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£§|ίν ΛΘΙΙΝΑΙΣ Τη 17 Ιουνίου 1862, συνελθόντων των εταίρων τής αρχαιολογικής εταιρίας 
εν τώ Πανεπιστήμιο) εις γενικήν συνέλευσιν, ό Πρόεδρος τής Εταιρίας Φίλιππος ’ΐωάννου 
προσεφώνησεν αυτούς ώς εξής.

Κύριοι,

"Οτε πέρυσι κατά τάς άρχάς τοΰ ’Ιουλίου μηνός συνελθόντες ενθάδε συνεζητήσαμεν και 
πάρεδέχθημεν τόν μ,εταρρυθμ.ισθέντα τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας οργανισμόν, ήλπίζομεν, 
δτιούτος ταχέως ήθελεν έπικυρωθή υπό τής Βασιλικής Κυβερνήσεως και ταχέως ήθέλομεν 
συνέλθει πάλιν, ίνα προβώμεν εις τήν εκλογήν τής νέας εφορίας συμφώνως προς τό τελευ- 
τάΐον άρθρον αύτοΰ. Άλλ’ Ικ περιστάσεων απροόπτων ή έπικύρωσις τοΰ νέου οργανισμού 
έοράδυνεν ότε δ’άπεστάλτ, εις ήμάς υπό τοΰ υπουργείου κεκυρωμένος, ήγγιζεν ήδη τοΰ 
έφοριακοΰ έτους ή λήξις. 'Όθεν ή ’Εφορία έκρινεν εύλογον νά μή συγκαλέση Υμάς αμέσως 
τότε εις εκλογήν νέων εφόρων, ήτίς εμελλε μετ’όλίγον πάλιν νά έπαναληφθή, αλλά νά περι- 
μείνη προς τοΰτο τοΰ έφοριακοΰ έτους τήν συμπλήρωσιν. Τούτου ήδη συμπληρωθέντος, 
συνεκλήθητε, Κύριοι, σήμερον, ίνα λάβητε παρά τής Εφορίας λόγον των καθ’ολον τά έτος 
πράξεων αυτής και ένταύτώ έκλέξητε κατά τόν οργανισμόν τήν εξελεγκτικήν τής χρημα
τικής διαχειρίσεως επιτροπήν. Τήν δ’ έρχομένην Κυριακήν θέλετε συγκληθή πάλιν, ίνα 
άκούσητε τήν εκθεσιν τής ρηθείσης επιτροπής καί ακολούθως προβήτε εις τήν εκλογήν τής 
διαδόχου ήμών ’Εφορίας. Έν τη σημερινή συνελεύσει ό μεν γραμ,ματεύς τής εταιρίας κύ
ριος Στέφανος Κουμανούδης θέλει ιστορήσει εις υμάς τάς κατά τόν λήγοντα ενιαυτόν πρά
ξεις τής ’Εφορίας, ό δέ ταμίας κύριος Γεώργιος Καραμάνος θέλει έκθέση έν συντομία τά 
οικονομικά τής ήμετέρας Εταιρίας, καταλέγων κεφαλαιωδώς τά έσοδα αυτής καί τά έξο
δα. Έκ των έκθέσεων τούτων θέλετε πληροφορηθή, ότι ή ’Εφορία έπεμελήθη καί κατά 
τοΰτο τό έτος νά αυξήση, καθ’όσον έδύνατο, τόν αριθμόν των εταίρων καί τά χρηματικά 
τής εταιρίας μέσα, έφρόντισε δε νά κάμη σκόπιμον χρήσιν των συλλεγέντων χρημάτων. 
Άλλ’ άν καί τά αποτελέσματα τής ένεργείας της έδείχθησαν ίκανώς ευάρεστα καί ένθαρ- 
ρυντικά πρός τό μέλλον, ομολογητέον όμως, ότι πολλαί εύλογοι έπιθυμίαι ήμών μένουσιν 
έτι απλήρωτοι· ή δέ πλήρωσις αυτών δέν έλπίζεται, είμή έκ πλειοτέρας τών εταίρων περί 
τα πράγματα τής εταιρίας σπουδής καί δραστηριωτέρας πρός τόν σκοπόν αυτής συμ- 
πράξεως. Άς· έξηγήσω τήν έννοιαν μου.

Κύριοι· ΙΙάν προϊόν τής πνευματικής ένεργείας τών ήμετέρων προγόνων, παν μνημέίον 
τοΰ βίου αυτών άπαιτεΐ τήν ήμετέραν προσοχήν καί τόν σεβασμών. Ναί- άπαιτοΰσι ταΰτα 
την ήμετέραν προσοχήν διότι ό βίος τής άνθρωπότητος παριστά διηνεκή τινα μεταβολών 
καί αναπτύξεων σειράν, έν ή τό παρελθόν έξηγεΐ τό παρόν, τό δε παρόν περιέχει έν έαυτώ 
το σπέρμα τοΰ μ,έλλοντος. Άλλ’ ο άρχαϊος τοΰ έλληνικοΰ έθνους βίος δεν έμφαίνεται μόνον 
εις τά άθάνατα τών σοφών αύτοΰ συγγράμματα καί ποιήματα, αλλά καί εις τά άφωνα 
προϊόντα τής αρχαίας ελληνικής τέχνης και εις τά σωζόμενα έτι σιγηλά λείψανα καί έρεί- 
πια. Καί ταΰτα έξαγγέλλουσιν εν τή βαθεία σιγή των καί μαρτυροΰσι τήν παραγαγοΰσαν 
αυτά πνευματικήν δύναμιν καί τόν βαθμόν τής άναπτύξεώς της· διό καί έλκουσι τήν προ
σοχήν τοΰ νοήμονος, άσχολοΰσιν αύτοΰ τήν διάνοιαν καί προκαλοΰσι τήν σκέψιν καί έρευ
ναν. Ώ ! πόσα ή θέα αυτών καί έξέτασις γεννά καί λύει σπουδαία ζητήματα. Πόσον φώς 
έκ τής πιναράς αυτών μορφής έξακτινοβολεϊται, φωτίζον τά σκοτεινά μέρη τής Ελληνικής 
Φιλολογίας καί Ιστορίας !
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ών ή δόξα διερχομένη τοσούτων αιώνων τα νέφη διήκει μέχρις ημών, παραμυθεΐ την πα
ρούσαν ημών άμαυρότητα, διεγείρει την πρός τα καλά ημών σπουδήν και ζωπυρεί την 
φιλοτιμίαν.

Ένώ άληθεύουσι τα ανωτέρω περί τών προϊόντων της αρχαίας 'Ελληνικής τέχνης καί 
περί τών μνημείων του αρχαίου βίου του ημετέρου έθνους ρηθέντα, παρατηρείται, Κύριοι., 
μετά λύπης, ότι δεν δίδοται ακόμη παρ’ήμϊν ή προσήκουσα εις τάς αρχαιότητας προσο
χή, ούτε τηρείται παρά πάντων ό πρέπων εις αύτάς σεβασμός. Ποΰ μεν ή άπαιδευσία 
καί απειροκαλία φθείρει τά αρχαία καί καταστρέφει. Ποΰ δε ή αφιλότιμος φιλοχρηματία 
κωλύει την εις την Ιπιστήμην τόσον ωφέλιμον άνακάλυψιν καί χρήσιν αυτών ή, τό χει
ρότερον, μεταχειρίζεται αυτά ως αντικείμενα άξιομέμπτου παρεμπορείας καί εξάγει αυτά 
λαθραίως τής ήμετέρας πατρίδος, άφαιροΰσα καί τα ολίγα από τοΰ αρχαίου αυτής κόσμου 
είσέτι περιλειπόμενα ράκη μ.έχρι τελείας αυτής γυμνώσεως. Είναι αληθές, ότι ή Βασιλεία 
απ’αρχής τής έν Έλλάδι έγκαταστάσεως αυτής έφρόντισε νά έκδώση περί τών αρχαιο
τήτων νόμον αρμόδιον, δι’ ού απαγορεύεται μέν επί ποινή ή τών αρχαιοτήτων φθορά ή 
βλάβη, ή άνευ γνώσεως τής εφορίας πώλησις καί άνευ άδειας τής Κυβερνήσεως εξαγωγή 
αυτών εις την αλλοδαπήν, προστάσσονται δε τά πρόσφορα εις δι.ατήρησιν τών αρχαίων 
μνημείων, εις συλλογήν καί φύλαξιν τών προϊόντων τής αρχαίας τέχνης εν δημοσίοις Μου- 
σείοις, ίνα μένωσιν εκεί εκτεθειμένα εις έπίσκεψιν πάντων τών βουλομένων. Άλλ’ ό νόμος 
ούτος, καίπερ σοφος καί σκόπιμος, ούτε ίσχυσε μέχρι τοΰδε, ούτε εις τό εξής ίσως θέλει 
μόνος ίσχύση νά νικήση τά πολλά καί ποικίλα πρός τον σκοπόν εμπόδια, άτινα αντιτάσ
σει διηνεκώς Ινθεν μέν ή ολιγωρία τών επιτετραμμένων τήν έκτέλεσιν αύτοΰ εν ταίς έπαρ- 
χίαις τοΰ Βασιλείου, ένθεν δέ ή πρός τά καλά δυσαισθησία τών πολλών καί ή καταπνί- 
γουσα παν εθνικής φιλοτιμίας αίσθημα βουλιμία τοΰ κέρδους. Τοΰ περί τών αρχαιοτήτων 
νόμ.ου επίκουρος καί συναρωγός οφείλει νά δειχθή ή ’Αρχαιολογική Εταιρία, άναπληροΰσα 
τήν ασθένειαν αύτοΰ δια τής ηθικής της συμπράξεως· τοΰτο δέ κατορθοΰται, πιστεύω, 
εάν ή ρηθείσα εταιρία περιβληθή χαρακτήρα τοιοΰτον, καθ’ όν έκαστος τών τακτικών αυ
τής εταίρων έπιγινώσκει εαυτόν ούχί μόνον υπόχρεων εις τήν Ιτησίαν χρηματικήν συνεισ
φοράν, άλλά καί έχοντα τό γενικώτερον καί ύψηλότερον καθήκον τοΰ έμπνέειν εις τούς 
ομογενείς του διά λόγου καί παραδείγματος πλειότερον σεβασμόν πρός τάς αρχαιότητας, 
πλειοτέραν καταφρόνησιν τοΰ αθεμίτου κέρδους, όπερ ύπισχνείται εις έκαστον ή παράνομος 
αυτών παρεμπορεία καί λαθραία εις τήν αλλοδαπήν εξαγωγή, πλειοτέραν δέ φιλοτιμίαν 
εις διατήρησιν αυτών έν τή φίλη πατρίδι, όπου καθίστανται χρησιμ-ώταται εις τε τούς 
περί τήν αρχαιολογίαν ή τάς καλάς τέχνας σπουδάζοντας νέους "Ελληνας καί εις πάντας, 
όσοι επισκέπτονται αύτάς καί όλίγην έχοντες αίσθησιν τοΰ καλοΰ. Έάν ό άσκράΐος ποιη
τής όρθώς είπε περί τής φήμης ότι

»......................θεός νύ τις έστι καί αύτή·

δέν έκπίπτομεν τοΰ όρθοΰ, πιστεύοντες, ότι θείαν τινά δύναμιν όμοίαν πρός τήν τής φήμης 
έχει έν άνθρώποίς καί ή αδελφή αύτής, ή κοινή καλουμένη γνώμη, όταν όδηγήται καί 
καταρτύηται ύπ’ άνδρών αξιότιμων καί έχεφρόνων, πρός τό αληθές, τίμιον καί καλόν άπο- 
βλεπόντων αεί. Τήν τοιαύτην τής κοινής γνώμης δύναμιν συνορώντες έν Εύρώπη οί έπιθυ- 
μοΰντες νά θεραπεύσωσι κακόν τι έπικρατοΰν έν τή κοινωνία, καθ’ ού νόμος δέν υπάρχει 
Α <ϊέν ισχύει, ίδρύουσι πολλάκις εταιρίας, σκοπόν προτιθεμένας τήν τοΰ κακοΰ θεραπείαν διά 

ατκευάσεως κοινής κατ’αύτοΰ γνώμ/ης. Τοιαύτην κοινήν υπέρ τών έν 'Ελλάδι αρχαιο
τήτων γνώμην οφείλει ή ’Αρχαιολογική Εταιρία νά παρασκευάση κατά μικρόν δ ά τής 
ήθικης συνέργειας τών πανταχοΰ τής Ελλάδος τακτικών αύτής μ.ελών γνώμην καταρω- 
μένην παντα, όστις ήθελε τολμήση νά φθείρη ή βλάψη τι τών αρχαίων, αποτοξεύουσαν 
δριμ.ΐ··· τον ψόγον καί πολλήν διασπείρουσαν τήν δυσφημίαν κατά παντός, όστις έναντίον
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του νόμου κερδαρίου χάριν παρεμπορευεται τα αρχαία, τιμώσαν δε καί επαινούσαν εκεί
νους, όσοι φιλοτιμοΰνται νά συντελεσωσιν εις πλουτισμόν των παρ’ήμίν αρχαιολογικών 
Μουσείων, προσφέροντες εις αυτά δώρον, η επί μετριωτέρα τιμή πωλοΰντες εί τι άρχάϊον
ϊ_____  Λ ’___ ί».,Λ.,/ΠΜ VI ‘Tvir ΕΤΠ[,ϋ.!.ν.Ρ.ί/7.ι· 'ΓΜΜ Pl’lVη’λτίΜΛΜ'Τί/- civ cm rXir.vcic,.i «/."X

των. αρχαιοτηι 
μοθέτησαν.
Γευξιν τοΰ πρός
διά της ηθικής συνέργειας των μελών τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας. ΓΙέποιθα δέ, ότι ού- 
δεις των έν Ευρώπη σοφών των έντρυφώντων εις τάς πλούσιας τών εκεί αρχαιολογικών 
Μουσείων συλλογάς θέλει ποτέ φθονήση εις τούς Έλληνας τά ολίγιστα τής προγονικής 
αυτών τέχνης λείψανα, άτινα μετά τοσαότας τής Ελλάδος λεηλατήσεις και τοσαύτας 
καταστροφάς διεσώθησαν ως εκ θαύματος, ή εύρίσκονται έτι ενιαχού τεθαμμένα υπό τό 
πάτριον έδαφος. Ούδείς αυτών Θέλει ποτέ έν συνειδήσει ίσχυρισθή, ότι εκ τής διατηρήσεως 
τών ρηΒέντων λειψάνων έν τη ιδία των χώρα ζημιοϋται ή επιστήμη., αφού ήδη ή τεραστία 
τοΰ άτμοΰ δύναμις συνέτεμε τοσοΰτον τών τόπων τάς αποστάσεις. Πιστεύω μάλιστα παν
το ενάντιον., πλείστους τών έν Ευρώπη σοφών έχων προσμαρτυροΰντάς μοι, ότι τά τής 
αρχαίας τέχνης μνημεία, μένοντα εν τή χώρα, έν ή και δίήν έδημιουργήθησαν, καθίσταν
ται τόσον ωφελιμώτερα εις την επιστήμην, όσον πλειότερα φυσικά βοηθήματα ή αύτή 
χώρα παρέχει εις άκριβεστέραν αυτών έξέτασιν και κατάληψιν, εις όρθοτέραν έκτίμησιν 
και πληρεστεραν άπόλαυσιν.

