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Τή 28η Φεβροναρίον 1957 έτελέσϋ'ησαν τά εγκαίνια τον Ανε- 
γερϋ'έντος νέου μεγάρου τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας έν πανηγυ
ρική συνεδρία αυτής. Την συνεδρίαν έτίμησε διά τής παρουσίας του 
ή Α. Μ. δ Βασιλεύς, παρέστησαν δε εις αυτήν ό Μ. :Αρχιεπίσκοπος 
Άύΐηνών κ. Δ ωρόϋεος και πολλά μέλη τής Τέρας Συνόδου, μέλη τής 
Κυβερνήσεως, πολλοί ’Ακαδημαϊκοί, οι Πρυτάνεις καί πολλοί Καί)η- 
γηταί του Πανεπιστημίου καί των άλλων Άνωτάτων Σχολών, τά μέλη 
των έν ’Αϋήναις ξένων Αρχαιολογικών 'Ιδρυμάτων καί Σχολών, οι 
Πρόεδροι καί τά μέλη τών ’Avon. Δικαστικών Σωμάτων, άλλοι Ανώ
τατοι πολιτικοί υπάλληλοι καί Αξιωματικοί, άνθρωποι τών γραμμάτων, 
φιλότεχνοι καί άλλοι πολλοί, ώς καί το Διοικητικόν Συμβούλων καί 
τά μέλη τής 'Εταιρείας.

Μετά τον τελεσύΐέντα υπό τοϋ Μ. ’Αρχιεπισκόπου Αϋηνών αγια
σμόν, παρελίών επί τό βήμα δ Πρόεδρος τοϋ Διοικητικού Συμβου
λίου τής 'Εταιρείας κ. Παναγιώτης Ή. Πονλίταας είπε τά εξής:
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Μεγαλειότατε,

Εκατόν εΐκοσιν δλα έτη συνεπληρώθησαν κατά τον παρελ
θόντα μήνα Ιανουάριον άπό τής συστάσεως τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, τοΰ εθνικού τούτου Ιδρύματος, τού νέου μεγάρου τού 
οποίου τελοΰμεν σήμερον τά έγκαίνια. Τή 6*1 ’Ιανουάριου 1837 
(π.ή.), ήμέρρ τής μεγάλης χριστιανικής εορτής των Θεοφανείων, 
έκλεγείσης αναμφιβόλους προς έπιδήλωσιν τής ιδιαιτέρας σπουδαιό
τατος καί εθνικής σημασίας τής ?.ηφθείσης άποφάσεαις, διαπρεπείς 
λόγιοι καί πολιτικοί άνδρες, φιλόμουσοι καί φιλάρχαιοι, έκπροσω- 
ποϋντες έν τούτου καί διερμηνεύοντες την πίστιν καί την θέλησιν 
τού ’Έθνους, συνε?ιθόντες άπεφάσισαν την σύστασιν τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας, σκοπόν έχούσης νά «συνδράμη εις την άνεύ- 
ρεσιν, άνέγερσιν καί συμπλήρωσιν (δηλαδή την άναστήλωσιν) των 
έν Έλλάδι αρχαιοτήτων» καί έψήφισαν τον οργανισμόν αυτής. 
Μ σύστασις τής Εταιρείας καί ό οργανισμός αύτής ένεκρίθησαν 
διά τοΰ άπό 15 ’Ιανουάριου 1837 Β. Δ., έκδοθέντος υπό τού 
άσκοΰντος την άντιβασιλείαν Υπουργικού Συμβουλίου «έν όνό- 
ματι καί κατ’ ιδιαιτέραν διαταγήν τής Α. Μ. τού Βασιλέως», άπου- 
σιάζοντος τότε έν τω έξωτερικω, όπερ Διάταγμα έγνωστοποιήθη τή 
Εταιρεία, διά τού άπό IS1)? Ιανουάριου 1837 εγγράφου τού τότε 
υπουργού τής Παιδείας αειμνήστου ’Ιακώβου 'Ρίξου. Μετά δύο δε 
περίπου μήνας, τή 28*· ’Απριλίου 1837, έγένετο έπί τής Άκροπό- 
λεως καί υπό τον Παρθενώνα ή πρώτη γενική συνέλευσις τών 
ιδρυτών τής Εταιρείας, προεδρεύσαντος ταύτης τού αυτού υπουρ
γού τής Παιδείας Ίακ. 'Ρίξου. Τοσαύτη δέ άρχήθεν άπεδόθη ση
μασία εις τήν συσταθεΐσαν ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν, ώστε πρόε
δρος αύτής έξελέγη κατά μεν τήν πρώτην ταύτην γενικήν συνέλευ- 
σιν τών ιδρυτών αύτής ό μνημονευθείς υπουργός τής Παιδείας 
Ίάκ. 'Ρίζος, διαπρεπής λόγιος, πολιτικός καί δραματικός συγγρα- 
φεύς, ένθερμος δέ φίλος τών μνημείων τής άρχαιότητος. Μετά τήν 
άποχώρησιν δ αύτού, τω 1846, έξελέγη ό τότε πρωθυπουργός 
’Ιωάννης Κωλέττης καί μετά τον θάνατον αύτού (κατ’ Αύγουστον 
1847) ό υπουργός Γ. Γλαράκης. Βραδύτερον, τω 1896, άνεκηρύ-
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4 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1957

χθη διαρκής Πρόεδρος τής Εταιρείας ό αείμνηστος τότε Διάδο
χος και μετά ταύτα Βασιλεύς Κωνσταντίνος.

Ή μνεία τής χρονολογίας τής συστάσεως τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας δεν σκοπεί μόνον να υποδήλωσή τον μακρόν βίον ταύ- 
της και την κατ’ αυτόν μακράν κα'ι λαμπράν δράσιν αυτής, αλλά 
καί νά ύπομνήση τάς δυσχερεστάτας περιστάσεις, ύφ’ ας ίδρΰύη 
καί ένεκα των οποίων ή τότε σΰστασις αυτής προσλαμβάνει ιδιαι
τέραν σημασίαν καί συγκινεΐ βαθέως καί φρονηματίζει ή μας τούς 
μεταγενεστέρους.

