τήν Ελλάδα μελών αυτής. Εις έκαστον-δηλονότι μέλος τής 
εταιρίας έπιβάλλεται τά καθήκον του συντελεϊν μετά ζήλου προς τον φιλόπατριν καί οι ■ 

λόκαλον αυτής σκοπόν, ούχί μόνον παρέχον προθύμως τήν έτησίαν αυτού χρηματικήν συν
δρομήν, άλλα καί σπουδάζον λόγω τε καί εργω νά έμπνέή, όπου καί άν εύρίσκηται, εις 
πάντας τούς ομογενείς, καί εις αυτούς τούς απαίδευτους, σέβας προς τά αρχαία μνημεία 
καί εθνικήν φιλοτιμίαν τοιαυτην, οποία δεν ανέχεται- χάριν ολίγου αργυρίου υά γυμνώται 
διηνεκώς ή φίλη πατρίς από τών άνευρισκομένων Ιτι ολίγων προϊόντων τής αρχαίας τέ
χνης, καί αυτή μόνη νά μένη. εστερημένη τών καλλιτεχνημάτων εκείνων, άτινα πλασθέντα 
τό πάλαι υπό τών χειρών τών τέκνων αυτής κβσμοΟσι σήμερον τά Μουσεία πάντων τών 
πεπολιτισμένων εθνών. ’Ώ! τίνος. Έλληνος ή καρδία δεν πιέζεται υπό- λϊύπης, άναλογτ- 
ζομένου, ότι τά τέκνα τής Ελλάδος δεν δύνανται σήμερον νά γνωρίσωσι τήν άρχαίαν τής 
Ελλάδος τέχνην, εϊ μή εκτός τής Ελλάδος; Έκαστος ημών, Κύριοι, έκαστον' μέλος 

τής αρχαιολογικής εταιρίας άς θεωρή εαυτόν ίεροφυλακα, ώς ει’πεΐν, τών αρχαιοτήτων τή; 
ήμετέρας πατρίδος· έκαστος ημών άς θειυρή εαυτόν μέλος ιερατείας τινός- ώρισμένης νά Ιμ- 
πνέη καί διατηρή εις τάς καρδίας τών ομογενών σέβας προς τά ιερά λείψανα του βίου τών 
ημετέρων προγόνων,ενθουσιασμόν υπέρ τών μνημείων τής τέχνης αυτών, άτινα εν τή με- 
γαλοπρεπεϊ αυτών σιγή κηρύσσουσι τό άρχαΐον τής.πατρίδος ημών μεγαλείο» καί· ενθυμί- 
ξουσι πάντας ημάς, τί προς ταυτην όφείλομεν.

Μετά ταΰτα ό γραμματεύς τής εταιρίας Στέφανος Λ. Κουμανούδης άνέγνω τήν 
εξής έκθεσιν.

VrS.A* W3T ΟΙ V3AC ν-Χι.Κ Λ ^£*0;Χ:··

• is viX'Aj ϊ.
Μετ’ έλπίδος αγαθής πέρυσιν ή εφορία άνεδέχθη τά άνατεδέντα αυτή διά τής ψήφου- 

Σας καθήκοντα, καί σήμερον παρουσιαζομένή ενταύθα πρώτον πάντων οφείλει νά έκφραση 

τήν ευγνωμοσύνην της πρός. τε τά παρόντα καί τα άπαντα μέλη τής εταιρίας διά.τήν συ·>
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Ιρβμήν, ήν αβτή έχορήγησαν κατά το έτος τοντο, ήτις όπερτέμα φανεΐσα άναμφιβόλως των 
κατά τά προ τέρα έτη, διευκόλυνεν ίκανώς καί προήγαγε τά αρχαιολογικά έργα. Έπί πόσον 
δε τ*5τ* πρσήχθησαν **: «υ κατά λόγον τών χορ ηγηθεισών συνδρομών ή ένδεέ»τερβν ί*»ς, 
του το θέλετε κρίκει υμείς, άκούσαντες πρώτον την έπομένην εκθεσιν, εις ήν αμέσως μετα- 
βαίνομεν.

Καί πρώτον περί των τής εταιρίας μελών, των πζρασχόντων τά χρηματικά μέσα.
Μέλη ότε άνελάβομεν πέρυσι τά τής εφορείας έργα ήσαν εγγεγραμμένα 403, συναριθ- 

μουμένων δέ καί 28 δήμων τοΰ βασιλείου, έξ ών οί μέν είχον πέμψει έως τότε την συνδρο
μήν των, οί δέ ειχον ύποσχεθή, άνέόαινεν 6 όλος αριθμός εις 431. Κατά δε τό έτος τούτο, 
ό αριθμός τών μελών, συναριθμουμενων πάλιν καί 71 δήμων, άυέβη εις 622, άλλα εξαι
ρούμενων 14, ήτοι ένόςμέν μέλους παραιτηθέντος, 13 δέ άποβιωσάντων, μένουσιν 608. 
Έκ τούτων πάντων τό εν τέταρτον περίπου δεν έπλήρωσαν εισετι συνδρομήν. Υπάγονται 
δέ εις τήν κατη ρορίαν ταυτην πρώτον τινες τών δήμων, τών ύποσχεθέντων, διότι τό πλεϊ- 
στον αυτών μέρος ούδ’ έξεφράσθη όλως, άν θέλη νά συντελή υπέρ τών αρχαιοτήτων. Άλλοι 
όμως δήμοι κατά λόγον τών προσόδων αυτών γενναίως συνέδραμον, ώς θέλει δειχδή εν τώ 
προσαρτηθησομένω εις ταυτην τήν Ικθεσιν καταλόγω. Όλίγιστοι δέ «ντικρυς άπηρνήθησκν 
τή εταιρία τήν συνδρομήν των, καί ουτοι ού τών άπορωτάτων. Ηαρά δέ του δήμου ’Αθη
ναίων, δστις πέρυσιν συνέδραμε χιλιαις δραχμαίς, εκρίναμεν καλόν εφέτος νά ζητήσωμεν, 
αντί χρημάτων νά παραχωρή τή εταιρία εκάστοτε άναλόγου τιμής έκκλησιόπεδα εξ εκεί
νων α εκποιεί ενίοτε εις ιδιώτας, ινα λαμβάνουσα αυτά ή εταιρία ποιή έν αύτοΐς άνασκα
βάς, ως οντος πιθανωτάτου ότι αί έκκλησίαι ίδρύοντο συνήθως επί πχλαιοτέρων θεμε
λίων τής Ελληνικής άρχαιότητος, καί έλπίζομεν ότι ή μεθ’ ημάς εφορεία θέλει λάβει ευ
χάριστου περί τούτου άπάντησιν παρά τής δημαρχίας.

Ειτα δε εις τήν κατηγορίαν τών ούπω πληρωσαντων ΰπα'γονται οί πλείονες τών κατά 
τάς επαρχίας Ελληνοδιδασκάλων, εις ους ειχον σταλή παρά τής προ ήμών εφορίας τά 
διπλώματα έπ’ έλπίδι ούχί τόσον ότι ήθελον δεχόμενοι αυτά συντελέσει χρηματικώς εις 
τάς άνάγκας τής εταιρίας, όσον ότι ήθελον φιλοτιμηθή καί άλλως πως νά γίνωσιν ωφέλιμοι, 
προσέχοντες εις τήν συντήρησιν τών έν ταΐς έπαρχίαις αρχαιοτήτων, ών πολλαί έξ αδιαφο
ρίας τών κατοίκων, ενιαχού δέ καί τών επιτόπιων αρχών ύφίστανται βλάβας ού σπανίως.Καί 
κατά τούτου μέν τού κακοϋ ίσως τινες τών’Ελληνοδιδασκάλων άντιστρατεύονται, συνδρο
μήν οέ χρηματικήν ολίγοι έπεμψαν, τών πλειονωυ, ώς είπα, σιωπησάντων, πιθανώς οι’ α
πορίαν πολλήυ καί ένδειαν.

Τρίτον καταλέγονται εις τούς καθυστερουντας 94 μέλη Ιν Όδησσώ, ένθα ό επίτροπος 
τής εταιρίας Κωνστ. Κόκκινος, ασθενών καθ’ όλον τό έτος καί τελευταίου άποδιώσας, 
δεν επρόφθασε νά γράψη τή εφορεία, τίνα τών έτεΐ μελών συνέδραμον. Ελήφθη οέ π*οι 
τούτου ή δέουσχ πρόνοια,

Περιμένονται δε εντός ολίγου αί τών έν Λίσερπουλ 29 μελών συνδρομαί, ώς τοιαυτχι 
έστάλησαν καί τ?αοά τών έν Μαγκεζηοίχ ομογενών. Εν άμφοτέοαις ταύτχις ταΓς πόλεσt
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ένεγράφησαν τα μέλη έπιμελεί* του αξιότιμου Κ. Γ. Μαντζαβίνον μετά ταΰτα δέ έδέ- 
γΗτισχν προθόμως τήν έχει επιτροπείαν έν μέν Μαγκεστρία οί Κ. Σ. Ν. Φραγκόπουλος 
χαί Λουκάς Μαυρογορδάτος, εν δέ Αίβερπουλ οίΚ. Γ. Μ. Παπαγιάννης καί I. Π. Σκυ- 

λίτσης.
Ευχάριστου δέ είναι νά Σάς είπωμεν, Κύριοι, ότι ούκ ολίγοι των ομογενών των ευ 

τώ βασιλείω χαί Ιτι πλέον εκ του εξωτερικού, προσήνεγκαν τή Εταιρία συνδρομάς 
πολΰ μείζονας του έν τώ όργανιαμω σημειουμένου κατωτάτου δρου. Εις τον προσαρτηθη- 
σάμενον ταύτη τή έκθέσει ονομαστικόν κατάλογον πάντων των μελών θελετε ίδεΐ τά ύπε- 
ρέχοντα ποσά σημειούμε να. Ενταύθα δέ έξαίρομεν, ώς εϊκός, τους υπέρ τάς 500 δραχ. 
προσενεγκόντας, καί εϊσίν οί έξης· .

