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Έν ΆΘη'ναίς, ττι \ί Ιούνιον 1870, ήμερα Κνριαχ,Ϋί, ώρα Uri μ. μ. συνελ- 
Θοντων εταίρων της αρχαιολογικής εταιρίας εικοσιδυο εν τω πανεπιστήμιά 
εις γενικήν συνέλευσιν, ο πρόεδρος της εταιρίας Φίλιππος ’ίωάννου προσεγώνη- 
<rsy αύτονς ώς έξης·

Έντιμοι κύριοι συνέταιροι, Γ

Έν όλου έτος ζωής διήνυσε πάλιν ή αρχαιολογική εταιρία* άφ’ ής ημέρας διά της ύμετέρας 
ψήφου άνετέθη εις ή μας ή διοίκηοις των πραγμάτων αυτής· συνεκλήθητε δε σήμερον συμφώνως 
προς τά εν τω όργανισμώ αυτής ώρισμένα, ίνα λάβητε παρά τοϋ διοικητικού συμβουλίου λόγον 
των κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα ύπ’ αυτοΰ πεπραγμένων, έκλέξητε δέ την επιτροπείαν, ήτις 
μέλλει νά έξελέγξϊ] την ένιαυσίαν χρηματικήν αυτοΰ διαχείρισιν.

Πριν ή κατά τό επικράτησαν έθος ό μεν γραμματείς τής εταιρίας εκθέστρ είς υμάς μερικώτε-; 
ρον τάς κατά τό λήξαν έτος πράξεις τοΰ συμβουλίου, ό δέ ταμίας τά οικονομικά, αρμόδιον ένό- 
μισα νά προτάξω άμφοτέρων τών εκθέσεων ολίγα τινά άναφερόμενα γενικώς είς τήν παρούσαν 
τής άρχαιολογικής εταιρίας κατάσταση*.

Καθόλου θεωρούμενα τά τής ήμετέρας εταιρίας δεν είναι άτυχή· διότι ούτε τά οικονομικά 
αυτής είναι δυσάρεστα, ούτε r προς τον σκοπόν ένέργεια αυτής μένει άκαρπος καί ανωφελής. 
Έάν λάβωμεν πρώτον ύπ’ όψιν τό ηθικόν αποτέλεσμα αυτής τής συστάσεως καί τής έκτοτε διη
νεκούς ενεργείας τής εταιρίας, εύρίσκομεν, ότι αΰτη εκ πρώτης αρχής πολύ συνετέλεσε καί διη- 
νεκώς συντελεί εις τήν έν ταΐς καρδίαις τών ομογενών διέγερσιν σεβασμοδ καί αγάπης προς τά 
σωζόμενα μνημεία του βίου τών ήμετέρων προγόνων αυτά πρώτον τά μέλη τής εταιρίας αισθά
νονται καθημέραν έν έαυτοϊς ζωηρότερα τά ρηθέντα αισθήματα καί επομένως όρμώνται νά μετα- 
δίδωσιυ αυτά είς τούς συμπολίτας των μετά σπουδής πλειοτέρας* ή δέ σπουδή αυτή δεν αποβαί
νει ματαία. Λυπηρόν μέν είναι, ότι πολλαχοΰ έν ταΐς επαρχίαις του ελληνικού βασιλείου διαμέ
νει ετι άξιοκατάκριτός τις προς τά άρχαΐα αδιαφορία καί ψυχρότηςή καί άσέβεια, έξ ής προήλ- 
θεν ή φθορά πολλών λειψάνων τής άρχαιότητος, διαφυγόντων μέχρις ημών τήν λυμαντικήν του 
μακροΰ χρόνου επίδραση*· άλλ’ έξ ετέρου είναι ίκανώς παραμυθητική ή παρατήρησις, ότι διά τής 
επί τών πνευμάτων επιρροής τής αρχαιολογικής εταιρίας ό προς τά αρχαία λείψανα σεβασμός 
εκτείνεται κατ’ όλίγον έν Έλλάδι είς πλειοτέρους καί προσηκόντως αυξάνει. Δεν έχομεν άρα εν
τεύθεν λόγον νά έλπίζωμεν, ότι θέλει έλθει ποτέ καιρός, καθ’ δν τό αίσθημα τοΰ προς τά προγο
νικά μνημεία σεβασμού θέλει καταστή παρ’ήμίν φόλαξ αυτών πολύ βέβαιότερος :παρά τούς τασ
σόμενους νΰν πολλαχοΰ πρός φυλαξιν αυτών άπομάχους, οίτινες όμως ουδέποτε ουδαμώς έξαρ- 
κοϋσι πρός τον σκοπόν ·

Δεύτερον δε, έάν έξετάσωμεν τά ύλικώτερα , καί όφθαλμοφανέστερα άποτελέσμα,τα τής ενερ
γείας τής ήμετέρας εταιρίας, εύρίσκομεν ομοίως, ότι λείπονται μεν ταΰτα ετι πολύ τών ήμετέ
ρων ευχών, άλλ’ όμως είναι ικανά νά εμπνεύσωσιν είς ήμας θάρρος περί τοΰ μέλλοντος καί εγ
καρτέρηση* εις τό έργον, όπερ ή εταιρία, πρός ωφέλειαν τής επιστήμης καί τιμήν τοΰ ελληνικού 
έθνους άνέλαβε. Λαμβάνοντες ύπ’ όψιν τά οικονομικά τής ήμετέρας εταιρίας άπό τής κατά τό 
185& ετο; άναβιώαεως αυτής καί νέας διοργανώσεως, παρατηροΰμεν παλίρροιάν τινα τών κατ’ έ
τος προσόδων αυτής, ότέ μέν αυξανόμενων, οτέ δέ έλασσουμένων κατά τάς περιστάσεις· άλλα 
καθόλου θεωρούμεναι είναι αύταί πολύ άνώτεραι τών προτέρων. Έάν δέ προσυπολογισθή καί ό
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Ιτήσιος τόκος τοΰ έξ 150 χιλιάδων δραχμών κεφαλαίου, δπερ κατά τάς άρχάς του ένεστώτος 
αρχαιολογικού έτους ή επιτροπεία των φιλάρχαιων παρεχώρησεν είς την ήμετέραν εταιρίαν, ίνα 
αυτό μέν μεταβεβλημένον ήδη εις ομολογίας τού εθνικού δανείου μένη άνέπαοον, ό δέ τόκος δα- 
ηανάται είς άνασκαφάς καί αγοράς αρχαίων, βύρίσκεται ή νΟν έτησία πρόσοδος ύπερπενταπλασία 
των προ τού 1858 έτους εισερχομένων.

Αυτή της έτησίας προσόδου ή αυξησις κατέστησε* εχτοτε δυνατήν την τε εχτασιν των άνα. 
σκαφών, δι’ ών πολλά καί αξιόλογα αρχαία μνημεία και τής αρχαίας τέχνης προϊόντα άνεκα- 
λύφβησαν, και τήν αγοράν πολλών άλλων, ατινα καί ενταύθα καί έν ταΐς έπαρχίαις τού βασι
λείου υπό ιδιωτών άνεσκάφησαν. Όθεν ή αρχαιολογική συλλογή, ή μέχρι τής περατώσεως τής 
Οικοδομής τού αρχαιολογικού μουσείου προσκαίρως έν τω βαρβακείω αποτεθειμένη, ηύξήθη διά 
των νέων άνασκαφών καί άγορών, ετι δέ καί διά τινων δωρεών, καί έπλουτίσθη ούτως, ώστε κα
τέστη άξια τής έπισκέψεως καί προσοχής των αλλοδαπών καί τής μελέτης των κατ’ έπάγγελμα 
αρχαιολόγων των ερχομένων είς τήν πρωτεύουσαν τοΰ ελληνικού βασιλείου. Τά ρηθεντα έργα 
τής αρχαιολογικής εταιρίας, καίπερ μικρά ετι όντα διά τήν μικρότητα τών χρηματικών αυτής 
πόρων, παρέσχον δμως πολλάκις καί παρεχουσιν είς τούς έπισκεπτομένσυς τήν 'Ελλάδα αλλογε
νείς αφορμήν επαίνων τού ήμετέρου έθνους· εύλόγως δέ καταλέγονται μεταξύ τών πρώτων εθνι
κών έργων, ατινα καθιστώσι τούς περί Ελλάδος λέγοντας ή γράφοντας επιεικέστερους τών ελ
ληνικών πραγμάτων κριτας καί διορθοϋσιν ίκανώς τήν περί τούτων ήμαρτημένην γνώμην, τήν 
όποιαν γεννώσιν έν τή αλλοδαπή αί δριμεϊαι καί ώς Ιπί τό πολύ άδικοι κατακρίσεις, αί διασαλ
πιζόμενοι καδ ημών δι ευρωπαϊκών εφημερίδων 6π’ αργυρωνήτων ή μισελλήνων τινών δημοσιο
γράφων τής εσπερίας Ευρώπης.