Κατά την έποχήν εκείνην, μικρόν μετά την άπελευθέρωσιν 
έκ τής μακράς καί βαρυτάτης δουλείας, ή χώρα έκαλύπτετο απ’ 
άκρου εις άκρον υπό άπεράντων ερειπίων, ατινα κατέλιπεν ό ύπερ
οκταετής σκληρότατος, αλλά καί Εερώτατος, άγων υπέρ ανεξαρτη
σίας. Οί πλεΐστοι των συνοικισμών, πόλεων καί χωρίων, είχον 
έμπρησθή ή κατεδαφισθή, τά καρποφόρα δένδρα τής υπαίθρου 
κατακοπή καί γενικώς ή χώρα είχε δηωθή κυριολεκτικώς διά πυρός 
καί σιδήρου υπό τοϋ εχθρού καί μάλιστα υπό τών ορδών τού απη
νούς Ίμβραήμ. Έν μέσφ τών άπεράντων καί θλιβερών τούτων 
ερειπίων, οί άείμνηστοι εκείνοι φιλοπάτριδες καί θερμουργοί καί 
οξυδερκείς λόγιοι καί πολιτικοί άνδρες, έχοντες πίστιν άκλόνητον 
επί τήν συνέχειαν τού ιστορικού βίου τού Έθνους καί βαθεΐαν 
έπίγνωσιν τών προς αυτήν συνδεομένουν υποχρεώσεων τού τότε 
άπελευθερωθέντος μικρού τμήματος αυτού, καλούμένου νά συνέ
χιση καί όλοκληρώση τήν υψηλήν άποστολήν αυτού, έκριναν ότι 
καί αυτής τής υλικής άνασυγκροτήσεως τής χώρας περισσότερον 
επείγουσα καί επιτακτική ήτο ή πνευματική, ή μέριμνα υπέρ τής 
καλλιέργειας τών γραμμάτων καί τής διασώσεως καί μελέτης τών 
μνημείων τής άρχαιότητος. «Εύγενής άνυπομονησία», έγραφεν ό 
σοφός πρώτος γραμματεύς τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας άείμνη- 
στος ’Αλέξανδρος 'Ρίξου 'Ραγκαβής, «τού νά άποδώσωμεν όσον 
τάχιον εις τήν Ελλάδα όσα περιεσώθησαν τών άρχαίων της μνη
μείων καί έν όνόματι αυτής εις τήν επιστήμην νέας πηγάς ερευ
νών καί άνακαλύψεων, ένέπνευσε τήν ιδέαν τής συστάσεως τής
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Εταιρείας». Πράγματι, παραλλήλως προς την ιστορίαν και τα σω- 
ζόμενα μνημεία τής άρχαιότητος, οί άφωνοι οΰτοι κήρυκες τής 
αθανάτου δόξης των προγόνων, ήσκουν βαθεΐαν γοητείαν έπι τάς 
ψυχάς των μεταγενεστέρων, ούς ΰπεμίμνησκον συνεχώς τάς έξ εκεί
νης άπορρεούσας ήθικάς υποχρεώσεις των, ώς συνεχιστών τοϋ 
ιστορικού βίου τοΰ Έθνους, καί ένέπνεον εις αυτούς την διακη- 
ρυττομένην εκείνην «εύγενή ανυπομονησίαν».

Την πίστιν εκείνην καί την έπίγνωσιν των προς αυτήν συνδεό
μενων υποχρεώσεων τών νεωτέρων Ελλήνων, ώς κληρονόμων τών 
ενδόξων προγόνων, είδικώς ώς προς τα μνημεία τέχνης καί δόξης 
αυτών, άποτε?ιθϋντα ίεράν καί άναπαλλοτρίωτον προγονικήν κλη
ρονομιάν, μαρτυρεί ή μέριμνα, ή ληφθεϊσα καί προ τής Έπανα- 
στάσεως τοϋ 1821 υπό τής εν Άθήναις δρώσης Φιλομοΰσου Εται
ρείας καί κατά τήν Έπανάστασιν υπό τοϋ Άρείου Πάγου τής 
’Ανατολικής Χέρσου Έλ?ώίδος, δι’ άποφάσεως αύτοϋ τής 26Τις ’Ια
νουάριου 1822, καί υπό τοϋ έν Ναυπλίω Εκτελεστικού Σώματος 
τής Προσωρινής Διοικήσεως τής Ελλάδος, δι’ άποφάσεώς του τής 
22“? Φεβρουάριου 1826, καί υπό τής έν Τροιζήνι Γ' Έιθνικής Συνε- 
λεΰσεως διά τής από Ιί? Μαΐου 1827 διατάξεως αύτής περί διοι- 
κήσεως τής Έλ?α]νικής Επικράτειας, καί ευθύς μετά τήν άπελευ- 
θέρωσιν διά τού προταθέντος υπό τοϋ αειμνήστου Κυβερνήτου 
Ίω. Καποδιστρίου σχεδίου ψηφίσματος προς τήν έν ’ Αργεί Δ' ’Εθνι
κήν τών Ελλήνων Συνέλευσιν, καί υπό ταύτης διά τοϋ από 
2“? Αύγουστου 1829 τ|τηφίσματος αυτής, έπικυρώσαντος καί τά υπό 
τής έν Τροιζήνι Συνελεΰσεως ψηφισθέντα. Ή ιερά έκείνη πίστις, 
ότι το άπελευθερωθέν καί πολιτειακώς άνασυνταχθέν μικρόν τμήμα 
τοϋ ’Έθνους ήτο κληρονόμος καί συνεχιστής τής ιστορίας καί τής 
δόξης τοϋ αρχαίου καί τοϋ μεσαιωνικού, έκφράζεται, ώς προς τό 
έγγύτερον δεύτερον, έμφαντικώτερον έν τή «Νομική Διατάξει» τής 
1 ό'ΐί Νοεμβρίου 1821 τής τοπικής Συνε?ιεύσεως τής ’Ανατολικής 
Χέρσου Ελλάδος, δι’ ής ώρίζετο ότι θά ίσχύωσι κατά τό παρόν 
οί κοινωνικοί νόμοι «τών αειμνήστων χριστιανών αύτοκρατόρων 
τής Ελλάδος» καί έν τω βασ. διατάγματι τής 23·Ίς Φεβρουάριου
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1835, δι’ ου ώρίζετο δτι ώς αστικόν δίκαιον θά ισχύουν οί πο
λιτικοί νόμοι των Βυζαντινών Αύτοκρατόρων.