’Ανώνυμός τις έν Βουκουρεστίω φιλογενής 1000 μέν έπεμψε δραχμάς διά τδ 1859 
έτος, άνά 600 δέ ώρισε διά τά εφεξής έτη.

Ό έν ΙΙετρουπόλει επίτιμος τής εταιρίας αντιπρόεδρος Κ. Δημ. Μπεναρδάκης έφ' ά
παξ μέν δρ. 4000, κατ’ έτος δέ 1000.

£0 ευ Κωνσταντινουπόλει Κ. Άνδρ. Συγγρός δρ. 1232.
Ό έν Μαγκεστρία. Κ. Σ. Ν. Φραγκόπουλος δρ. 600, εκτός τής άλλης αύτοΰ συνδρο

μής έκ λιρών δύω.
Ό έν Πετρουπόλει Ελληνικός πρόξενος Κ. Ίω. Κοντογιαυνάκης δραχ. 558 έτησίως.
Ό έν Βουκουρεστίω Κ. Κωνστ. Γρ. Σοΰτσος.δρ. 6000, πληρωθησομένας εις τρία έτη, 

άνά 2 χιλ. κατ’ έτος.
Τά έν Κωνσταντινουπόλει μέλη τής. αυτόθι αρχαιολογικής επιτροπής, τής σύσταση; 

πέρυσιν επί βοήθεια των ενταύθα αρχαιολογικών άνασκαφών, καί προεδρευομενης ύπό τοΰ 
Κ. Τακ. 'Ράλλη, έπεμψαν, έπιμελεία τοΰ αυτόθι προξένου τής Ελλάδος Κ. Άριστ. 11α- 
λαιολάγσυ, 8ρ. 1785, καί ό γραμματεύς τής επιτροπής Κ. I. Κ. Γεωργαντότουλος 
γράφων προς ημάς παρέχει την ελπίδα καί άλλων εις τό μέλλον συνδρομών.

Πάντα τά άνω είρημενα πασά είσέτι δεν είσεπράχθησαν. Όσα δέ εισεπράχθησαν, ενούμε- 
να μετά των άλλων τακτικών των μελών συνδρομών καί των προσφορών καί εί τίνος άλλου 
εσόδου τής εταιρίας μετά καί τοΰ περισσεύματος τοΰ παρελθόντος έτους, τοΰ έκ δραχμών 
2549, αποτελούσε τό ποσόν 16,394 δραχμών. Αεπτομερεστέραν δε αυτών καταγραφήν 
θελει Σας άυαγνώσει ό άξιότιμος ταμίας τής εφορίας· άλλ’ είναι έτι εις την διάθεσιν τής 
εταιρίας 6000· δρ. αίτινες όσον ούπω εισπράττονται.

Τό ποσόν των 16,394 δρ. εννοείται ότι δέ* είχεν η εφορεία εύθυς έν άρχή τοΰ άρ- 
χαιολογικοΰ έτους εις την διάθεσίν της, διότι συνήχθη κατά μικρόν. "Οθεν ούο’ ήδύνατο 
νά έπιχειρήσγ, έργα μείζονα, είς ελπίδας αορίστους βασιζόμενη, άλλ’ ουδέ πάλιν κατά 
στενόν τινα καί περιωρισμένον προϋπολογισμόν έκρινε καλόν νά διαγράψω τά μέλλοντα 
της έργα, άλλ’ όπως έκάστοτε αί περιστάσεις υπαγόρευον, ούτως έκιυεΐτο, καί δεν με
τανοεί επί τουτω. Βεβαίως ούτε εις σχηματισμόν κεφαλαίων μεγάλων έπρεπε νά 
σκοπεύσ»ι, απρακτούσα έν τω μεταξύ καί λήθην έαυτής έμποιοΰσα εις τον κόσμον, ούτε
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“ 8 -
νά εξάντλησή πάσας τάς εισπράξεις του έτους, ώστε ή έρχομένη εφορεία υά περιελθη εις 
αμηχανίαν τιυά, έστω και στιγμιαίαυ.

Ένήργησε δέ εκ των έυόντων τά έξης.
Πρώτον ά υ α σ κ α φ ά ς. Αύται εκ διαφόρων αίτιών ηρχισαν κατά τδ έτος τούτο πολύ 

βραδέως. Μετά την ώραν των θερωών καυσώνων, την ακατάλληλον εις σκαφήν, διενοή- 

θη πρώτον ή εφορεία νά άποτελειώσν) την εκκάθαρσιν του Διονυσιακοί) θεάτρου, ήτις ίκα- 
νώς είχε προβή κατά τδ παρελθόν έτος. Και δεν ήλπιζε μέν νά άυεύρϊ] σημαντικά λεί

ψανα της σκηνής η της ορχήστρας, άλλ’ όμως καλόν εθεώρει νά καθαρίση έντελώς άπδ 
των ξένων χωμα'των τους σεμνούς εκείνους χώρους της των Ελλήνων δραματουργίας 
καί διά τον τόπον αυτόν καθ’ εαυτόν καί ινα συνειθίσωμεν νά περαίνωμεν όσα άρχίζομεν. 
Αλλ’ επειδή έθεωφήθη Ιπάναγκες νά άφαιρεθώσι πρώτου τά.εις τδ υψηλότατου καί δυτικόν 

μέρος του κοίλου ετί άπομένοντα χώματα, ή δέ μετακόμισις τούτων ήθελεν άπαιτήσει 
τόσα χρήματα, ώστε υά μ.ή δόναται ή εταιρία ευ τω μεταξύ, εις τούτο τδ άγονον έργον 
δαπανωμένη, νά έπιχειρήσν) καί άλλο τι έργου παραγωγικόν, διά ταΰτα ή εφορεία έπε- 
ζήτησε ταχεΐαν τινά επικουρίαν, ταύτηυ δέ μή βλέπουσα έρχομέυηυ, άπέστη τέλος τοΰ έρ
γου τούτου, καί έστρεψε την προσοχήν της εις άλλα, περί ών θέλει δηλώσει προιών ό 
λόγος. Έν τοότοις παρελθόντος ήδη τοΰ φθινοπώρου καί προβάντος ίκανώς καί τοΰ χει- 

μώνος αύτοΰ, έσκέφθημ,εν άλλο τι μέρος νά άνασκάψωμεν ύπισχνούμενόν τι, καί ώςποι
ου το έθεωρήσαμεν τδν τόπον τον περί την Παναγίαν Πυργιώτισσαν, την κειμένηυ προς 

δυσμάς τοΰ τής ’Αθήνας άρχηγέτιδος τετρακιονίου, ήτοι τής κοινώς λεγομέυης Πύλης 
της αγοράς. Έκεΐ έφαίνοντο υπέρ γης τέσσαρες παλαιοί μεγαλόλιθοι τοίχοι, άφεστώ- 
τες μέν απ’ άλλήλοον, δεικυύοντες δέ πολλήν ομοιότητα τής κατασκευής, ών υψηλότατα 
εξεϊχεν ό βορειότατος, σώζωυ καί μέρος μικρόν τοΰ γείσου, είς δέ των μέσων είχεν επι
γραφήν τιμητικήν άνδρός των μ. X. 'Ρωμ.αίκών χρόνων, διήκουσαν διά δύω λίθων, ο δέ 
νοτιώτατος, έν ώ καί ή εκκλησία ή Πυργιώτισσα, είχε καί αυτός επιγραφήν στιχηράν επί 
τοΰ πρός δύσιν διαζώματος, ίκανώς σπουδαίαυ, μάλλον διά τό ό,τι δεν λέγει,.παρά διά τό 

δ,τι λέγει· αλλά περί αύτής κατωτέρω. Είχεν δέ ήδη αγοράσει ή Κυβέρνησις τάς πλείστας 

των εκεί οικιών καί τά οικόπεδα, μία δέ των οικιών τούτων, ή πρώην Σαλωνιτιδου, ήτο ωκο· 
δομημένη επί τοίχου αρχαίου, υποδεικνύοντος συνέχειαν τινα πρός τον τής Παναγίας