ΑΕ ολίγαι μου αύται λέξεις άποτεινόμεναι εν τή σημερινή συνελεύσει πρός ακροατήριου 
εκλεκτόν και φιλόκαλου, είθε άντηχήσωσιν έν τή καρδία έκαστου τών αξιότιμων εταίρων 
και διεγείρωσιν εν πάσι τόν ζήλον έκέϊνον, όστις υπερνίκα πάσαν δυσχέρειαν και κατα- 
πράσσει τά παρέχοντα εις την πατρίδα τιμήν και ωφέλειαν! Είθε οι λόγοι μου γείνωσιν 
αφορμή έν ήμΐν τοιαύτης περί τάς άρχαιότητας σπουδής καί φιλοτιμίας, οποία χρησιμεύει 
εις άοτόδειξιν, ότι δέν έξέλιπεν έν Έλλάδι εκείνο τό αίσθημα τοΰ καλοΰ, ούτινος τά προϊόν
τα Θαυμάζουσιν οι αιώνες!

Μετά ταΰτα ό γραμματεύς άνέγνω τά εξής*

Κ 6 ρ ι ο ι,
Άρχίζομεν την επέτειον λογοδοσίαν τής έφορίας από τών μελών τής εταιρίας καί τών 

συνδρομών αύτών, δίών τά υπέρ τών αρχαιοτήτων έργα τελούνται.
Πέρυσι, μετά την άφαίρεσιν τών άποβιωσάντων καί τών παραιτηθέντων, έκ τοΰ όλου 

άριθμοΰ τών έν τω μητρώω έγγεγραμμένων μελών είχαν μείνει 766, έν οίς καί 76 δήμοι 
τοΰ βασιλείου, κατά δέ τό ήδη παρεληλυθός ένιαύσιον διάστημα ένεγράφησαν 88 νέα μέλη, 
έν οίς 10 δήρ.οι (τόσοι συνεμορφώθησαν πρός την κατ’ αίτησιν τής έφορίας έκδοθέίσαν προ
τρεπτικήν έγκύκλιον τοΰ υπουργείου τών έσωτερικών πάντες δέ σχεδόν ούτοι έκ τοΰ νομοΰ 
Εύβοιας, έπιμελεία τοΰ νομάρχου Σκαρλ.'Ρωσσέτου) καί ό αριθμός τών μελών άνέβη εις 854. 
Άλλ’ άφαιρουμένων έκ τούτων 20 (ώς άποβιωσάντων ή παραιτηθέντων), μένουσιν 834.

Ό αριθμός ούτος, πείθεσθε, νομίζω, ότι δέν εΐν’εύκαταφρόνητος, αν καί ή πρόοδος κατά 
τό προπαρελθόν έτος ήτο μείζων- διότι τότε είχαν έγγραφή 176 νέα μέλη. ’Αλλά ταΰτα 
δέν σημαίνουσι σχεδόν τίποτε. Όχι πόσοι έγγράφονται κατ’ έτος νέοι εταίροι καί πόσος 
γίνεται ό έν τώ μητρώω αύξων αριθμός, αλλά πόσοι παλαιοί ή νέοι πληρώνουσι τήν συν
δρομήν των, τοΰτο ενδιαφέρει τήν εταιρίαν καί τάς άρχαιότητας. Άνακοινοΰμεν λοιπόν, 
ότι έκ τών 834 εταίρων μόνοι οί 227, ό έστι, όλίγω πλείονες τοΰ ενός τετάρτου αοΰ όλου 
άριθμοΰ, έπλήρωσαν κατά τό έτος τοΰτο. Πέρυσι καλήτερον είχαν χωρήσει τά πράγματα.
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διότι sv τρίτον περίπου είχαν συνδράμει. Άλλ’ εφέτος, Κύριοι, δεν έκτείνομεν μακρότερον
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6? άρθρω ορισμού του άπαλλάττει του λοιπού τούς έκάστοτε προέδρους 
της Εταιρίας της ανάγκης του να εκφέρωσι κατ’έτος εμφανιζόμενοι ενώπιον σας μεμψι- 
μοιρίας καί δη καί νουθεσίας, καί ταύτας όχι ίσως άνευ τίνος άτοπίας· διότι οί νουθετούμε
νοι δέν είναι παρόντες να τούς ακούωσι· δηλαδή οί καθυστεροΰντες είναι κατά τό πολύ πλεΐ- 
στον μέρος εκ των εκτός της πρωτευούσης διατριβόντων. Άπό τής εφαρμογής τού νέου 
οργανισμού εντός διετίας τό πολύ θά γινώσκει ή εταιρία πόσα μέλη έχει αληθώς πιστά καί 
πρόθυμα εις συνδρομήν., εκλείποντος τού πολλού αριθμού των αδιαφορών διά τής όριζομένης 
διαγραφής, καί τότε οί μεθ’ ημάς έφοροι θά δύνανται εύθύμως νά λέγωσιν έμπροσθέν σας 
κατ’έτος· δόσις δ’όλίγη τε φίλη τε.

Άλλ ’επανερχόμενοι είς τά νΰν άναγγέλλομεν ότι αν καί ή αδιαφορία των πολλών υπήρξε 
πολλή, τά έσοδα όμως τής εταιρίας δεν συνεστάλησαν κατά τό έτος τούτο τόσον όσον 
εφοβούμεθα- τούτο δε συνέβη ένεκα τής προθυμίας ολίγων τινών, οίτινες προσήνεγκαν τά 
μεν εκτάκτους προσφοράς, τό δε καί συνδρομάς πολύ άνωτέρας τής εν τώ όργανισμώ όρι
ζομένης ελάχιστης. Προέχουσιν εν τούτοις τά συνήθη ήμΐν καί φίλα ονόματα τών ομογενών 
Δ. Μπερναρδάκη, Ίω. Κοντογιαννάκη, Κωνστ. Γρ. Σούτσου καί άλλων τινών, ών τά 
ποσά διακριοόΐ ή τού ταμίου έκθεσις, ήν μετ’ολίγον θά άκούσητε. Άνέβησαν δε τά έσοδα 
είς δρ. 16,653,45. Έκ τούτων άφαιρούμένου τού περισσεύματος τού παρελθόντος έτους 
καί ετέρων τινών ποσών, τών όποιων τήν καταγωγήν ή έκθεσις τού ταμίου διασαφεΐ, εύ- 
ρίσκομεν ότι κυρίως είπεΐν είσεπράχθησαν εντός τού έτους έκ συνδρομών καί προσφορών 
ορ. 8,811,82. Πέρυσι τό δλον τών εσόδων άνέβαινεν είς δρ. 24 χιλιάδας, στρογγύλω αριθ
μώ, ή ένιαυσία δέ εΓσπραξίς ήτο 18 χιλιάδες.

’Έργα έπεχειρήθησαν υπό τής Εφορίας τά εξής· πρώτον άνασκαφαί. Πολύ αργά καί 
σχεδόν λήγοντας τού αρχαιολογικού έτους εγένοντο αί δύω σημαντικώτεραι, δύω δε άλλαι 
μικρότεροι μεσούναος τού έτους. Τούτων τών μικροτέρων ή πρώτη, άνοιξις τάφων αρχαίων

πνες όε καί κατά το θορειοόυτικον μέρος της ποΛεως παρα τον εκεί χείμαρρον, καί εξήχθη- 
σαν διάφορα αρχαία έκ λίθου, πηλού, ύάλου, χαλκού, σιδήρου, μόλυβδου, αργύρου καί χρυ-
/τλΓι /Τ\μ λ ‘Trnr.rf/y.i~krwf\r- rTMV'Trr/.vft.cL- ηττ.η /rnn cmr?<rr: mnnn M^nr sir

__ Γεθησαν έν τώ Μουσείω τής εταιρίας, τω εν τω ιιανεπιστημαμ
τήν άνόρυξιν τάφων 453 δραχμαί, άλλα μέρος τούτων έπληρώθησαν διά τήν περυσινήν 
όμοίαν εν Πειραιεΐ άνασκαφήν.

ΤΙ δευτέρα τών μικροτέρων άνασκαφών έγένετο επίσης τόν ’Ιανουάριον, μακράν δέ τών 
Αθηνών, όπερ μέγα κατόρθωμα θεωρητέον διότι εκ πολλών ήδη ετών πείθονται οί διευθύ-

Πετρ,εζά αντιμοιράρχου καί Λ. Σαλαμανοΰ, διδασκάλου ιχνογραφίας. Διά μικρός σχετι- 
κώς δαπάνης τής εταιρίας άνεσκάφησαν επί τρεις ·ημέρας έν τινι άγρώ έθνικώ περί τά 
1750 κομμάτια, διαφόρων αρχαίων, πήλινων μάλιστα ειδωλίων καί άγγείων, αλλά καί 
χαλκών τινών, τών οποίων τα σωότερα ή περιεργότέρα, όντα υπέρ τά 1400 κομμάτια, 
και έφθασαν ήδη.πρό ολίγων εβδομάδων έκ Πελοποννήσου ενταύθα, καί κατετέθησαν έν τώ 
Μουσείω τής εταιρίας. Ή περί τής άνασκαφής ταύτης έκθεσις, ή σταλέΐσα ήμΐν παρά 
^ών επιστατησάντοον, θέλει δημ.οσιευθή έν περιλήψει είς τήν ’Αρχαιολογικήν Εφημερίδα,
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ματα, τά πλησίον της Παναγίας Βλασαροΰς, β') ή εν τώ Διονυσιακή' θεάτρω, γ') ή παρά 
την Παναγίαν Πυργιώτισσαν, και δ') ή παρά τόν άγιον Δημήτριον Κατηφόρην; Είχαν δε 
μείνει πάσαι αύται ατελείωτοι διά τον ένα και μόνον λόγον-, τον παντοτεινόν τούτον 
Εφιάλτην πάσης εν ’Αθήναις αρχαιολογικής άνασκαφής, τά ότι δηλ. οί άνασκαπτεοι τό
ποι συνήθως εν μέρει και ούχί καθ’ ολοκληρίαν εύρίσκονται κατεχόμενοι υπό ιδιωτών, ή 
δικαίως ή άδίκως. *Αν καθ’ ολοκληρίαν κατείχοντο υπό ιδιωτών, ή εταιρία θά απείχε 
τοιούτων έργων και θά ετρεπετο εις άλλοια. Τώρα δε ούτως εχόντων τών παρ ήμίν πραγ
μάτων, ή εταιρία πολλάκις δελεάζεται υπό απατηλών έλπίδων, καί άμα έπιχειρήση άνα- 
σκαφήν τινα και προβή επί μικρόν, αναφαίνονται μυρία κωλύματα, δίκαι μάλιστα, έπα- 
χθέστατον χρήμα εις φιλήσυχους ανθρώπους, οίοι συνήθως οί εις την εφορίαν ταύτην εκλε
γόμενοι, και καταπράττονται μέν τινα ωφέλιμα εις τάς αρχαιότητας, άλλά μετά πλείστων 
όσων δυσχερειών καί απώλειας χρόνου μεγάλης, καί τό τελευτάίον αποχωρούμεν άθυμοι, 
ημιτελή τά πάντα καταλείποντες καί υπό τών άνεπιεικεστέρων ή έπιπολαιοτέρων κατα- 
κρινόμεθα ως βόθρους ειδεχθείς καί μυσαρους έν τη πόλει άνοίγοντες, καί τά τοιαύτα.’Αλλ’ 
ή ελπίς ή μείνασα εν τώ μυθολογουμένω πίθω τής Πανδώρας μ,ενει καί έν τάίς ψυχάίς 
τών έκάστοτε εφορευόντων καί κινεί αυτούς καί εξεγείρει εις νέας πάντοτε επιχειρήσεις. 
Εις πάντα δέ τά προ μικρού κατάλελεγμένα μέρη, μάλιστα δε εις τά δύω τελευταία ήσαν 
εν ήμίν ελπίδες, ότι θά είναι δυνατόν να έξακολουθήσωσιν αί άνασκαφαί καί νά άποπερα- 
τωθώσι, πειθομένων οίωδήτινι τρόπω τών αυτόθι εποικούντων ή παροικούντων εις παρα
χωρήσεις, ή άναγνωριζομένων δικαστικώς τών τής κυβερνήσεως δικαίων άλλ’ αί ελπίδες 
έγίνοντο όσημέραι άσθενέστεραι, καί ήδη προβάντος ίκανώς τού χρόνου, ετρέψαμεν αλλα
χού την προσοχήν ημών καί έζητήσαμεν παρά τής κυβερνήσεως νά δοθή άδεια εις την 
εταιρίαν νά άνασκάψη εντός τού ενταύθα λεγομένου τετραγώνου τού Άδριανού, παρά τον 
βόρειον τοίχον όπισθεν τών σημερινών κρεωπωλείων. IIά} ιν καί εδώ μάς διεβουκόλησεν 
ή ελπίς επί τινα χρόνον ματαίως, έως ού εγνωμεν, οτί τά συμφέροντα τής δημοτικής αρ
χής δεν επέτρεψαν νά δοθή ή άδεια. Έν τούτοις ή εφορία άλλων τινών έργων έπεμελείτο, 
αναγκαίας τινάς περιφράξεις καί καθαρίσεις ανεσκαμμένων τόπων εκτελούσα, καί τά τής 
εταιρίας επί τό σκοπιμώτερον ρυθμίζουσα κατά τό δυνατόν, περί ών είδικώτερον θά λαλή- 
σωμεν προϊόντες. Ήδη δέ έληγεν ό ’Απρίλιος μήν, οτε εν τή πολυθύρω αρχαία οικοδομή 
τή παρά την Πυργιώτισσαν, μετακινουμένων τινών πετρών χάριν διευθετήσεως τού εν τώ 
ανεσκαμμένο) χώρω σωρευθέντος υλικού, καί χάριν καλλίονος άναδείξεως τής αρχαίας οι
κοδομής, άνεφάνη έμπροσθεν τού κατωφλιού τής δεκάτης από βορρά πρός νότον θύρας 
κατακείμενον μέγα επιστυλίου τμήμα Ινεπίγραφον, τό οποίον ευθύς άνεγνωρίσθη ού μόνον 
ώς μαρτυρούν περί τής οικοδομής αυτής, προ τής οποίας ευρέθη, άλλά καί ώς άνήκον εις 
αυτήν άν δε καί ήτο κολοβή ή Ιπιγραφή καί σχεδόν μόνον ή άρχή αυτής, όμως λίαν 
σαφώς έδήλου μεγίστοίς γράμμασι βασιλέα τινά "Ατταλον, καί ευθύς τώ άναγινώσκοντι 
παρίστατο ή έννοια,ότι έχει προ.των οφθαλμών ούδέν άλλο οίκοδόμ.ημα είμή τήν υπό ’Αθη
ναίου τού Δειπνοσοφιστού μνημονευομένην Άττάλου στοάν. “Οθεν ευθύς υπό τής εφο
ρίας διετάχθη περαιτέρα εν τή θέσει εκείνη άνασκαφή πρός άναζήτησιν καί τών άλλων 
ελλειπόντων μερών τού ένεπιγράφου επιστυλίου. Έξηκολούθησεν ή άνασκαφή επί ένα σχε
δόν μήνα, ολίγων μόνον εργαζομένων άνθρώπων διά τό περιωρίσμένον τού τόπου, καί ανέ- 
δειξεν άν καί όχι τό όλον τής ζητουμένης επιγραφής, ικανά όμως τεμάχια αυτής μείζονα 
καί έλάσσονα, ώστε εξ αυτών νά συγκροτηθή τά κυριώτατον μέρος τής έννοιας ής είχομεν 
χρείαν. Ταύτα όντα 26 τόν άριθμόν, λέγουσιν εν συνεχεία πολλά ολίγον διακεκομμένη· 
Βασιλεύς Άτταλος βασιλέως ’Αττάλου καί βασιλίσσης Άπολλωνίδος ... καί άπαιτοΰσι 
πρός συμπλήρωσιν τής έννοιας τουλάχιστον μίαν έτι αιτιατικήν αντικειμένου καί εν ρήμα 
ενεργητικής διαθέσεως· διότι εν Ιπιστυλίω μεγάλω μεγάλης οικοδομής όντα έπιγεγραμμένα 
τά γράμματα δεν είναι δυνατόν άλλο τι νά εξέφραζαν, είμή άνάθεσιν, άφιέρωσιν, καί τό
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— 8
άνατεθέν, όπερ δεν είναι πρέπον νά νοηθή άλλο τι, είμή ή οικοδομή αυτή. Κατά ταϋτα

nWrt. TtMri 'ΤΗΛ^μ ri.Mrt.vvrnri. μμ 'ΤΓΛΛΓΓ^ββ/7\<Τ». •s/r\N\w\nrrH β’ιιλ* /rrve γγλλμ γλμμ