Έκ της ίεράς ταύτης πίστεως έμπνεόμενοι οί αοίδιμοι εκείνοι 
άνδρες και διακαιόμενοι υπό τοϋ πόθου να συντελέσωσιν εις την 
ταχίστην άνασύνδεσιν καί άποκατάστασιν τής συνεχείας τοΰ βιαίοσς 
διακοπέντος ιστορικού καί πνευματικού βίου τοΰ ’Έθνους, προήλ
θαν κατά μεν τό έτος 1836 είς την σύστασιν τής «Φιλεκπαιδευτι
κής Εταιρείας», χάριν τής μορφώσεως καί αγωγής των νεαρών 
Έλληνίδων καί τών διδασκαλισσών αυτών, από τής οποίας όρθώς 
έκριναν ότι πρέπει να άρχίση τό έργον τής έκπαιδεύσεως τής νεό- 
τητος, άρχομένου δέ τοΰ έπιόντος έτους 1837, καθ’ δ ίδρύθη καί 
τό Εθνικόν Πανεπιστήμιον, είς την σΰστασιν τής «Αρχαιολογικής 
Εταιρείας», ώς επίκουρου τής Πολιτείας είς τό έργον τής διασώ- 
σεως, άνευρέσεως καί περισυλλογής τών αρχαίων μνημείων καί 
προς μελέτην αυτών. Την σύστασιν αύτής ό είρημένος πρώτος 
πρόεδρος τής Εταιρείας Ιάκωβος Έίζος έχαρακτήρισεν ώς «κα
τόρθωμα τής έλευθερωθείσης Ελλάδος».

’Ιδού διατί, ώς ειπον ανωτέρω, ή σύστασις τής ’Αρχαιολογι
κής Εταιρείας, ώς καί τής πρεσβυτέρας αδελφής της Φιλεκπαιδευ
τικής, (διότι άμφοτέρων κύριοι ίδρυταί υπήρξαν τα αυτά πρόσωπα)» 
ύφ’ άς δυσχερεστάτας περιστάσεις, εν μέσω άπεράντων ερειπίων 
έγένετο, μαρτυρούσα βαθεϊαν εθνικήν πίστιν επί την ιστορικήν 
συνέχειαν τοΰ ’Έθνους καί έπίγνωσιν τών έξ αύτής άπορρεουσών 
υποχρεώσεων, συγκινεΐ καί φρονηματίζει ή μάς τούς μεταγενεστέρους 
καί προκαλεΐ τήν βαθεϊαν τιμήν καί ευγνωμοσύνην ήμών προς τούς 
αοιδίμους εκείνους άνδρας. Τήν όφειλομένην ταύτην προς αυτούς 
εθνικήν τιμήν καί ευγνωμοσύνην διαδηλοϋσα καί νΰν, επί τή τε- 
λουμένη εορτή, ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία, κλίνει εύλαβώς τό γόνυ 
προ τών σεπτών σκιών τών έξοχων εκείνων άνδρών. Έπ’ ίσης τιμά 
εύλαβώς τήν μνήμην καί τών φιλομούσων καί φιλάρχαιων αοιδί
μων εύεργετών, δοορητών καί συνδρομητών αύτής, οϊτινες διά τών 
χορηγιών αύτών ένίσχυσαν τήν Εταιρείαν είς τήν έκπλήρωσιν τοΰ 
έθνικοΰ σκοποΰ αύτής.
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Τό μέγα καί σπουδαιότατον έργον, δπερ έπετέλεσεν ή ’Αρ
χαιολογική Εταιρεία κατά τά μέχρι τοΰδε 120 έ'τη τοϋ βίου αύτής, 
εις έκπλήρωσιν τοΰ άναληφθέντος εθνικού σκοπού, εκτίθεται λε
πτομερώς εις τά οικεία δημοσιεύματα αύτής, τά Πρακτικά κα'ι την 
’Αρχαιολογικήν Εφημερίδα και εις ιδίας μελετάς. Συνίσταται δέ 
τούτο εις άνασκαφίκάς έρεΰνας, αναστηλώσεις αρχαίων και βυζαν- 
τιακών μνημείων, περισυλλογήν και διάσωσιν κινητών αρχαιοτήτων, 
ΐδρυσιν μουσείων, εις κατάρτισιν καί παρασκευήν επιστημόνων αρ
χαιολόγων, εις τήν έκδοσιν τών Πρακτικών καί τής ’Αρχαιολογικής 
Έφημερίδος καί ιδίων άρχαιολ,ογικών πραγματειών καί μελετών 
καί είς τήν ΐδρυσιν καί τον πλουτισμόν ειδικής αρχαιολογικής βι
βλιοθήκης. Αί άνασκαφίκαί έ'ρευναι, περιωρισμέναι κατ’ άρχάς 
ένεκα τών πενιχρών οικονομικών μέσων, συν τώ χρόνω έπεξετάθη- 
σαν βαθμηδόν είς άπασαν τήν χώραν, συνεχιζόμενοι κατά τά τε
λευταία έ'τη μεθ’ ιερού ζήλου καί αξιέπαινου φιλοτιμίας, πυκνώς 
καί άδιαλείπτως. Δι’ αυτών καθωρίσθησαν καί έταυτίσθησαν τά 
άνασκαφέντα αρχαία μνημεία, ήχθησαν δέ είς φώς πο?αίτιμοι αρ
χαιότητες, αγάλματα, προτομαί καί άλλα γλυπτά καί έπιγραφαί. 
Πολλών δέ μνημείων, αρχαίων καί μεσαιωνικών, έγένετο άναστή- 
λωσις, παρέχουσα σαφεστέραν εικόνα τής τέχνης καί τού κάλλους 
αυτού, άλλων δέ έγένετο στερέωσις, άσφαλίζουσα τήν διατήρησιν 
αυτών. Διά τής περισυλλογής τών κατεσπαρμένων κινητών άρχαιο- 
τήτων καί τής συγκεντρώσεως αυτών είς τά μουσεία καί άλλας 
συλλογάς έξησφαλίσΰησαν αύται. Διά τής ίδρΰσεως μουσείων είς 
πολλούς έκ τών κυριωτέρων άρχαιολογικών τόπων ένθεν μέν έξη- 
σφαλίσθη ή διατήρησις τών εν αύτοΐς άποτεθειμένων άρχαιοτήτων, 
ένθεν δέ κατέστησαν καί είναι αύται προσιτοί είς τήν μελέτην τών 
άρχαιολόγων καί είς τό προσκύνημα καί τον θαυμασμόν τών φι
λάρχαιων καί τών φιλοτέχνων. Παρά τά μέτρα ταύτα όμως, άτινα 
καί ή Εταιρεία καί ή Πολιτεία έλαβον προς διάσωσιν καί διασφά- 
λισιν τών άρχαιοτήτων καί τήν προσφοράν αυτών είς τήν άκώλυ- 
τον μελέτην τών ειδικών επιστημόνων, δυστυχώς ενίοτε επιτυγχά
νεται ή υπό άσυνειδήτων καί άναξίων τού ελληνικού ονόματος άρ-
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χαιοκαπήλων άπόκρυψις καί εξαγωγή είς τό εξωτερικόν πολυτίμων 
αρχαιοτήτων, δπου αύται, προς μεγίστην ημών κατάπ?α]ξιν κα'ι λύ
πην, έλαφρα και φαρισαϊκή τή συνειδήσει γίνονται δεκταί καϊ 
αγοράζονται και πλουτίζουσι ξένα μουσεία και ίδιωτικάς σύλλογός, 
έν πλήρει γνώσει τών άγοραζόντων και αποδεχόμενων αυτός, δτι 
προέρχονται έκ παρανόμου άποκρΰψεως και κλοπής και εκ λα
θραίας έξαγωγής, τών οποίων αδικημάτων εκείνοι γίνονται οΰτω 
σύνεργο! καί συνένοχοι. 'Η σημασία τής φροντίδος τής Εταιρείας 
προς κατάρτισιν και παρασκευήν επιστημόνων αρχαιολόγων, διά 
τής χορηγήσεως υποτροφιών προς εύρυτέρας ειδικός σπουδάς έν 
τή αλλοδαπή είς τους διακριθέντας νέους μύστας καί ζηλωτός, είναι 
πρόδηλος καί δεν χρήζει έξάρσεως.