Πυργιωτίσσης. Άο’ ού λοιπόν διά την προηγηθεϊσαν άγοράν ή ευκολία τής άνασκαφής 
υπήρχε, τό δέ εκεί'εν πιθαυιυς καί συνεχές άρχαϊον οικοδόμημα υπό.των αρχαιολόγων

διαφόρως ώνομάζετο διά την έλλειψιν σαφών έκ τής άρχαιότητος μαρτυριών, έζητήσα- 
μεν παρά τής Κυβερνήσεως καί έλάβομεν την άδειαν τής άνασκαφής, έλπίςοντες νά συν- 
τελέσωμ.έν τι ,εϊς λύσιν ζητήματος τοπογραφικοΰ. ν Αλλοι δηλ. έβλεπονΙκεϊ τά λείψανα 
τής Ποικίλης στοάς,, άλλοι έπείθουτο, ότι είναι τό γυμνάσιου τοΰ Πτολεμαίου, άδηλου
μένοντας, τίνος των πολλών ΙΙτολεμαίων (*), άλλοι ύπετόπαζον ναόν εκεί τής "Ηρας, 

..... ' ' " ·; ^.,.ν, ....
'■*) ΪΙ περί γυμνασίου τοΰ Πτολεμαίον γνώμη έσ<τηρίζίτο''καί είξ βάθρον τι ένεπίγραφόν, αύτοΰ 

-του 'εν-ρεδίν πρό τής Ελλην. Ιπαναστάσεως καί εκδεδομένον έν tw C. I. Gr. ύπ άριθ. 360»
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χαί άλλοι ίσως άλλα επίστευον, εχοντες πάντες καί τούς εναντίους των. Το δε πάντων 
περίεργό τατον, ούδεις των μέχρι τοΰ3ε περιηγητών, στο-' είςεύρω, είχε ποτέ άπεικονίτει 

ή σχεδιάσει πάντα έμοΰ τά σωζόμενα 4—5 έρειπια ούτε καταδείςει την αληθή αυτών 
σχέσιν προς άλληλα καί προς τά σημεία τοΰ οΰρχνοΰ Ευχαριστούντο δέ μ 'λα εις εικο

τολογίας, έν αις τή άλ/.θεία τους άλλους πάντας υπέρηάόντισεν ο, όσον ειςευρω, τελευ- 
ταίος περί αύτών’γράψας Gocitlin» (* *). Ά'λως δέ και r εκταοις τής οικοδομής και τό 
σχέδιον αυτής τό ούχί άπλοΰν, καί τό ές ·>γκ»ιμ|νον πέμις χώμα έφαίνουτο ύπισχνουμενα 
άνοκαλύψεις αξίας λόγου· καί σήμερον,χν καί τοΰ έργου τη; ά'ασκχφής μόλις τό εν τρί
τον έόετελέσθη, δυνάμεΟα να είτωμεν, ότι δεν έψεύσθη/.εν όλιος των έλτίοων.

Ή άνασκαφη ήήςατο τή 3 Δεκεμβρίου παρελθόντος έτους και εξακολουθεί άνευ διακο
πής Ixt καί νυν Κρημνισθεντων των νεωτερικών οικημάτων κα μέρους τής εκκλησίας 

αυτής, τοΰ χεφιστα καί έν νεωτ ότοις χρόνου επισκευασμένου, έχώρησεν η σκάφη εις βά
θος ικανόν και εκτασιν πρός τε άνατσλά; καί άρκτον, καί άνέδειόεν οικοδομήν, ή; καί τήν 
διεύθυνσιν καί τό σχήμα δέν Ιγνώριζον πρότερον ακριβώς οί άρχατολογοΰντες. Καί εις 
θετικόν μέν τι συμπέρασμα περί αυτή; όμολογοΰμεν ότι είσίτι δέν έφθάσαμεν, άλλα 

κέρδος ού μικρόν θεωροδμεν τό ότι δυναταί τις νυν άρνη-ικώς ν’ άτοφχνθή περί εικασιών 
πινών, καί ιδίως σαθρά άποδείκνυται ή εικασία εκείνων, οίτινες ε’ς την όλην συστάδα των 
ερειπίων μή προσέξαντες, άλλ’ εις 'μόνον εν =ξ αυτών, άπεφχνθησχν, ότι τό κρηπίδωμα καί 

οί τοίχοι τής Παναμας ίΤυργιωτίσσης είναι !ν των αρχαιότατων έκ μαρμάρου κτιρίων 
των εν Άθήναις, έν ω βεβαίως είναι εν των νεωτά-των, κατασκευαοθέν επί 'Ρωμαίων, ίσως 
δε καί εν πολύ κατωτέροις έτι χρόνοι;. Άλλ’ «ς είπωμεν πρότερον, τί έδειξαν «ι άνα- 
σκαφαί, καί έπειτα επανερχόμεθα πάλιν εις τό ζητούμενου.

Έδείχθη λοιπόν έκ Γών άνασκαφών,ρτι τό κύριον καί μέγα οικοδόμημα,Ικ §υ:ο παραλλή - 
λων συγκείμενον τοίχων, διήκει κατά μήκος άπό νότου πρός βορράν,έπί ! 14 περίπου μέτρα, 
εχον θύρας πολλάς,συμμετρικής διατεθειμένα; εν τώ πρός δυσιν βλέποντι τοι'χω. ΙΙιΟανώτα- 
τον δε καθίσταται, ότι οσαι Θύραι, τόσα καί οικήματα έχωρίζοντο* τοίλάχιστον ευρομεν μέ
χρι τοΰδε δύω χωρίζοντας τοίχους·τά δε οικήματα Ιχοΰσι μικρόν βάθος κάϊπλάτο; άναλόγως 
επίσης μικρόν, οί τοίχοι δέ ύψοΰνται ικανώς, άλλ’ άδηλον, άν υπήρχε και άνώγαιον Άπό 
σέ τοΰ άκρου τής οικοδομής, τοΰ πρός νότου, προεχει τοίχος ου πολύ πρός δυσιν, άλλ’ ό
σον επίμετρα 14, τής αυτής ών κατασκευής, ή; καί οί δύω μανροί τοίχοι, Ιχων 
ίέ καί αυτός Θύρας δύω, άλλα τήν μέν μίαν πάνυ πλατείαν καί αψιδωτήν, τήν πλησιέ ■ 
στατα πρός τή νοτιοανατολική γωνία, τήν δέ άλλην μικράν καί άνευ άψίδος. Άν δέ καί 
ούτος ό τοίχος ειχεν έτερον παράλληλον όπισθεν του προς νότον, ώστε νά σχηματίζονται 
και ενταύθα-διά χωριζόντων τοίχων οικήματα, είναι άδηλον, ώς μή προχωρησίσης ένταΰ- 
θα τής σκαφήε, διά το εμποδίου τής δημοσίας όδοΰ καί των παρακειμένων τή όδώ οικιών,

(*) ϊδ* Berichte ueber d. Verhamii. d. K, Saeil.s. Gcsellfcb, d.. Wiseenscb, ia Leipzig, 
Philo!, histor. €!. !1, 1$53, vtk, 59, x: i.

*2
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Άδηλον δέ επίσης, αν καί άπότοΰ βορείου άκρου της οικοδομής προέχει τοίχος, αντί
στοιχος του ρηθέντος προς δυσιν. 'Ο τοίχος ουτος ό βραχύς απολήγει εις ορθοστάτην 
λόου Πεντέλη σιου, ές ου είναι κατεσκευασμένα καί πάντα τά υπέρθυρα, εν ώ τδ λοιπδν 

τής οικοδομής σύγκειται τά μέν κάτω μέχρι ενός καί ήμίσεως περίπου μέτρου άπό των 
Θεμελίων έκ λίθου 'Γμηττείου, τά δέ άνω έσωθεν τε καί έξωθεν έκ λίθου σκλη

ρού- κογχυλιάτου,. κεκομμένου τετραγωνικώς καί έπιμελώς συνηρμοσμένου, άλλ’ ε- 
χοντος την Ιπιφάνειαυ ούχί λείαν’ δθεν καί πίθανώτατον, δτι ήσαν οί τοίχοι ή 

χρισμένοι, ή μ.έ λεπτάς μαρμάρου πλάκας ευδεδυμένοι, οποίας ευρομεν πολλάς αυ
τοί* τεθρανσμένχς καί συνήγομεν αύτάς έπιμελώς, ϊνα καί έκ του ποσοϋ αυτών ασφα
λέστερου,τι συμπερανθή. Των δέ Ουρών αί παρασπάδες καί τά κατώφλια είναι έκ λίθου 
'Γμηττείου. Καί τά μέν μέχρι, τοΰδε, τής οικοδομής απλά έπωσοΰν, νομίζομεν, καί εύκα- 
τάληπτα, τά δέ άπδ τοΰδε, αινίγματα δύσκολα παρουσιάζουσι. Διότι προ του πολυθύρου 
μακροΰ τοίχου τού προς δυσιν, άφ’ οΰ ή σκάφη έφθασε μέχρι του εδάφους του προ του κα
τωφλιού τών θυρών, ευρομεν χώρον εκεί άστρωτον επί εν περίπου μέτρου, είτα δέ παρ’ ά- 