άνέ( 
θέσας
κατά τα μέσα τού β<" πρ. Χρ. αίώνος, υιός του α°υ Άττάλου, του εΰεργετήοαντος μεγάλως 
τούς Αθηναίους καί δόντος τό εαυτού όνομα εις μίαν των ’Αττικών φυλών., ών καί αυτός 
φίλος τών επιστημών καί τών τεχνών, ώς ό πατήρ του. Ούτω λοιπόν τό όνομα Πτολε
μαίου γυμνάσιον, δπερ προπέρυσι καί πέρυσιν έτι άπεδίδετο εις την πολύθυρον οικοδομήν 
ΰπό πάντων σχεδόν τών εν Άθήναις δια λόγους, ούς είπομεν άλλοτε έμπροσθεν τών μελών 
τής εταιρίας, σήμερον απομακρύνεται καί έρχεται άντ’αυτού τό Άττάλου στοά, ίνα, ώς 
ελπίζω, μείνη διηνεκές, καί ιδού διά τί. Τα ογκωδέστατα ταΰτα ενεπίγραφα τού επιστυ
λίου τμήματα, τα τούτο κελεύοντα, δεν είναι ώς οί άλλοι εκείνοι συνήθεις ενεπίγραφοι λίθοι, 
ες ών ενίοτε οί τοπογράφοι δέχονται (ασθενή) τεκμήρια περί οικοδομής τίνος, όταν τούς εύ- 
ρωσι πλησίον οικοδομή κειμένους καί μαρτυρούντας τι, ές-ω καί πόρρωθεν σχέσιν έχον πράς 
αυτήν, άλλ είναι δλως άλλης καί ύπερτέρας πολύ σημασίας, ίνα μη είπω, φύσεως, οί μόνοι 
ασφαλείς τεκμηοιωταί περί οικοδομάν, όταν αύται ολόκληροι δεν σώζονται. Καί τών μεν 
άλλοίων εκείνων λίθων, οίον βάθρων καί άλλων τοιούτων, ή σημασία τής μαρτυρίας εξα- 
σθενίζεται πολύ ευκόλως έκ διαφόρων ιστορικών διδομένων ή σκέψεων, ώς λόγου χάριν (δπερ 
μάλιστα χρειώδες είναι ν’άναφέρωμεν) ή φαινομένη εκείνη μαρτυρία υπέρ Πτολεμαίου γυ
μνασίου, ήτις έλαμβάνετο έκ βάθρου τινός τού Τόβα, αυτού που δήθεν εύρεθέντος, καί ή άλ
λη, ή έκ τών εφηβικών στηλών τών αυτόθι εύρεθεισών, εν αίς άνεφέρετο τό Πτολεμαίον 
γυμνάσιον, αύταί λέγω αί μα^τυρίαι έξαδυνατίσθησαν πολύ, ώς νομίζω, υπό τών λόγων, 
δσους είπα πέρυσιν έν τή λογοδοσία, δτε τελευτών έξέφρασα διαρρήδην τήν εποχήν μου ώς 
πρός τό άποδοτέον εις τήν πολύθυρον οικοδομήν όνομα, αφού μάλιστα καί ή αρχιτεκτονική 
διάθεσις τής οικοδομής δέν μ’εφάνη ούδέν κοινόν έχουσα πρός τήν τών γυμνασίων, ώς καί 
τούτο σαφώς είπα τότε. Τά δέ επιστύλια ταΰτα δέν ενδίδουσιν εις όμοιας προσβολάς. 
Ή μόνη κατά τού κύρους τής μαρτυρίας των προσβολή, ήτις κατά τούς κανόνας τής φιλο
λογικής κριτικής δύναται νά επαχθή κατ’αύτών εικότως, είναι όχι τόσον τό νά είπη τις, 
δτι άλλοθέν ποθεν δυνατόν νά μετεκομίσθησαν εις τήν θέσιν, ένθα εύρέθησαν, όσον τό ν’άπο- 
δείξη, δτι αί διαστάσεις αυτών καί ό δλος των αρχιτεκτονικός ρυθμός δέν συμφωνεί πρός 
τάς διαστάσεις καί τον ρυθμόν τής οικοδομής, ής θελομεν νά τά θεωρήσωμεν μέρη. Καί εδώ 
ευτυχώς έχομεν πρός τούς αμφιβάλλοντας νά έπιφέρωμεν τό κράτιστον τής ήμετέρας άπο- 
δείξεως, περί ού ελπίζω νά πεισθήτε εντελώς, δταν άκούσητε τά εξής. Είπομεν πρά μικρού, 
πού ακριβώς εύρέθησαν τά τμήματα ταΰτα τού επιστυλίου, πρό τής δεκάτης θύρας τής 
πολυθύρου οικοδομής τό πρώτιστα εύρεθέν, τά δέ λοιπά ένθεν καί ένθεν πολλά πλησίον 
αύτη δέ ή θέσις εύρίσκεται ούσα περί τό μεσαίτατον τής μακράς, είκοσι καί μίαν θύραν 
έχούσης οικοδομής, καί τί άλλο πρεπωδέστερον, είμή ή Ιπιγραφή οικοδομής τίνος νά κήται 
έν τώ μεσαιτάτω αυτής καί καταπεσοΰσά ποτέ, αύτού που πάλιν νά εύρεθή μετ’ αιώνας 
κείμενη* αλλά τούτο ημείς δέν θέλομεν νά άποκρύψωμεν, δτι τά ένεπίγραφα ημών τμήματα 
δέν εύρέθησαν έν τώ αύτώ ακριβέστατα τόπω, δπου κατέπεσαν, αλλά εις τό ένδότερον τής 
στοάς κατά τινα μέτρα, πάντοτε όμως κατά τό μεσαίτατον μέρος τού από βορρά πρός

' τ') ~ - f /lj ι ~ - ι * |· i
σι<κ, (*) καί έν τώ τότε έκδοθέντι σχεδίω τής οικοδομής σαφώς τήν έσημειώσαμεν. Εκεί 
μόνον άρμόζουσι ταΰτα κατά τάς διαστάσεις των καί τήν άλλην αυτών ποιότητα. Είναι 
Πεντελησίου λίθου πρώτον* Πεντελησίου είναι λίθου καί ό ορθοστάτης ό ολόκληρος εις τήν νο
τιοδυτικήν γωνίαν τής δλης οικοδομής σωζόμενος, από τού όποιου ή έξωτέρα κιονοστοιχία

(*) ί^ε γεν. CyvsX. τών [/.ελών τν,ς έν λθήν. άρηαιολ. εταιρίας 1861, σελ. 15, ώς καί τήν αυτόθι σηι/είωσιν.
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Ιλάμβανε την αρχήν. Είναι τά τμήματα ταύτα Ιπιστυλίου δωρικού κόσμου, δωρικοί είναι 
καί ό ορθοστάτης. Τα δύο ολόκληρα διασωθέντα τμήματα επιστυλίου έχουσι μήκος άνα
2,43, τούτο δέ πλησιάζει όσον πρέπει πρός τό διάστημα, τό μετρηθεν άπό τοΓ 1-------
τού ορθοστάτου μέχρι τοΰ κέντρου τού ίχνους βάσεως τού πρώτου κίονος, όπερ πέρ'

του κέντρου 
έουσι tzcloz-

στοιχίας 0,53 ύψους, ως καί τού υπέρ αυτής γείσου 0,27 ύψους, καί δωρικά κιονόκρανα 
ύψους 0,28 άπό της αρχής της διαςέσεως καί ανωτέρω (*)· άλλα τό περιεργότερον πάντων, 
έκ των πολλών σπονδύλων δωρικών κιόνων ούκ ολίγοι διεσώθησαν οί κατώτατοι- τούτων 
η διάμετρος έμετρήθη καί εύρέθη ούσα 75 εκατοστών μέτρου, άκριβώ; δέ 75 εκατοστών 
είναι καί ή διάμετρος τού στρογγύλου ίχνους βάσεως τού πρώτου κίονος. Μετά πάντα 
ταύτα ρητέον, ότι τό επιστύλιον άναμφιβόλως ήν έπιτεθειμένον επί τούτων τών κιόνων, 
ώς πλείστην εχον καί συμμετρικωτάτην πρός τούτους άναλογίαν. Δεν είναι δέ διόλου 
άδιάφορον, ότι εύρέθη καί μέρος επιστυλίου ίκανήσ εκτάσεως, άλλως μέν κατά πάντα όμοιον, 
όλως δέ άνευ επιγραφής· διότι ύπολογίζομεν, ότι εκ τών 114 μέτρων μήκους τής όλης 
στοάς, μόνον 17 μέτρα έπρεπε νά είναι ενεπίγραφα, άν δεχθή τις την βραχυτάτην άναθη- 
ματικήν φράσιν, ήν άνωτέρω μετεχειρίσθημεν, τά δέ άλλα 97 μέτρα έμεναν άγραφα- 
17 δέ μέτρα εδέχθην εγώ διά τό έπιγεγραμμένον μέρος ούχί άνευ λόγου, άλλα διότι παρετή- 
ρησα, ότι επτά σώα τμήματα επιστυλίου, έκαστον αύτώνέχον άνά 10 γράμματα, άρκούσι 
νά δώσωσι τό μήκος τούτο, ώς άποδείκνυται τούτο εκ τών δύω ολοκλήρων σωζομένων, 
τού ά«υ καί τού έ°ο καί έκ τού τελευταίου κομματιού τού β °’·>. Καί ταύτα μέν ούτως. "Οτε 
δέ έν καιροίς δεινόίς τών Αθηναίων έκτίζετο ό περίβολος εκείνος τής πόλεως, περί ού είπο- 
μέν τινα πέρυσιν, ήτον ήδη ή καταπεπτωκυία ή κιονοστοιχία αύτη ώς καί ή έσωτέρα, ή επί
τηδες κατεκρημνίσθη τότε μετά τής άλλης καί πάντα αυτής τά μέρη μετεκινήθησαν 
ολίγα μόνον μέτρα άνατολικώτερον Εως εις τά κατώφλια τών οικημάτων πρό τού δυτικού 
τοίχου - 
σκαφής 
άγνοούμεν,
τών κατωφλίων καί τούτον τόν τοίχον έκτισαν πιθανώς τότε, ΐνα στερεοποιήσωσι πλειό- 
τερον τόν ούχί τόσον παχύν τοίχον τής στοάς, ώς καί πύργους τινάς κατά διαστήματα 
αυτόθι άνήγειραν. Ούτω δέ συνάμα καί τόν τόπον τόν πρό τοΰ νέου περιβόλου των έκαθά- 
ρισαν άπό ερειπίων, πάντα τά ογκώδη μάρμαρα άφανή ποιήσαντες, όπερ νομίζω και

(*) Εύρέθησαν τό όλον ζωφόρου δωρικής 27 κορ.ρ,άτια ράκους έν συνόλφ..............................21,79
επιστυλίου δωρικού ενεπίγραφου 26 κορ.ρ,άτια » a ...............................10,66

» » ανεπίγραφου 24 κορ.ρ,άτια » » ..............................15,59
Τα αλλά βεβαίως είναι είσέτι έντεθαρρενα έν τγ γγ, ην δεν κατέχορ.εν, ίνα ένεργνίσωρεν άνασκαφην πρός 
ευρεσίν των. — Την Αττάλου στοάν ά'λλοςτις παλαιός παρά τόν Αδηναινν (5, 212 F) δεν γνωρίζω νά 
την άναφέρν). Τολρ.ώ δέ ρ.ίαν εικασίαν, διά τί δέν την αναφέρει τουλάχιστον ό Παυσανίας, ούσαν τόσον ρέγα 
οΐκοδόρ,ηρα. Ισως είχε ρεταλλάςει τότε όνορα καί εκαλείτο 'Ρωμαίου στοά, ό'περ ό,ορ.α οίκοδορης πρώτην 
φοίάν άνέγνων έν τω ψηφίσρατι, τω έκδοθέντι έν Φιλίστορ. τόρ.. βύ σελ. 132.

0 δέ Παυσανίας, πιθανώς δυσχεραίνων έπί τω πράγρατι, ώς έδυσχέραινε καί διά τους ανδριάντας τους 
ρεταλλάσοντας ό'νορ-α καί γινορένους άπό Ελλήνων Ρωραίους (ίδε Παυσ. 1, 18, 3) δέν ήξίωσε νά την άνα
φέρν;. Πόθεν δέ εικάζω, ό'τι Ρωμαίου στοά έκληθη ποτέ ή Αττάλου καί δ/ι άλλη τις τών έν Α,θη'ναις στοών; 
Εκ τοΰ έστ,ς" ό Αθηναίος έν τω ρνηρονευθέντι χωρίω λέγει οΰτω- «Αναβάς οΰν ό Αδηνίων (ό ά'θλιος έκεΐνος 
έπί Μιδριδάτου δηραγωγάς) έπί τό βήμα τά πρό της Αττάλου στοάς ώκοδορηρένον τοϊς Ρωραίων στρατη- 
γοΐς... » Ισως έκτου βηρατος, λέγω, τούτου καί ή παρακειρ.ένη στοά ρετωνορ-άσδη ούτω ·ηδή κατά τούς 
χρόνους τοΰ Μιδριδάτου. Αλλ’ άς κρίνωσι καί άλλοι- ήρεΐς δέ έν τω φυλλαδίω τούτω δίδορεν καί πίνακα 
έν ώ απεικονίζονται τά ένεπίγραφα τεράχια τοΰ έπιστυλίου, κατεσκευασρένον ύπό τοΰ φίλου ήρών Ιωάννου 
Παπαδάκη, ού της περί τά αρχαιολογικά προθυρίας καί ά'λλοτε πείραν έ'σχον οί άρχαιολογοΰντες.

2
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κοινήν φρασιν κοντά εις τον νοΰν, δτι ό έπιπροσθών οΰτος τοίχος προς τοϊς ορωμένοίς εν 
αύτώ πολλούς σπανδύλοις κιόνων δυο ή και τριών ειδών, έμελλεν έτι νά έγκρυπτγ) και 
άλλα χαρακτηριστικώτερα μέλη τής έν έρειπίοις κειμένης οικοδομής, άλλα δεν ήτο και πάν- 
τη βέβαιον τοΰτο, ίνα παρακινηθώ ή εφορία νά δαπανήση άφειδέστερον, τά υπό γην μεταλ- 
λώσα, άφοΰ ήδη είχε φθάσει τά κατώφλια τών Ουρών, και τό έδαφος τό εν μέρει σωζόμενον 
είχε δείξει ίκανώς την ΰπαρξιν διπλής κιονοστοιχίας. Και εμποδίων δε όντα)'1 τότε άλλων 
ούκ ολίγων εν εκείνη τη θέσει, έτράπη έπί άλΛα έργα η εφορία* μετά δέ ικανόν χρόνον 
τυχαΐον σχεδόν περιστατικόν έμελλε ν’άποκαλύψη εις ημάς τό άληθές της οικοδομής ονομα.