Τοΰ άνασκαφικοΰ καί άναστηλωτικοΰ έργου τής Εταιρείας, 
ώς καί τής περισυλλογής καί τής έν τοΐς μουσείοις έκΰέσεως τών 
κινητών αρχαιοτήτων, συμπλήρωμα απαραίτητον άπετέλει ή έκθε- 
σις καί περιγραφή αυτών καί τών ευρημάτων καί ή έπιστημονική 
μελέτη τούτων, δι’ άς άρχήθεν προωρίσθησαν τα δύο ειδικά περιο
δικά τής Εταιρείας, τά Πρακτικά καί ή ’Αρχαιολογική Έφημερίς, 
άτινα άποτελοΰσι σπουδαιοτάτην καί πλουσιωτάτην πηγήν τής 
ελληνικής άρχαιολογίας, τυγχάνοντα διεθνούς έπιστημονικής άνα- 
γνωρίσεως καί έκτιμήσεως, προς δε τούτοις καί ή έκδοσις ιδιαιτέ
ρων άρχαιολογικών πραγματειών καί μελετών. Προς ΰποβοήθησιν 
δε τών άρχαιο?ιόγων καί τών φιλάρχαιων έν ταΐς μελέταις αυτών 
ή Εταιρεία κατήρτισε πλουσιωτάτην καί πολύτιμον ειδικήν άρ- 
χαιολογικήν βιβλιοθήκην, περιλαμβόνουσαν νΰν περί τάς 30.000 
τόμων (συμπεριλαμβανομένανν καί τών μικρών τευχών καί φυλλα
δίων). Ως γνωστόν δε ώργανώθη καί υπάρχει ώς παράρτημα τής 
βιβλιοθήκης ιδιαίτερον τμήμα φοκογραφιών έκ τών άνασκαφών 
τής Εταιρείας, περιλαμβάνον νΰν περί τάς 3.000, καί φωτογραφι
κών πλακών προβολής έκ τών γενομένων έν τή Εταιρεία διαλέ
ξεων υπέρ τάς 2-000.

Μέχρι τοΰ έτους 1899 ή Εταιρεία έστερεϊτο ιδίας στέγης, 
περιπλανωμένη άπό οικίας είς οικίαν καί άπό γραφείου είς γρα-
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φεϊον, αναμφίβολος έκ φειδοΰς, ΐνα μη μείωση τούς διά την έκτέ- 
λεσι,ν αρχαιολογικών εργασιών προοριζομένους πόρους αυτής. 
(Κατά τά τελευταία, προ τοΰ 1899, έτη έστβγάζετο έν τή οικία 
Άξελοΰ επί τής διασταυρώσεως των οδών Σταδίου κα'ι Σαντα- 
ρόζα). Επειδή όμως, ένεκα τής σημαντικής έπεκτάσεως τών έργα- 
σιών αυτής, ηύξήθησαν και αί διοικητικά! και οικονομικά! ύπηρε- 
σίαι αυτής, ετι δέ έπλουτίσθη μεγάλως καί ή βιβλιοθήκη αυτής 
καί ό όγκος τών δημοσιευμάτων καί άλλων υλικών αύτής άπήτει 
εύρυχώρους άποθήκας διά την άπόθεσιν αυτών, κατέστη έπιτακτι- 
κώς αναγκαία ή άνέγερσις ίδιου εύρυχώρου μεγάρου, προς άνετον 
στέγασιν τών γραφείων τής διοικήσεως τής Εταιρείας, τής βιβλιο
θήκης αύτής καί άσψαλή άποθήκευσιν τών δημοσιευμάτων καί 
άλλων υλικών. Διά δέ τών φιλότιμων φροντίδων τοΰ τότε Διοικη
τικού Συμβουλίου, υπό την προεδρίαν τοΰ αειμνήστου Είσαγγε- 
λέως τοΰ Άρείου Πάγου Δημοσθένους Τζιβανοπούλου, άπεφα- 
σίσθη καί λήγοντος τοΰ 1899 συνετελέσθη ή άνέγερσις κατά σχέ
δια τών αρχιτεκτόνων Ίω. Άξελοΰ καί Ήλία Άγγελοπούλου, 
ίδιου σεμνού καί καλλιτεχνικού μεγάρου διωρόφου, επί μέρους τοΰ 
έν τώ χώρο) τοΰτφ οικοπέδου, (όπερ άλλοτε ήτο λαχανόκηπος, άνή- 
κων εις την ιδιοκτησίαν τοΰ αειμνήστου μεγάλου εθνικού ευεργέ
του Άνδρέου Συγγροΰ), διά δαπάνης δραχ. 259.863 συν τώ τιμήματι 
τοΰ οικοπέδου έκ δραχ. 134.531.Έν αύτώ έστεγάσΰησαν εύπρεπώς 
καί άνέτως τά γραφεία τών υπηρεσιών τής Εταιρείας, ή βιβλιοθήκη 
αύτής μετ’ εύρυχώρου καί εύπρεποΰς αναγνωστηρίου, αί άποθήκαι 
τών δημοσιευμάτων καί τών ύλικών, περιελήφθησαν δέ καί δύο 
αιθουσαι συνεδριών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί τών Γενι
κών Συνελεύσεων τών Εταίρων καί δημοσίων επιστημονικών καί 
εκλαϊκευτικών ομιλιών, αρχαιολογικών καί ιστορικών άρχικώς, 
είτα δέ καί περί άλλων θεμάτων. Διά τοΰ τρόπου τούτου συνετέ- 
λεσεν ή Εταιρεία εις την προαγωγήν τής πνευματικής καί μορφω
τικής κινήσεως παρ’ ήμΐν.