παυ τδ μήκος τής οικοδομής σπονδύλους κιόνων πωρίυωυ άρραβδώτωυ πλαγιασμένους, 
ένδς : εριπου μέτρου μήκους, άποτελοΰντας δέ τούτους την βάσιν τοίχου εξ ορθών λίθου 
‘Τμηττείου πλακών μετά διαζωμάτων, δστις φαίνεται δτι δέν ύψοΰτο πολύ πλέον τοΰ 
ένδς καί ήμίσεως μέτρου υπέρ το παλαιού έδαφος. Τουλάχιστον δέν ευρομεν αυτού υψη
λότερου μέρος. Οϋτος δέ 6 τοίχος, ούτω κατεσκευασμένος, άφίνει κενόν μεταξύ εαυτού 
καί τού τών θυρώυ τοίχου χώρον, δστις ευρέθη πεπληρωμένος χώματος καί λίθων άνευ 
άσβεστου. Περαιτέρω δέ τών πλαγίων σπονδύλων τών άποτελούντων, ώς είπομεν, την
βάσιν τοΰ χαμηλού τούτου τοίχου, τό έδαφος ευρέθη εστρωμένον κακώς καί άτέχνως μι- 
κροίς λίθοις ποικίλοις, ενιαχού δέ σώζονται καί μάρμαρα αποτελούνται την στρώσιν, 
πού λεπτά καί πού παχέα, παχέα δέ εκεί μόνου, ένθα έφάνη μία βάσις κίουος προς τή 
νοτιοανατολική γωνία, έν άποστάσει δέ απ’ αύτής συμμέτρω θέσις βάσεως κίονος περι- 
γραφομένη σαφώς επί τοΰ μαρμάρου, καί άλλη τοιαύτη θέσις έν πολύ μείζουι άποστά- 
σει προς βορράν, καί προσωτέρω άλλαι δύω έτει θέσεις τοιαΰται. Σπονδύλους δέ πώρι
νους άρραβδώτους βλέπομεν πλείστους έντετειχισμέυους καί άλλαχοΰ ευ ταΐς μεταγενε- 
στέραις προσθήκαις ταΐς γευομέναις τή πολυθύρω οικοδομή, ετι δέ καί" έπιστύλια πολ
λά καί γείσα τινά καί τρίγλυφα ούκ ολίγα πώρινα εύρίσκομεν, τιυά δέ τών τριγλύφων 
ζωηρότατα διετήρησαυ χρώματα, Ιρυθρδυ καί κυαυοΰυ, μέρη όντα προφανώς Δωρικού 
χτίσματος, εξεργασίας καλής. Ταΰτα πάντα μετεχειρίσθησαν ώς ύλην οικοδομικήν οί 
μεταγενέστεροι πρός τε τον χαμηλόν τοίχον, περί ου διελάβομεν, καί προς τά έξης δύω 
ετερα πρόσθετα μέρη, τά οποία θεωρητέα ώς σύγχρονα τώ χαμηλω τοίχω καί συνημ
μένα άλλήλοις άρχιτεκτονικώς,εννοοΰμευ δέ υπό τά 2 ταΰτα μέρη,πρώτον,τούς τρεις προ 
τής κυρίας οΐκοδορ,ής κατεσκευασμένους πύργους, σχήματος τετραγώνου,καί δεύτερον, τον 

παχύτατου εκείνου τοίχον, δστις τον νοτιώτατον τών πύργων ήνωνε μετά τής πολυθύρου 
οικοδομής. Ό τοίχος ουτος (δστις πρότερον ήτο δλος σχεδόν τεθαμμένος είς τήν γήν,έπειτα
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δέ άνεσκάφη, καί εδειξεν έξωθεν μέν τάς δύω του επιφάνειας κατεσκευασμένας λιθοις με- 

γάλοις παντοίου είδους, έσωθεν δέ είχε γόμον άσβεστόκτιστον) έντεθαμμένον εΐχεν εντός 
έαυτοΟ τδ άπλοΰν εκείνο δίθυρον σκέλος της πολυθυρου οικοδομής,δ άνεφέραμεν ανωτέρω·

'Ο τοίχος ουτος κατεδαφισθείς κατά μέγα μέρος, άνέδειξε πολλάς έπιγραφάς, ενωκο- 

δομτμένας άτάκτως. Έπιγραφ αί δέ και εις τά άλλα πρόσθετα μέρη τής οικοδομής 
πολλαί άνευρέθησαν, άπασαι ενωκοδομημέναι όπου καί όπως ετυχε, όπέρ τάς 80 μέ
χρι τουδε. Είναι δε αί μέν πλεϊσται των'Ρωμαϊκών χρόνων, ούκ όλίγαι δε και των Μα
κεδονικών, μόλις δέ μία ή δύω ανάγονται εις παλαιετέρους χρόνους. ‘ΙκαναΙ δέ αυτών 
Ιχουσιν άξιολογότη τα καθ εαυτάς πολλήν, οΐον ή του βάθρου Λυκούργου του ρήτορος, τινά 
ψηφίσματα, έν οίς το περί του αύτοΰ ρήτορος^ και το περί του άγώνος Σωτηρίων, του τε- 
θέντος μετά την κατατράπωσιν των Γαλατών, και ει τις άλλη· άλλα δεν συμ,βάλλουσιν 
ίσως δι’ όλου εις λύσιυ τοΰ τοπογραφικοΰ ζητήματος. Άλλα περί των επιγραφών λέγο- 
μέν τι καί κατωτέρω. Ένταΰθα’ δέ άναφέρομεν, ότι καί γλυπτικής τεμάχια ευρέθησαν 
ούκ ολίγα, εξ ών εν ή δύω φαίνονται τέχνης άξιολόγου, Ιτι δέ καί νομίσματα χαλκοί, 
περί τά πεντήκοντα, ούχί παλαιότερα των 'Ρωμαϊκών χρόνων, ετι πήλινά τινα καί χαλκά 

καί σιδηρά σκεύη καί άγγεϊα, βεβλαμμέυα τό πλεϊστον. Έπί πάσι καί λείψανα ή σημεία 
πυρκαϊάς παρετηρήθησαν καί άνεγνωρίσδησαν έν τοΐς χώμασι καί τή άλλή ύλη, άλλ’ ου 

πολλά ταΰτα.
Ταΰτα είναι τά μέχρι τοΰδε οφθέντα, ού πάνυ λεπτομερώς, ούτε κατά τούς ακριβείς 

τής τέχνης όρους περιγεγραμμένα ενταύθα. Ή ακριβέστερα περιγραφή εις άλλον χρό
νον καί τόπον άποκείσθω (*).

Τώρα δέ, τολμηρόν είναι βέβαια νά εϊπγ τις από τοΰδε, οποίον τι ήν τό ενταύθα αρ
χικόν οικοδόμημα καί πότε μετεσκευάσθη· τολμηρόν, επειδή εϊσέτι πάντοθεν δέν άπεγυ- 
μ.νώθη, ουδέ έγυώσθησαν έτι τά άκρα αύτοϋ, μάλιστα τά προς δύσιν. Ό ορθοστάτης 
λόγου χάριν εκείνος ό Πεντεθ,ήσιος δέν είναι αδύνατον νά είναι καί φλιά θύρας μεγίστης 
πασών, πρός νότον ήνεφγμένης, καί νά παρατείνεται Ιτι τό κτίριον προς δυσμάς καί νά 
άποβαίνη ίσως τετράγωνον. Πολλά λοιπόν περιμ,ένομ,εν ετι νά δείξη ί άνασκαφή άναγ- 
καιοΰντα πρός λόσιν τοΰ ζητούμενου. Άλλ’ επειδή φυσικά ρέπομεν έν τοΐς άδήλοις εις 
εικασίας, άς ρηθώσιν ενταύθα αί άκϊυδυνότεραι. Πρώτον λοιπόν φαίνεται μοι, ότι π ω- 
ρίνητιςοίκοδομή αρχαιότατη ?ή ένταΰθα ακριβώς, ή ού πολύ μακράν τοΰ χώ
ρου τούτου ύπήρξεν, ής λείψανα θεωρώ εκείνα τά Δωρικού κόσμου πλεϊστα μέλη καί καλ- 
λιστα. Αύτη έστω Στοά ποικίλη, Βουλευτήριον, γυμνάσιου Πτολεμαίου, ή ό,τι θέλει, 

Ομοθ,ογητέον δέ, ότι θεμέλια ή τοίχος τις τής πριυτης ταύτης καί αρχαιότατης οϊ· ο
κοδομής δέν άυεγνωρίσθησαν εϊσέτι ούδαμοΰ εν ταΐς άνασκαφαΐς.—■-Δ ε υ τ έ ρ α ν οικοδομήν 
φαίνεται μοι, ότι δυνάμεθα νά δεχθώμεν εκείνην, ής βλέπομεν τάς πολλάς θύρας. Αύτη

(*) Ασμένως, νομίζομεν, δίλουσιν ίδεΐ οί άναγνωσται τά έν τδ τελεί του παρόντος φνλλαδ’ον 
«» ίχνογραρήματα, άπερ έσχεδίασεν ό πλήρης ζήλον υπέρ των έ'ργων τής έτα.ρίας Ιί. ίω. Πα- 
παδάκης, καβτ,γητής τον Πανεπιστημίου,
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προ; ίύσιν είχε πιθανώς τήν χιονοστοιχίαυ της. Οί κίονες δέ ταύτης μαρμάρινοι παραδε- 
χτεοι, καθ ά δεικνύει ή μία σωζομένη βάσις, και ή ’Ιωνικοί, ή μάλλον Κορινθιακοί. Είχε 
δε πιθανώς καί ήμικ ονας μιάροϋς, διότι ούκ όλίγαι τοιούτων βάσεις εύρέθησαν. Έν γένει 
δε πολύν είχε τον μαρμάρινον κόσμον, ώς . δεικνύουσι τά λείψανα, άλλ’ εργασίας ού μά~ 
λα επιμελούς.