Επίσης περί τά τέλη ’Απριλίου άνέλαοεν ή έταιφία μέρος της δαπάνης της εν τώ Διονυ
σιακοί ένταΰθα θεάτρω άνασκαφής, ητις, αφ’οΰ όπωςδήποτε αί έπί τοΰ χωρίου άντι- 
ποιησεις ιδιώτου κατεσιγάσθησαν η άνεχαιτίσθησαν, έπεχειρήθη και διευθύνετο Οπό τοΰ

τρου

pi ποτέ έναρξιν τοΰ έργου, και ή εταιρία· ή δέ εταιρία και πρότερον μεν καί άφ’ ής δε 
μάλιστα στιγμής εις νέαν ζωήν άνευίωσε τώ 1858, ουδόλως προσέξασα εις όσα λίαν άπελ- 
πιστικά μετά πολλής κατά δυστυχίαν πεποιθήσεως άπηγγέλθησαν επισήμως έν τινι εκ
θέσει και έτυπώθησαν τώ 1841 περί τής εντελούς εντελέστατης δήθεν αΰτοΰ καταστροφής 
καί μή ύπάρξεως, (*) Πρόκειται μαρτυριον τών λόγων ημών περιφανές τό έργον τό εν άρχή 
τοΰ έτοΰς 1859 έπιχειρηθέν Οπό τής εταιρίας εν τώ θεάτρω τούτω, ένθα έπί μήνας όλους 
τή δαπάνη 8,577 δραχμών άνεσκάφη μέγα μέρος τοΰ κοίλου αΰτοΰ, άρχής γενομένης άπό 
τών άνω, ίνα δηλαδή εύμεθόδως καί τακτικώς χωρήση τό έργον τής τοΰ όλου καθαρίσεως, 
όπερ καθ’ ημάς πάνυ όρθώς τότε ούτως έγένετο- διότι δέν εσκοπεΟετο άπλής μόνον περιερ- 
γίας στιγμιαία θεραπεία, άλλά ή τελείωσις τοΰ όλου έν πάση τάξει, άπηλλαγμένη τών 
δυσχερειών τών άναφυομένων έκ τής εδώ ή έκεί εις βάθος ικανόν έπιχειρουμένης σκαφής. 
ΙΙροβάσα δέ ή έφορία τοΰ άρχαιολογικοΰ έτους 1858/59 ίκανώς, παρεχωρησε τό έργον εις 
τους διαδόχους της, συστήσασα αύτό μεγάλως, ώς ή έν έτει 1859 τυπωθεΐσα λογοδοσία 
μαρτυρεί. Ή δέ διάδοχος έφορία διά τί δεν έξηκολούθησε τό έργον, τό οποίον σφόδρα καί 
αυτή ένέκρινε, τό ειπεν έν τή ένιαυσία λογοδοσία της, τή τυπωθάση τώ 1860, καί περιτ
τόν νά έπαναλαμβάνωνται τώρα τά έκεί άναγεγραμμένα. Άναγκάϊον όμως φαίνεται νά 
άναφέρωμεν τώρα ό,τι τότε χάριν συντομίας παρελείφθη, ότι αίτησιν έγγραφον ή έφορία 
άπηΰθυνε τή 24 ’Ιουνίου 1859 πρός τό ύπουργείον τής Παιδείας υπέρ άρσεως τών κωλυ
μάτων, δι’ ά τό έργον εϊχεν άναβληθή, καί τήν αίτησίν της ταύτην έπανέλαβεν έτι καί 
τή 8 ’Οκτωβρίου 1859' ώστε έποίησεν αΰτη παν τό έπ’ αυτή, καί ούδεμιάς μομφής ούδέ 
τής έλαχίστης είναι άξία. Τοσαΰτα περί τούτου τής άληθείας χάριν τής ιστορικής. Τό δέ 
έργον, περί οΰ ό λόγος, άφοΰ τριετίαν σχεδόν έκοιμήθη, χωρίς βέβαια ή τής εταιρίας έφο-
Ο!//, VOL ΠΜΓΓΎι ητΓνί.ντι.νΛ^ fXiA'T·? r/n rt^n 'νητινΛΠΛηΛ'Λ/ λ/Α’λτ'γρλ/μ

(*) ϊδε Σύνοψιν τών Πρακτικών τί; Αρ/αιολ. Εταιο. ΑΟτ,νών, εκ5. Β'. έν Α4ι»ναις, 1846, εί;. 8ον έν σελ· 
120, ένθα τό μέρος τοΰ λόγου τον τότε γραμματέως, τό άναφερόμενον εις τά τοΰ Θεάτρου.
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καί εξακολουθεί 
μ,άς 1188η 
άποκαλυφθέν
ρία το αυτό ΰέλει κάμει μέχρι 
τούτο ελπίζει, όσον βλέπει δτι ή έκδοθείσα προ μικρού πρόσκλησις προς τούς απανταχού 
φιλάρχαιους και φιλόκαλους ύπερ γενναίας και εκτάκτου προς την άνασκαφήν ταύτην συν
δρομής καλής τυγχάνει αποδοχής παρά πολλόΐς των έν ταύτη τη πόλει, οίτινες προθρ- 
μοΰνται νά συνδράμωσι κατά τό δυνατόν ύπερ τόσον εύγενοΰς και εθνικού έργου. Ηδη 
αί αυτών μεγαλειότητες ό βασιλεύς ημών και ή βασίλισσα προσήνεγκον δραχμάς 1500, 
και τό όλον τών μέχρι της στιγμής συναχθεισών και παρ’άλλων συνδρομών, προστεθεν 
εις τα άλλα τήί εταιρίας έν τούτω τώ έτει έσοδα, συνέτεινεν εις τό νά απόδειξη ταύτα 
μείζονα η όσον προ ολίγων ετι ημερών ήλπίζομεν.

2υγ------~ ..............·’·*--
μέχρι
ρίζε
και τών περιοδικών πληροφορούνται ούκ ολίγα· διά δε τους αποντας καί μι 
γνώσωσι την τυπωθησομένην ταύτην λογοδοσίαν ηθελεν αρμόζει έκθεσις τακτική, οιαν εγω,
XiGCL· (XV .. . λΧ»ι MMiriAO μ «Wrt!/f /Τι μ ΜΛ» 'ΤΓΛ/ ΛΛί Ct ΙΛ/ /Τ/Λ CM ^ΛΓ/Λ/SI. VOOViO.

περισπώμί 
θώσι πολλά

κός και πιθανώς συνεχιζόμενος μετά τού εις τό βόρειον μέρος της πόλεως πολ- 
λαχού άναγνωριζομένου ως τοιούτου, παρουσιάζεται ήμίν ώς αυτόχρημα μεταλλείου
5 ~ v y ~ rl r m ™ ' ν ξ*. ν < \ r~------------*------· ----- ...................... ......... ...... * -■ —- -------------- - - B Λ. .«Λ AA,*MW n/Tff M ΛΛΑλ/Ι Α/ 'Τ«?/.Χ.* ΜΛ/ 'ΤΓ’Λ/ OC V rn

χρονφ, προς μεγαΛην μεν χαραν πάντων των αρχαιοκογουντων, και προς ιοιαιτερον οε -ιι 
αγαθόν ταύτη ήμ,ών τη πατρίδι, όχι εκείνο τό αγαθόν, περί ού ήδη τινές έξεφράσθησαν, 
οτι ευχόμενοι πολλοί εκ τής Ευρώπης σοφοί, ίνα τά άνασκαπτόμενα Γδωσι καί μελετήσω- 
σι, θέλουσι γίνει αίτιοι ύλικής εις τόν τόπον ώφελείας, άλλ’ άλλο τι, εις το οποίον πολύ 
μεγαλειτεραν αποδίδω αξίαν ελπίζω πολύ, ότι τά καθ’ήμέραν έκ τοιούτου σεμνού τής αρ
χαιότητας χώρου άνασκαπτόμενα έν όφθαλμείς πάντων έργα τοΰ κάλλους καί τής σοφίας, 
αν *·αι πολλαχώς ηκρωτηριασμένα, ώς έν καιροίς ίσως μεγάλης τινός καί δεινής ανάγκης 
συνεπισωρευμένα εις περιβόλου άμ-υντηρίου καταρτισμόν- θέλουσιν όμως- καί τοιαύτα όντα,

...·*___ Q~... „Λ- '.1 ί ~ 1 , ’ ·> ' > ~ , Ci ' > ’1-           - - - — — - - · X A » ι <*/ . 1Λ-/.Χ» J γμΗλι Ι/ΤΙΜΛνέλκύσει πολλούς τών φιλομ,αθών καί φιλοκάλων ημών νέων εις σπουδήν αύτών ένθουσιώδη, 
δι'ης θ’άποκτήσωμεν τώ χρόνω αρχαιολόγους, ών τοσαύτην ανάγκην έχομεν, αν μελλομεν
-·~-----------Λ..ί--------- λ______

Περιφράξεις, οικοδομήσεις, έπισκευαί και άλλαι έπιμέλειαι αρχαίων.

Περιεφράχθη διά τειχίου ή Άττάλου στοά εις τρία διάφορα μέρη διεστηκότα απ’ άλ- 
λήλων μακράν (ώς τών μεταξύ οικοπέδων μή έξαγορασθέντων εΐσέτι ύπά τής κυβερνήσεως), 
καί έντός τού περιπεφραγμενου τόπου, όσον ήτο δυνατόν έν πολλή στενοχώρια, διευθετή- 
θησάν τινα τών έκ τής άνασκαφής προελθόντων αρχιτεκτονικών ή ένεπιγράφων μαρμάρων, 
μάλιστα τά ογκωδέστερα.
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Ούτω καί ο τόπος ό παρά τον άγιον Δημήτριον Κατηφόραν εν μέρει ανασκαφείς περι- 
εφράχθη, αλλά δεν συνετελέσθη εκεί τό όλον εργον είσέτι- διότι καί τις άνασκαφή Ιξακο-
Λ (\ -'V Δ. ■ X · *» · \ r-ir* I ^ ^?· Λ/ · ■«•βί'Ά » ι ■ ι J! · . · a « a ^ \ . . . . Α ^ ^ > Δ ί C\ . . _ . __

U’J'ub Λ/Λ l (Λ 7ύΛ / UUU JWW, & VjUUU'J/ U5/ Jj C/AJjbAbl/A. U bsi(ΛΛΛ'Λ A.GU

άλλα μεν, μάλιστα δε ή ελλειψις κεκυρωμένου σχεδίου τής πόλεως, τό οποίον από δεκα
ετηρίδων όλων περιμένεται, άναγκαιότατον όν.

Μετεσκευάσθη δέ καταρριφθείς καί ό έν τώ λεγόμενό) βυυλευτηρίω ιδιόκτητος τής έται- 
ίας πύργος, επειδή έφάνη απειλών κατάπτωσιν, καί έγένετο υποφερτή όπωσοΰν κατοικία

τού τα εκεί αρχαία φυλάσσοντος κλητήρος τής εταιρίας

τάν παρελθόντα χειμώνα κατέστρεψε καί άφησεν εις πάσας τάς έκ τών άναγώγων επή
ρειας τον άρχάϊον κίονα, ού μάλιστα τά φύλλα τού κιονοκράνου ορέγονται οί άνάγωγοι καί 
τά άποθραύουσιν. Ό αυτός Daniel κατέθαψε πλησίον τών κιόνων καί δύω μεγάλα του 
Όλυμπιείου τετράγωνα μάρμαρα, τά όποια διά δαπάνης ού σμικράς είχεν ή τής εταιρίας 
εφορία μετακομίσει εις την οίκείαν θέσιν, εύροΰσα αύτά άλλοτε πολύ μακράν που κείμενα 
έν τή πόλει καί άναγνωρίσασα. Πιστεύομεν, ότι ή μεθ’ήμάς εφορία θέλει φροντίσει, κατα- 
νικώσα τάς άντιτασσομένας δυσκολίας, να τά έπαναδώση εις τό φώς του ήλιου, ίνα μή 
θαυμάζη καί άπορή ό κόσμος, πώς εκτός τινών κιόνων ούδέν σχεδόν άλλο διεσώθη τής πε
λωρίου ταύτης οίκοδομ,ής.

"Ιδρύσεις και συγκολλήσεις άρχαίων.

ΙΙρώτην φοράν τό έτος τούτο έπεχειρήθησάν τινα τοιαύτα έργα έν τώ Μουσείω, άναγ- 
καιότατα φανέντα καί ζητούμενα δικαίως υπό πολλών. Έρμαΐ ρ,άλιστα έκ τών τού άγιου 
Δημ,ητρίου άνεστηλώθησαν καί έτοποθετήθησαν έν τόΐς ύποστώοις τής τού Ιΐανεπιστημίου 
αυλής, έντεθέντες έδραίως εις άρχαίας αετραγώνους βάσεις, τάς ιδίας εαυτών, Ενδεκα τό 
όλον, ών οί επτά άκέφαλοι, οί δέ τέσσαρες εχουσι τάς κεφαλάς, αί όποίαι άνεγνωρίσθησαν 
μ,εταξύ τών άλλων τών πολλών καί έπετέθησαν άρμ.όσασαι άκριβώς. Αλλά καί άλλαι τινές 
ενεπίγραφοι στήλαι καί μέρη Έρμών καί άλλοϊα γλυπτά έργα συνεκολλήθησαν, καί τινες 
δε μ,οναί κεφαλαί τών τού Μουσείου ένιδρύθησαν εις βάσεις νέας. ΙΙολύ δε πλείονα τοιαύτα 
έργα έλπίζεται νά γίνωσιν εις τό μάλλον, αν μή μόνον οί έφοροι τής εταιρίας περί ταύτας 
τας πολλού χρόνου όαπανητικάς έπιμ,ελείας μεριμνώσιν, άλλά καί άλλοι έκ τών λογιωτέρων 
εταίρων, καθώς τινες τούτων τώ όντι δεικνύουσιν άξιέπαινον προς ταύτα προθυμίαν.

Έδαπανήθησαν εις ταύτα τά έργα καί εις άλλα τινά τού Μουσείου δραχμ.αί 625.

Αυςησις τών έν τω Μουσείω άρχαίων.

Εφέτος πολύ όλιγώτερα ή πέρυσιν έδαπανήθησαν χρήματα εις άγοράν άογαίων. δοαν- 
μαί 1146· άλλ’ όμως ικανά -*'·■.......'■ ..... ---......- Αόμως ικανά πάλιν καί άξιόλογα έν μ,έρει πράγματα οι’άγοράς περιελθόντα 
εις τό Μουσείον τής εταιρίας, έπλούτισαν αύτό. "Αλλα δέ πολλά άρχάΐα προέρχονται έκ 
τών διαφόρων τής εταιρίας άνασκαφών, έν αίς ούκ ολίγα τά περίεργα, τινά δέ καί κάλλους 
άντιποιούνται. Ούκ ολίγα δε καί έκ δωρεών καλά προσήλθαν, οΓον έκ Κυρήνης, τής έν 
’Αφρική, όπόθεν συλλογήν ολόκληρον προσήνεγκεν ό κ. Θεοδόσιος Βακαλόπουλος συγκει- 
μένην έκ κομμ,ατίων 570, ήτις περιλαμβάνουσα πήλινα τό πλείστον άγγεία καί είδωλα 
καί μίαν ύαλίνην καλλίστης τέχνης καί άπηκριβωμένης φιάλην κυανού χρώρ,ατος, τόσον 
έκίνησε τήν περιέργειαν τής έφορίας, ώστε επεμψεν έκείσε 500 δραχμάς προς άγοράν καί 
άλλων τής πάλαι ποτέ ελληνικής έκείνης χώρας άρχαιοτήτων καί περιμένει νά ίδη τό άπο- 
τέλεσμα. Ούτω καί ό Κ. Δημ,. Τίζος επεμψεν ήμίν έξ ’Αλεξάνδρειάς συλλογήν τινα αιγυ
πτιακών άρχαιοτήτων άξίαν λόγου. Επίσης καί ό Κ. Άλέξ. Γιωβανόφ συλλογήν καλήν
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αιγυπτιακών ειδωλίων προς δε και ευμεγέθη πόδα χαλκουν, εν τώ ίπποδρόμο) τής Κουν-' 
σταντινουπόλεως άνορυχθέντα. Ούτος δέ ό δωρητής έφρόντισε καί περί φιλοκάλου ένθέσεως 
των αρχαίων εντός θηκών, βλέπων την πολλήν ημών έν τοΐς τοιούτοις απορίαν. Καί άλλοι 
δε έφιλοτιμήθησαν να δωρήσωσι διάφορά τινα εις την εταιρίαν κατά το έτος τοΰτο, οι 
πάντες όντες τριάκοντα τρεις, ών τά ονόματα, εΰγνωμόνως άλλοτε άνακηρυχθέντα διά τών 
εφημερίδων υπό τής εφορίας, προσαρτών'ςαι καί έν ίδίω καταλόγω εις ταύτην την έκθεσιν.