Παρά τήν αισιόδοξου πρόβλεψιν τοΰ τότε Διοικητικού Συμ
βουλίου, ήν διηρμήνευσεν ό Γραμματεύς αύτοΰ αείμνηστος Παναγ.
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Καββαδίας, έν σχετική εκθέσει του, δτι ή Εταιρεία εΰρεν έπί τέλους 
εν τω άνεγερθέντι μεγάρφ στέγην «μόνιμον», δεν εΐχον παρέλθει 
περί τά 25 έτη, καί ήρξατο να καταφαίνηται ότι τοΰτο συντόμως δεν 
θά έπήρκει πλέον καί δεν θά άνταπεκρίνετο εις τάς συν τω χρόνω 
σημαντικώς αύξηθείσας άνάγκαςτής διοικήσεωςτής Εταιρείας,ένεκα 
τής πολλαπλής έπεκτάσεως των εργασιών της, ήτις, ώς είκός, συνε- 
πήγεν άναγκαίως καί την αυξησιν των υπηρεσιών της. Ανεπαρκής 
όλως επ’ ίσης άπέβη καί ό χώρος τής βιβλιοθήκης, ένεκα τοϋ με
γάλου πλουτισμοί) αυτής, καί τοΰ αναγνωστηρίου. Έπεδιώχθη μά
λιστα τότε ή πρόσκτησις έκτάσεως 2.500 - 3.000 τεκτ. τετρ. πήχεων 
έκ τοΰ επί τών οδών 'Ρηγίλλης καί Β. Γεωργίου μεγάλου χώρου 
τοΰ Δημοσίου, διά την επ’ αυτής άνέγερσιν τοΰ μελλοντικοί) νέου 
μεγάρου. Έάν έπετυγχάνετο ή κτήσις τοΰ οικοπέδου εκείνου θά 
έξησφαλίζετο ή άρίστη λύσις τοΰ προβλήματος, άνεγειρομένου εκεί 
τοΰ μεγάρου, μακράν τοΰ πολυθόρυβου τοΰτου κέντρου τής πόλεως, 
μέλλοντος νά έχη καί εΰρεΐαν περί εαυτό περιοχήν, εις ήσυχον καί 
πρόσφορον περιβάλλον, ώς αρμόζει εις τά ιερά τής σπουδής καί 
μελέτης. Έπί πλέον δε θά ήδΰνατο ή Εταιρεία νά πωλήση είτε 
άλ?\,ως χρησιμοποιήση λίαν επωφελώς τό ένταΰθα πολύτιμον οίκόπε- 
δον. Άτυχώς τό Ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών άντετάχθη εις τήν 
παραχώρησιν τοΰ οίκοπέδου, ώς άναγκαιοΰντος εις τάς στρατιωτι
κός υπηρεσίας. Μετά προκαταρκτικήν μελέτην τοΰ ζητήματος κατά 
τά έτη 1949 καί 1950, έγκαταλειψθείσης τής σκέψεως περί προσω
ρινής λύσεως τοΰ ζητήματος δι’ έπεκτάσεως τοΰ άνεπαρκοΰς μεγά
ρου έπί τοΰ ακαλύπτου μέρους τοΰ άρχικοΰ οικοπέδου, άπεφασίσύη 
υπό τοΰ Συμβουλίου, υπό τήν προεδρίαν τοΰ αειμνήστου ’Αντω
νίου Μπενάκη, κατά τήν συνεδρίαν τής 9^ Νοεμβρίου 1950, ή 
άνέγερσις τοΰ νέου μεγάρου έπί τοΰ χώρου τοΰ παλαιοΰ, κατεδα- 
φιζομένου, καί τοΰ λοιποΰ μέρους τοΰ οικοπέδου καί ή άνάθεσις 
τής έκπονήσεως τών αρχιτεκτονικών σχεδίων είς τον αρχιτέκτονα 
κ. Ίωάννην Ά. Άντωνιάδην, έν συνεργασία μετά τοΰ τότε Γραμ- 
ματέως καί ψυχής τής Εταιρείας αειμνήστου Γεωργίου Π. Οικο
νόμου, τών φώτων καί πολυτίμων υπηρεσιών τοΰ όποιου δυστυχώς
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προώρως έστερήθησαν ή τε Εταιρεία και ή ’Ακαδημία. Έπανα- 
ληφθεΐσα πρότασις κατά την συνεδρίαν της 91!? ’Ιουλίου 1951 
περ'ι άναθεωρήσεως τής προηγούμενης άποφάσεως και άνεγέρσεως 
τοϋ νέου μεγάρου αλλαχού, έν προσφορωτέρω τόπφ καί περιβά?ι- 
λοντι, δεν έγένετο δεκτή υπό τοϋ Συμβουλίου, έμμείναντος είς την 
προτέραν του άπόφασιν. Τά καταρτισθέντα σχέδια, ύποβληθέντα 
υπό την κρίσιν τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου, έτροποποιήθησαν 
εν τισι και συνεπληρώθησαν κατά τάς υποδείξεις τοϋ νέου Γραμ- 
ματέως, αρχαιολόγου καί άρχιτέκτονος, καθηγητοΰ κ. ’Αναστασίου 
Όρλάνδου. Είδικώτερον είς τον κ. Όρλάνδον οφείλονται τά έξης 
αρχιτεκτονικά σημεία καί μέρη τοϋ μεγάρου: ή αρχιτεκτονική δια- 
μόρφωσις καί ή έγχρωμος διακόσμησις τοϋ προστώου τής εισόδου, 
ώς καί τά διακοσμητικά θέματα τής όρειχαλκίνης θΰρας αυτής· τά 
είς φυσικόν μέγεθος σχέδια των επικράνων καί τοϋ θριγκοϋ των 
εξωτερικών όψεων τό στηθαιον τοϋ εξώστου καί τά κιονόκρανα 
των πεσσών τής μεγάλης αιθούσης τών διαλέξεων' οί ιωνικοί κίο
νες τής βιβλιοθήκης - τά στηθαία τών κλιμάκων ανόδου κ.λ.π.