Ένώ διά τών ^ιηθέντων ίκανώς δηλοοται, ότι τά τής αρχαιολογικής εταιρίας δέν είναι άτυχή, 
αλλά διά τών περιωρισμένων αυτής πόρων πολλά ήδη κατωρθώθησαν πρός τβ ωφέλειαν τής επι
στήμης καί τιμήν τοΰ ήμετέρου έθνους, δέν λέγομεν οτι ή παρούσα κατάστασις αυτή; είναι ολως 
σύμφωνος πρός τάς ήμετέρας εύχάς. Τής άρχαιολογικής εταιρίας ο σκοπός είναι τόσον μέγας, 
σοον μεγάλη είναι ή ελληνική άρχαιότης, τής οποίας νέα μαρτύρια παρεχουσιν είς ήμας καθ’ η
μέραν τά έν τή ελληνική γή άνακαλυπτόμενα άρχαΐα μνημεία. Όσον δέ μέγας είναι ό σκοπός, 
τόσον μεγάλα απαιτούνται άναγκαίως πρός €φιξτν αυτού μέσα χρηματικά, άτωα ούδαμόθεν άλ- 
λοθεν έλπίζονται, είμή έκ τής θερμής φιλοπατρίας τώνπανταχοϋ φιλότιμων και εύπορων ομογε
νών. Πρός τούτους λοιπόν άπετάθημεν πολλάκις μετά θάρρους δι’ εγκυκλίων καί πρός τούτους 
καί νϋν μετά θάρρους άπό τής έδρας ταύτης άποτεινόμεθα, προσκαλοϋντες αυτούς έν όνόματι τής 
κοινής ημών μητρός, τής φιλτάτης 'Ελλάδος, νά δειχθώσι προθυμότεροι εις συνδρομήν τής ήμετέ
ρας κοινωφελούς έταφίας. Θέλομεν άρα άποτύχει τής ήμετέρας έλπίδος · Θέλει άρα εΰρει ή παρ’ 
ημών πρόσκλησις κηροβύστους τάς άκοάς των > Δέν πιστεύομεν. Άν καί κατά τό λήγον ήδη 
Ιτο; έδόθη είς ημάς, ώς μή ώφειλε, παρά τινων τών έν τή αλλοδαπή ομογενών αφορμή δισταγ
μού, εχσντες δμως δπ’ οψιν τοσαΰτα παρ’ αύτών έν τω παρελθόντι χρόνω λαμπρά δείγματα φιλο- 
γενείας καί πρός τήν πατρίδα φιλοτιμίας, πειθόμεθα δτι ή παρά τινων έξ αύτών δεικνυομένη νύν 
πρός τάς άρχαιολογικάς χρείας τής πατρίδος των αδιαφορία προέρχεται έκ στιγμιαίας* δυσαρέ
σκειας πρός τάς παρούσας έν Έλλάδι πολιτικάς ανωμαλίας καί άταξίας, ή έξ ημαρτημένης έκ- 
τιμήσεως τής αξίας τοΰ τε σκοπού καί τών έργων τής αρχαιολογικής εταιρίας. Τω όντι έξ επι
στολών έπιτρόπιον τινών τής ήμετέρας εταιρίας έν τή αλλοδαπή μανθάνομεν, δτι τινές μέν τών 
εκεί φίλων ομογενών, άγανακτοϋντες δικαίως διά τήν επικρατούσαν ετι παρ’ ήμΐν πολιτικήν ακο
σμίαν, μάλιστα δε διά τήν πλεονάσασαν έσχάτως ληστείαν, τήν αίσχύνουσαν τής καλής ημών πα
τρίδος τό πρόσωπον, ουδεμίαν δεικνύουσι διάθεσιν πρός ούδέν τών ένεργουμένων ενταύθα δημο
σίων άγαθών νά συνδράμωσι προ τής έξαλείψεως τής ληστείας. Άλλοι δ’ αυτών νομίζουσι τά άρ. 
χαΐα μνημεία του βίου τών άθανάτων ημών προγόνων μικρού λόγου άξια, επομένως καί τον σκο
πόν τής ημετερας εταιρίας, προς ον προσκαλούνται νά συνεισφέρωσιν, ανάξιον τής αυτών προσο
χής. Έπεθόμουν δέ μάλλον οί χρηστοί οδτοι ομογενείς, νά άκούωσιν έν Έλλάδι συνισταμένας 
εταιρίας πρός άποξήρανσιν ελών, πρός κατασκευήν αμαξιτών, ή σιδηρών δρόμων, πρός έξόρυξιν 
καί καμίνευσιν μετάλλων, πρός ναυπήγησιν καί διατήρητιν εμπορικών άτμοπλοίων καί καθόλου
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πρός άνάπτυξιν της βιομηχανίας και πολλαπλασίασα των μέσων της υλικής ευπορίας. 'Ας μοι 
συγχωρηθή ένταΰθα νά είπω, ότι καί των πρώτων καί των δευτέρων ό τρο'πος τοΰ σκέπτεσθαι 
μοί φαίνεται παράδοξος. Κατά μέν την γνώμην εκείνων, ούδέν αγαθόν καί κοινωφελές καί τιμής 
πρόξενον εις τδ έθνος πρέπει νά πραχθή έν Έλλάδι πριν καθαρισθή τδ έδαφος αύτής άπδ της λη
στείας· αλλά, έφ’ δσον χρόνον ύπάρχουσι λησταίεις τά όρη, άς έπικρατή καί εις τάς πόλεις ή ακο
σμία, άς όλιγωρηται παν καθίδρυμα συντελούν είς τδν πολιτισμόν και την πρόοδον τής επιστή
μης, άς ληστεύωνται καί άς καταστρέφωνται τά περιλειπόμενα ετι ολίγα μνημεία τής άρχαιο'τη- 
τος. ’Επειδή δε τδ ορεινόν τής ελληνικής χώρας καί ή πολλή έρημία καθιστά δυσχερεστάτην εν 
αυτή την εξάλειψα τής ληστείας, άς μένωσι διά παντός δεδεμ,έναι έν Έλλάδι καί αί χεΐρες εκεί
νων, δσοι άλλως πως ή διά τής καταδιώξεως των ληστών δόνανται νά ώφελήσωσι την πατρίδα, 
έάν εχωσι την άπαιτουμένην παρά των εόπορούντων ομογενών συνδρομήν, ίίιστεύω, ότι οί περί ών 
έ λόγος φίλοι ομογενείς, έάν παρήσαν ενταύθα, ήθελον διαμαρτυρηθή κατά των λόγων μου βεβαι- 
οΟντες, οτι τοιαυτην άτοπον γνώμην δεν εχουσιν. Είναι αληθές, δτι τοιαύτη γνώμη δεν εκφράζε
ται ρητώς ύπ’αυτών, άλλα τοιαύτη είναι ή αναγκαία άκολουθία του λόγου, δι’ δν άρνουν.ται επί 
τοΰ παρόντος τήν συνδρομήν των.

Κατά δέ τήν γνώμην των δευτέρων, των φιλοόλων καί φιλοκτημόνων έκείνων, ή ανθρώπινη κοι
νωνία οόδένα άλλον σκοπόν έχει, είμή τήν ύλικήν ευπορίαν. Ό πλούτος και ή ευπάθεια είναι κατ’ 
αυτούς ό προορισμός τής άνθρωπότητος, τό άκρον άγαθόν, προς δ πρέπει νά κατευθύνηται πάσα 
ημών ή σπουδή. Ή δέ τοΰ πνεύματος άνάπτυξις καί ή επιστήμη ούδεμίαν καθ’ έαυτήν έχει αξίαν, 
είμή μόνον καθόσον δυναται νά χρησιμεύση ώς μέσον πρός τήν ρηθεΐσαν ύλικήν ευπορίαν, ήτοι 
καθόσον έν τή ανθρώπινη κοινωνία άναδέχεται τό εργον ταπεινής ύπηρέτιδος τοΰ πλούτου καί τής 
σωματικής ευπάθειάς. Φιλολογία άρα, Ποίησις, Ιστορία, ’Αρχαιολογία, Φιλοσοφία, πάν ό,τι 
ύψοΐ τήν διάνοιαν τοΰ ανθρώπου ύπεράνω των υλικών συμφερόντων καί όδηγεΐ αύτήν είς τήν αί- 
Φέριον πηγήν τής καθαράς αλήθειας, πάν ό,τι άγνίζει τήν ήμετέραν καρδίαν, εμπνέει εις αύτήν αι
σθήματα εύγενέστερα καί άνθρωπίζει όντως τον άνθρωπον είναι ανάξια προσοχής καί πάσης θυ
σίας χρηματικής. ’Αλλ’ είναι άρα τοιαΰται αί άρχαϊ, bo ών οδηγούνται τά έθνη, έν μέσω των 
οποίων οί ρηθέντες φίλοι ομογενείς ζώσιν ετη πολλά, καί τών όποιων τό παράδειγμα έχουσι προ 
«φθαλμών καθ’ήμέραν, νΟχι! τά ρηθέντα Ιθνη δέν προσηλοΰσιν άποκλειστικώς τήν προσοχήν των 
είς τά μέσα τής υλικής ευπορίας, άλλα πολύ κοπιάζουσι καί πολλά δαπανώσιν είς ϊδρυσιν καί 
■διατήρησιν σχολείων καί μουσείων πολυειδών, εις άρχαιολογικάς, φυσιογραφίας καί άλλας επι
στημονικά; συλλογάς, καί καθόλου είς πορισμόν τών μέσων τής επιστήμης. Έάν οί ρηθέντες φί
λοι ομογενείς άγαπώσιν αληθώς, ώς δεν άμφιβάλλομεν, τήν πατρίδα των καί του έθνους των τήν 
τιμήν, ά; μή περιορίζωνται μόνον είς κρίσεις καί κατακρισεις τών έν Έλλάδι πρασσομένων καί 
συμβαινόντων, άλλ’ άς έμψυχώσι διά τής προθύμου έχυτών συνδρομής τούς έχοντας έν αυτή τήν 
-διάθεσιν νά έργάζωνται ούχί πρός ίδιον κέρδος, άλλα μέ πραγματικήν εαυτών ζημίαν πρός δημό
σιον όφελος.

Ταΰτα μετά λύπης έκρίναμεν άναγκαϊον νά είπωμεν ένταΰθα, λαβόντες αφορμήν Ιξ όσων τινές 
•τών έν τή αλλοδαπή επίτροπων τής ήμετέρας εταιρία; έγραψαν προ μικρού πρός ημάς. Όφείλο- 
μεν όμως νά προσθέσωμεν ότι ή κατά τούς τελευταίους μήνας ένεκα λυπηρών συμβεβηκότων δειχ- 
'θέισα ψυχρότης πρός συνδρομήν τής αρχαιολογικής εταιρίας περιορίζεται μόνον είς ολίγος τινάς 
•πόλεις έν τή αλλοδαπή καί κατά πάσαν πιθανότητα θέλει είσθαι προσωρινή. Έξ εναντίας οί αλ
λαχού διαμένοντες φιλότιμοι ημών συνέταιροι, έν οί; διακρίνονται πάντοτε διά τήν τακτικότητα 
οί έν Καλκούτη τών ’Ινδιών, προεθυμήθησαν καί έφέτος νά παράσχωσιν είς τήν εταιρίαν τήν έτη- 
σίαν των συνδρομήν. Έν δε ΙΙετρουπόλει ικανοί έγκριτοι άνδρες ένεγράφησαν νέα τής ήμετέρας 
εταιρίας μέλη έπιμελεία του εκεί καλού καί αγαθού ημών έπιτρόπου, τού αύτοκρατορικοΰ αύλικοΰ 
συμβούλου κ. Γεωργίου Συμβουλίδου, τού πάντοτε προθύμου πρός παν αγαθόν καί εθνωφελές. 
Καί τών έν Έλλάδι δέ,, καί μάλιστα τών έν Άθήναις αί συνδρομαί όχι μόνον δεν ήλαττώθησαν, 
άλλα και ηύξήθησαν.

Έντιμοι κύριοι συνέταιροι. Πάν ό,τι είναι ελληνικόν έχει πρός τον Έλληνα φυσικώ τώ λόγω 
ιδιαιτέραν αξίαν καί έλκει τό πνεύμα αύτσΰ ίσχυρότερον, Άλλα τί έλληνικώτερον παρά τό γνω-
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στον Ιργον της εν ’Αθήνα*; αρχαιολογικής εταιρίας; Τί ελληνικώτερον παρά το έχφέρειυ εις το 
φιος, το συλλεγειν, τό διατηρεϊν, το κατατάσσει!* μεθοδιχώς, και παρέχειν είς τήν μελέτην τών 
φιλάρχαιων και φιλιστόρων τα μνημεία τής αρχαίας Ελλάδος, τά καλά και διδακτικά έκεΐνα τής 
αρχαία; ελληνικής τέχνης προϊόντα, εν οίς έμφαινονται τά ήθη και έθιμα, ο πολίτικος καί Θρη
σκευτικό; χαρακτήρ καί καθόλου ό βίος τών ήμετέρων προγόνων ; "Ινα λάβη τις πείραν τής τών 
ελληνικών αρχαιοτήτων δυυάμεως έπ'ι τής ήμετέρας καρδίας, άρκεΐ, νομίζω, νά έπισκεφθή τάς 
κατά τήν ‘Αγίαν Τριάδα ύπό τής ήμετέρας εταιρίας ένεργουμένας άνασκαφάς. Τις εκεί πορευό- 
μένος δέν αισθάνεται μυστηριώδη τινά ολκήν προς τήν Θέαν τών μαρμάρινων εκείνων εικόνων, 
αίτινες υπέρ τους εικοσιν αιώνας μείνασαι τεθαμμέναι ύπό χώμα βαθύ, άναβλέπουσι πάλιν έφ’ η
μών τού ήλιου τό φώς ; Τις δέν διατίθεται γλυκυθυμως προς τάς παρισταμένας εκεί σκηνάς τής 
τοΰ ανθρωπίνου βίου τελευτής, οποίας ή έλληνική τέχνη ύπό φαντασίας χαριέσσης όδηγουμένη 
καί θηρεύουσα και έν τοΐς τοΰ θανάτου λυπηροί; τό καλόν, άποφεύγουσα δε τό φρικώδες, έγί- 
νωσκε νά παράγη, συγκιρνώσα μέ τήν βαθεϊαν τής λύπης βαφήν τό χρώμα τής χάριτος ; Έν ώ 
αι έλληνικαί αρχαιότητες τοιαυτην έπι τής καρδίας ήμών εχουσι δυναμιν, άς μή άμφιβάλλωμεν, 
ott ή εθνωφελής τής αρχαιολογικής εταιρίας πρόθεσις θέλει γίνεσθαι είς τούς φίλους ήμών ομο
γενείς καθημέραν άσπαστοτέρα, προθυμοτέρα δε ή παρά τών εύπορων καί φιλόκαλων προς αυτήν 
συνδρομή.

Μ:$τά ταυτα έ y μα μ. ματ ευ; avzym τάοε'

Κ όριο:.