']] οικοδομή λοιπόν αίίτη ή δεύτερα, ής μέγα μέρος σώζεται, καί, όταν έλη άνασκαφή, 
ώς έλπιζομεν, θέλει είναι μ.ία των μεγίστων τής πόλεως ταύτης καί λίαν αξιοθέατος, 

εγει κατ’ εμέ πολλην τή-< ομοιότητα προ, τό είδος τής κατασκευή; τοΰ ωδείου τοΰ ΊΙρώ- 
δου, καί ίσως είναι ού υ,όυον των αυτών χρόνων, άλλα και τού αΰτοΰ πολυτάλαντου καί 
εύεργετικωτάτου τοΐς Άθηναίοις άνδρός κτίσμα. Τουλάχιστον τά τέσσαρα μεγάλα βά- 
θ,οα τά ενεπίγραφα, τά ένταΰθχ εΰρεθέντα ένωκοδομημένα, έν οίς τιμάται αϋτός τε καί 
ή γυνή αυτού Άλκία, ίσως ύποβοηθοΰσι την εικασίαν ταύτην. Λέγω ίσως, διότι δέν μέ 
λανθ ίνει, ότι δεν πρέπει έξ επιγραφών μόνον ευρισκομένων που νά συμπερχίνγ τις άδεώς 
περί θέσεων καί χτισμάτων, διότι εύκολον ούτω νά καταντώμεν εις άτοπα· ούτω λ. γ. εκ 
των ούκ ολίγων επιτύμβιων απλώς επιγραφών, των εύρεθεισών έν ταϊς άνασκαφαΐς ταύ- 
ταις, αν είκαζε τις, ότι εδώ ή το νεκροταφεΐον των’Αθηναίων, ήθελε πο?,ύ καταγελασθή. 
Καί όμως διά τι και σϋ, ήθελεν είπεΐ τις, επί τοιούτου ολισθηρού εδάφους βαίνων είκο- 
σολογε?ς ; Δι’ απορίαν, πρώτον αποκρίνομαι, άλλων ενδείξεων ισχυρότερων. Έπειτα, έχει 

Πν« λόγον, ώς είπα, καί ή όμοιότης ή φαινομένη εν τή τέχνρ τής ενταύθα οικοδομής 
καί τής τού ωδείου. Έδώ δε είναι ο τόπος, νομίζω, νά είπωμεν βραχέα καί περί τής 
στιχηράς εκείνης έπιγραφής τής Πυργιωτίσσης, ήτις αν δεν ήτο κολοβή, δεν θά ει/ομεν 
ανάγκην νά καταφεύγωμεν εις εικασίας. Λέγει εκείνη· ού τάδε θελξιμελής Άμφιονίς 
ήρ «... πειθοδς, ούοέ Κυκλώπειαι χεϊρες κτλ. ά λείπουσι. Πρόδηλον δέ, ότι τό νόη
μά της ήτο ύπερηφανώτατον οτι ούχί λύρα τοΰ Όρφέως συνάρμοσε τά κτίσματχ ταυ- 

τα, ουδέ Κυκλώπεια·. χεΤρες, άλλα τις μέγας ιδιώτης ευεργέτης, ή δήμος, ή βασιλεύς. 
Ιίερί ταύτης τής επιγραφής Ιχω γνώμην, ότι είναι των 'Ρωμαϊκών ή μερικώτερον των' 
Ήρώδου χρόνων σύνθεμα, καί έλήψθησαν οί εχοντες αυτήν λίθοι εκ τίνος διαζώματος 
τής πολυθύρου οικοδομής καί έτέθησαν έίς τον πύργον όπου νΰν όρώνται· ό πυ'ργος οϋτος 
‘έχει καί άλλως τάς πλείστας υπέρ πάντα τά άλλα ερείπια έπιγραφάς,καί εντός έπ; πολλών 
μαρμάρινων βάθρων ή σπονδύλων, καί έκτος πανταχόθεν, έγκρύπτει δέ ίσως καί άλλα τέ

χνης κειμήλια, ως εγώ πείώυ εμαυτόν καί ποθώ ιδία την προσεχεστάτην αύτοΰ κατεδά- 
φισιν. Τήν δέ επιγραφήν συνεπλήρωσεν έξ εικασίας είς τετράστιχον ό Goeilling, καί έκα- 
μεν αύτήν νά λέγη, ότι το .κτίσμα είναι ή Ποικίλη στοά· καί δή εκείνη, ήτις πρώην Γίει- 
οεανάκτειος εκαλείτο. 'Αλλά το μέοςς τ<?ΰτο τής οικοδομής, τό οποίον ευρίσκει ό ρη* 
θείς άνήρ ομοιον μέ τό Θησείου καί τό εκθειάζει, είναι ελεεινόν συμφόρημα πετρών έξ 
άλλων οικοδομών, ιδίως-δέ τής πολυθύρου οικοδομής, συνηρμοσμένων εις πύργον στρα
τιωτικόν καί όυδέν άλλο. Έδώ δέ όφείλομευ πάντως νά Ινθυμηθώμεν καί τήν έκ παρα- 
δόσεως σωζομέυην όνομαοίαν Πυργιώτισσα καί νά μή τήν καταφρονήσωμεν, ώς έμφαίι
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VOUffxV το παλαιοτερον κτίσμχ, έφ’ ου ή εκκλησία. Τούτον Εή τον Πύργον μετά των θύω 
άλλων, των βορειότερου κειμένων, Ειχαιοΰμαι πάντως νά ονομάσω τ ρ ί τ η ν και νεωτά- 
την έν το7ς τόποις τούτοις οικοδομήν ή προσοικοδόμησιν οχυρωματικήν, ήτις, κατά 
τινα διδόμενα, άπό τής βορειοδυτικής άκρας τής άκροπόλεως λαμβάυουσα τήν αρχήν, 
προεβαινε προς βορράν, επί πόσον ακριβώς είπεΐν, άδηλου, άλλ’ίσως όχι πλειότερον τοΰ 
,βορειοτίτου άκρου τής πολυθύρου οικοδομής, ένθα περίπου βλέπομεν γραμμήν τοίχου 
μεγαλολίθου, κακώς συνηρμοσμένου, προς άυατολάς χωρούσαν επι ποσδν, και ί σωςαύτη 
είναι ή καμπή τοΰ οχυρωματικού τοίχους. Άπετελεϊτο δε τις, ώς φαίνεται, περίβολος εν. 
τ.αΰθα τής πόλεως, έν καιροϊς ποτέ κριοίμοις κατασκευασθείς κα'ι παρηκολούΟει γραμμήν 
τινα παλαιοτέρων οικοδομών δημοσίων, ήδη τότε ίσως έν έρειπίοις ούσών, ών επωφε
λούντο οί οικοδόμοι τό τε πάχος καί τό άλλο υλικόν,ετι δέ καί τήν άρχιτεκτονικήν μορφήν 

άπεμιμοΰντο, ή μάλλον είπεΐν αυτή ή μορφή προσεφέρετο αύτοΐς σίκοθευ, διότι τό ποιώς 

έσχηματισμένον υλικόν, έτοιμο» ον, παρεχάλει εις όμοίαν χρήσιν καί ευχερέστερου άπετέ- 

λει τό έργον τής οίκοδομίας. Όπως δέ καί άλλοι προ ΐμοΰ εΐπςμ, δτε λ.όγον Ικαμυον περί 
των δευτέρων, ήτοι των κάτω προπυλαίων τής άκροπόλεως, των υπό τοΰ Γάλλου BeuJe 
τώ 1851 άνασκαφέντων, ώς καί περί των κατωτέρω έν τή πόλε;, παρά τή Υπαπαντή 
άναφανέντων παχέ··.ν τοίχων έν τή υπό τής εταιρίας γευομένη άνασκαφή τοΰ λεγομένου 

βουλευτηρίου.(*), λέγω καί έγώ είκαστικώς, δ τι ίσως ταυ τα πάντα τα προφανώς μεταγε