Ό υψηλός σκοπός καί ή μακρά καί ένδοξος ιστορία τής Εται
ρείας, έτι δε καί ή γειτνίασις τοϋ μεγάρου προς τά άλλα έπί τής 
αυτής όδοϋ υπάρχοντα λαμπρά καί κλασσικού ρυθμοϋ μέγαρα τής 
’Ακαδημίας, τοϋ Πανεπιστημίου, τής Βιβλιοθήκης καί άλλα, έπέ- 
βαλλον τήν διαμόρφωσιν τών προσόψεων καί αύτοϋ ομοίως είς 
κλασσικόν ρυθμόν λιτόν καί τήν λαμπράν έμφάνισιν αυτών διά 
πλούσιας όρθομαρμαρώσεως. Θεωροϋντες δέ νϋν τό καλλιμάρμα
ρον καί μεγαλοπρεπές μέγαρον, δυνάμεθα, νομίζω, νά εΐπωμεν ότι 
τό έπιδιωκόμενον αποτέλεσμα έπετεύχθη, ότι ιδρΰΰη μέγαρον αν
τάξιον τής Εταιρείας, τοϋ υψηλού έθνικοϋ σκοποϋ καί τής ενδό
ξου ιστορίας της καί αληθές κόσμημα τής πόλεως. Ουδόλως θά 
ήτο άπορον εάν υπάρξουν καί οί διαφωνοϋντες, διότι τούτο ακρι
βώς είναι έκ τών κυριωτέρων διακριτικών γνωρισμάτων ημών τών 
νεωτέρων Έλ?νήνων, καί ούδέν παρ’ ήμΐν δΰναται νά ΰπάρξη τό 
πάντη άψογον. Ώς είπε δέ καί ό Σωκράτης «ού πάνυ γε ράδιυν 
εστιν ενρεΐν εργον, έφ ώ ονκ αν τις αιτίαν εχοι. Χαλεπόν γάρ οντω
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τι ποιησαι, ώστε μηδέν άμαρτεΐν». Κα'ι άν δεν ήναι αυστηρόν νά 
συμπληρώσω την ρήσιν τοΰ θείου φιλοσόφου, «χαλεπόν δε και 
άναμαρτήτως τι ποιήσαντα μη άγνώμονι κριτή περιτνχεϊν».

Περί την εσωτερικήν περιγραφήν τοΰ μεγάρου δεν θά ασχο
ληθώ, διότι τοΰτο δύνασθε νά έπισκοπήσητε άνέτως καί σήμερον 
καί άλλοτε. Έλπίζομεν, ότι επί μακράν χρονικήν περίοδον τοΰτο 
θά έπαρκέση εις τήν έξυπηρέτησιν των αναγκών τής Εταιρείας, 
όσονδήποτε καί άν αΰται ευτυχώς αύξηθώσιν.

Ή άνοικοδόμησις άπήτησε μακρόν χρόνον, πενταετίαν σχε
δόν, καί τοΰτο ένθεν μεν ένεκα τής μετ’ ιδιαιτέρας προσοχής καί 
έπιμελείας έκτελέσεως τοΰ έργου καί τής ενίοτε έπιγενομένης τρο- 
ποποιήσεως λεπτομερειών τινων τών αρχικών σχεδίων, ένθεν δέ 
ένεκα τής ανάγκης τής έκπληρώσεως διαφόρων διατυπώσεων καί 
τής προβολής έν τισιν αντιρρήσεων υπό τών αρμοδίων δημοσίων 
υπηρεσιών. Τινές τών αντιρρήσεων τούτων εϊχον ίσως υπέρ εαυτών 
ασαφή τινα νομικήν διάταξιν, άλλα νομίζω ότι δεν εϊχον λογικήν 
ύποστήριξιν. Οΰτω π.χ. ή κατασκευή τής αιθούσης ταύτης διαλέ
ξεων, έν ή εύρισκόμεθα, καθυστέρησεν επί δέκα σχεδόν μήνας ένεκα 
τής εξής προβληθείσης άντιρρήσεως. Κατά τά άρθρα 1 καί 10 τοΰ 
διά τοΰ από 24 ’Ιουλίου/12 Σεπτεμβρίου 1949 β. διατάγματος 
έγκριθέντος «Κανονισμοΰ θεάτρων, κινηματογράφων κ.λ.π.» απα
γορεύεται ή έγκατάστασις έστεγασμένης σκηνής θεάτρου, κινημα
τογράφου, αιθούσης διαλέξεων, συναυλιών κ.λ,π. εις άπόστασιν 
έλάσσονα τών 100 μέτρων άπό ναών καί νοσοκομείων. Έπί τή βάσει 
τής διατάξεως ταύτης ή άρμοδία Υπηρεσία (τό πρωτοβάθμιον Συμ
βούλων κινηματογράφων καί θεάτρων) ήρνήθη τήν χορήγησιντής 
νομίμου άδειας διά τήν κατασκευήν τής αιθούσης ταύτης, διότι ή 
άπόστασις ταύτης άπό τοΰ έναντι κειμένου ίεροΰ ναοΰ τοΰ «'Αγίου 
Διονυσίου τοΰ ’Αρεοπαγίτου» τών Καθολικών είναι έλάσσων τών 
100 μέτρων. Εις μάτην ή Εταιρεία έπεκαλεΐτο, ότι κατά τήν λογικήν 
αυτής ερμηνείαν ή διάταξις άφορά εις αίθούσας συγκεντρώσεως τοΰ 
κοινοΰ, άπαδούσης εις τήν ίεροπρέπειαν ίεροΰ τίνος ναοΰ ή δυναμέ- 
νης νά διαταράξη τήν ησυχίαν πλησίον κειμένου νοσοκομείου. ’Αλλά
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τοιούτό u άπεκλείετο άπολύτως νά συμβή έπ'ι τής αιθούσης ταΰτης 
διαλέξεων επιστημονικών κα'ι μορφωτικών, καθ’ δν τρόπον μάλιστα 
έ'μελλεν αΰτη νά κατασκευασθή, ως ούδέποτε συνέβη κα'ι έν τώ 
παρελθόντι, έπ'ι 50 έτη, από τοΰ 1899 μέχρι τοΰ 1951, κατά την προς 
τοιοΰτον σκοπόν χρήσιν τής αιθούσης διαλέξεων τοΰ παλαιού με
γάρου. Κατά σύμπτωσιν δέ και αί άλλαι ύπάρχουσαι έν Άθήναις 
αΐθουσαι διαλέξεων τοΰ «Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού», 
τής «Εταιρείας τών Φίλων τού Λαού» κα'ι τού «Συλλόγου τών 
Έμποροϋπαλλήλων» κεΐνται έγγύτατα ναών, ομοίως δέ κα'ι τό 
Εθνικόν Θέατρον κα'ι ή Λυρική Σκηνή. Μετά έπανειλημμένας δια
μαρτυρίας τής Εταιρείας κα'ι τελικώς κατόπιν προσφυγής εις τό 
δευτεροβάθμιον Συμβούλων κινηματογράφων και θεάτρων, έπε- 
τεύχθη έπ'ι τέλους ή χορήγησις τής άδειας, αλλά μετά δεκάμηνον 
σχεδόν καθυστέρησιν τού έργου. Ίκανοποιών εύλογον περιέργειαν 
πολλών έξ υμών, έπισημειώ δτι ή δαπάνη τής οικοδομής τού μεγά
ρου άνήλθεν εις 16.000.000 περίπου δραχμών.