Τής εκθέσεως τών ενιαυσίων έργων τής εταιρίας προτάσσομεν τά περί τοΰ άριθμου τών εταί
ρων καί τά κατα τάς σύνδρομά; και τάς άλλας είσπράςεις, ϊνα γνωσθή άπό ποίων χρηματικών 
αφορμών έξετελέσθησαν ύπό τοΰ συμβουλίου τά ύστερον έκτεθησόμενα έργα.

Τή 8 ’Ιουνίου παρελθόντος έτους, οτε ή τελευταία λογοδοσία τοΰ συμβουλίου άνεγινώσκετο 
Ινώπιόν σας, εταίροι ,ήσαν έν τώ μητρωω τής εταιρίας εγγεγραμμένοι 903, είς τόν όποιον αριθ
μών περιελαμ.βάνοντο καί ολίγοι τινες δήμοι τοΰ βασιλείου καί ίεραί μοναί. Έχτοτε εντός τοΰ 
ενιαυσίου διαστήματος ένεγράφησαν άλλοι 27, καί ουτω ό αριθμός άνέβη είς 930. Άλλ’άφαι- 
ρουμένων 10 έκ τούτων, 8 μεν ώς άποβιωσάντων, έφ’ οσον δηλ. έφθασαν μέχρις ήμών ειδήσεις 
άποβιώσεων, 2 δέ ώς παραιτηθέντων, καθ’ ά αυτοί έξέφρασαν τοΰτο έπανειλημμένω; προς τόν κλη
τήρα τής εταιρίας, μένουσιν 920.

Έκ τούτων τών 920 συνδρομήν κατέβαλαν εντός τοΰ έτους μόνοι 172, καί δη 103 έκ τών 
190 τών κατοικοϋντων έν Άθήναις, 15 δέ έκ τών πολλών, τών έν ταϊς έπαρχίαι; τοΰ βασιλείου, 
54 δέ εκ τών πολύ πλειόνων, τών έν τώ έςωτερικώ, δηλ. τό 1/5 περίπου τοΰ όλου άριθμοΰ τών 
εγγεγραμμένων έπλήρωσαν συνδρομήν, καί κατά τούτο βαίνομεν ολίγον τι κάλλιον παρά περυ- 
σιν, ότε τό 1/7 περίπου είχεν πληρώσει. ’Αλλά τοΰτο τό κάλλιον δέν είναι τό καλόν όπερ επιθυ- 
μοΰμεν.

Αί είσποάξεις τοΰ έτους, άν καί οί πλεΐστοι τών εταίρων ές αδιαφορίας επίμεμπτου έμειναν 
όλω; ασυντελεΐς, συνεποσώθησαν όμως είς δρ. 25,130,80, διότι ήλθαν καί εφέτος ώς καί άλλα 
έτη έκ τής έλευθεριότητος τινώ* μείζονέ; τινες συνδρομαί ή έκτακτοι προσφοραΐ, καί τό σημαν- 
τικώτερον, είσέρρευσαν άφθονώιερα οί τόκοι καί τά μερίσματα άλλων τε κεφαλαίων καί ούχ ήκι
στα τών ύπό τής έπιτροπής τών φιλάρχαιων παραχωρηθέντων τή εταιρία, ών τό ιστορικόν γινώ- 
σκετε έκ τής περυ.σινής ήμών έντυπου λογοδοσίας.

ΙΙκντων τούτων τών εσόδων τάς λεπτομέρειας θέλει σάς εκθέσει ό ταμίας μετ’ ολίγον. Καί 6 
μεν κατάλογος πάντων τών πληρωσάντων συνδρομήν έν τώ ετει, ό προσηοτημενος εις τήν Ικθεσιν 
•τούτην, δεικνύει ποιοι τών εταίρων έδωκαν ποσά μειζονα τοΰ κατά τόν οργανισμόν έλαχίστου.
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Τώρα δέ εδώ έξαίρομευ μόνον τά ονόματα των προς τήν εταιρίαν έλευθεριωτέρων, των οόντων 
από 100 δρ. καί ανωτέρω.

Τω. Π. Λαδόπουλος έκ τών έν ’Αθήναις προσήνεγκεν 1000 δρ. όρίσας τον τόκου των νά γί- 
VYjTat χρήσις. Ίω. Κοντογιαννάκης εν Πετρουπόλει 1150 δρ. συνδρομήν δύο ετών. Πέτρος ‘Ρώ- 
μας έν Βιέννη δρ. 202, 60. Γ. Συμβουλίδης έν Πετρουπόλει προσήνεγκε προς τη έτησία αύτοΰ 
τριακονταδράχμω συνδρομή και 2 μετοχάς τού δανείου τών 6 εκατομμυρ'ων. Μ·χ. Σπάρταλης 
έν Λονδίνω δρ. 200. Έκ τών έν Καλκούττα ομογενών οί εξής Άμοιρος Π. Ζ , Άργέντης Λ. Α., 
Βαλεττας Ν. Ί., Βλαστός Θ. Α., Βοΰρος A. Ζ., Δεσύλλας *1., Καρυδιάς A. Ζ., Κουβελας Δ., Πε- 

, Πετροκόκχινος Στ. Ε., 'Ράλλης Α. Θ. έδωκαν άνά δρ. 116,30 έκαστος, συνδρομήν δύο έτών. 
Αύγουστής Κ. Άγέλ.αστος έν Λονδίνω δρ. 114. Κύριλλος πατριάρχης Ιεροσολύμων δρ. 100. 
Ιάκωβος 'Ράλλης έν Μεδιολάνω δρ. 100. Είναι δέ και δύο κοινά ήτοι σωματεία κατατακτέα έν 
τοΐς ελευθερίοις* τό ήμέτερον εθνικόν Πανεπιστήμιον διά 1000 δρ. καί 6 δήμος Έρμουπολιτών 
διά δρ. 400.

Έκ τών επιτρόπων τής εταιρίας οι εν τω ετει τούτω ένεργήσαντες προθύμως καί διά τούτο 
άξιοι τής ήμετέρας ευγνωμοσύνης είναι’ ο έν Καλκούττα τών ανατολικών Ινδιών αρχιμανδρί
της Γρηγόριος Τωαννίδης καί ο έν Πετρουπόλει ιατρός Γεώργ. Συμβουλίδης. Έτι δέ ό έν Ιίει- 
ραιεΐ Λουκάς 'Ράλλης, μέλος του συμβουλίου έπίτιμον, έξηκολούθησεν, ώς πριν, ένεργών αποτελε
σματικούς υπέρ τών συμφερόντων τής εταιρίας.

“Έργα αρχαιολογικά, εις ά τό πλεΐστον μέρος τών είσπραχθέντων έδαπανήθη, είναι 
τά εξής.

Α'. Ά v a α κ α φ α ί. Έγένοντο τρεις άνασκαφαί· δύο μικραί και όλιγοχρόνιοι, καί μία έπω- 
σούν μείζων καί Ιτι διαρκοΰσα.

Ή προτέρα τών μικρών άνασκαφών έγένετο ενταύθα έν τώ Δ', τμήματι τής πόλεως προς τή 
■δυτικομεσημβρινή γωνία τής Άττάλου στοάς, ήτοι έν τώ έρειπίω τής λεγομένης Πυργιωτίσσης· 
ήτο δέ κυρίως έξακολούθησις τής άπό πέρυσιν διακοπείσης άνακαθάρσεως καί εύθετήσεως τών 
ήδη πρότερον κατά τό πλεΐστον άνασκαφέντων τόπων. Αλλά καί πάλιν τό συμβούλων δεν έξε- 
τέλεσε παν ο,τι έσκόπει, τό μέν ένεκα προσωρινής ένδειας χρημάτων έν τω ταμείω, έπελθούσης 
περί τά τέλη τού Αύγούστου, τό δέ καί ένεκα άλλου εμποδίου. Τό έμπόδιον όμως τοΰτο ήτο, κα
θώς λέγει ή παροιμία, διά καλόν ταύτην τήν φοράν. Έμποδίσθησαν οΐ έργάται νά κινώνται έλευ- 
©έρως εις τον στενόχωρον εκείνον τόπον, καί διεκόπη τό έργον, tva παρασχεθή ή δέουσα ευκο
λία εις τήν τέλος πάντων οριστικήν αντιγραφήν καί άπεικόνισιν τών γνωστών έκείνων δύω ενεπί
γραφων τής Πυργιωτίσσης πλακών, ήν έξεπόνησεν 6 συνάδελφος ημών Π. Εύστρατιάδης καί πα- 
ρέδωκεν εις τήν σπουδήν τών αρχαιολόγων διά τού τελευταίου τής Αρχαιολογικής έφημερίδος 
τεύχους. “Όμως δέ, πρό τής διακοπής τών σκαφών καί εύθετήσεων, έν διαστήματι επτά περίπου 
εβδομάδων έγένετο ικανή έκεϊ εργασία· έφάνη γραμμή τις τοίχου πωρίνων λίθων προς τώ δλως 
γυμνωθέντι νοτίω προσώπω τοϋ μαρμαρίνου τετραγώνου κρηπιδώματος, περίβολόν τινα ίσως 
τεκμηριοΰσα αυτής τής στοάς ή άλλου παλαιοΟ κτιρίου, έξήχθησαν δχι όλίγαι έπιγραφαί έκ 
τού γόμου τού κρηπιδώματος, περιεφράχθη ό τόπος κάλλιον, γενομένης πρός τοΰτο χρήσεως τών 
μεγάλων άχρηστων λίθων τοϋ έρειπίου, διευθετήθησαν καταλλήλως έν τώ δυτικώς τής στοάς 
δι’ άνασκαφής κερδηθέντι δαπέδω βάθρα καί άλλα ογκώδη μάρμαρα ένεπίγραφα, ώστε νά είναι 
προσιτά τοΐς άρχαιολογοϋσι, άνιδρύθη επί τού έμβαδοΟ τής στοάς ορθόν τό αυτόθι πρό ετών ευρε- 
θέν μέγα χορηγικόν μνημεΐον του Φλάμμα, ύπεστηρίχθη τέλος μετάλλινες ράβδοις ή άνω φλιά 
τής θύρας του νοτιωτάτου δωματίου τής στοάς, χρήζουσα τοιαύτης έπιμελείας, ώς καί ή ετέρα 
τών παραστάδων τοϋ πλαγιόθεν μεγάλου θυρώματος. Μένουσι δ’ ετι έκεϊ έργανά γίνωσιν, ά. ή 
ολοτελής διάλυσις του μαρμαρίνου όγκώδρυς κρηπιδώματος, ίνα έξαχθώσι καί γνωσθώσι πάντες 
όί έν αύτω ενεπίγραφοι λίθοι, (οϊτινες έν μέρει είναι συμπληρωτικοί άλλων τοιούτων πρότερον 
αύτόθεν έξαχθέντων,) καί γίνη οΰτω δυνατή τέλος πάντων ή άρτιος έκδοσις μιας σημαντικής είς 
πολλά τεμάχια τεθραυσμένης στήλης εφηβικής, έν ·/) μνημονεύονται Σύλλεια, άγων είς τιμήν τοϋ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:14 EEST - 54.226.8.97



πορθητοΰ των ’Αθηνών Σύλλα τοΰ 'Ρωμαίου, (*) β'. να κατασχευασθή κλίμαξ άπό του θυριου τοΰ 
αυλόγυρου κατάγουσα εύχερώς τούς περιέργους εις την έσκαμμένην καί διηυθε,τημένην περιοχήν 
τής στοάς. Ούτω θά γίνη ό τόπος ουτος καλόν όρμητήριον, άφ’ οπού νά χωρήση περαιτέρω προς, 
βορράν ή άνασκαφή καί άναχάθαρσις των μεσαίων τής στοάς μερών, όταν ταΰτα, ώς έλπίζεται, 
προσεχώς μεταβώσιν Ιπό τής κυριότητος ιδιωτών είς την τοΰ δημοσίου. Ταΰτα τά έργα συνιστώ- 
μεν εις τό μέλλον συμβούλων. ΈδαπανήΘησαν δε είς την άνασκαφήν ταύτην καί διευθέτησιν 
δρ. 1464.