Έπεθύμουν τώρα έπιτρέχων καθ’ ύλην, την έξ ής έποιήθησαν, τά έν τώ έτει άποκτη- 
θέντα αρχαία, νά έπιστήσω μικρόν την προσοχήν τών άκουόντων εις τά άξιολογώτερα· 
άλλά σχεδόν φαίνεται πρεπωδέστερον νά γίνγ τό έργον τοΰτο όχι ταύτην τήν ώραν, ίνα 
κερδήσωμεν καιρόν πρός έκθεσιν άλλων τινών, ών ή άνακοίνωσις κρίνεται αναγκαιότερα. 
Καί άλλως δέ ίσως δεν είναι κακόν νά άφεθή τι καί εις τήν αυτοψίαν τών εταίρων, οιτινες 
κεντούμενοι τήν περιέργειαν έκ τής περί τοΰτο τό μέρος σιωπής ημών, δύνανται ερχόμενοι 
εις έπίσκεψιν του Μουσείου εν ταίς τακταίς ώραις, ίδίαις αίσθήσεσι νά κρίνωσι περί τών 
διενεργουμένων τοΐς χρήμασιν αυτών καί διά ταύτης αυτών τής φοιτήσεως νά γίνωνται 
καί καλού παραίτιοι. Έπί τούτο) άς μάς συγχωρηθή νά ύπομνήσωμεν ενταύθα τήν όχι 
μεν κατά πάντα καί άκριβώς, άλλ’ όμω; μέχρι τινός άρμόζουσαν άρχαίαν γνώμην ούδέν 
πιαίνει ίππον, ώς οφθαλμός κυρίου.

Μεταβαίνων έπί άλλα άναφέρω, ότι ό κατάλογος τών άρχαίων, δ τόσω ποθητός 
καί άναγκαΐος, κατά τό έτος τούτο συνετάσσετο συντονώτερον ή κατά τά παρελθόντα 
καί τινα καί δελτία μετ’ αριθμών καί άλλων τινών πληροφοριών έπεκρεμάσθησαν ή έπε-

- · I i I i f\t ι /u T ^ Λ *,* 4 /γ 1 * , ^ , *4

Όπόσον δέ ή καταλογή αρχαίων είναι όαπανητικη χρονου, γνωριζουσιν εκείνοι μονον οσοι 
ποτέ έδοκίμασαν νά περιγραψωσι συντόμως καί τό άφανέστατον άρχαΐον σωμάτιον καί 
νά τό διακρίνωσιν άπ’ άλλων ακριοως, ώστε νά μη συγχέηται. ^

Έν τούτοις πρός σύνταξιν ή μάλλον είπεΐν άποτελείωσιν του οριστικού τών άρχαίων μας 
καί τακτικού καταλόγου λέγομεν, ότι ύπάρχουσιν αί χρειώδεις σημειώσεις εν τοΐς κατ’ εκτα- 
σιν τήν άναγκαίαν κρατουμένοις πρακτικοΐς τής εταιρίας, καί τούτο έπαναλαμβάνομεν 
έφέτος, ώς καί πέρυσι καί προπέρυσι, πρός καθησύχασιν των δικαίως μεριμνώντων υπέρ τής 
άσφαλούς συντηρήσεως τών δι’ όχι ολίγης δαπάνης καί κόπων άποκτωμένων αρχαίων.

Κύριοι, πάσα έιροοία παντός έτους ένώπιόν σας παοουσιαζομένη αδύνατον είναι νά μή
, " α.Λ . ___\ ..........2·\ί.:Λ - —λ - ’*^-'1.... ’ - 4

χιλιάδας όραχμων. ±ι εφορία της εταιρίας εν τουτω τω ετει αμηχανούσα μετεκό- 
μισεν έκ τού σχεδόν ύπερμέτρως πληοωθέντος άκροατηρίου τού Πανεπιστημίου πλείστας 
οσας άρχαίας έπιγραφάς 'εις τό Βαρβακειον καί κατέθεσεν αύτάς όπωςδήποτε εις τά έκεΐ 
υπόγεια δωμάτια.

II ε ρ ΐ β’ι β λ ι ο θ ή κ η ς. Έκ δωρεών προσήλθαν , κατά τό έτος τούτο νέα βιβλία καί 
φυλλάδια τό όλον 34., έν οίς καί δύω χειρόγραφα. Πίναξ αυτών προστίθεται εις τό τέλος 
τής παρούσης έκθέσεως. Ήγόρασε δέ η έφορία άντί δραχμών 465 νομισματολογία τινα 
συγγράμματα, συμποσούμενα εις τόμους 27, θεωρήσασα αυτα αναγκαία, έν οίς είναι τό 
τού Mionnet πολύτιμον σύγγραμμα πλήρες. Παντα ταύτα θα περιλάβει ιβιος κατάλογος 
εις τό τέλος τής έκθέσεως ταύτης’. Τών βιβλίων ή καταγραφή δεν παρουσιάζει ουδέ τό πολ
λοστημόριου τών δυσχερειών, τας όποιας έχει ή τών αρχαιοτήτων. Οθεν καί πάντα τά 
εισερχόμενα εις τήν εταιρίαν κατ’ έτος βιβλία^ άλλως τε καί όχι πολλά όντα, κατεγρά- 
οοντο άκριβώς έν τακτικώ καταλόγω. ,

Έχει δέ ήδη άποφασίσει ή εφορία, άλλά δέν έπρόφθασε νά εκτελεση ^ανταλλαγήν βι
βλίων ούκ ολίγων, αχρήστων τή εταιρία καθό μή αρχαιολογικών πρός αρχαιότητάς τινας,
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cd όποΐαι, εν τή δημοσία τοΰ κράτους βιβλιοθήκη διατηρούμε ναι, άποβαίνουσί δυσπρόσιτοι 
είς τό κοινόν διά την εκεί δυσχωρίαν, και δυσμελέτητοι, ενώ άν μετήλλασσον τόπον και 
ήρχοντο εις τό τής εταιρίας Μουσείον, τό όπωσούν προσφυέστερον εις υποδοχήν των, πάλιν 
μέν κτήμα του δημοσίου ήθελαν μένει οΰδέν ήττον, χρήσιμοι δε πολύ πλέον, ή μάλλον 
είπείν, τότε πρώτον ήθελαν γίνει εις τούς αρχαίο λογούντας.

Ιίερί δέ τοΰ νέου οργανισμού τής εταιρίας ημών, όστις ήδη εμβαίνει εις 
ενέργειαν, είναι περιττόν να ρηθή τι σήμερον, αφού τής εφορίας ή γνώμη εξετέθη πέρυσιν 
ενώπιον σας καί υμείς πάντες γνωρίζετε, πώς διά συζητήσεων δίς επαναληφθεισών έν γε- 
νικαίς συνελεύσεσι τά μέν καίρια τού ύποβληθέντος σχεδίου ενεκρίθησαν, ολίγα δέ τινα 
μετεβλήθησαν. Ή κυβέρνησις τά ύποβληθέντα αυτή ως είχον έπεκύρωσεν. *Ας εύχηθώμεν 
μόνον την ορθήν εφαρμογήν τών κοινή εψηφισμένων.

Δύω λέξεις ετι καί περί τής νέας αρχαιολογικής έφημερίδος, ήτίς, ώς 
γνωρίζετε, ήρχισεν από τοΰ Ίανουαρίου νά εκδίδεται ενταύθα δαπάνη μέν τής βασιλικής 
κυβερνήσεως, εξ ονόματος δετής εταιρίας. Ή εφορία συγχαίρει τοίς παρ’ήμίν άρχαιολο- 
γούσιν, δτι επληρώθη είς τών παλαιών πόθων των. Ελπίζει δεΊ δτι πάντα τά μέλη τής επί 
τής συντάξεως επιτροπής, καταβάλλοντα πάσαν σπουδήν είς τό νά παρέχωσι χρήσιμον τή 
επιστήμη ύλην, θέλουσι κατορθώσει ώστε νά εκλείψωσι βαθμηδόν αί άτέλειαι, τάς όποιας 
τό περιοδικόν τούτο σύγγραμμα δύναται νά εχη, ώς παν ανθρώπινον εργον εν τή πρώτη 
αρχή του. Πρός μείζονα οέ διάδοσιν τών αρχαιολογικών γνώσεων άπεφασίσθη νά δίδεται 
ή έφημερίς δωρεάν είς πάντα έτάϊρον δίδοντα τή εταιρία, συνδρομήν έτησίαν από 30 δραχ- 
μάς καί ανωτέρω.

Κύριοι, ταύτα είναι τά έργα τής εφορίας εν τώ παρελθόντι έτει, καθ’ δλου είπείν μάλ
λον διευθέτησιν καί διακόσμησιν εσωτερικήν εμφαίνοντα τών τέως υπαρχόντων, παρά 
άπόκτησιν νέων. ’Έρχονται, ώς φαίνεται, καί είς τάς εταιρίας τοιούτοι τινές καιροί, οποίοι 
καί είς τά κράτη, εν οίς ούτε είναι ούτε πρέπει νά είναι συνεχείς καί αδιάκοποι αί κατα
κτήσεις καί προσκτήσεις, άν μέλλει νά ύπάρξη καί γίνη αισθητός εν τή άνθρωπότητι 
ρυθμός τις καλός πρός σκόπιμον πρόοδον είς πάν αγαθόν.

Μετά ταύτα ό ταμίας υπέβαλε τόν εξής λογαριασμόν, διά την έξέλεγξιν τού όποιου ώς. 
καί τών άλλων βιβλίων εξελέχθη Ιπιτροπή τριμελής, συγκειμένη Ικ τών κυρίων Σ. Σωτη- 
ροπούλου, Άλεξ. Κυριάκου καί Ίω. Παπαδάκη,
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Των εισπράξεων και δαπανών τής Εφορίας τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας 

άπδ 4 Αύγουστού 1861 μέχρι 17 ’Ιουνίου 1862.

Εισπράξεις

‘Από πεοίσσευμα τών λογαριασμών του παρελθόντος αρχαιο
λογικού έτους *........................................ δρ. 5,203:40

» Μερίσματα των εις την Έθν. Τράπεζαν 8 μετοχών τή
εταιρίας...........................................

» της Α'. εξαμηνίας τοΰ 18G1 δρ. 436?
» τής Β'. ι> ώσαυτως » 4·60ζ“ 896

τόκους επί δανείου τής Ιταιρίας εις
την Έθν. Τράπεζαν Ικ..................δρ.
προσοοράς ΰπό τοΰ εν Βουκουρεστ. 

Κωνστ. Γρηγορίου Σοιίτζου 
» διά τό Β'. τριτημόριον τής 

εκ δρ. 6000 προσφοράς του
ώς ή άπόδειξις ..................δρ.

» ΰπό τοΰ έν Κωνσταντινουπ. 
Μιχαήλ Κιουμουσκερδάνης 

δωρεάς ΰπό τής Κυβερνήαεως εκ 
τοΰ πωληθέντος παρ’ αΰτής 
ΰλικοΰ εκ των άνασκαφών 

διάφορα αντικείμενα ές Ιπιστροφής 
χρημάτων δοθέντων παρ’ 
αΰτής δι’ αγοράν αρχαιοτή
των ..........................................

συνδρομάς κατά τό αρχαιολογικόν 
τοΰτο έτος 228 μελών · · · · 

συνδρομάς εκτάκτους δια τάς άν >- 
σκαφάς τοΰ Διονυσιακού
θεάτρου .................................

» Οπό Φιλίππου Ίωάννου δρ. 
Στεφάνου Α. Κουμανοΰδη · ·

1000 39:77

2000χ 

250) 2,250

665:66

746:50

0,521:82

120>
110> 230

Τό δλον δραχ. 16.653:15

Εις

Λ α π ά ν α ι.

άνασκαιράς εις διάφορα μέρη 1470:21)
• » Διονυσιακόν

Οέατρον------- 2179:555 3,649:76
μισθοδοσίας κλητήρος καί βοηθοΰ· ■······ 725:
άνοικοδομάς......................................................... 1,634:25
Ιπισκευάς αρχαιοτήτων................................. 470:65
αγοράς αρχαιοτήτων....................................... 2,371:
αγοράς χάρτου.................................................... 6:50
αγοράς άλλων αντικειμένων........................... 450
τυπωτικά καί δετικά............. ...................... 475.17
ταχυδρομικά ..................................................... 57:23
έξοδα από διαφόριον αντικειμένων............... 440:30

» γραφείου καί μουσείου · · · ν..........  243:95
ι> γραοείου καί μουσείου μετ’άγορών 

μικρών αντικειμένων αρχαιοτήτων............. 122:20

Όσα προς ισολογισμόν τοΰ παρόντος απολογισμού 
προϋπολογιζόμενα είς τόν λογαριασμόν τοΰ 
είσιόντος άρχαιολογικ. ετονς ώς περίσσευμα 6,007:14

Τό δλον δρ. 16,653;1 ο

Έν Άθήναις, την 17 ’Ιουνίου 1862.