νέστερα κτίσματα εΐναι ενός καί του αύτοΰ χρόνου Ιργα, ήτοι κατεσκευάσθησαν τότε 
δτε κατά Ζώσιμον ίβιβλ.Α'.) επί Ούαλεριανοΰ ίίαίσαρος,253—259 μ.Χ ,επικείμενης εισ
βολής Γότθων εις τήν Αττικήν, οί ’Αθηναίοι πρώτον άπό των χρόνων τής μεγάλης επί 
Σύλλα καταστροφής τά εαυτών τείχη άνωκοδόμησαν. Καί νεωτέρα μέν τυχόν τών χρά 
νων τούτων δύναται νά είναι αυτή ή οχυρωματική προσοικοδόμησις, παλαιοτέρα δέ πολύ 
δχι, διότι αί χρονολογικώς υεώταται επιγραφαί, αί ένταϋθα εύρεθεΐσαι ένετειχισμέναι άτά- 
κτως, είναι αί τοΰ Ήρώδου, τοΰ άκμάσαυτος κατά τά μέσα τοΰ β’. μ.Χ. αίώνος. Δεν είναι 
δε ποέπον νά είπη τις, δτι πολύ ταχέως· τά τιμητικά τοιούτου άνδρός βάθρα έκ τών οικείων 
θεσεων άπεσπχσθησαν καί ένετειχίσθησαν οπού ετυχεν, άνευ μεγίστης καί Επικείμενης α
νάγκης. Τοιαύτη δέ οσον τουλάχιστον έγώ ηύκαίρησα νά άναξητήσω, πρώτη άναφέρεται 
ίστορικώς ή έπι Ούαλεριανοΰ. "Αλλα! δέ επιγραφαί πολύ νεώτεραι είναι αι επί τοΰ νοτίου 
κρηπιδώματος τής ΙΙυργιωτισσης, πολύστιχοι Ικεΐναι, άς διά τό δυσανάγνωστου δεν ή- 
δυνήθημεν μέχρι τοΰδε νά άντιγράψωμεν καί νά καταλάβωμεν τό νόημά τών άλλ’ Ικεΐ
ναι ένεχαράχθησαν πιθανώς τότε δτε ύφίστατο ώκοδομημένος ουτω ό πύργος.

Έξωδεύθησαν είς τήν άυασκαφήν μέχρι τής ώρας υπέρ τάς 5 χιλιάδας δραχμών.
Αιτήσει δέ τής έφορείας τό υπουργείου τών οικονομικών μέλλει, ώς πληροφρρούμεθα, 

νά παραχώρηση τή εταιρία το ποσόν τό προκύπτον έκ τής πωλήσεως' τοΰ άχρηστου των
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(*) ϊδε Π. Εΰστρατιάδην εν τφ ΒΓ. φυλλαδίων τών υπό τοΰ άρχαιολ. Συλλόγου ανεκδότΐών t 
πιγραφών, Αθήν. 1852,
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ανασκαφώ'» ύλικοΰ, δι’ ου θέλει προσγινει ανακούφισές τις τή εταιρία, ώς τοιαύτη παραχώ

ρησή και άλλοτε τω 1849 έγένετο.

ΠΕΡΙ ΤΟΪ ΜΟΪΣΕΙΟΪ ΓΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ-

Το παρελθόν έτος παρεχώρησεν, ώς γνωστόν, ή Σύγκλητος τοΰ Όβωνείου πανεπιστη
μίου είς την εταιρίαν την χρήσιν ενός των ισογείων τοΰ Πανεπιστημίου ακροατηρίων, θεα- 
τροειδώς κατεσκευασμένου καί ίκανώς εύρυχώρου, καί εις αύτό τότε συνήχθησαν υπό τής 
προ ημών εφορείας αρχαιότητες τινες, έκ δωρεών προερχόμεναι. Ημείς δε έςηκολουθή- 
σαμεν τό εργον, ου μόνον δωρεάς δεχόμενοι μετ’ ευγνωμοσύνες, άλλα καί άγοράζοντες 
όσα τινες ήθϊλον να πωλώσΐ'» εις την εταιρίαν επί εύλόγω τιμή, διότι από των λίαν ακρι
βών έμακρυνόμεθα ένεκα τής ένδειας των πόρων. Ιία; δωρηταί μεν κατά τούτο τό ετοςά- 
νεγράφησαν έν τοΐς βιβλιοις τής εταιρίας πεντήκοντα, ών τά ονόματα μετ’ ευγνωμοσύ
νης έδημοσιεύομεν έκάστοτε εν ταΐς Ιφημερίσι κατά μηνιαία διαστήματα,και έν πίνακι δέ 
προσαρτηθησομενω εις τήν*έκθεσιν ταύτης θελουσιν επίσης άναγραφή. Τινες δέ καί των* 
πέρυσιν έν τή εκθέσει μνημονευθέντων προσήνεγκαν καί δεύτερον καί τρίτον δώρα τή ε
ταιρία, ώς ό Κ°« Ν. Βαρβαρήγος καί άλλοι. Έτι δέ καί ή Σύγκλητος τοΰ Πανεπιστη
μίου παρακατέθεσεν είς τό Μουσείον τής εταιρίας αιγυπτιακής τινας αρχαιότητας, αξίας 
λόγου.

Είς αγοράν δέ άρχαιοτήτυιν έδαπανήθησαν εντός τοΰ έτους δραχμαί 2663, 25. Ata 
τόσου ποσοΰ δεν αγοράζονται βεβαίως εκλεκτά καί σπάνια πράγματα, άλλ’δμως έπρεπε 
νά γίνα) άρχή άγορών, ινα μάθωσιν οί πολλοί, ότι καί ή εταιρία αγοράζει διά τό κοινόν 
τής Ελλάδος Μουσείον,. καί μή προσφέρωσι πάντα τά πωλήσιμα είς τους ξένους έπί 
σκοπώ εξαγωγής κατά παράβάσιν των καλώς κειμένων νόρ-ων τής πολιτείας. ’Αγορά αρ
χαιοτήτων, όσον ήδυνήθημεν νά άναδιφήσωρ.εν έν τοΐς πρακτικοϊς τής εταιρίας, ίσως άπαξ: 
μόνον είχε γίνει προ ημών, έν ετει 1846, ότε επιτύμβιοι τινες στήλαι καί αγγεία Κοριν
θιακά 160 ήγοράσθησαν, καί έτηροϋντο τά αγγεία έ;ά πολλά έτη έν τή δημοσία βιβλιο
θήκη. Ταΰτα άνεζητήσαμεν παρά τοΰ έφορου τής βιβλιοθήκης, καί άπεδόθησαν τή εταιρία 
πολύ πλείονα, ήτοι 306, τούτο δέ, επειδή τά τής εταιρίας δεν ήτο δυνατόν νά διακριθώ- 
σιν από πλειόνων άλλων άλλης προελεύσεως αγγείων τής βιβλιοθήκης. Έδόθησαν δέ. 
ήμϊν έτι εκ τής βιβλιοθήκης καί πέντε χαλκά σκεύη άξια λόγου καί τινες μικραί έξ οπτής 
γης αρχαιότητες,, τό όλον μετά των αγγείων, 371 κομμάτια. Άναζητοΰντες δέ τά πα- 
λαιά κτήματα τής εταιρίας, μετεκομίσαμεν καί επιγραφές πολλάς καί τινα γλυπτικής, 
έργα, τά οποία,άνασκαφέντα υπό τής εταιρίας έν έτει 1851, ΐφυλάττοντο τέως έν τώ λου- 
τρω, ένθα ή Κυβέρνησις έχει τά γύψινα έκτυπα τοΰ Ηαρθενώνος, ομοίως μετεκομίσαμεν 
καί εκ τήςθεσεως τής καλούμενης τοΰ βουλευτηρίου έργα τινά γλυπτικής καί έπιγραφάς.