Ή δευτέρα των μικρών άνασκαφών έγένετο έν τώ τόπω, τω μεταξύ τοΰ ωδείου Ήρώδου καί 
του Θεάτρου τοΰ Διονυσιακού, προς τή μεσημβρινή προσάψει τοΰ τείχους τοΰ καλουμένου κοινώς 
Σερπεντζέ, ένθα έκεϊναι αι μεγάλαι αψίδες αί γεμισμέναι φαίνονται, καί αρχαιολόγοι τινες τήν 
ποτέ στοάν του βασιλέως Ευμενούς τοποθετοϋσιν. Έγένετο δε κατ’ άξίωσιν τοΰ υπουργείου τής 
παιδείας. Το ϋπουργεϊον δηλ. είχεν ήδη πρότερον επιχειρήσει δημοσία δαπάνη σκαφήν τινα προς 
τή δυτική γωνία τοΰ ωδείου, τό μέν ίνα άναδείξη κάλλιον την γωνίαν ταύτην, τό δέ καί ινα με- 
ταχειρισθή τά έκ τοϋ έργου χώματα προς ίσοπέδωσιν τής απέναντι δενδροφύτου πλατείας, καί 
άφοΰ έχώρησεν επί ποσόν καί άνέδειξεν άντηρίδας τινάς καλώς σωζομένας εκεί, έγραψε προς την 
εταιρίαν, άνατιθέμενον αυτή ιδίως τήν σκαφήν τοΰ τόπου τοΰ πέραν τής ανατολικής γωνίας του 
ωδείου, ένθα προ έξ ετών άνασκαφή τις υπό τής εταιρίας γενομενη προς τή βάσει τοΰ Σβοπεν- 
τζέ δέν είχε προχωρήσει πολύ και διεκόπη. Όθεν έπανελήφθη νυν τό Ιργον άπό τών μέσων το5 
’Απριλίου, καί γενομένης εργασίας μέχρι τής 20 Μα'ίου, άπεκομίσΟησαν μέτρα κυβικά χώματος 
του πρός τω τείχει 1527. Δεν έδειξε δε έπί μήκος μέτρων εννέα άπό δυσμών προς άνατολάς γυ- 
μνωθέν τό προ'σωπον τοΰ τείχους ούδέν περίεργον, είμή δτι εκλείπει ή. καλή: εκείνη αυτοΰ έξ. επίμε- 
λώς ειργασμένωνυμηττείων λίθων κάτω κρηπίς και προβαίνει εις μέσον άλλη χυδαιότερα οΐκοδο- 
μία εκ λίθων πωρίνων μετά άμμοκονίας καί που καί εντεθειμένων πλίνθων οπτών. ’Εκλείπουν δέ 
παρεμπρός πρός άνατολάς καί εκείνα τά ογκώδη τετράγωνα χτίσματα, τά δίκην αντηρίδων προε- 
ξέχοντα, περί ών έν τή λογοδοσία τοΰ έτους 1865 Ικάμαμεν λόγον, ότε ειχον φανή δύο τοιαΰτα· 
τώρα δέ Ιν μόνον έτι όμοιον έγυμνώθη ολόκληρον, άφοΰ είχε φανή ήδη πρότερον, καί πλέον ού 
εφ’ ικανά πρός άνατολάς μέτρα, δηλ. μέχρι περίπου τής 11 γεμισμένης άψίδος. Άλλως δέ εν 
τοϊς χώμασι φύρδην μίγδην ευρέθησάν τινα είργασμένωυ μαρμάρων θραύσματα όχι λόγου άξια, 
καί 2—3 κιονίσκοι επιτύμβιοι, άλλοθεν βεβαίως μετακομισθέντες ποτέ αύτόσε, άξιωτέρα δέ 
λόγου μία, άνωθεν πιθανώς έκ τής άκροπόλεως καταρριφθεϊσα πρόπαλαι, άναθημαπκή επιγραφή 
Βαχχίου τίνος, άναθέντος τι τή Άθηνα τή Όργάνη. ΈδαπανήΘησαν είς τό Ιργον τοδτο δραχ- 
μαί 839,85.

Ή δέ τρίτη άνασκαφή ή μείζων, ή καί διαρκοϋσα είσέτι, ήρξατο τή 25 Φεβρουάριου ένεστώ- 
τος έτους έν τώ έξω Κεραμεικώ, ή, επειδή τινες δεν νομίζουν ασφαλές τό όνομα τοΰτο διά τον 
τόπον όν νοοΰμεν, άς είπωμεν, πρόο δυσμάς τής πόλεως παρά τό έκκλησίδιον τής άγ. Τριάδος, 
ένθα προ ετών οκτώ ΐδιώταί τινες καί ή κυβέρνησις άνασκάψαντες μέρος τοΰ γνωστού τοϊς πάσι 
γηλόφου άνέδειξαν πολλά μνήματα άξια λόγου κατά χώραν ιδρυμένα καί Ιν γραμμή άπ’ ανατο
λών πρός δυσμάς, ού παραλλαττούση πολύ τής ευθείας. Εφέτος δέ πρώτην φοράν έπελήφθη καί 
ή εταιρία τοΰ εκεί έργου. Άφοΰ δηλαδή τό συμβούλων έπληροφορήθη, ότι ου μικρόν μέρος του 
γηλόφου, τοΰ υποτιθεμένου εύλόγως ότι καλύπτει όμοια άλλα μνήματα, περιήλθεν είς τήν κυριό
τητα τοΰ δημοσίου, έπεχείρησε τήν άνασκαφήν, έλπίζον, ότι καί οι άλλοι ιδιωτικοί αύτόθι τόποι 
ομοίως αγοραζόμενοι υπό τής κυβερνήσεως θά παρεΐχον εις τήν εταιρίαν τήν ευκολίαν τοϋ νά εξα
κολούθηση καί φέρη τώ χρόνιο είς τέλος τήν όλην άνασκαφήν. Τό πράγμα ήξιζε τον κόπον καί 
τήν δαπάνην. Νεκρόπολις, οια ούδαμοϋ τής Ελλάδος είναι γνωστή υπάρχουσα, ειχεν εκεί έν μέ- 
ρει ήδη πρότερον άναφανή, καί ελπίδες ήσαν μεγάλαι, ότι ήδύνατο ν’ άνευρεθή οδός τις εκεί που

(*) Περί τούτης τής ατήλης εδόθη πρό Ιτων ή ηρωτη ιίδησις εν τψ Φιλίστορι τομω Α', οελ. 49, Έως 
ώρ* συνή^Οησαν περί τά 300 αδτής κομμάτια καί άντίγράφηταν καί εμελετήΟησιν, Ιξ ών τά 50 περίπου είναι 
:έρ5οι τής τελευταίας άναοκα^ής, I* τής προσεχούς ίε περιδένονται καί «τ* ^ετι Απολείπονται προς άπαρτισμον 
:οΰ όλου.
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έρχοία, ή ή εις ’Ελευσίνα, η ή εις ’Ακαδημίαν άγουσα, έπομένως καί μνήματα δημοσία ιδρυμένα 
ύχό τών πάλαι ’Αθηναίων, δσα ό Παυσανίας καί άλλοι αρχαίοι άναφέρουσιν, οδτω δε καί τα τής 
Αθηναϊκής τοπογραφίας γενικώτερον νά οιαφωτιαθώσι. Καί λοιπδν πρώτον, άπδ τοϋ άνατολιχω- 
ίάτου έμφανοΰς άκρου τοϋ εκεί υδραγωγείου αρχής γενομένης, άνοίχθη εύρεϊα τάφρος προς νότον, 
παραμείβουσα την δυτικήν στοάν τοϋ έκκλησιδίου χαί φθάνουσα έως άντιχρύ περίπου τοΰ,γνωστοϋ 
μνήματος τόΰ ίππέως Δεξίλεω, εϊτα δέ άλλης αρχής γενομένης άπό τοϋ δυτιχωτάτου άκρου, τοϋ, 
γηλόφου εύρόνθη επί πλέον ή πρώην υπό τής Χυβερνήσεως άνοιχθεΐσα τάφρος, καί έχώρησε νϋν 
ή σκάφη προς άνατολάς καί πολύ επέκεινα τοϋ μνήματος τοϋ Δεξίλεω. Μετά ταΰτα άπεκομίσθη 
χαί δλόν τό προς βορράν τοΰ ήμίσεος τής άπ’ άνατολων προς δυσμάς τάφρου άπομένον τριγωνικόν 
μέρος τοΰ γηλόφου, τάς τελευταίας δέ ταότας ημέρας ευρύνεται έπ'ι πλέον ή μνησθεΐσα μεγάλη 
τάφρος, άποχομιζομενων χωμάτων έκ του οχθου αυτής τοϋ άριστεροϋ τοΐς προς άνατολάς χω- 
ρούσι, καθώς πρότερον εύρύνθη κατά τόν δεξιόν της όχθον, οτε, ώς εϊπομεν, έχώρησεν ή σκαφή 
καί επέκεινα τοΰ μνήματος τοϋ Δεξίλεω. Τούτων δέ ουτω γενομένων, μέρος σημαντικόν τοΰ όλου 
λόφου έξέλιπε, τά μνήματα τά ορθά έγιναν κατά τό πλειστον περίφαντα καί ή φυσιογνωμία, τών 
τόπων ίκανώς ήλλαξεν. Άπεκομίσθησαν δέ μέχρι τοϋδε χώματος κυβικά μέτρα 6855.

Όχι δέ άνευ λόγου οϋτω είς την σκαφήν έχώρησε τό συμβούλιον. Ότο δηλαδή περίεργον 
πρώτον νά μάθη, άν γραμμή τις μνημάτων υπάρχει άπό τοΰ Δεξίλεω μνήματος προς την ’Ακα
δημίαν, αλλά προς τοΰτο δέν έταμε την εύθυτάτην οδόν, διότι έμποδών ήτο τό έκκλησίδιον ή. 
καθαίρεσες τοΰ οποίου δέν Ικρίθη έγκαιρος έν αύτή τή άρχή τοΰ έργου, άλλ’ έν τώ τέλει, τής 
ανάγκης κελιυούσης, Είτα άφοϋ Ιν τή άνοιχθείση ωδε τάφρω, σποράδην μόνον καί όχι έν γραμμή 
ευρέ τινας τάφους καί κιονίσκους καί ανάγλυφα έκτετοπισμένα, ούδέν δέ σχεδόν κατά χώραν 
ίδρυμένον μνήμα, έκαμε την ρηθεισαν άπό δυσμών προς άνατολάς εύρυνσιν, ϊνα ίδη, άν σώζεται 
γραμμή μνημάτων μντικρύζουσα προς τά τοΰ Δεξίλεω καί λοιπά μ,έχρι τοΰ Χαρωνειού, τά ρηρία 
πάντα προ ετών άνακαλυφθέντα έβλεπαν προς βορράν. Ένταΰθα έπετόχομεν ικανώς τοΰ ζητού
μενου, διότι εύρέθησαν. τώ ό,ντι κατά χώραν καί όπωσοϋν έν γραμμή, άντικρύζοντα τοιφ προεε^ 
ρημένοις μνήματα έπτά, έξ ών τά πέντε καί άναγλύφοις κεκοσμημένα, έτι δέ καί δύο τριών βά
σεις μόνον, καί ουτω έγνώσθη, .cm είναι εδώ οδός, όχι μέν ισοπλατής πανταχοΰ καί κανονική, 
άλλ’ όμως οδός. Άν δέ είναι αύτη ή έπ’ Ελευσίνα ποτέ άγουσα ή άλλη τις μερική εντός τής 
νεκροπόλεως,βοαχεΐαν όπωσοϋν έχουσα τήν διεύθυνσιν, το.ϋτο εΐαέτι άδηλον, διότι να; μέν εύρέθη 
τις κατά τάς πρώτας εβδομάδας τής άνασκαφής έπιγραφή λέγουσα «όρος .τής ό.δοϋ τής ’Ελευ
σίνα δε», άλλα ούδέν αυτή ορίζει ακριβώς, διότι εύρέθη έκτετοπισμένη καί δή έν ,τώ ύδραγω- 
γείω, καί δέν ωφελεί πολύ τό δτι υποτίθεται ώς όχι πολύ μακράν τής αρχικής θέσεώς της εύ- 
ρεθεΐσα. Άπό δέ του Δεξίλεω μνήματος. πρ,ός άνατολάς καί τήν πόλιν εύρέθησαν ογκώδη τινά 
κρηπιδώματα μνημάτων κατεστραμμένων, βλεπόντων ποτέ πρός βορράν, άλλ’ άντιχρύ τούτων, 
ένθα τάς τελευταίας ταύτας ημέρας, ώς είπα, σκάπτομεν, ούδέν είσε.τι εύρέθη μνήμα., ουτ’ Ιν 
γραμμή ούτε άλλως. 'Γπό δέ τό τριγωνικόν πρόσβορρον μέρος φο.ϋ γηλόφου .άποκρμισθέντων 
τών χωμάτων εύρέθησαν, εκτός δύο κακώς έκτισμένων και άνευ θεμελίων οικοδομημάτων αγνώ
στου ήμϊν χρήσεως, τά όποια δ.ιελύ.σαμεν καί ,έξηφανίσαμεν, κρατήσαντες μόνον σημείωσιν τοΰ 
σχήματος καί τής θέσεώς των διά τό μέλλον έν χαιρώ εϋθέτω νά εκδοθή σχεδιογράφημα τής 
όλης άνασχαφής, εύρέθησι/ν, λέγω, όχι ολίγοι τάφοι καί κιονίσκοι καί μνήματά τινα μετ’ αναγλύ
φων έν μέρει είς τήν θέσιν των, κατά διαφόρους δέ διευθύνσεις, άλλα μάλλον σιςρδς; βορράν βλέ- 
ποντα. Τοσαϋτα γενικώς περί τών φανερωθεισών γραμμών μνημάτων ή τής αύτών έλλείψεως.