ΓΕΩΡΓ. Μ. ΚΑΡΑΜΑΛΌ2
Ταμίας τής Αρχαιολογικής εταιρίας.
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ΤΑ ENTOt TOY ETOYt

ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΝ ΤΩΝ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

ΕΝ ΑΘΗΝΑ12.
C ■ ; -
Αγγελόπουλος ίω.
Αίγινητης Διονύσιος.
Αφεντάκης Γ.
Αυγερινός Ανδρ.
Αντωνιάδης Ept.fi.
Αναγνωστάκης Ανδρ.
Αγέλαστος Στέο. 20
Αβεροψ Α. 20
Βιώνης Γ.
Βενιζέλος Μιλτ.
Βενιζέλος Θεόδ,
Βακαλόπουλος Γ.
Βοϋρος Σταμ,
Βοϋρος ί.
Βοϋρος Μ. Εΰστρ. 20
Βίμπος Θ. 20
Βλάχος Στ.
Βουγιοϋκας Παναγ.
Βάβαρτ)ς I.
Βερσης Κ.
Βερναρδάκης Δ.
Γαβριηλίδης Κυριάκός 20
Γρυπάρης Γ.
Γκίκας Θεόδ.
Γλαυκω-ίδης Κ.
Δοκός Γ.
Δουρούτης Γ. I. 20
Δρόσος Α. Δρόσος 
Δαμιανός Ιίανέλ.
Δελνιγιάνντις Κ. 20
Δεληγιάννης Ν. 20
Δέγλερης Κύριλλος 
Λημητρίου Γ. X.
Ευσταθίου Ευστάθιο; 
Εύστρατιάδης Π,

Ζαίμης Θρασ. 
ίωάννου Φίλιππος 
ίωαννίδτς Λέων,
Καρύδης Γρηγόριος 25
Κώστας Κωνστ. Ν.
Καστόρχης Εϋθ.
Καυταντζόγλους Αύσ.
Καραμάνος Γ. Μ.
Κονμανούδης Στ- Α.
Κοτζιας Ν.
ΚΟντόσταυλΟς Αλ. Αλ.
Κοκκίδης Κοσμάς.
Καρασούτσας I.
Κοκκώνης I.
Κΐγκ ίωνας 
Κοντογόνης Κ.
Κομνηνός Θ.
Κροκιδάς Κ.
Κοντόσταυλος Αλ,
Καραμάνος Μ.
Καλλιγάς Π.
Κρίνος Στα μ.
Κυριάκός Αλ.
Κατζιελιέρης Θ. 16
Κοπίδης Αλες.
Καβάκος Θωμάς 
Κολιάτσος Στυλιανός 
Λάνδερερ Ε.
Λακών, Βασ.
Λυκούρης Συμ.
Αεβίδης Δ.
Λεονάρδος Θ.
Λάμπρος Παύλος 18
Λεύκοβιτς
Μακκας Γ.
Μαρκέλλος Αντ.
Μελάς Βασίλειος 50

Merlin L.
Μάμουκας Ανδρ,
Malzen Baron ν.
Μαντζαβΐνος Γ.
Μιαούλης Ν.
Μιαούλης Αθ.
Μαργαρίτης Φίλ.
Μωραϊτίνης Αρ.
Μανάκης Ανας-·
Μίλησίς Γ. 30
Μοναρχίδης Α.
Μαυρομμάτης I. 17,40
Μπαλάνος Σιμός 
Νικολόπουλος Βασ.
Νέγρης Νικ,
Νικολάου Κωνστ.
Ορρανίδης Θεόδ.
Οικονόμος Σοφ.
Οίκονομίδης Β. Τ.
Pujol Jules.
Παπαρρηγόπουλος Κ, 
Παπαρρηγόπουλος Π. 
Παπαρρηγόπουλος I.
Παπαδάκης I.
Παπαδόπουλος Γρ.
Παπαδοϋκας Ν.
Παυλίδης Γ.
Περβάνογλους Π.
Περβάνογλους I.
Πετράκης Ανάργ.
Πάϊκος Ανδρ.
Παγών Γ.
Περσάκης Δ.
Παπαχρήστου Στ.
Πρινάρης Γ.
Ποτλης Μιχ.
Πετράκης Π. Α,
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ίομδότας Π.
Ρέζερ Βερν.
Ραγκαβας Αλ.
Ρουσόδουλος A8.
Σαρίδολος Ν.
Σοϋτσος Μιχ.
Σεμιτέλος Δ.
Στρατούλας Κ. άρχιμανδρ.
Σμόλεντς Λέων.
Σπηλιάδης Π.
Σουρμελας Διονύσ.
Σκουλού δας π.
Σταυρινάκας Στέφ.
Σκουζές Δ. Γ.
Σκουζές Γ.
Σκουζές Σπ.
Σταύρος Γ.
Σαχίνας Γ.
Σγούτας Αεων.
Σ ιώτας Ιωάν.
Σταματάρας Γ.
Σωταρόδουλος Σωτ.
Σταθόδουλος Ν.
Σχινας Β.
Τάκ Φριδερΐκος 
Τζούρτζ Ρ.
Τυδάλδος Γ. Ιίωζάκας 
Τυδάλδος Γ. (υιός)
ΤΟυφεκτσης Σδυρ.
Ταμπακόπουλος Τρύφων 
Τοσίτσας Δ.
Φιλα'μων I.
Φιλάμων Τ. I.
Φιντικλας Σδυρ.
Φυτάλας Γ. /
Φίλωνος Φίλων 
Χατζόδουλος Δαμ·
Χρυσούλας Κωνστ.
Χριστόδουλος X.
Χριστόδουλος X. Α.
Χραστίδας Λ.
Χΐλλ Ε. I.
Χρυσίδας Γ.
Ψαράς I.
Ψύλλας Γ.

•βοβί -0-0 Ohj

Ράλλας Λουκάς έν Πειραιεΐ 
Κατελοϋζος Ιω. » 16
Δοσίθεος άρχιεπίσκ. ®αβών 20

ΕΝ ΕΓΒΟΙΑι.

Καλλίνικος άρχιεδίσκοπος Χαλκίδος

ΕΝ ΑΑΜΙΑι.

Καλλίνικ. άρχιεδ. Φθιώτιδος 30

ΕΝ ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ.
Ρίζος Δ. Γ.

ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ.
Ραδινός Α. 50

ΕΝ ΤΡΙΠΟΑΕΙ.

Στεφανόδουλος Χρ. 18

ΕΝ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗ. 

Φιλόθεος, άρχ. Γορτυνίας 
ΕΝ ΣΠΑΡΤΗ.

Προκόδιος, άρχ. Οίτύλου 20 

Εν ΝΑΥΠΛΙΩι. 

Παυ.δούκας X.

ΕΝ ΣΥΡΩι.

Εμμανουήλ Βιβιλάκης 
Ψύχας I.

ΕΝ ΘΗΡΑι. 

Στέφανος Σ. Γ.

ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Δήμος Εδιδαυρίων 50
β Βουρών
β Αίγιου 50
β Ερμουδόλεως 200
β Πυλίας 36
8 ίσιων
β Αΐγείρας 30
β Αστακού 25
β Καλαβρύτων 29,75
» Δρυοδίδος Κύθνου 25

ΜΕΛΪΙ ΕΝ ΤΩι ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ!.

Κύριλλος Πατριάρχας Ιερο
σολύμων 200

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΉ.

Α. Κ. Αρτέμογλους 25,25
I. Γ. Βαϊάνογλους 25,25
Γαρουφαλίδας Γραγόρ. 115,
Μουσοϋρος Γεράσιμος 25,50
Γκιουμοΰς Γκιερδάνας Μ. 265, 
Ναούμ Π. Π. έν Θεσσαλονίκη 25 
Κουκούλας Ν. έν Γαλαζίω 
X. Τυδάλδος Πρετεν τέρας 

έν Κερκύρα 30

ΕΝ ΒΟΥΙίΟΥΡΕΣΤΙΩι.

Σοϋτσος Κωνστ. Γρηγ. 2000 
Σκαρλάτος Γ.

Κουμανούδης I. Α. έν Βε-
λιγραδίω 25

Τόμ.δρας Ανδρ. έν Κυδω-
νίαις

Σακελλάριος Α. έν Ιωαννίνοι: 20
Κουτσουρέλα,ς Κ. έν ίόδδα
Καλός Εμμ. έν Πάτμω 50
Γυαλόδουλος Δ. έν Βώλω

ΕΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΙ.

Μδερναρδάκας Δ. 3978
Κοντογιαννάκης I. 560
Συμβουλίδα; Γ. 30

Βουτσί νας Εν.. Γ. έν όδασσώ 62
Τζιτζίνιας Μ. Β. β 50
Κέδετζας Σ. έν Ταΐγανίω 50
Ιίούμδας Μιλτ. Μ. Β. β 50
Κούμδας Μιχαήλ Β. β

0-0-00 “(ΧΧΗίΟΟΟΟ'

30

Σιμών Σίνας έν Βιέννα 100
Brunet de Pr0le έν Παρισίοις 55
Γλύκας Ν. β 44,80
Σιγαράς Ν. β

οο-ο-«

ΕΝ ΚΑΛΚΟΥΤΤΙΙι ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ.

Αμοιρος Π. Ζ. 28,30
Αργέντας Ν. 56,60
Δεσίλλας I. Γ. 28,30
Ιωάννου Πέτρος 28,30
Καζανόβας Ε. 28,30
Καρυδιάς Ν. Π. 56,90
Πασδάτας Μ. Φ. 56,60
Πετροκόκκινος Εύστ. Μ. 56,60
Ράλλας Ε. I. 28,30
Ραφαήλ Ζ. Α. 56,60
Ράλλας Δ. Θ. 56,60
Σαγραντας I. Π. 56,60
Σκαραμαγκάς I. Ε. 28,30
Σκυλίτσας Μ. Ζ. 56,60

3
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ΟΙ ΡΡΟ<ΕΝΕΓΚΟΝΤΕ< ΑΡΧΑΙΑ ΔΩΡΕΑΝ.

(

ίω. Λεκκας 
Δη;κ. Πανταζης 
ίω. Καρασούτσχς 
Λτ,[Α. Μαυροφρύδης 
Εύστάθ. Περσάκης 
Χρ. Βαφας 
Κύρίλ. Αθανασιάδης 
Εΰάγ. Σακελλαριάδης 
Ανδρ. Τόαπρας 
®ζθ<). Βακαλόπουλος 
ίω. Δηλιγιάννης

Καί άλλοι δέ τινες T&V Η*τ» 
αρχαία.

Φρ. Πρι&λέγγιος 
ϊω. Μ. Ραουζαιος 
Α. Καρβώνης 
Κάρ. Φαβρίκιος 
Χρ. Εύαγγελίδης 
Γεώρ. Σουρίας 
Ε;α. Βυβιλάκης 
Στ, Γ, Στέφα.ος 
Μ. Λελέκος 
Α, Σ. Αγαπητός
0 ταμίας Χαλκίδας..................

ά παρελθόντα έτη άναγραφέντων

Γ. Μπολανέλλνς
Μ οχ. X. Κο σρ,ά
ίω. Αφθονίδης
A. Ε. Δανιηλογλους
Διονύσιος άρχιερεύς Ηλιουπόλεως
X. Λαίλιος
ίω. Σακελλίωνος
Αλέ;. Γιωβανόφ
Πούλιος Πα. ίωάννου
Κωνστ. Σπανδονης

• Δηιι. I. Ρίζος.

ως δωρητών προσιίνεγκαν καί εφέτος

ΒΙΒΛΙΑ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΑ.

Ficoroni, de plumbeis antiquorym numismatibus.
Mionnet, Description des medailles autiques Gr. et Rom. avec les supplements, τόμ. 18 ήριιγαλ. 

ϋεδεριενοι.
Fr. de Saulcy, essai de classification des suites monetaires Byzantines, τόμ. 2,
Caldav0ne, recueil de medailles grecques inddites.
Champollion Figeac, Annales des Lagides, τόμ. 2.
Dumersan, medailles antiques du cabinet de JIauteroche.
Sestini, stateri antichi.

» medagli degli Achei.
$opra i moderni falsificatori.

(
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ΔΩΡΗΤΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΥΤΑ.

X. Λαίλιος, Das Orakel der Themis von Gerhard. Berl. 184®. 
b Ueber die Uase des Midias. 
b Ueber die Metallspiegel der Etrusker. Berl. 1838. 
b Die Schmiickung d. Helena. Berl. 1844. 
s Jason des Drachen Beute. Berl. 1835. 
b Th. Panofka, Poseidon, u. Dionysos Berl. 1835·. 
β β b Ath6n£ Μηέηιοη. Paris 1845.
v Muller u. Oesterley, Denkmaler d. a. K. τον A. τόα. καί β'. φυλ. τοΰ Β'. τόν.ου.

Τω. Ρωριανός, δύω αντίτυπα τοΰ συγγράν.[Λατος τοΰ Α. Μουστοςύδου Delle cose Corciresi vol. primo*. 
Corfu’, 1848, εις 4ov.

Κύριλ. Αθανασιάδης, δύω χειρόγραφα βιβλία: 1) ψαλτήριον τοΰ Δαβίδ, 2) λογικήν τοΰ Θ. Κορυδαλέως»
Π. Περβάνογλους, φυλλάδια ρ.ονά τρία έκ των Annali καί Bullettino del Instituto di Roma.
J. Muller, Alterthiimer des indischen Archipelagus.
Gerhard', liber Orpheus u. die Orphiker.
Friederichs, Apollo mit dem Lamm. Berl. 1861..
Schillbach, das Musenthal im Helikon.
E. Egger, sur If6tat civil chez les Ath^niens.

• · · . · Congres artistique d Anvers..
Murzakewitsch, Πρακτικά της έταιρίας των έν όδήσσω αρχαιολόγων. Ρωσσιστί, 1862, εις 8 ον.·
1. Telfy, όν.νίρου ίλιάδος ούγγρ. ρεταφράοεως, ακολουθίαν γ Ή7·
β β Δηροσθενους λόγων » β ........................
β β άσμα της Ουγγαρίας εις τό νέον Ελληνικόν ρετάφρ.
Henzszlmann, Matyas Kiraly, Pest, 1861'.

β A Kis-Benyi, Pest, 1862.
G. Conestabile.degli scavi eseguiti nell territorio di Chiusii 
β b degli scavi nell’agro Sonnese.
s a coperchio di un sareofago Chiusino.
β b Spicilegium de quelques monuments Merits ou an^pigraphes des Etrusques.
F. G. Dragomani, Memorie della terra di S. Giovanni. Firenze, 1834.
Η Κυβέρνητις της Ολλανδίας, την 13ην διανον.ήν τού β*. ρέρους των υπό Leemans έκδιδορ.ένων Aegv- 

ptische Monumenten, εις φύλλον.
0 γραρρατεύς της. Εταιρίας, Michaelis liber den jetzigen Zustand der Akropolis. Frankfurt, 1861»
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ΟΡΓΑΝΚΜΟ*
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΈγκριΜς διά του άπό 20 ’Απριλίου 1862 Βχσιλικοΰ Διατάγματος.

'Η έν Άθήναις ’Αρχαιολογική εταιρία, η συστάσα τώ 1834 ετει, συνελθοΰσα εις. γενικήν συνέ- 
λευσιν, μεταρρυθμίζει τον Οργανισμόν αυτής κατά τον επόμενον τρόπον.

Άρθρ. 1. 'Η εταιρία, διατελοΰσα υπό την προστασίαν της Α. Μ. τΟΰ βασιλέως, σκοπόν ε/ει 
νά συντελή εις την άνεύρεσιν, συλογήν, συντήρησιν, επισκευήν καί επιστημονικήν ερευνάν των 
αρχαιοτήτων καί ιδίως τών 'Ελληνικών, ετι δέ καί εις δημοσίευσιν αρχαιολογικών άντικειμένων.

Άρθρ. 2. Οί συνιστώντες την εταιρίαν διαστέλλονται εις εταίρους τακτικούς, άντεπιστέλ- 
λοντας καί επιτιμίους.

'Ο αριθμός τών τακτικών καί τών επιτιμίων είναι αόριστος.
Οί τακτικοί άναόέχονται νά συντελώσιν εις τον σκΟπόν της εταιρίας δι’ έτησίας χρηματικής 

συνεισφοράς, ής ό ελάχιστος ορος είναι δραχ. 15" διά δέ τό δίπλωμα προσφέρει έκαστος εις την 
εταιρίαν έφ’ άπαξ ό,τι προαιρείται.

Άντεπιστέλλοντες γίνονται οί εκτός του ελληνικού κράτους ζώντες αλλογενείς, συντελοΰντες 
μόνον επιστημονικώς, ών ό αριθμός ορίζεται εις 60.

’Επιτίμιοι δέ οί διά την κοινωνικήν αυτών θέσιν δυνάμενοι νά προστατεύωσι καί προάγωσι 
την εταιρίαν.

Άρθρ. 3. 'Η εταιρία ονομάζει καί επιτιμίους προέδρους μέχρι πέντε, ωσαύτως καί αντιπροέ
δρους μέχρι πέντε' εκλεγομένους υπό του συμβουλίου.