Ή εφορεία ουτω συναθροίσασα ικανόν ποσον αρχαιοτήτων,ειχεν ήδη προ μηνών ανοικτόν 
τρις τής εοδομάδος τό Μουσιίόν της διά τούς φιλάρχαιους, ει; οΰς έκρινε καλόν νά πα- 
ρεχη πάσαν άδειαν καί ευκολίαν είς τό μελετάν καί άντιγράφειν καί άπεικονίζειν τά άρ-
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yala, έτι δε και έκδ£δειν δια του τύπου αύτά έλευθέρως, διότι τούτο ένόμισε καί ελληνο
πρεπές και συντελεστικόκ εις την προκοπήν τής αρχαιολογίας. Οΰτω πλεϊστα ομματα καί 
πλεϊστοι νόες ασχολούμενοι εις την ερευνάν των πολλάκις σκοτεινών τής αρχαιότατος 

λειψάνων πλεϊστα καί κατορθοΰσι έν σχετικώς βραχυτάτω χρόυω.
Τά συναχθέντα έν τώ Βίουσείω αρχαία δεν είναι βεβαίως κατά τό πλείστον ού:ε σώα 

καί ολόκληρα ούτε έκπρεπή αριστουργήματα τέχνης, ένί λόγω, δεν φαντάζουσιν τά πλεί- 
στα είναι κατά μέν την τέχνην μέτρια, κατά δε την διατίρησιν κολοβά, αλλά έκτος 
των πολυπληθών επιγραφών (εχομεν αυτών περί τάς 300,) αΐτινες έχουσι την αξίαν των, 

οίαδήποτε καί αν είναι ή διατήρησίς των, πολλά καί των λοιπών αρχαίων είναι περιεργό- 
τατα τής τέχνης λείψανα, εξηγητικά του αρχαίου βίου έν γένει, καί τινα ίσως μοναδικά 
εις τό είΒός των. 11 δε συμφόρησις καί κολοβών έργων εν κοινώ Β'Ιουσείω δικαιολογείται 

μέν καί άλλως έν τή αρχαιολογία, εχει δέ Ισως καί τούτο τό καλόν παρ’ ήμϊν, να βλέ- 
πωμεν, οτι σχεδόν τοιαΰτα μόνον περ·.ελείφθησαν εις ημάς τούς κληρονόμους του προγο
νικού τής τέχνης πλούτου καί νά- .έξαπτώμεΟα εις άναζήτησιν καί άπόκτησιν τελειότερων 
καί καλλιόνων. Είναι δέ τά συνηγμένα παντός είδους καί πάσης ύλης, αγάλματα περι
φερή, προτομαί, ανάγλυφα, στήλαι έπιτύμβιοι, νομίσματα χαλκά καί αργυρά, αγγεία λί

θινα, πήλινα, ύάλινα, όρειχάλκινα, λύχνοι, τύποι ή προπλάσματα ή μήτραι λύχνων,μήτραι 
άλλων μορφών, μορφαί διάφοροι έξ οπτής γής, σταθμά μολύβδινα καί πήλινα καί λίθινα 
πάνυ περίεργα, χαλκά σκεύη διάφορα, πεσσοί σοενδονών, καί άλλα διάφορα, ακατονόμα
στα επί του παρόντος πράγματα, ctcxi ή χρήσις αυτών είσέτι αγνοείται.

Κατά δύο μάλιστα ήδη άρχαιοτήτων δυνάμεθα νά ειπωμεν, ό'τι ή συλλογή τής εται
ρίας εχει ειδικήν αξίαν, Α«·ν κατά τό πλήθος των ένεπιγράφων λαβών αμφορέων 
τής Κνίδου, 'Ρόδου, Θάσου καί άλλων τινών άγνωστων τόπων, Β°ν κατά τό πλήθος των 
πηλίνων εκείνων κωνικών, πυραμιδοειδών, τριγωνικών, φακοειδών καί σακκοειδών σωμά
των, οποία ή δέν εχουσιν όλως τά άλλα τής Ιΐύρώπης Μουσεία, ή εχουσιν όλίγιστα, ώς 
τά ήμέτερα, τά έν τή άκροπόλει καί τώ Θησείω, τό Βρεττανικόν έν Λονδίνω καί είτι άλλο. 
Ή αξία δέ τούτων θέλει γνωρισθή τότε όταν έκδοθώσι διά τοΰ τύπου, απεικονισμένα ώς 
πρέπει, άν οί μεθ’ ήμας έφοροι εύπορήσωσι χρημάτων καί σχολής. Ήδη δέ αρχή τις έκ- 
δόσεως έγένετο διά των ενόντων μέσων, καί διανέμεται από τής χθες εις τά ενταύθα μέλη 
τής εταιρίας τό πρώτον φυλλάδιον, όπερ περιέχει μέρος των επιγραφών, μάλιστα των 
επί λίθου. Θέλουσι δέ έξακολουθήσει, ώς έλπίζομεν, καί οί μεθ’ ήμάς τό εργον.

Κατάλογος δέ ακριβής πάντων των έν τώ Βίουσείω τής εταιρίας συνηγμένων αρχαίων, 
όμολογοΰμεν, ότι δέν κατεστρώθη είσέτι. Πρόχειρός τις μόνον υπάρχει. Έπεχειρήθη μέν 

τό τελειότερον εργον, αλλά δέν έξετελέοθη, ώς απαιτούν χρόνον Ικανόν. Έν τούτοις δύ- 
ναται καί υπό τών μεθ’ ήμας νά συνταχθή, λαμ,βανομένων τών ειδήσεων έκ των πρακτι

κών τής εταιρίας, ένθα έκάστοτε έσημειουντο τά εισερχόμενα εις τό Μουσεΐον αρχαία.

Π1ΡΙ Bill ΣΚΕΤΩΝ.

Επισκευή, κυρίως είπείν καί άξια τινός λόγου έγινε, κατά τό ενιαύσιον διάστημα μία
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μόνη, ή τοΰ Θησείου, εις ήν εδωκεν αφορμήν σιλογενής άνή·>. ό έν ’Αγγλία Κο; Σ. Ν. 

Φρχγκόπουλος, δηλώσχς ήμιν δια τοΰ ένταΰθα Κ°' I’. Μχυτζαβίνου, δτ·. ετροθυμειτο νά 
δαπχνήστρ εις άυέγερσιν των τοΰ ΙΙαρθενώνος κχτηρειμμένων κιόνων. II οί έφορειχ θεω- 

ρήσασχ τό εργον λίαν δυσχερές καί χρήζον πολλής προνοίχς καί πολλών προκαταρκτικών 
εργασιών, ανέβαλε πρ;ς το παρόν αυτό, καί ύτέόχλευ άλλο εις τόν Κ*ν Φρχγκόπουλον, 
προύργιαίτερου,. ώς ένόμισε, καί άμα ευχερέστερου, την ε:; τόν οίκε’ον τόπον έπίθεσιν λίθων 
πινών μεγάλων, καταπεσόντων προ πολλοΰ έκ τού ανατολικού αετώματος τοΰ Θςσείου καί 

έκ τοΰ προς βορρΰν γείσου. Ουτοι or λίθοι, επιμελεία τοΰ αξιοτίμου ημών συνεφόρου Rou 
Αυσ. Καυτανζόγλου, το>~ αρχιτέκτονας, Ιπετέθησαυ ανευ προσθηκών νέων ε;ς' τχς οικείας 
θέσεις καί ουτω ήλχττωθ,ςσαν επί ποσόν τά χάσματα τά δίικόπτοντχ τήν συνέχειαν των' 
καλών αρχιτεκτονικών γραμμών τοΰ ναού. Ίον τχύτη τή επισκευή έγενοντο καί τινες πα
ρατηρήσεις άξιαι λόγου παοά τοΰ Κ5ν Καυταντζόγλου, άλλαι τε και δτι έκ δύω ειδών 
μαρμάρου έκτίσΟη άρχήθευ ο ναός ούτος, περί οϋ θέλει δημοσιευθή τις διατριβή εν καιρό* 
παρά τοΰ αυτού R°v- Ιίαυταν ζόγλευ Εις τήν επισκευήν ταύτςν έδαπανήθησαν δρ. 581, 
άς κατέβαλε προθύμως ο ρηθείς ομογενής.

*’Ετι δε πείσθεΐσα ή πλειονοψηφία.τής εφορείας, οτι τά θεμέλια τού Θησείου δεν ησαυ τό 
πάλαι γυμνά έκ τοΰ ανατολικού, δυτικού και βορείου μέρους, καί 6 παρά τόν ναόν βράχος, 
τραχύς καί ανώμαλος, ένέκρινε νά έπιρριφθώσιν εκεί χώματα, οπερ καί γίνεται νΰν.

Έγενοντο δέ καί άλλαι τινες μικραί έπισκευαί, αί εξής. Ήνοτία γωνία τής πολυθύ- 
ροϋ οικοδομής καί δύω θύραι αυτής, καί άλλα τοΰ τοίχου χάσματα, χάριν ασφαλείας, 
πλείονος επερρώσθήσαν λιθίνσ) προσοεκοδομήσει,-

Έπισκευή τις τοΰ κιγκλιονόματος τοΰ περί του κάταπεσόυτχ κίονα τοΰ Όλυμπιείου.
ΜετεσκευάσΟη επί τό στερεώτερον 6 περίβολος, ό περί τά γιγαντόσχημα αγάλματα 

τά παρά τήν Παναγίαν Βλασταροΰ.

Έτέθη και εν μικρόν σιδηροΰν κιγκλίδωμα εις τήνξυλίυην αύλειον Ουράν τής μεγάλης
Λεμ ο;μενης Παναγίας, ινα βλέπωσιν of διαβάται,οτι εκεί ίσταντχι παλαιού χτίσματος, κίονε

ΙΙΕΡΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η μικρά τής εταιρίας' βιβλιοθήκη, περί ής όρθώς έρρέθη πέρυσιν, όιι ιδίως άρχα’ολα- 
γικά βιβλία εχει ολίγα, ηύξησε εντός τού έτους κατά 49 τόμους καί φυλλάδια, εν οίς 
καί αρχαιολογικά τινα συγγράμματα άξια λόγου, προερχόμενα Ικ δωρεών.