Νϋν δέ· συλλήβδην λέγομεν περί τοϋ ποσού καί ποιον πάντων τών ανεσκαμμένων μνημάτων καί 
τής αυτών όριζοντείο,υ θέσεώς, πρώτον δέ περί ταύτης. Τά πλεΐστα τών προ; βοβράν τής μεγά
λης τάφρου κατά χώραν ιδρυμένων ετι καί. νϋν είναι περίπου έπί τής επιφάνειας τοΰ ύδραγωγείου 
άλλ’ όχι πάντα, διότι είναι τινα καί χαμηλότερα, καί άγνοοϋμεν είσέτι πόσον βαθύτερον θά εύ- 
ρεθή τό φυσικόν έδαφος. Πάντα δέ τά μνήματα φαίνονται επί συμπεφορημένων χωμάτων ιδρυ
μένα καί πολλοί τάφοι ασημότεροι ή χεράμινοι ή λιθόκτιστοι εύρέθησαν ενιαχού άλλεπάλληλοι 
3ςατά διάφορα στρώματα γης (*). Τοΰτο δέ λέγοντες ψαύομεν μόνον άναγκαίως, άλλα δέν λύομεν 
(*) Λίαν έπιφανώς τοΰτοπαριτηρήθη έπί τών πρίνς άνατολάς τοΰ τον Διζίλτω μνήματος άγχωίίν χατις-ραμμίνων μνημάτων.
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ib άπό οκταετία; άλυτον ύπα τών άρχαιολόγων ζήτημα τοΰ πώς, πότε καί διά τί έσωρεύΟησαν 
τα χώματα ταΰτα τά κατά μέγα μέρος άμμώδη, καί παντοίοις θραύσμασιν κεράμου καί άλλης δ- 
λη; συμπεφυρμένα, καί έκάλυψαν μεν τά βχθύτερ&ν κείμενα καί μειζονα των μνημάτων, έχρησί- 
μευσαν δέ καί εις τόσα; μετά ταΰτα ενταφιάσει;. Το πιθανώτερον φαίνεται, ότι ή ένταΰθα συμ.
_ *___ ..... ...1 1 m λ1λ·ι evTsr/tucw^M ννι) λ^λμ Λν·η)ίΛΤ*Λ/ΐΛ^ ενό ιι; vnvv ..... .1..

μετά Χρ.
χρόνους του εκ τών τη; προτέρας άνασκαφής παλαιοτάτου τών μνημάτων, του τοΰ Δεξίλεω, όπερ 
ανέρχεται εις το 394 προ Χρ. έτος, πλησιάζουσι βεβαίως 2—3 τών νΰν άνακαλυφθέντων, τά δέ 
πλείονα τών λοιπών είναι τών Μακεδονικών χρόνων και ολίγα τινά τών 'Ρωμαϊκών. Το όλον δέ 
εν τη νΰν άνασκαφή ευρέθησαν, μνήματα μετ’ αναγλύφων κατά χώραν Ιδρυμένα 5, άλλα ανάγλυφα 
εχτετοπισμίνα πολύ ή ολίγον 5, στήλαι πλακωταί άπλούστεραι καί τεχνικώτεραι μείζονες καί 
Ιλάσσονες, κατά χώραν τε και έκτετοπισμέναι 28,βάθρα ενεπίγραφα 2, κιονίσκοι κατά χώραν τε καί 
έκτετοπισμένοι 29, εν δέ μνήμα άξιον λόγου Ιχει σχήμα εύμήκους £ια6δωτοΰ κίονος τής δωρίας 
τάξεως μέ κιονόέρανον άνω καί έπ’ αύτοϋ κολοβήν υδρίαν, ίδρυμένον δέ κατά χώραν επί στρογγυ
λής κομψής βζσεως. Κεφάλαιον αυτών 70.

Πάντα δέ ταΰτα τά μνήματα είναι, έκτος δύο μόνων, ενεπίγραφα. Αί επιγραφαί των παρου- 
οιάζουσιν ικανά τά περίεργα, ώς θέλει δειχθή δταν ποτέ έκδοθώσιν. (*)

Εκ τών αναγλύφων εν μέγα, άνεπίγραφον, Ιχον τρεις μορφά;, δυο γυναικών καί ενός πρεσβύ
του, Ιφάνη ει’ς τοΰ; πλείστους τών φοιτώντων εις την άνασκαφήν ώς το κάλλιστον κατά τέχνην, 
εν δεύτερα τάξει ετέθη το τής Ήγησοΰς άνάγλυφον, ή τό τής Μίκας καί τοΰ Δίωνος, διότι έδιχά- 
σθησαν αί γνώμαι τών κριτών, έν τρίτη και τέταρτη το τοΰ Λεσβίου Όνησίμου καί τά λοιπά, με
ταξύ των οποίων ομ.ως εν εύμέγεθες, τών ‘Ρωμαϊκών βεβαίως χρόνων τών μ. Χρ. το τής ’Αλεξάν
δρας, πιθανώς ίερείας τής Ίσιδος, εΐλκυσε πολλών την προσοχήν και ήρεσε καί υπέρ πάντα τά 
άλλα, διά τον επιδεικτικόν αύτοΰ ιματισμόν καί την σοβαράν στάσιν. Εύρέθη δέ τούτο αρκετά 
υψηλά έν τώ γηλόφω, εν μόλις μέτρον κάτωθεν τής επιφάνειας δυτικομεσημβρινώς τοΰ έκκλησι- 
δίου, άντικρύ τών ’Αγαθωνείων μνημάτων, έν τοΐς χώμασι τεθαμμένου καί άνευ τής βάσεώς του, 
κολοβόν δέ καί κατά το ήμισυ τοΰ πλάτους του, ένθα πιθανώτατα ήτο άναγεγλυμμένη ποτέ καί 
μορφή άνδρός, ή τοϋ συμβίου τής ίερείας, ώς τοΰτο είκάξομεν έκ τών όμοιων έν τή ‘Αδριανοδ 
στοά καί άλλαχοΰ διατηρουμένων αναγλύφων.

Σημειώσεως δέ άξιον κρίνομεν, ott τά τε ευτελή καί τά πολυτελή μνήματα είναι άναμίξ ιδρυ
μένα, καί δτι αί επιγραφαί των δηλοΰσι καί Αττικούς δημότας καί ισοτελείς μετοίκους καί ξέ
νους καί άπάτριδας κατά τό φαινόμενον,ώστε έντελή; ισοτιμία έβασίλευεν έν τήνεκροπόλει ταΰτη.

Ούδενός δέ έκ τής ιστορίας γνωστού ανθρώπου μνήμα εύρέθη. Ενός κωμωδιών ποιητοΰ, Εΰθίου 
όνομαζομένου, άνεύρομεν τό εγκωμιαστικόν έπίγραμμα, δν τών Μακεδονικών χρόνων, άλλα μόνον 
έξ αύτοϋ γνωστός ήμΐν 6 άνήρ έγένετο καί ούδαμόθεν άλλοθεν.

Άλλ’ ένω ταΰτα ούτως ενταύθα εχουσιν, έν άλλη θέσει, άπεχούση τής άγ. ΤριάΒος ώ; 300 βή- 
ματα προ; βο^ράν, έν ίδιωτικώ κτήματι εύρέθη μνήμα εν δημοσία ίορυμένον ποτέ, τό επί τών έν 
Κορίνθω πεσόντων Ιππέων έν ετει 394 προ Χρ. ό’περ είΒεν ό Παυσανίας επί τής όδοΰ τής εις’Α
καδημίαν καί αναφέρει. Άνεσώθη δέ τοΰτο υπό τής εταιρίας ευθύς κατά τάς πρώτας ημέρας των 
άνασχαφών, καί τό άναφέρομεν ένταΰθα όχι μόνον διότι τό άνεσωοεν ή εταιρία, άποζημιώσασα τό» 
κατέχοντα αυτό, άλλα καί διότι ήάνακάλυψίς του οφείλεται εις την άνασκαφήν ταύτην. "Αν αΰτη 
δέν έγίνετο, δέν θά έγίνετο καί συνομιλία τών γειτόνων τής άγ. Τριάδας μετά τοΰ άπομάχου 
φύλακος τής άνασκαφής περί τοιούτων πραγμάτων, ώς έγένετο όντως, καί ούτω εις τούτων λα
βών αφορμήν, ό κεραμεύς ό άνασκάψας αύτό προ 9 ετών έν τω κτήματί του, τό έδήλωσεν είς 
μέλη τοΰ συμβουλίου τής εταιρίας, ουτοι δέ τό άνεγνώρισαν πρώτοι. (**)

(*) ΑΙ πλεΐιται βΰτίν ήδη έξεδΐΟηστν έν τή Έιρημερ. ΦιλομτΟών κτϊ έν τω Bulletin de Γόοοίβ frangalse d’AtMnes, 
■λλ’ οχ» avvu τινών σφιλμάτιον. ΣνμπεριελήφΟηβιν δέ έν άμιροτέροι; τοϊ; περιοδικοί; κοι τινες έπιγο jtpat όχι έν tait-j τή 
θέτει εϋριόεΐααι, διότι ετυχον νά κϊ,νται προς τω έ/εΐ φολαιιιίιμ τοΰ άιτνμάχον, με^χομιοθ.ίτοι άλλοθεν ποΟεν.