Άρθρ. 4. Ού μόνον χρηματικάς προσφοράς δέχεται εύγνωμόνως η εταιρία, αλλά καί άλλας 
συνισταμένας εις κινητά καί ακίνητα παντός είδους.

Αρθρ. 5. Πάσα χρηματική δόσις λόγω κεφαλαίου γινόμενη εις την εταιρίαν ε^αποτίθεται 
ουχί εις το ταμείον αυτής·, άλλ’ εις την εθνικήν τράπεζαν επί τόκω μέχρις ού συμπληρώται η πο- 
σότης μιας μετοχής εκάστοτε.

Άρθρ. 6. 'Ο επί εν ολόκληρον έτος μη άποτίσας την συνδρομήν του προσκαλείται δίς κατ’επα- 
νάληψιν υπό τού γραμματέως κατά διάλειψιν τριών μηνών, καί άν άδιαφορηση μέχρι συμπληρώ- 
οεως διετίας, λογίζεται παρατημένος, καί σημειοΰται ως τοιοΰτος Ιν τώ μητρωω άνευ άλλης 
γνωστοποιησεως, ό δέ γραμματεύς εις την προσεχή του συμβουλίου υυνεδρίασιν διαδηλοΐ απλώς 
την γενομέντν σημείωσιν. Εξαιρούνται οί επί είκοσιπενταετίαν τακτικώς πληρώσαντες την συν
δρομήν των, ως καί οί άπαξ προσενεγκόντες υπέρ τάς χιλίας δραχμάς, θεωρούμενοι ως διηνεκείς 
εταίροι.

Άρθρ. 4. 'Η διεύθυνσις τών εργασιών της εταιρίας ανατίθεται εις συμβούλιον εννεαμελές, 
συνιστάμενον έξ ενός προέδρου, ενός αντιπροέδρου, ενός γραμματέως, ενός ταμίου καί πέντε συμ
βούλων, εκλεγομένων εν γενική τών εταίρων συνελεύσει κατ’ έτος.

Αρθρ. 8. Το συμβούλιον βουλεύεται καί ενεργεί οσα συντείνουσι προς άνάπτυξιν της εταιρίας, 
παραδέχεται νέους εταίρους κατά τα άρθρα 2 καί 3, φροντίζει περί πόρων χρηματικών καί της 
σκοπίμου αυτών χρησεως, καί ορίζει πάσαν δαπάνην.

Ετι δέ συνεννοείται μετά τοΰ υπουργείου τών εκκλησιαστικών καί της δημοσίας εκπαιδεύσεως, 
περί άνασκαφών η επισκευών αρχαιοτήτων, προτείνει εις αυτό γνώμην περί παντός ό,τι συντελεί 
πρός ρύθμισιν τών έν 'Ελλάδι αρχαιολογικών πραγμάτων, επιχειρεί άνασκαφάς, αγοράζει παντός εΐ-
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δους άρχαΐ* ({ς πλουτισμόν τοΰ μουσείου τής εταιρίις, χορηγεί χρηματικόν ποσόν είς όν τινι 
έγκρίνη χάριν αρχαιολογικών ερευνών κατά τήν 'Ελλάδα ή την άλλοοαπ/.ν.

Φροντίζει κιρι τής επιστημονικής τών άρχαιοτητων έξβτάσβ<*>ς, τήν οποίαν άναδέτει είς αρμό
δια πρόσωπα' έτι δε φροντίζω Kepi δημοσιεύσει·* άρχαίων έπιγραφών, περιγραφών καί έξηγήσεων 
παντός είδους μνημείων καί καθόλου άρχαιολογικών Πατρίδων, κατά τα ιδίως Kepi τούτου όοιζόμενα.

Συνέρχεται κατά πρόσκλτσιν τού προέδρου δίς τοΰ μηνός, καί οσάκις παρά δύο συμβουλών ζη- 
τηθή τούτο. Σκέπτεται δέ και αποφασίζει κατά πλειονοψηφίαν Kepi των ανωτέρω, ττ.ν ίνέργειαν 
τού κανονισμού άποβλεπόντων, και υπογράφει τά πρακτικά.

"ΑρΟρ. 9. Ο μεν πρόεδρος συγκαλεί τους συμβούλους εις συνεδριάσεις, ιός και τούς εταίρους 
εις γενικάς συνελεύσεις, διευθύνει τάς συζητήσεις, υπογράφει τά πρακτικά των συνεδριάσεων και 
συνελεύσεων και πάντα τά έγγραφα τής εταιρίας.

*0 δ* αντιπρόεδρος άναπληροϊ τον πρόεδρον κωλυόμενον.
Ό γραμματεύς συντάσσει τά πρακτικά, κρατεί ττ.ν αλληλογραφίαν τής εταιρίας, καί συνυπο

γράφει πάντα τά ΰπό τοΰ προέδρου ΰπογρχφόμενχ έγγραφα, συντάσσει τήν έκΟεσιν των ένιαυσίων 
έργων τΫ,ς εταιρίας, την οποίαν, άφού έγκριθή πρώτον ύπο τού συμβουλίου, απαγγέλλει εις την ά. 
των δύο ένιαυσίων συνελεύσεων. Ηροσέτι έχει την έπιμίλειαν ττς βιβλιοθήκης καί τού μουσείου 
τ?ίς εταιρίας, μέχρις ού ή αύξησες τοΰ μουσείου απαιτήσει την διαίρεσιν των έν αύτώ αρχαίων εις 
πλειοτίρας μοίρας, ότε το συμβούλιον δύναται νά άναθέση την έπιμίλειαν των διαφόρων μοιρών εις 
διάφορα μέλη.

‘Ο ταμίας κρατεί τούς λογαριασμούς, φροντίζει περί πάσης εΐσπράξεως καί έγκαιρου εις την 
εθνικήν τράπεζαν καταθέσει·* των ΰπό τού συμβουλίου είς τούτο όριζομόνων ποσών, πληρώνει έπί 
έντάλματί υπογεγραμμένοι Οπό τού προέδρου καί τού γραμματέα* πάσαν ποσότητα, υπογράφει 
τά της παραλαβής χρημάτων διπλότυπα, καί είς την ά. γενικήν συνελευσιν τής εταιρίας έκΟέτει 
τον άπολογισμόν τών εισπράξεων καί των δαπανών, καί παραδίδει είς τούς έλεγκτάς μετά των 
άπαιτουμένων βιβλίων καί έγγράφων.

’ΑρΟρ. 10. Οι έν Άθήναις εκάστοτε παρόντες εταίροι προσκαλούμενοι προ μιας έβδομάδος διά 
τών έφημερίδοιν καί είς έκαστος δι’ ιδιαιτέρου προσκλητηρίου συνέρχονται είς γενικήν συνέλευσιν 
δίς τοΰ έτους, καί πρώτον μέν περί τά τέλη τοΰ Μαίου έν ημέρα Κυριακή, ΐνα λαμβάνωσι λόγον 
παρά τών διαχειριαθέντων τά τής εταιρίας κατά τό παρελθόν αρχαιολογικόν έτος, άκούοντες τάς 
προς τούτο έκθέσεις τοΰ προέδρου, τοΰ γραμματέιος και τοΰ ταμίου, έκλέγωσι δε τριμελή προς 
έξέλεγξιν τών λογαριασμών τής εταιρίας επιτροπήν.

Δεύτερον δέ τήν επομένην Κυριακήν, ΐνα άκούωσι τις εξελεγκτικής έπιτροπής τήν έκΟεσιν, καί 
έκλέγωσιν έκ τών έν ’Αθήναις διαμενόντων εταίρων τό νέον συμβούλιον, έν ώ Οέλουσι μένει πάν
τως τρεις έκ τών συνιστώντων τό τοΰ παρελθόντος έτους Συμβούλιον.

Άμφότεραι αυται αί συνελεύσεις, λογίζονται πλήρεις, όσοι καί άν συνέλθωσιν εκ τών εταίρων, 
προσηκόντως προσκληθέντων.

Η δε έκλογή τών συμβούλιον γίνεται διά δύο ψηφηφοριών, ψηφηφορουμένων πρώτον τοΰ προέ
δρου, άντιπρο/δρου, γραμμάτιο* καί ταμίου, δεύτερον δέ τών λοιπών τοΰ συμβουλίου μελών.

’Αποφασίζει ύέ ή σχετική πλειονοψηφία.
’Κκτός τών ρηΟεισών συνελεύσεων, συγκαλοΰνται προσέτι οί εταίροι καί έκτάκτιος είς άκρόασιν 

αρχαιολογικών διατριβών, ή οσάκις άλλη τις χρεία τής εταιρίας καλέση τούτο.
’ ΆρΟρ. 11. Τό γραφείον της εταιρίας διευθύνεται ΰπό τοΰ γραμματέο*· διά δέ τάς γραφικάς 

εργασίας προσλαμβάνεται έπί μισΟώ είς ή έν άνάγκη δύο βοηθοί, ΰττοχρεούμενοι νά τελώσι καί έν 
τω Μουσείω τής εταιρίας έργα τινά, οριζόμενα ΰπό τού συμβουλίου* διά δέ τάς λοιπάς ΰπηρεσίας 
λαμβάνεται είς κλητήρ, έμμισθος καί ουτος.

ΆρΟρ. 12. Είς τό τέλος έκαστου έτους θέλουν έκδίδεσθαι αί έκδίσείς, περί ών γίνεται λόγος έν 
τω 10 άρθρω μετά καταλόγου τών έ> ένεργεία εταίρων, καί διανέμεσθαι είς πάντα; τούς έταί- 
ρους δωρεάν.

'ΑρΟρ. 13. Τά άνευρισκόμενα ή άγοραζόμενα ή όπωσδήποτε άπσκτώμενα ΰπό τής ^εταιρίας άρ- 
χαία είναι κτήμα τού έθνικού τής 'Ελλάδος μουσείου’ μέχρι δέ τής άνεγέοσειος δημοσίας έπί 
τούτω οικοδομής Οέλουσι διατηρείσθχι ΰπό ττς εταιρίας αυτής έν χώρω τινί προσίκοντι καί κατα-
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γράφεσθαι υπό τού γροαψατε'ως εις καταλόγους. Πάντοτε δέ θέλουσιν είναι προσιτά εις πάντας τους 
φιλάρχαιους, οίτινες δυνανταί έλευθε'ρως να άντιγράφωσιν αυτά και άπεικονίζωσι και εκδίδωσι 
συρ,ρ,ορφουρ,ενοι^ προς τα ιδίως περί τούτου κανόνισθησόρ,ενα- ούδέν δέ προτεραιότητας δικαίωυα 
διατηρεί έαυτη η εταιρία. 1

Αρθρ. 14. Προς καλήν ^διεξαγωγήν των αρχαιολογικών έργων, είτε υλικών, είτε επιστημονικών, 
το συρ-βουλιον διαιρείται εις τρία τρ,ηρ,ατα, ά. τό τών επιγραφών, β'. τό των εικαστικών τεννών 
καί γ' τό της αρχιτεκτονικής. ^ ’

Αρθρ. 15. Η εταιρία εχει σφραγίδα. μ.ετ’εμβλήματος τού Διονυσιακού υπό την άκρόπολιν θεά
τρου καί επιγραφής ((η εν ’Αθηναις αρχαιολογική εταιρία, αωλζ.

Αρθρ.^ακροτελεύτίον. Αφού ο παρών οργανισμός έγκριθη παρά της βασιλικής κυβερνησεως, αί 
εταίροι θέλουν συγκαλεσθη εις γενικήν συνελευσιν, ινα προβώσιν εις νέας άρχαιρεσίας.
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Τή δέ 24 ’Ιουνίου 1862 πάλιν έν τώ Πανεπυτηιχίω συνελθόντων εταίρων

περί τους έβδομ,ήκοντα, άνεγνώσθη της έςελεγκτικης επιτροπής ή έκθεσής, 
εχουσα ώς έξης'

ΕΚΘΕΣΙΣ
Της εξελεγκτικής επιτροπής έπ'ι τής διαχειρίσεως τοΰ συμβουλίου τής αρχαιολογικής 

εταιρίας από 4 Αύγουστου 1861 εως 17 Ιουνίου 1862.

Κύριοι,

ΙΙρός έκπλήρωσιν τής εντολής, την όποιαν έδώκατε zie ήμ.άς έν τή τελευταία συνε- 
λεύσει, μετέβημεν οί υποφαινόμενοι δις εις την οικίαν τοΰ ταμίου τής έταιρίας και λαβόντες 
ύπ’ δψιν τόν παρ’ αΰτοΰ συνταχθέντα και ενώπιον τής συνελεύσεως παρουσιασθέντα άπο- 
λογισμόν τής διαχειρίσεως τοΰ συμβουλίου από 4 Αύγουστου 1861 μέχρι 17 λήγοντος 
μηνός Ιουνίου, έπεξειργάσθημεν αύτόν μετά τής προσηκούσης άκριβολογίας, παρεβάλαμεν 
τα έν αύτώ διαλαμβανόμενα έσοδα και έξοδα ρ.έ τα στελέχη τών έκδοθέντων διπλοτύπων, 
τά έντάλματα τής πληρωμής, τα βιβλία και τα δικαιολογητικά έγγραφα και έρχόμεθα 
νά υποβάλωμεν διά τής παρούσης τό άποτέλεσμα τών παρατηρήσεων μας.

Α'. Έσοδα.

Τά έσοδα τής έταιρίας καθ’ όλον τό ανωτέρω σημειωθεν χρονικόν διάστημα ανέρχονται 
εις δραχμάς 16,653, 15, αναλυόμενα ώς Ιπεται·

από υπόλοιπον τοΰ προηγουμένου έτους ....................................... δραχ. 5,203, 40
άπό μερίσματα καί τόκους.............................................................. » 935, 77
από προσφοράς και δωρεάς .............................................................. » 3,015, 66
άπό έπιστροφάς χρημάτων...............................   » 746, 50
άπό τακτικάζ και εκτάκτους συνδρομάς....................................... » 6,751, 82

Τό όλον............ ................. δραχ. 16,653, 15
Δια την είσπραξιν τών έσόδων τούτων έξεδόθησαν αί κανονισμέναι αποδείξεις, άποκο- 

πεΐσαι έκ τοΰ ώρισμένου διά τήν υπό έξέλεγξιν διαχείρισιν βιβλίου διπλοτύπων, εκτός 
δεκαπέντε άποδείξεων, αί όποΐαι φέρουσαι εν όλω δραχ. 1,003, 06 άπεκόπησαν έκ τοΰ 
βιβλίου τών διπλοτύπων τής προηγουμένης διαχειρίσεως. Έκ τοΰ βιβλίου τής τελευταίας 
διαχειρίσεως ύπάρχουσιν ετι άποκεκομμένα δέκα διπλότυπα περιέχοντα δραχ. 280, αί 
όποΐαι είσπραχθεΐσαι μετά τήν κατάστρωσιν τοΰ παρουσιασθέντος άπολογισμεΰ θέλουσι 
μεταφερθή, κατά τήν παραδεδεγμένην ύπό τοΰ συμβουλίου τάξιν, εις τόν. λογαριασμών 
τής επομένης διαχειρίσεως. Ενταύθα θεωρεί άναγκαΐον ή έπιτροπό σας νά παρατηρήση, 
ότι ή μέθοδος, τήν όποιαν άνέκαθεν ήκολούθησαν τά συμβούλια τής έταιρίας ώς προς τήν 
έκδοσιν τών διπλοτύπων και κοιτά τήν όποιαν πληροΰνται μεν έκ τών προτέρων με τά 
ονόματα τών συνδρομητών όλα τά διπλότυπα, άποκόπτονται δέ μόνον τά πληρωθέντα, 
δεν συνάδει μέ τούς ίσχύοντας παρ’ ήμίν λογιστικούς κανόνας. Κατά τούτους διά παν 
άρχαιολογικόν έτος, ή διά πάσαν διαχείρισιν απαιτείται νά ύπάρχη ίδιον βιβλίον διπλο
τύπων και νά έκδίδωνται έξ αύτοΰ κατά σειράν διπλότυπα διά μόνον τά πραγματικώς 
εΐσπραττόμενα χρήματα, τό πρώτον δε διπλότυπον πρέπει νά περιλαμβάνει τό τής προ-
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λαβούσης διαχειρίσεως υπόλοιπον, τό όποιον ό προκάτοχος ταμίας μεταβιβάζει εις τόν 
διάδοχον, και τό διπλότυπον τοΰτο θέλει χρησιμεύει εις τόν πρώτον πρός έξίσωσιν της 
δοσοληψίας του. Έάν όμως τό συμβούλων η ναι ήναγκασμένον να ακολουθήσω και εν τώ 
μέλλοντι την οποίαν ήκολούθησε μέχρι τοΰδε μέθοδον, διότι κατά τάς πληροφορίας τού 
ταμίου ό επιφορτισμένος την είσπραξιν των συνδρομών κλητήρ δεν είναι εις κατάστασιν 
νά σημειόντ) έπ'ι τών διπλοτύπων τα ονόματα τών πληρονόντων, ή επιτροπή σας θεωρεί 
απαραίτητος άναγκάίον νά άκυρόνωνται κατά την λήξιν τής διαχειρίσεως υπό τής εξελεγ
κτικής επιτροπής πάντα τα μή άποκοπέντα διπλότυπα, γραφομένης εφ* έκάστου τής 
λέξεως « άκυρον » και προστιθέμενης τής υπογραφής ενός τών μελών τής επιτροπής, πάσα 
δε είσπραξις αναγόμενη εις την έπομένην διαχείρισιν, νά στηρίζεται εις διπλότυπον έκκο- 
πτόμενον εκ τοΰ εις αυτήν άνήκοντος βιβλίου, ού τό πρώτον φύλλον θέλει χρησιμεύει, ώς 
είρηται, διά την παραλαβήν τοΰ υπολοίπου τής προηγουμένης διαχειρίσεως.