Έπ'ι τούτοις έκφράζομεν τάς θερμάς ημών ευχαριστίας προς 
τον έκπονήσαντα τά σχέδια τοΰ μεγάρου κα'ι έπιβλέψαντα έπ'ι την 
έκτέλεσιν αυτών ρηθέντα αρχιτέκτονα κ. Ίωάννην Άντωνιάδην, 
προς τον έπιβλέψαντα την οικοδομήν τού μεγάρου από μηχανικής 
έπόψεως μηχανικόν κ. Γεώργιον Σολομωνίδην καί πρύς τον έκτε- 
λέσαντα τό έργον μηχανικόν - έργολήπτην κ. Γεώργιον Πρωτοπα- 
πάν, οΐτινες πάντες μετά πολ?ιής έπιμελείας καί ζήλου έξετέλεσαν 
έκαστος τά εαυτού καθήκοντα. Ωσαύτως όμολογούμεν πλείστας 
χάριτας προς τον Γραμματέα τής Εταιρείας καί βαθύν μύστην τής 
αρχαίας τέχνης καί δή καί τής αρχιτεκτονικής κ. ’Αναστάσιον Όρ- 
λάνδον διά τήν μετ’ αληθούς άφοσιώσεως καί δι’ άοκνων φροντί
δων πολύτιμον καί άφιλοκερδή συμβολήν αύτού εις τε τήν συμπλή- 
ρωσιν τών άρχιτεκτονικών σχεδίων καί εις τήν συνεχή καί προσε
κτικήν παρακολούθησιν τής έκτελέσεως τού έργου μέχρι καί τών 
μικροτέρων λεπτομερειών καί γενικώς εις τήν καλλιτεχνικήν καί 
μεγαλοπρεπή έμφάνισιν τού μεγάρου. Επίσης έκφράζομεν θερμάς 
ευχαριστίας καί προς τον ’Αντιπρόεδρον τού Διοικ. Συμβουλίου
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%. Γεώργιον Βέλτσον διά την άοκνον παρακολούθησιν τών έργα- 
σιών τής άνεγέρσεως τοΰ μεγάρου και τάς φροντίδας τής έπιπίώό- 
αεως αύτοΰ, προς τον Σύμβουλον καθηγητήν κ. Δημήτριον Εύαγ- 
γελίδην, προθύμως παρασχόντα την πεφωτισμένην γνώμην αύτοΰ 
έπ'ι τών αισθητικής φΰσεως ζητημάτων καί προς πάντα άλλον 
οπωσδήποτε συντελέσαντα εις την καλήν έκτέλεσιν τών επί μέρους 
εργασιών καί τοΰ δλου έργου.

Τα διαληφθέντα πολλαπλά έργα τής Εταιρείας — σκαφικαί 
έρευναι, αναστηλώσεις μνημείων, ΐδρυσις μουσείων, έκδοσις τών 
περιοδικών καί άλλων επιστημονικών δημοσιευμάτων — άντιστοι- 
χοΰντα εις επ’ ίσης πολλαπλά καθήκοντα αυτής προς τό ’Έθνος 
καί την ελληνικήν άρχαιολογίαν, άπήτουν καί άπαιτοΰσιν, ως είναι 
εύνόητον, καί μεγάλος δαπάνας, διά τήν έξεΰρεσιν τών οποίων 
ώφειλεν ή Εταιρεία συνεχώς, μέχρι πρό τινων ετών, νά παλαίη, 
εις τάς δυσχερείας δέ ταΰτας, ώς έπ’ ίσης είναι ωσαύτως αύτονόη- 
τον, προσετίθεντο έκάστοτε καί άλλαι ποικίλης φΰσεως. Θά ήτο 
λίαν δυσχερές, παρά πάσαν αίσιόδοξον αντίθετον πρόβλεψιν καί 
προσδοκίαν, νά καλυφθώσι πάσαι αί δαπάναι αΰται έκ τών συν
δρομών τών εταίρων καί έκ τής προσόδου τής μικράς περιουσίας 
της. Εύτυχώς όμως, ύπό τό κράτος τοΰ προκληθέντος φιλάρχαιου 
ένθουσιασμοΰ, έσπευσαν νά προσέλθωσιν εις οικονομικήν επικου
ρίαν τής Εταιρείας πολλοί Έλληνες, ιδία έκ τών έν τφ έξωτερικώ 
έγκατεστημένων, καί ξένοι φιλάρχαιοι καί φιλέλληνες, οϊτινες δι’ 
άθρόων συγκινητικών δωρεών καί προσφορών προς τήν Αρχαιο
λογικήν Εταιρείαν, καθώς καί προς τήν Φάνεκπαιδευτικήν καί τό 
Πανεπιστήμιον, έδειξαν έμπράκτως τούς θησαυρούς τής καρδίας 
των καί τά εύγενή πατριωτικά των αισθήματα, διά τάς οποίας 
προσφοράς καί έκδηλώσεις των τό ’Έθνος έχει δικαίωμα νά σε- 
μνΰνηται, αλλά καί καθήκον νά τιμά τήν σεπτήν μνήμην αύτών.