(**) “Ιδε τήν Ιπιγρχγψ το a έκδΐδομίνην μικροί; γράμμτσιν έν Ι1*λιγγί»εί(α; «ρίλλιρ τής 7 Mipttav 1870. -,
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ϊΐρος τούΐοις λέγομεν, ότι είς ολον το ανασκαφέν εμβαδόν εδρέθησαν και τάφοι πολλοί άνευ τί
νος επιτύμβιου λίθου, ωσαύτως καί τινες πολυκόμματοι λάρνακες των κοινότατων και ακόσμητων, 
ετι δέ καί άγγεΐα πήλινα περιέχο,ντα όσια κεκαυμένα. Τινάς των απλών τάφων ήνο'.ξε τό συμβούλιου 
και είδεν, οτι cl νεκροί κείνται βλέποντες πρός πάντα άδιαφόρως τού έρίζοντος τα σημεία, ευρε δέ 
έντάοια κτερίσματα όχι πολύ σημαντικά πράγματα,χρυσά τινα κοσμήματα καί Χαρωνείους οβολούς 
Ινα χρυσοΰν καί δύο αργυρούς,καί αγγεία μικρά κοινά πή'.ινα ά σωλήνας όνομάζουσιν οί σκαφεϊς,καί 
ύάλινα μικρά βαλαντισειοή καί τάσια χαλκά, καίτινα σκεύη έφθαρμένα, ούδέν δε σχεδόν έζωγραφη- 
μένον άγγεΐον, άν καί θραύσματα τοιούτων πολλά καί καλά εν τοΐς χώμασιυ έσκορπισμένα εύρέθη- 
σαν. Καί έν γένει δέ τά ούτω σποράδην έν τοις χώμασιν εΰρεθέντα πράγματα ύπερτεροΰσι πολύ κατά 
την σπουδαιότητα τά εντός τών άλυμάντων τάφων. Μετά της δυνατής δέ έπιμελείας περισυνάγει 
ταΰτα τό συμβούλιου ώς λείψανα τού παλαιού βίου λίαν διδακτικά. Έχ τούτων τά περιεργότερα 
είναι· γύψιναι μητραι λύχνων καί αγγείων καί ειδωλίων, όποΐαι ίσως νύν πρώτον παρουσιάζονται, 
γύψινα μέρη άγαλμάτων φυσικού μεθέγσυς, οι ον βραχίονες, Ιχοντες εντός κατά μήκος οστά πρός 
συγκράτησή της γύψου, πή'-ιναι μητραι ειδωλίων καί μορφών, τμήμα οστέινου πινακιδίου μέ άνά- 
γλυπτου παράστασιν, δοχεΐον μικρόν πήλινον ιατρ'κοΰ διά τούς οφθαλμούς μέ έντυπον έπιγραφήν 
Μοσχί ωνος λύκιον, όποια δοχεία έν ’Ιταλία και άλλαχοΰ άλλοτε εύρέΟησαν, χρίσματα 
τοίχων ποικιλόχρωμα, ών τινα καί μ’ έγκεχαραγμένας άνθεμίω-ν γραμμάς (graffiti), μία «ψήφος 
δημοσία» χαλκή, καί είτι άλλο διαφεύγει ημών τώρα την προσοχήν τό δέ πολύ πλήθος τών πή
λινων λύχνων, τών ένεπιγράφιον λαβών αμφορέων, καί τών κωνικών εκείνων καί πυραμι
δοειδών καί άρτοειδών ή φακοειδών σωμάτων έπίτηδες άποσιωπώμεν, καί περ συνάγοντε; καί 
ταΰτα έπιμελώς, μάλιςςα τά τελευταία, διά τάς έπιγραφάς αυτών καί τά έντυπα σύμβολα, τά 
δυνάμενά ποτέ υά συντελέσωσιυ είς την οριστικήν των ερμηνείαν την έτι ζητουμένην. Πάντα δέ 
ταύτα τά άντικείμενα, αδιακρίτως καί έπι τών κατωτάτων καί έπί τών άνωτάτων στιβάδων τού 
χώματος ευρισκόμενα, είναι βεβαίως τών χρόνων τής πολνθειας καί ούδέ έν ίσως τών χριστιανι
κών. Ουτω καί τέσσαρα τμήματα άλλοίων ούχί νεκρικών επιγραφών εν τοίς χώμασιν εύρεθέντα, 
ούδέ αυτά χριστιανικούς μαρτυρούσι χρόνους, άλλά πολύ παλαιοτέρους.

Έν τή σοντόμω ταύτη εκθέσει βεβαίως τιυά τών ρητέων παρελείφθησαν,σιον τά περί τάφων τινών 
κτιστών ίδιοσχήμων, καί τά περί βόθρων τινών μεγάλων καί φρεάτων ή άναπνευστηρίων υπονόμου 
τίνος ά άνεφάνησαν κατά διάφορα μέρη τού άνασκαφέντος χώρου· άλλα δε πάλιν ίσως όχι το'σον 
αναγκαία έρρέθησαυ. Άλλά αίτούμευ διά ταύτα συγγνώμην, ώς καί διά τό τυχόν σκοτεινόν τής 
άφηγήσεως έν τισιν. Ό έπιμεμετρημένος ήμΐν χρόνος, συμπϊπτων μέ οΰτήν τών έργων την άκμήν, 
δέν επίτρεπε πλείονα διασκευήν τής ύλης, αί δέ πολλαί μερικότητες είς άς προσείχομεν άναγκαίως, 
μή τις ημάς διαφυγή, έμπόδιζαν την καθολικωτέραν Ιποψιν. Λέγοντες δέ τέλος την γενομένην 
δαπάνην τού έργου, οτι είναι έως σήμερον χιλ. 5324,10, καί έκφράζουτες την ελπίδα ημών, δτι 
καί άλλα άξια λόγου πράγματα Θ’ άνάκαλυφθώσιν αυτόθι, καί lit πλέον έν τή πρός την ’Ακαδη
μίαν γραμμή, άν υπό τής κυβερνήσεως άγορασθώσιν οί τόποι καί παραχωρηθώσι τή εταιρία είς 
άνασκαφήν, μεταβαίνομεν έπί τά άλλα έργα τού έτους τούτου.

Πρός πλουτισμόν τού Μουσείου τής εταιρίας τού έν τώ Βαρβακείω, ή μάλλον είπείν, τού έθνι- 
1 χοΟ τής Ελλάδος Μουσείου, τού όποιου, κατά τον διέποντα ημάς οργανισμόν, είναι κτήμα πάντα 
τά υπό τής εταιρίας όπωςδήποτε άποκτώμενα άρχαϊα, έγένοντο άγ ο ρ α ί έν τω έτει τούτω υπέρ 

' τάς πάντων τών προηγουμένων άπό τής συστάσεως τής έταιρίας ετών πλειότεραι καί ποικιλώτε- 
ραι. Άπεκτήθησαν αντί δραχμών 12065 πολλά καί παντοίας ύλης καί τέχνης άρχαϊα. Περί τής 
ειδικής αυτών ποιο’τητος δύσκολον μάς είναι νά λαλήσωμεν έν τή παρούσή ώρα. Τό καλλίτερον 
είναι άντί ν’ άκούωσιν οί εταίροι ένταϋθα άπαξ τού έτους έπεα πτερόεντα περί τών αρχαίων τής 
έταιρίας καί τής αξίας αυτών τής καλλιτεχνικής ή επιστημονικής, νά φοιτώσι συχνά είς τό έν 
τώ Βαρβακείω Μουσείον πρός επίσκεψιν αυτών τών ιδίων καί νά τέρπωνται καί διδάσκωνται ιδίαις 
αΐσθήσεσι καί άσφαλέστερον. Είναι δέ τό Μουσεΐον διά τε τούς εταίρους καί δί άπαν τό κοινόν 
τής πρωτευούσης ανοικτόν δίς τής έβδομάδος, δευτέραν καί τετάρτην (*),παρεχόμενων καί πασών 
τών ευκολιών είς την χρήσιν τών έν αύτω, συμφώνως πρός τά άναγεγραμμένα έν τώ έλευθερίω όρ-

(*) Τόν μεν χαρ.ΰια αχόχάς 2 — 4 ΰρ. μιχά μινημβρ, χο ίΐ θέρος άηλ 3—5.
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— 12 —
γανισμω της έταιρ(ας. Έπλουτίσθη δε τδ Μουσεϊον τούτο και διά δωρεών τινών, άς έκαμαν εις 
*ΰτό διάφοροι έν Άθήναις καί αλλού χατοικοΰντες ομογενείς καί αλλογενείς, ών τά ονόματα 0ά 
περιληφθώσιν είς την εκθεσιν ταύτην δταν τυπωθή, άνεγράφοντο 8έ μετ' ευγνωμοσύνης καί έν 
ταϊς μηνιαίαις δηλώσεσιν, άς τό γραφεΐον τής εταιρίας κατεχώριζεν έκάστοτε είς τάς έφημερίδας 
τής πρωτευούσης.

Είς Μουσειακά έργα, ήτοι συγχόλλησιν καί ΐδρυσιν χαΐ άλλας επιμελείας των αρχαίων 
τής εταιρίας, τών έν τω Βαρβακείω καί άλλαχοϋ τής πόλεως, έδαπανήθησαν έν τω ετει δρ. 395,45·

Είς έ π ι σ κ ε υ ά ς δέ έν τή Άττάλου στοά καί έν τή παρά την άγ. Τριάδα νεκροπόλει 
δρ. 247,40.

Ή σύνταξις τοΰ λεπτομερούς καταλόγου τών τής εταιρίας άρχαίων, όχι μόνον τών 
εν τω Βαρβακείω, άλλα και τών αλλαχού τής πόλεως έν διαφόροις περιοχαΐς κειμένων έξ ανάγ
κης πολλής, έπροχώρησεν έν τώ έτει τούτω μέχρι τού γενικού άρ. 5140. (*) Πέρυσιν 6 αριθμός 
ουτος ήτο 4700.

Ή βιβλιοθήκη τής εταιρίας ηύξησε κατά 21 βιβλία, ών 20 μίν έδωρήθησαν παρά διαφό
ρων ομογενών καί αλλογενών, εν δέ ήγοράσθη. ΓΙίναξ αυτών θά προσαρτηθή είς την εκθεσιν 
ταύτην.

Τής αρχαιολογικής εφημερίδος, τής ύπδ τής εταιρίας έκδιδομένης δαπάνη τής 
κυβερνήσεως, έξεδόθησαν έν τω Ιτει τούτω δυο τεύχη, θέλουσι δέ ακολουθεί έκδιδόμενα καί άλλα 
τάχιον ή βράδιον, ώς έκάστοτε οί όλιγοστοι συντάκται τών έν αυτή άρθρων εύκολύνονται. "Ινα δέ 
γίνη ποιχιλωτερα καί χαριεστέρα ή δημοσιευόμενη αρχαιολογική Ολη, χρεία είναι συμπράξεως 
πλειόνων, όπερ είς τον μέλλοντα χρόνον έλπίζεται, αίφνης δέ διά μαγικής ράβδου τής εταιρίας 
δέν κατορθοΰται, και πρέπει νά μάθωμεν νά μη ζητώμεν τά αδύνατα.

Ταϋτα είναι τά ένιαύσια έργα τοΰ συμβουλίου υμών.

(*) Μέχρι τής σήμερον, 27 ’Ιουλίου 1870, Ste άκτυποίίται το παρόν φάλλον ί όλο; αριθμός των καταλελεγμίνων Αρχαίων 
Ανεβη είς 5230, καί σΰγκειται έκ τών έξης ειδικών αριθμών. Λίθινων 1664, χαλκών 544, μολυδδίνων 460, σιδηρών 30, 
άογυρων 20, χρυσών 40, όστείνων 26, δαλίνων 79, διαφόρων Ανάμικτων όλων 61, πηλίνων Αγγείων 1230, πηλ 
σκευών 138, πηλ. τυίιων ήτοι μητρών 35, πηλ. μορφών 467, πηλ. λύχνων 268, nr\\. θραυσμάτων^! 06, πηλ. πυραμιδο- 
ειδών κα\ χωνοειδών 45,πηλ. φακοειδών καί άρτοειδών 13, λαβών αμφορέων Ινεπιγράφων 4. Ίστέον δε ότι αί λαβαί Αμφορέων 
ενεπίγραφοι συμποσοΰνται νϋν, άφοϋ τόσαι πολλαΐ συνεχομίσθησαν καί έκ της τελευταίας άνασκαφης της παρα την άγ. 
Τριάδα, περί τάς 7 χιλιάδας. Νομίσματα δέ δπάρχουσιν, άν και είσέτι όχι διατεταγμένα, χρυσά μεν 11, (τά πλιίστα 
Βυζαντινά) αργυρά δέ μετά καί τών έκ τοΰ κράματος potin ή billon περ’Γτά 500, χαλκά δέ περί τάς 9 χιλιάδας.