Μετά λύπης παρετήρησεν ή επιτροπή σας τήν δυσκολίαν, ήτις απαντάται εις την 
είσπραξιν τής έτησίας συνδρομής τών μελών τής εταιρίας και τόν μέγαν όγκον, τόν όποιον 
παρουσιάζουσι τά καθυστεροΰντα· ελπίζει δμως, δτι μετά τήν σπουδαίαν άνάπτυξιν, τήν 
οποίαν κατά τά τελευταία έτη έλαβον αί εργασία^ τής εταιρίας, και τό πλήθος τών περι
έργων ανακαλύψεων και αποκτήσεων, δι’ ών στεφανοΰνται έκάστοτε αί ακάματοι τοΰ 
συμβουλίου προσπάθειαι, θέλει άναζωπυρωθή ό περί τά αρχαία ζήλος καί δτι, άν όχι δλοι, 
οί πλείστοι τών συνδρομητών θέλουσι φιλοτιμηθή νά έξοφλήσωσι τά καθυστεροΰντα καί νά 
πληρόνωσι τοΰ λοιποΰ τακτικώς τήν συνδρομήν των. Εις τοΰτο θέλει συντελέσει τά μέγιστα 
ή έν τώ άρθρω 6 τοΰ νέου κανονισμοΰ περιληφθέίσα διάταξις, καθ’ ήν οί μή επί διετίαν 
πληρώσαντες διαγράφονται τοΰ καταλόγου τών εταίρων, καθ’ όσον ολίγοι, πιστεύομεν, 
θέλουσιν εύοεθή οί τήν στέρησιν τής τιμής ταύτης ανεχθησόμενοι. Ιδίως δέ ώς πρός τά 
παρά τών δήμων τοΰ κράτους όφειλόμενα, ή επιτροπή νομίζει, δτι θέλει εκλείψει πάσα 
καθυστέρησις, έάν παρακληθώσιν έπανειλημμένως οί νομάρχαι καί οί έπαρχοι νά μεταχει- 
ρισθώσι πάντα τά εις τήν εξουσίαν των μέσα καί ιδίως συνεννοηθώσι μετά τών άρμοοίων 
ταμιών, όπως ή συνδρομή έκάστου δήμου κρατήται εκ τών είσπραττομένων παρ’ αυτών 
δημοτικών χρημάτων.

Καί ταΰτα μεν ώς πρός τά έσοδα· μεταβαίνομεν ήδη εις τά έξοδα.

IV. ’Έξοδα.
Τά πραγματοποιηθέντα καθ’ δλον τό λήξαν αρχαιολογικόν έτος έξοδα συμποσοΰνται 

εις δραχμάς 10,646,,01.
'Υποδιαιρούμενα ώς ακολούθως·

εις άνασκαφάς ........................................................................... δραχ. 3,649, 76
εις άνασκαφάς καί έπισκευάς ......................................   » 2,104, 90
εις αγοράν αρχαιοτήτων................................................................ » 2,371, —
εις αγοράν βιβλίων................................................................   » 450, —
εις μισθοδοσίαν προσωπικοΰ ....................................................... » 725, —
εις έξοδα γραφείου καί Μουσείου, τυπωτικά καί ταχυδρομικά » 905, 05
εις διάφορα έξοδα ......................................................................... » 440, 30

Τό δλον..................... δραχ. 10,646, 01
Εν πρωτοις η επιτροπή σας κρίνει χρέος της να επαινεση δημοσίως την αυστηραν οικο 

νομίαν, τήν οποίαν παρετήρησεν είς όλα τά μέρη τής υπό εξέλεγξιν διαχειρίσεως τοΰ συμ
βουλίου, καί νά άνακοινώση είς τά μέλη τής συνελεύσεως τήν μεγάλην εύχαρίστησιν, τήν 
οποίαν ήσθάνθη βλέπουσα, δτι καθ’δλον τό αρχαιολογικόν έτος τό διά μισθοδοσίας προ
σωπικού, γραφικά, ταχυδρομικά καί άλλας τοιαύτας χρείας έξοδον περιορίζεται είς τό 
άσήμαντον ποσόν τών δραχμών 1,630, 05, καί δτι διά δαπάνης επτά χιλιάδων πεντα- 
κοσίων περίπου δραχμών έγένοντο πολλαί άνασκαφαί, άνωκοδομήθτ,σαν καί άνεστηλώ- 
θησαν ούκόλίγαι αρχαιότητες καί επλουτίσθη τό Μουσέΐον τής εταιρίας μέ πολλά καί άξια
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διαχείρισήν πρέπει να τηρώνται ζατα το εφικτόν οι κανόνες τού έν γεν-» .—- .,Γ 
ίσχύοντος λογιστικού συστήματος, νομίζει άναγκαΐον νά ύποβάλη εις την κρίσιν της συν- 
ελεύσεως τάς ακολούθους παρατηρήσεις, τάς όποιας, εάν έγκρίνη αυτή, δύναται νά συ- 
στήση εις το σήμερον έκλεχθησόμενον συμβούλων.

ά) Τά παρά του προέδρου έκδιδόμενα εντάλματα πρέπει νά φέρωσιν έπισυνημμένα 
δικαιολογητικά έγγραφα, άποδεικνυοντα και βεβαιοΰντα τό όποιον έχουσι δικαίωμα οι 
υπέρ ών έκδίδονται πρός άπόληψιν τής πληρωτέας χρηματικής ποσότητος. Τήν λεπτο
μέρειαν τών τοιουτων εγγράφων θέλει κανονίσει διά πράξεώς του τό συμβουλιον, εν γένει 
οέ απαιτούνται διά μεν τό προσωπικόν άντίγραφον τοΰ κανονίζοντας τήν μισθοδοσίαν 
πρακτικού τοΰ συμβουλίου, επισυνάπτομενον εις μ.όνου τού πρώτου μηνός έκάστης διαχει- 
ρίσεως τό ένταλμ»α, διά δέ τά γραφικά και άλλα μ»ικρά έξοδα λογαριασμοί τού γραμματέως, 
επιθεωρημένοι άπό τό συμβούλων, διά τάς παντός είδους αγοράς κατάλογος τών άγοραζο- 
μένων, διαλαμβάνων λεπτομερή αυτών περιγραφήν μετά τής συμφωνηθείσης αγοραίας 
'τιμής καί φέρων κάτωθι τήν θεώρησιν τού συμβουλίου καί τήν περί καταθέσεως έν τώ 
οίζείω τόπο) πιστοποίησιν τού αρμοδίου προσώπου, διά τάς άνασκαφάς, οικοδομάς, έπι- 
σκευάς καί τά τοιαΰτα ονομαστική σημείωσις τών Ιργασθέντων προσώπων καί τοΰ συμ- 
πεφωνημένου ήμ»ερομ»ισθίου, συντεταγμένη άπό τόν παρασταθέντα επιστάτην καί επι
θεωρημένη άπό τό μέλος τού συμβουλίου ή τής εταιρίας, υπό τήν έπίβλεψιν τού όποιου 
έξετελέσθη τό έργον κλπ. Τοιαΰτα δικαιολογητικά υπάρχουσι μεταξύ τών παρουσιασθέν- 
των εις ημάς εγγράφων διά πολλάς εκ τών γενομένων κατα τήν λήξασαν περίοδον δαπανών, 
αλλά τά πλείστα τούτων, αντί νά ήναι έπισυνημμένα εις τά εντάλματα, προσηρτήθησαν 
εις τά στελέχη αυτών.

β') "Ολα έν γένει τά πληρονόμενα εντάλματα πρέπει νά έξοφλώνται παρά τών δι
καιούχων, είτε ύπογραφόντων επ’ αυτών, είτε διδόντων ιδιαιτέρας άποδείξεις.

γ') ΑΣ προκαταβολαί, τάς όποιας αναγκάζεται νάδίδη ένίοτε τό συμβούλων, δι’αγο
ράς ή έργασίας, είτε μελλούσαςΊ είτε μήπω έκκαθαρισθείσας, δεν πρέπει νά λογίζωνται 
μεταξύ τών οριστικών τής εταιρίας εξόδων, καί επομένως δεν είναι ορθόν νά πληρόνωνται 
διά τακτικών ένταλμάτων. Ή προκαταβολή δεν είναι δαπάνη , άλλ’ άπλή χρημάτων 
μεταβίβασις άπό τοΰ ταμίου εις άλλο πρόσωπον πρός διευκόλυνσιν έργασίας τινός, ώστε 
άντί νά έκδίδωνται εντάλματα καί νά έγγράφωνται αι προκαταβολαί εις τά βιβλία τών 
δαπανών, όρθότερον καί τακτικώτερον είναι νά ένεργήται ή πληρωμή αυτών έπί τή βάσει 
εγγράφων τοΰ προέδρου παραγγελιών, τάς όποιας μετά τών άποδείξεων τών ληπτόρων 
θέλει φυλάττει ό ταμίας καί παρουσιάζει άντί μετρητών πρός συμπλήρωσιν τοΰ υπολοί
που του. Τούτου γενομένου, εάν τό έργον, δι’ ο έχορηγήθη ή προκαταβολή, έκτελεσθή, 
εκδίδεται έπί τή προσαγωγή τών κανονισμένων δικαιολογητικών τό τακτικόν ένταλμα 
καί εξοφλείται υπό τοΰ ταμίου διά τής προσαρτήσεως τής άνά χεϊράς του άποδείξεως, εάν 
ό δικαωΰχος δεν προτιμήση νά λάβη αυτήν καί να δώση άλλην τακτικωτέραν εξόφλησιν' 
εις εναντίαν περίπτωσιν έπιστρέφονται τά προκαταβληθέντα χρήματα καί άποδίδεται 
ή κατατεθείσα διά τήν παραλαβήν αυτών εις χείρας τοΰ ταμίου άπόδειξις.

δ') Όμοΰ μέ τόν άπολογισμόν τής ένιαυσίου διαχειρίσεως καί ώς συμπλήρωμα αυτού 
πρέπει νά παρουσιάζηται εις τήν συνέλευσιν λεπτομερής κατάλογος τών έντάς^τοΰ έτους 
άγορασθέντων ή άφιερωθέντων άντικειμένων, περιέχων πρός τοίς άλλοις τό όνομα τοΰ 
πωλητοΰ ή άφιερωτοΰ, τήν άγοραίαν τιμήν, τόν άριθμόν τοΰ έντάλματος, δι οΰ επλη- 
ρώθη, καί τήν θέσιν, έν vj έτοποθετήθη. ,

έ) Τά στελέχη τών διπλοτύπων καί τά έντάλματα νά παραδίδωνται εις την εξε
λεγκτικήν επιτροπήν καί μετά τήν έξελεγξιν νά κατατίθενται εις το αρχεΐον τής εταιρίας,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:32 EEST - 54.226.8.97



— 26 -

Γ. 'Υπόλοιπον ταμείου.
Τά κατά την 17 ’Ιουνίου υπόλοιπον του ταμείου της εταιρίας συνίσταται εκ δραχμ. 

6 007,14. ποσόν ακριβώς ίσον μέ την διαφοράν την οποίαν έχομεν εάν εκ των εσόδων
Αρχουν * δρ. ........................................................................................... 16,663, 15

άφαιρέσωμεν τά έξοδα έκ δρ................................................................ 10,646, 01
δια©οοά................. 6,007, 14

Τό υπόλοιπον τούτο εύρέθη σώον εις χεΐρας του ταμίου Κ. Καραμάνου, άπαρτιζόμενον 
ώς ακολούθως-

από μετρητά δρ.......................................................................................... 1,457, 69
από ουο αποδείξεις ατόκων καταθέσεων εις την Τράπεζαν δρ.........  4,000
από δυο λ/σμούς ημερομισθίων πληρωθέντων εσχάτως δρ.·*......... ·· 549, 45

Τό δλον δρ................... 6,007, 14
Εις χεΐρας του ίδιου ταμίου ύπάρχουσι και οί τίτλοι των οκτώ μετοχών της ’Εθνικής 

Τραπέζης τάς οποίας κέκτηται ή εταιρία, και έπεδείχθησαν εις τά μέλη της επιτροπής.
%

Ή εξελεγκτική επιτροπή
Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΙΛΟΣ εισηγητής.
ΙΩ. Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ.
AAES. Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ.

Περί των εν τή εκθέσει ταύτγ προτεινομένων υπέρ πλείονος τάξεως λογιστικής εγένε- 
τό τις συζήτησω, άφορώσα τό ευκολον ή δύσκολον αυτών ή δέ συνέλευσις ερωτηθεΐσα 
άπεφάνθη, δτι συνιστα εις τό μέλλον συμβούλων τάς παρατηρήσεις τής εξελεγκτικής επι
τροπής, ίνα εκτελεστ] δσας εξ αυτών έγκρίντ,.

Μετά ταΰτα εξελέχθη τό διά τό έπιόν έτος συμβούλων ώς εξής·
Φίλιππος Ίωάννου, πρόεδρος διά ψήφων........................................... 55
Κ. Σ. Πιττάκης, άντιπρόεδρος » »   65
Γ. Καραμάνος, ταμίας » » .............ο........................... 46
Στέφ. Α. Κουμανούδης γραμματεύς » » ............................................ 6ΐ
Σπυρ. Φιντικλής } »     62
Εύθ. Καστόρχης f »   44
Αύσ. Καυταντζόγλους >μέλη του » »    40
ΓΙ. Περβάνογλους Ισυμβουλίου » »   35
Π. Εΰστρατιάδης ) » »     31
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