Π άναξ λεπτομερής τώΰείσελθόντωύ ούτο> βιβλίων θελει προσαρτηθή ταύτή τσ) εκθέσει.· 
Ηγοράσθη δε υπό τής εφορείας τό σύνταγμα των ελληνικών επιγραφών τοΰ Boeckh,. 

ως θεωρηθέν απαραίτητον εις τά; άρχαιολογιχάς μελετάς. Δύνχταιή βίβλος αυτή ού μό
νον είς τούς κατά καιρούς εφόρους νά χρησίμευα) όσοι δεν Ιχουσιν αυτήν οίκοι ίδιόκτη,- 
τον, άλλα καί είς άλλα τής εταιρίας μέλη, διότι βέβαια τό μόνου εν δημοσία βιβλιοθήκη 

ιών ’Αθηνών άντίτυπον τοΰ συγγράμματος τούτου, τό της δημοσίας καί τής τοΰ ΙΙχνεπι-
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στημίου βιβλιοθήκης, δέν είναι δυνατόν νά επαρκή εις πάσας πάντων των ενταύθα άρχαιο· 

λογβύντων τάς άνάγκας.
Κατωρθώθη δέ και ή συμπλήρωσις σωμάτων επτά τελείων τής ενταύθα προ έτων έκδι- 

δομένης αρχαιολογικής έφημ.ερίδος. Το δε υπουργειον των Οικονομικών, αιτήσει τής εφο
ρείας, έδωρήσατο τή εταιρία ουω σώματα των Antiquites Helleniques τοΰ K°!J Αλ. 

'Ραγκαβή.
Ταυτα περίπου είναι. Κύριοι, τα έργα τής εφορείας κατά τδ παρελθόν άρχαιολογι- 

κδν έτος. °Έν δε ετι μένει νά αναφέρω ούχί τελεσθέν, άλλα μόλις ψαυσθέν εργον. Ή εφο
ρεία δηλ. εκρινεν άναγκαϊον νά άσχοληθή και εις έπιθεώρησιν τού έν ίσχύϊ οργανισμού τής 
εταιρίας, όστις ομολογεΐται, ότι είναι κατά πολλά ελλιπής. Διορθούμενος ούτος καί συμ- 
πληρούμενος, δύναται νά ρυθμίζή κάλλιον τής έκάστοτε εφορείας την ενέργειαν, άγων αυ
τήν εύχερέατερον επί τον σκοπόν. Έμελέτα δέ ή εφορεία εις γενικήν επί τούτω συγκα- 
λουμένη^ των μελών τής εταιρίας συνέλευσιν νά προτείνή τάς περί τοΰ οργανισμού μεταρ- 
ρυθμιστικάς προτάσεις της, αΐτινες τότε συζητούμεναι δεόντως καί διατυπούμεναι ορι- 
στικώς, ήδυναντο νά ύποβληθώσιν εις την εγκρισιν τής Κυβερνήσεως. ’Αλλά ή εφορεία 
δεν ήδυνήθη νά συντέλεσή τό εργον τούτο. Θεωρούσα δέ αυτό λίαν άναγκαϊον, τό συνιστα 
είς τούς μέλλοντας εφόρους.

Καταπαύω τον λόγον, ευχόμενος τή εταιρία πλείονα είς το έπιόν έτος τα βοηθητικά 
μέσα καί δραστηριότητα σκόπιμον τής νέας εφορείας πλείονα, επί προκοπή μέν των αρχαιο

λογικών παρ’ ήμϊν σπουδών, επ’ ώφελεία δ’ άμα καί εύκλεία τής φίλης ημών πατρίθος,
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ΕΙίΘΕΣΙΣ ΤΟΪ ΤΑΜΙΟΪ.

Προς τήν Συνέ.ΐίυσιγ τής ^ρχαιοΑογικής Εταιρίας,

Κύριοι,

Μετά τάς λεπτομερείς εκθέσεις των πρακτικών τής εφορείας, τάς οποίας ήκούσατε ήδη 
δημοτελώς άναγνωσθείσας ύπο τοΰ άξιοτίμου κυρίου Προέδρου, καί τοΰ γραμματέως τής 
εταιρίας, επέρχεται κατόπιν τούτων κατά τον νόμον καί ή τού ταμίου. Εις ταύτην γί
νεται λογος περί των κατά τό έτος τούτο εσόδων καί εξόδων, καί περί των έν τώ Βιαστή- 
μάτι τούτω διαχειρίσεων τού χρηματικού αύτής, είς δέτό τέλος καταδείκυυται ή ύπολει- 
πομένη χρηματική τής εταιρίας κατάστασις, τής οποίας τό περισσεΰον ποσόν λογίζεται 
είς κεφάλαιον αύτής διά τό έπιόν έτος. Τά καθ’ έκαστα των κονδυλίων, άτινα άπαρτίζουσι 

τά ποσά των εσόδων καί εξόδων τής εταιρίας, εκτεθειμένα έν πάση τή ακρίβεια είς τά άνή- 
κοντα βιβλία,άποδεικνύονται άπό τά διπλότυπα των είσπράξεων,άπό τά έκδοθέντα ένταλμα- 
τα των πληρωμών, καί μαρτυρούνται άπό τούς λεπτομερείς περί ενός έκάστου τούτο:·, 
λόγους.

3
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Έσοδα

Άπό περίσσευμα λογάρ. του παρελ
θόντος έτους............................. Δρ.

κ Λαχείο» . . . . ι . *
* Μερίσματα
a τής Α. έξαμηνίκς τοΰ 1859 κπό 

•των εί' την εθνικήν τράπεζαν 8 
» μέτοχων τής εταιρίας Δρ. 359 j
» τής Β. Ιξαμην. ωσαύτως » 400 j

» Προσφοράς. ’Ανωνύμου γεν
ναίου και κατ’ άλλα 

» Ευεργέτου τής πατρί-
δος !κ Βουκουρεστίου Δρ. 1000| 
Άνδρεου Συγγροϋ, ι> 1239 

» Σ. Ν. Φραγκοποΰλου
διά τό Θησείου. » G00 ί

ο Συνδρομάς . . ...

2,549, 1 
725.77

752.

2332.

9535,29

Το δλον των ’Εσόδων Δρ, 16,394.7

Έξοδα

Εις διάφορα έξοδα Γραφ. Μουσ. κτλ. 
» Τυπωτικά τώ Άγγελοπούλω 
» Μισθοδοσίας τοΰ κλητήρος τής 

εταιρίας καί τοΰ βοηθού τοΰ 
γραφείου δια μήνας 13 

> ’Αγοράς αρχαιοτήτων. . 
» Άνασκαφάς ποικίλης οποίες 

ή οικίας Σαλωνιτίδου. . 
σ ’Επισκευές Θησείου

Δσ. 915,24 
> 160__

» 820,— 
» 2,663.17

» 4,950,35 
. 581,

έτος.

10,089,76

Όσα πρός ισολογισμόν, ή έήίσωσιν τοΰ 
παρόντος λογαρ. προυπολογιζόμενα εις 
κειράλαιον τής έταιρίας διά τό είσιόν

6,304,31

Τό δλον Δρ. 16,394,7

Έν Άθήναις, την 5 Ίονν, I860,

ΓΕΩΡΓ. Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ. 

Ταμίας τής αρχαιολογικής εταιρίας.

Μετά την άνάγνωσιν τής ανωτέρω έκθέσεως ό ταμίας άνέφερεν εις την συνέλευσιν, δτι 

παρεκτός των οκτώ μετοχών, τάς οποίας ή εταιρία έχεί εις την εθνικήν τράπεζαν, και 
λαμβάνει τακτικως τά των εξαμηνιών μερίσματα,ώς προεξετέθη, ή εταιρία κέκτηται ακόμη 
καί εν οΐκόπεδον έν τή πόλει των ’Αθηνών τό παλαιόν Βουλευτήριον λεγόμενον, καί μίαν 
έν ΚηΦίσσία οικίαν, προ ετών δωρηθεΐσαν τή εταιρία υπό τοΰ αοιδίμου Κωνσταντίνου ’ίω- 

νιοου.
Μετά ταυτα προέβη ή Συνέλευσις εις την εκλογήν τών αρχών τής εταιρίας· έξελέχθη» 

σαν δέ κατά πλειονοψηφίαν πάλιν οί τον παρελθόντος έτους, ήτοι ό μεν Φίλιππες Ίωάν- 
νου, πρόεδρος, διά ψήφων 59, ο Κ. Σ. ΙΊιττάκης, αντιπρόεδρος, διά ψ.68, ό Στέφανος Α. 

Κουμανούδης, γραμματευς, eta ψ.71, ό Γ. Μ. Καραμάνος, ταμίας, διά ψ.60, καί μέλη ε- 
φορεύοντα ό Ε. Καστόρχης διά ψ.57, ό Α. Ιίαυταντζόγλους διά ψ.47, ό Π. Εύστρατιάδης 
διά ψ. 41, ό Γ. Γ. Παπαδοπούλας διά ψ. 34. καί ουτω διελόθηή συνέλευσις.
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