Τ. Γ. Τό όπίσω έν σελ. 9 μνημονευόμενου σχεδιογράφημ* ταχύτερου ή όσον ήλπίζαμεν κατα- 
σκευασθέν υπό τοΰ συναδέλφου ημών Τω. Παπαδάκη υπεβλήθη κατ' αύτάς είς τό Συμβούλιου* 
Όθεν δημοσιεύεται έν τέλει τού παρόντος φυλλαδίου, ινα οί φιλάρχαιοι βοηθεία αυτού έναργέ- 
στερον άντιληφθώσι τών κατά τήν άνασκαφήν. Σημειωτέου δέ, οτι έν αύτώ περιελήφθησαν καI 
τά μετά την 14’Ιουνίου έως σήμερον άναφανέντα μνήματα, ών φυσικώς ούδεμία ήδύνατο νά γίνη 
μνεία έν τή εκθέσει ημών.
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Μίτά ταϋτα ο ταμίας έξεΘηκετην κατάστασιν του ταμείο» της εταιρίας
1 11 Ο Λ 0>

Των εσόδων κα'ί εξόδων της έν ’Αθήναις A ρ’/αιοϊ,οματ,ς Εταιρίας κατά'Τό
ΕΣΟΔΑ Δραχ.

2933

’Από περίσσευμα εκ τοΟ απολογισμού τοΰ παρελθο'ντ. άρχαίολογικοϋ έτους 3971 
j μερίσματα της Α'. εξαμηνίας τοΟ 1809- επί των εις την Έθν. Τρά

πεζαν 8<και 10 μέτοχων της Εταιρίας καί τοΰ’Ιω. ‘Ρώμα 
πρόςδρ. 80 ; 60/q τοΐ; Ο/ο την μετοχήν Δρ. 1450,80] 

s » τής Β'. εξαμηνίας τοΰ 1869 επί των 8 καί 10
ωσαύτως μετοχών τής Εταιρίας καί τοΰ Ίω.
'Ρώμα προς δρ. 82 : 50/ο την μετοχήν. . » 1485,

j τόκους δρ αχ. 145,600 κεφάλαιον των 650 ομολογιών τοΰ ΈΘνΓ
χοϋ δανείου των 28,000,000 προς δρ. 224 έχάστη Si 
ήμερ. 110 ήτοι άπό Ιουνίου 25—15 8βρίου προς δρ.
41 ν 25/0 Ο/ο................................................... 5,005-

9 > εξαμηνιαίας δραχ. 179,480' ονομαστική άξια 641 βμο-/
λογιών έκ των ανωτέρω πρές 9 Ο/ο . . . 8,076)134 89

s » έτησίας δραχ. 1800 αξία τών 18 ομολογιών τοΰ Έθνι-ί
κοΰ δανείου τών 6,000,000 προς 6 0/θ· . . 108 )

του Ίωάννου Λαδσπούλου . .. . . .
αρχαιολογικών εφημερίδων .

1000
166

7810

29102

Λ.

42

80

22

9 προσφοράς 
.* πωλήσεις
9 συνδρομάς τών κατά τό αρχαιολογικόν τοΰτο έτος συνδραμόντων 

έταιρων, ών τινων ο αριθμός τά ονόματα, καί τό παρέκά- 
στου τουτων.καταβληΟέν δημοσιευθήσονται έν τή εκθέσει.

Τό ολον- Δραχ................

Έσοδα έν γένει ώς ανωτέρω ........ Δρ. 29,102,22
Έξοδα έν γίνει ώς ανωτέρω .... . . » 23,346,38

Περίσσευμα προσθετέσν είς την περιουσίαν τής εταιρίας a 5,755,84

Περιουσία της έν ’Αθήναις ’Αρχαιο^ο'/ικϊ}
Οικία έν Κηφισία, δωρηθεΐσα υπό τοΰ Κωνστ. Τωνίδου διά τοΰ άπό ’Ιανουάριου 1849 συμβόλαιό· 
Οίχία ή έρείπιον εν Άθήναις, άγορασθεΐσα υπό τής Εταιρίας χα'ριν άνασκαφών διά τοΰ άπό 27 
8 ’Οκτώ μέτοχός έπ’ όνόματι τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρίας εις την Εθνικήν Τρά- 
1 Μία χρεωστική τής Εθνικής .Τραπέζης άπό 11 ’Ιουλίου 1860 ύπ άριθ. 749 έκ προσφοράς 
20 Είκοσι όμολογιαι τοΰ εθνικού δανείου τών 6,000,000, έξ ών ή 1 έδωρήθη είς την Εταιρίαν 

Κουμανουδείου κληροδοτήματος, αί δέ 2 έδωρήθησαν τή Εταιρία τον παρελθόντα Φεβρουά- 
635 Έξακοσιαι τριάκοντα πέντε όμολογίαι του έθνικοΰ δανείου τών 28,000,000 έ* τών μετά

ύπολειφθεΐσαι ώς κεφάλαιον, άξια ονομαστική άνά δραχμάς 280 έκαστη...........................-
1?Μία χρεωστική τής Εθνικής Τραπέζης άπό 18 δβρι'συ 1869 ύπ’ άριθ. 933* διά τής οποίας συ-

κεφάλαιον άθιχτον καί άνέπαφον έκ δραχ. 150,461 ποσόν......................................................
4~Μία χρεωστική τής ’Εθνικής Τραπέζης άπό 18 8βρίου1869 ύπ' άριθ. 932, διά τής οποίας 
' γυρωθεισών 9 ομολογιών εκ τών 650, άξια ονομαστική άνά δραχμάς 280 έκαστη .

1 Μία χρεωστική τής ’Εθνικής Τραπέζης άπό 18 ’Απριλίου 1870 ύπ’ άριθ. 1237, διά τής δ· 
πριλίου 1870 έξαργυρωθεισών 6 ομολογιών έκτων 641, αξία ονομαστική άνά δραχμάς 280 

Ιίερίσσευμα έκ τοΰ παρόντος άπολογισμοΰ,. ώς άνωτέρω? είς μετρητά έν τώ ταμείω ευρισκόμενα-

Έν Άθήναις, τήν 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. 

Ταμίας τής έν Άθήναις

*»
> 

fe
gg
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Ιγονσαν ώς εςί5ζ.
ΓΙΣΜΟΣ

λϊίγον άρχ,αιοΐογιών έτος άκο τον Ιούνιον τον 1869 Ιως τον ’Ιούνιον 1870.
ΕΞΟΔΑ

Εις ■ άνασκαφάς έν τώ Ιξω Κεραμειχώ έν άγια Τριάδι καί Πυρ

> έν τή Εύμενείω Στορί .

> αγοράς άρχαίων
» προμήθειαν διαφόρων πραγμάτων .
9 δαπανηματα διάφορα ....
9 τ υ πωτ ι κάχαΐ δε τικά. . ....
s δαπανήματα γραφείου,
s s μουσείου. . . .
» μισθοδοσίας υπαλλήλων τής Εταιρίας.

λογικού Ιτους.

A.J

ι
)
ί 7596 90

12065 —

1000
j
1

969 13
175 75
231 —-
340 60
968 —

. 5755 84

Τδ δλον Δρ 29102 22

Εταιρίας κτηματική και χρηματική.
-γραφικού έγγραφου τού συμβολαιογράφου 'Αθηνών Κοκίδου και εκτιμηθεϊσα διά dp. 4,000
7βρίου 1851 έγγραφου τοϋ είρημένου συμβολαιογράφου ....... 9 11,000
πεζαν άνά 8ρ. 2100 έκαστη............................................. ...... .....................................  9 16 800

_ .r r ι Ν f ί » . ■ . . . .

τοΰ Ίωάννου Λαδοπούλου είς την ’Αρχαιολογικήν Εταιρίαν ... ... 9 1,000
υπό τοΰ έν Φ.λιππουπόλει Τζάτξη, αί 17 ήγοράσθησαν ύπό τής Εταιρίας διά του 
ριον υπό τοΰ έν Πετρουπόλει Γ. Συμβουλίδου, ονομαστική άξια άνά δρ.100 έκάς-η 9 2,000
τάς δύο κληρώσεις τής 15 8βρίου 1869, καί 15 ’Απριλίου 1870 άπό τάς 650
········................................................... ............................... ...... . 9 177,800
•νωλοκληρώθη τδ ύπό τής επιτροπής τών Φιλάρχαιων δωρηθέν τή Εταιρία ώς
• · .............................................................................. ........ . . 9 4,861
έκεφαλαιοποιήθησαν τα ποσά τών κατά τήνκλήρωσιν τής 15 δβρίου 1869 έξαρ-
• · > · · · ^ ............................................................ . . . .9 2,520
ποιας έκεφαλαιοποιήθησαν ωσαύτως τά ποσά τών κατά την κλήρωσιν τής 15 'Α-
έχάστη ..................................................................................·....................................... s 1,680
....................................................................................... . . . . .9 5,755,84

Ίο δλον . . Δρ. 227,416^84
14 'Ιουνίου 1870.
ΚΑΡΑΜ4ΝΟΣ.
’Αρχαιολογικής Εταιρίας.
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Μετά τήν ανάγνωσή του απολογισμού έξελέχθη επ.τροπή τριμελής, συγκείμενη Ικ τών'κ*. 
θωμοί Καβάκου, Νιχολ. ΣταΟοπουλου καί Κυρ. Μυλωνά, ?να εξελέγξα) τα εν αυτω και άποφήνη 
εν τή προσενεί συνελεόσει τήυ γνώμην της. ,

χ~ δε 21 ’Ιουνίου 1870, ήμερα Κυριακή, ωρα 9 πρ. μεσημβρ. συνελθοντωυ παλιυ εν τώπα- 
νεπιστημίω εταίρων είχοσιοκτώ, ό κ. Νίκολ. ΣταΘόπουλος, εισηγητής τής εξελεγκτικής επιτρο
πής άνεγνω την εξής ΙκΘεσιν.

'■ ΈκΘεσις της εξελεγκτικής επιτροπές της ’Αρχαιολογικής Εταιρίας 
έπ'ι της ^ιαχειρισεως τοϋ διοικητικού αύτης συμβουλίου 

άττο Ιούνιον 18ί>9— Ιούνιον 4870.
Κ υ ρ. ι ο ι, . « ♦ °

Ή κατά τήν παρελθοϋδαν Συνέλευσιί» εκλέχθεΐσα παρ’υμών έπιτροπή, προς έξέλεγξιν των λο-, 
γαριασμών τοϋ παρελθόντος αρχαιολογικού έτους μεταβδσα εις την οικίαν τοΰ ταμίου τής Εται
ρίας, καί λαβοΰσα ύπ’ οψιν Ίον παρ’ αυτοΰ συνταχθέντα καί έυ τή Συνελεόσει παρουσιασθέντα απο
λογισμόν τή; διαχειρίσεως τοϋ διοικητικού συμβουλίου από ’Ιούνιον τοΰ 1869 μέχρι ’Ιουνίου ε. 
ε. επεξειργάσθη αυτόν δεόντως, παράβαλοΰσα 4ά έν α'ότώ εκτιθέμενα εσώδα καί έξοδα με τα στε
λέχη των έκδοθέντων διπλοτύπων, τα εντάλματα τής πληρωμής, τα διάφορα βιβλία καί τα δι- 
καιοΧογητικά έγγραφα, ευρεν αυτά εντελώς ακριβή καί καλώς εχοντα, το δέ αποτέλεσμα των 
έρευνών της υποβάλλει τή Συνελεόσει· καί

Α\ Έσοδα.