Τώ 1874 άνεκουφίσθη πως τότε οίκονομικώς ή Εταιρεία διά 
τοΰ τότε τό πρώτον έκδοθέντος ύπ’ αύτής λαχείου ύπέρ τών αρχαιο
τήτων, τή συνεργία τοΰ φιλάρχαιου Λακεδαιμονίου Ύπουργοΰ τής 
Παιδείας Ίωάννου Βαλασοπούλου, όστις καί έν άλλοις επίκουρος
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τής Εταιρείας γενόμενος, συνέπραξε π?ι.εΐστον όσον και υπέρ εύο- 
δώσεως τοΰ λαχείου τούτου, έν δσφ ήτο υπουργός. Παρά δε τάς 
προβληθείσας άρχικώς αντιρρήσεις καί τούς εύλογους ενδοιασμούς 
περί τοΰ ηθικώς επιτρεπτού τοιούτων πόρων, ή κοινή γνώμη, άπο- 
βλέπουσα εις την δι’ αυτού έξυπηρέτησιν τού έπιδιωκομένου σπου
δαίου καί εθνικού σκοπού, ήνέχθη καί ένέκρινε τδ λαχεΐον τούτο. 
Βραδΰτερον δέ διά τού έπί τοΰ αειμνήστου Χαριλάου Τρικούπη 
έκδοθέντος νόμου ΑΧΛ' τής 30^ Δεκεμβρίου 1887, τό λαχεΐον 
τούτο τής Εταιρείας έγένετο προνομιούχον, καταργηθείσης καί 
άπαγορευθείσης τής εντός τού Κράτους έκδόσεως καί κυκλοιρορίας 
παντός άλλου λαχείου. Ή κατάστασις αυτή έξηκολούθησεν υφιστά
μενη μέχρι τού έτους 1904, δτε διά τού έκδοθέντος νόμου ΓΚΔ' 
καθωρίσθη καί ίδιον λαχεΐον υπέρ τού Εθνικού Στόλου. Μετ’ ολί
γον δέ διά τού νόμου ΓΝΖ’ τής 7/9 ’Ιουλίου 1905 άμψότερα τά 
λαχεία ταύτα, τό τής Αρχαιολογικής Εταιρείας καί τό τού Εθνι
κού Στόλου συνεχωνεύθησαν εις έν κοινόν «Λαχεΐον ύπέρ τοΰ 
Εθνικού Στόλου καί των ’Αρχαιοτήτων τής Ελλάδος». ’Έκτοτε 
έξεδόθησαν αλλεπάλληλοι νόμοι ρυθμίζοντες τά τού λαχείου, διαι- 
ρεθέντος βραδΰτερον εις τά νΰν υπάρχοντα δύο κρατικά λαχεία, 
τό Εθνικόν καί τό Λαϊκόν, είς τά έσοδα των οποίων ώρίσθη νά 
μετέχη καί ή ίδρύτρια τοΰ αρχικού λαχείου ’Αρχαιολογική Εται
ρεία. Τό ποσοστόν τής συμμετοχής αυτής διαψόρως έκάστοτε καί 
ούχΐ πάντοτε δικαίως έν τώ μεταξύ όριζόμενον, καθωρίσθη τφ 
1934 διά τοΰ νόμου 6079 δικαιότερον, άναγνωρισθέντος δτι τό 
παρεχόμενον χρηματικόν ποσόν αποτελεί κατ’ ακρίβειαν ούχΐ χο
ρηγίαν, άλλ’ άπόδοσιν όψειλομένου τή Εταιρεία μεριδίου. ’Έκτοτε 
οί ρυθμίζοντες τά των ανωτέρω λαχείων νόμοι δμιλούσι περί άπο- 
δόσεως είς την Εταιρείαν ποσοστών έκ τών προσόδων έκείνων, 
ύπονοουμένου οΰτω τού δικαιώματος αυτής έπί τούτων. Άτυχώς 
τώ 1954 τό ποσοστόν τούτο έμειώθη είς 12% καί τό χείρον, ώρί
σθη δτι δέν δύναται νά ύπερβαίνη έν συνόλω τά τέσσαρα εκατομ
μύρια δραχμών.

Έάν έγένετο διεξοδικώτερόν πως λόγος περί τού λαχείου,
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τούτο οφείλεται εις το δτι ή έξ αυτού πρόσοδος τής Εταιρείας είναι 
ή κυριωτάτη καί έξ αυτής ήρτηται ή έ'κτασις τών έκτελουμένων 
υπό τής Εταιρείας έργων. "Οσον περισσότερα είναι τά εις τήν διά- 
θεσιν τής Εταιρείας οικονομικά μέσα, τόσον εύρΰτερον δΰναται 
αυτή να προβαίνη είς τάς πολλαπλός αρχαιολογικός εργασίας 
αυτής, καί δή είς άνασκαφάς, είς αναστηλώσεις αρχαίων καί με
σαιωνικών μνημείων, είς συντήρησιν αύτών, είς ΐδρυσιν καί επι
σκευήν αρχαιολογικών μουσείων, είς αγοράς ή απαλλοτριώσεις 
αρχαιολογικών χώρων, είς τον πλουτισμόν τής βιβλιοθήκης αυτής, 
προς παρακολούθησήν τής διεθνούς επιστημονικής κινήσεως, είς 
τήν έπιτακτικώς έπιβαλλομένην τακτικήν καί άπρόσκοπτον έκδοσιν 
τών δύο περιοδικών αυτής, τών Πρακτικών καί τής ’Αρχαιολο
γικής Έψημερίδος καί άλλων επιστημονικών δημοσιευμάτων, καί 
νά επαρκή είς τάς άλλας άνάγκας καί υποχρεώσεις αυτής. Έάν δεν 
παρασχεθώσι τή Εταιρεία αμείωτα τά άπαιτούμενα οικονομικά 
μέσα τό μέν εντεύθεν υλικόν όφελος τού Δημοσίου θά ήναι άσή- 
μαντον, σημαντικωτάτη όμως ή επιστημονική καί ηθική ζημία τής 
Πατρίδος ημών.

Διά τών πολυτιμότατων υπηρεσιών, ας προσήνεγκεν είς τό 
Έθνος καί τήν ελληνικήν αρχαιολογίαν ή γεραρά Αρχαιολογική 
Εταιρεία, άποκαλύπτουσα καί μελετώσα τά αρχαία μνημεία, τά 
απτά αυτά τεκμήρια τού εξαίσιου εκείνου καί εκθαμβωτικού θαύ
ματος, όπερ καλείται ελληνική τέχνη καί ελληνικός πολιτισμός, 
έχει τό δικαίωμα νά προσδοκά τήν πρέπουσαν καί όφειλομένην 
επικουρίαν τής Πολιτείας προς άπρόσκοπτον συνέχισιν τού εθνι
κού έργου αυτής. Παρά δέ τούς έπισωρευθέντας επί τών ώμων 
αυτής 120 μέχρι τούδε όλους ενιαυτούς, αίσθανομένη ώς τού αετού 
άνακαινιζομένην τήν νεότητα αυτής, θά συνέχιση, Θεία συνάρσει, 
μετά τού αυτού, ώς μέχρι τούδε, ιερού ζήλου καί ενθουσιασμού 
τήν μεγάλην αποστολήν αυτής είς δόξαν τού ’Έθνους ημών.
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