Τά τής έταιρίας έσοδα κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα άνέρχονται είς δραχ. 29,102:22 ήτοί-
’Από περίσσευμα τοϋ παρελθόντος έτους δρ......................................................... 3971:42
Άπό μερίσματα τής Α'. εξαμηνίας τοϋ 1869 δρ. · · · ·  ....................... 1450:80
‘Ομοίως Β\ εξαμηνίας τοΰ 1869 δρ............................................. 1485:00
Άπό τόκους τών 650 ομολογιών τοϋ εθνικού δανείου των 28 έκατομ. δι’^110) 5005-00

ημέρας δρ. ···♦··.................................... f........................*Α ’ * * * \
Άπό τόκους τοϋ ανωτέρω έθνικοϋ δανείου 641 ομολογιών δι’ εξ μήνας δρ. 8076:00
Άπό ετήσιον τόκον 18 ομολογιών τοϋ έθνικοϋ δανείου τών 6 έκατομ. δρ. 108:00
Άπό προσφοράν Ίωάννου Λαδοπο όλου δρ. ........................................................ 4000:00
Άπό πώλησιν Αρχαιολογικής Έφημερίδος δρ. ·......................... - . . . 166:00
Άπό συνδρβμάς εταίρων δρ. ...................................................................................... 7840:00

, , , , . , . Τό όλον δραχ. · · · 29,102:22
Διά δε την εξσπραξιν τών εσόδων-τούτων έξεδόθησαν αΐ κανονισμεναι άποδείξεις,. άποκοπεΐσαι 

εκ τοΰ ώρισμένου βιβλίου τών, διπλοτύπων.
Β'. Έ ξ ο δ α.

Τά δε πραγματοποιηθέντα καθ’ όλον τό λήξαν αρχαιολογικόν έτος έξοδα
ανέρχονται εις δραχ. ■ · · ............................................................. ......................... 23,346:38 ήτοι

Εις άνασκαφάς δρ. <·'·'······· ................................................... 7596:90
Εις αγοράν αρχαιοτήτων δρ. · ·■· · ...................................  · · · · * · 12065:00
^Προμήθειαν διαφόρων πραγμάτων δρ’. · '· · · ·' · · " " ’ * ’ " * 1000:00
Διάφορα δαπανήματα δρ. ..... . . ........... 969:13
Τυπωτικά καί δετικά δρ. · ν ·*···'····’ .................................... 175:75
Δαπάναι γραφείου δρ.  .................... ..... · · · · *  ............................... 231:00
Δαπάναι μουσείου δρ. * · · * · · ’ · '· · ·’·’·* · · · · · ■ . 340 60γ
Μισθοδοσίαι υπαλλήλων δρ_. · '· ·*···*· · · .·'··· · ·' ■ · · · 968:00

• · Τό όλον δραχ. · . α 23,346:38
"Ωστε τό μένον περίσσευμα είναι δραχ......................................................... 5755:84
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ΓΗ επιτροπή σας, Κύριοι, φρονεί, δτι οφείλει να έπαινέσν] δημοσίως την αύστηράν οικονομίαν, ήν 

παρετήρησεν εις δλα τά μέρη τής υπό έξέλεγξιν διαχειρίσεως τού διοικητικού συμβούλιου, καί V 
ανακοίνωσή εις τα με'λη τής Συνελεύσεως την εύχαρίστησίν της τήν οποίαν ήσθάνθη βλέπουσα, 
δτι καθ’ δλον τδ έτος τούτο, καθ’ δ ένηργήθησαν πλεισται οσαι έργασίαι προς άν'άπτυξιν τής 'Έται-1 
ρίας, αί δαπάναι της δεν είναι υπέρογκοι, τούτα δέ μαρτυρούσι οτ.Γτέ κληθεν παρ’ υμών εις την 
διοίκησιν των πραγμάτων τής 'Εταιρίας συμβούλιον ειργάσθη μετά ζήλου καί έπιμελείας, ή δέ. 
διαχείρισίς του υπήρξε κατά πάντα συνετή καί συμφέρουσα τή Εταιρία- . : ·

Οί δέ τίτλοι, τής τε κινητής και ακινήτου περιουσίας τής Έταιρίας.έπιδειχθέντες ήμΐν και έξε- 
ταοΟέντες εύρέθησαν ανελλιπείς,, ως καί τά εις μετρητά, παρουσιασθέντα καί μεχρηθέντα παρ’ήμών.

Έν Άθήναις, την 19 'Ιουνίου 1870.

'.‘1 Ή έξελεγκτική επιτροπή

Θ.'Κ. ΚΑΒΑΚΟΣ. *
Κ. Δ.'ΜΥΑΩΝΑ’Σ.*
Ν. ΣΤΑΘΟΠΟΓΑΟΣ.’

Μετά ταύτα προσεχάλεσεν ο Πρόεδρος τους εταίρους υά προβώσιν είς τήν' έκλογήν τού νέου 
συμβουλίου διά δόό ψηφοφοριών, ώς ορίζει ο οργανισμός, προειπών, δτι ο μέ/ρι τοΰδε ταμίας 
τής Εταιρίας κ. Γεώργ. Καραμάνος ένεκα γήρως και άσθενείας παρητήσάτο τδ καθήκον τούτο 
ήδη άπδ τοΟ Σεπτεμβρίου εν'τώ σύμβουλίω, άλλ’ ένέμεινεν δμωί έκτέλών τα έργα τού ταμίου 
μέχρι τοθδε· νά λαβωσί λοιιίόν υπ" όψιν ταύτην τήν παραίτησιν οί εταϊροί έν τή μελλουση ψη- 
φηφορία. Ενταύθα ή Συνέλευσις’κατά πρότασιν τοΟ κ. Θ.Καβάκού παρέδεχθη όμοθυμως,νά έχφρα- 
σθή τωάποσυρομένω ταμία κ. Τ. Καραμάνω ή ευχαριστία τής Συνέλευσέως έπί τή καλή εκπληρώσει 
των έργων του'κατά πο'λλα συνεχή Ιτη. Ειτα εγένοντο αί προς εκλογή/ τού "νέου συμβουλίου 
δύο ψηφηφορίαι καί άπέδείχθησαν. ......

Πρόεδρος ΦΙλΙΠΠΟΣ ΙΩANNOY
’Αντιπρόεδρος ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΙΝΤΙΚΑΗΣ 
Γραμματέΰς ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ 
Ταμίας II. Ε. ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλη δέ τοΟ Συμβουλίου,

Π. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ 
Λ. ΚΑΦΤΑΝΤΖΟΓΑΟΥΣ 
ΙΩ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
ΕΥΘ. ΚΑΣΤΟΡΧΗΣ 
ΙΩ. ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ

δία ψήφων
3 3
i * '* *
3 5

S
3
a"
X

i
3

3‘

a’
a

26
23
27
16

25
25
25
20
20

Καί ου;ω διέλύθη ή Συνέλευσις περί ώραν 10 1/2 πρό μεσημβρίαν.

a a ϋ
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Τα εντός του έτους καταβαλοντα την συνδρομήν των μΙ\η της 'Εταιρίας.
("Οσων ονομάτων πρόκειται αστερίσκος, αυτοί πρός τή ετήσια και καθυστεροΟσαν συνδρομήν 

κατέβαλαν, ή την τοϋ προσεχούς έτους.)

ΕΝ ΑΘΗΝΑίΣ.
Τδ ’Εθνικόν Πανεπιστήμιου · · · 
JΑγγελόπουλος Ίω. ......
Άναγνωστάκης Α. ·*-··-* · 
Άνδρόπουλος Στ. ·.· « « * ·

Δρ.
3
3

1000
16

3

Κωστο'πουλρς ΆΟ. Γ. · · · 
Λαδόπουλος Ίω. Π. (τον 

προσφοράς χιλιοδράχμου). 
Λαζαρίδης Θεμ. * * . * ·

το'κον
Δρ.

3

15

25
» 3 Λάκων Β........................... 3 15

Άντωνιάδης. Γ. Έμ. ..... » 3 Λάμπρος Π..................... 3 3
Άφεντάκης Γ............................... 3 3 Μάμουκας Ά. > * « · 3 3

3 Χ> Μαντζαβΐνος Γ. · · ♦ · 3 3
JBergmann Rich. » * »· · · »

*■’ ' X
3 2ο Μαυροκορδάτος Δ. Σ. * · 3 3
3 15 Μελάς Λέων .................... 3 3

Βιώνης Γ. · · · * · · ». · 3 3 Μεναρτζής Ίω. .... 3 3
Βλάχος Άγ. · · /f · * · » · 3 3 Μερκάτης Α................................................ 3 25

3 25 Merlin L..................................................... 3 25
3 15 * Μεσσηνέζης Ίω. * · « 3 30
3 .3 Μιστριώτης Γ. · · · · 3 20
3 3 Μυλωνάς Κυρ. .... 3 15

Gurlitt VV......................................................................... 3 35 Μωραιτίυης Άριστ. · ·, 3 3

Δαμασκηνός Ν. ...... · 3 15 Νέγρης Θ. · ......... · 3 3

3 25 Νέγρης Ν. ..... 3 8

3 15 Νικήτας Ίω........................................... χ> 3

Διομήδης Κυριάκος Ν. « » · * 

Δοκός Γκ. ..··.·.··
3 3 * Νικόδημος Κ. · » · .· 3 30
3 3 Νικολαίδης Γ. ... . 3 15
3 3 Οικονόμος Σοφ. Κ. · · · 3 3

Δρόσης Λέων.................................... 3 20 Όρφανίδης Δ. < · · · 3 3

Εύστρατιάδης Π. ...................... 3 15 Πανταζίδης Ίω. · · · 3 3

3 25 Παπαδάχης Ίω. Γ. · · ·. 3 3

Θεοδωράκης Θ. * · · · * * · 
Ίωάννου Φίλιππος ......

3 15 Παππαδόπουλος Γρ. Γ. · 3 3
3 25 Παππαρ^ηγόπουλος Κ. · 3 3

Καβάκος Θ. ...··.· . 3 15 ΙΙαππαρρηγόπουλος Π. 3 3

ΚαλαποΘάκης Μ........................... 3 3 Παππαχρήστου Στυλ. · · 3 3

Καλλιγάς Π. ..····· . 3 3 * Πάππος Δ..................... 8 30
Καραμάνος Γ. Μ. ·>·«.· · 3 3 Περβάνογλους Ίω. · · · 3 15
Καραμάνος Μ» ....... 3 3 ίίορφυρο'πουλος Κ. · · · 8 3

Καστόρχης Ευθ................................... 3 3 Πρετεντερης X. · · · · 3 3

Καφταντζόγλους Α............................ 3 3 Ί?ενιερης Μ............................ 3 3

Koehler Ulr. ···*·»·· 3 20 Φομπότης Π. πρεσβυτερος 3 3

Κοκίδης Δ. Κ.......................................... 3 15 ΙΡώσης Ζήκος .... 3 20

3 3 Σαρίπολος Ν............................. 3 15
Κολιάτσος Σωκρ. ’Αρχιμανδρίτης * 

Κολοκοτρώνης Π. Θ............................

3 3 *Σκουζ1ς Γ............................ 3 3

3 3 Σμιτ Ίουλ. ..... 3 3

3 3 ΣουρμεληςΔ. ..... 3 3

Κοντόσταβλος Άλ. Ά. · · · ·

3 3 ΣοΟτσος ’Αλ. Γ......................... 3 20

3 3 * Σταθόπουλος Ν. · * · 3 30
3 3 Σωτηριάδης Ίω. . · . 3 20

Κουμανούδης Στ. Άθ. .... 3 3 Ταμπακόπουλος Τρ, . . 3 15
Κωνσταντίνου Γ................................... 3 3 Τουφεκτσής Σπ. .... 3 3

3 3 Φιλαδελφεύς Θ. X. Ν. · 3 3
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Φιλαδελφεύς'Χ. Ν. ■· ·...·. Δρ. 15
ΦιλιππίδηςΓ. · · ...............................fl s
Φίλων I Ψίλωνος ».··■.·» a
Φιντικλής Σπ. ···*·♦·» β

Φυτάλης Γ...................................... β a
Φυτάλης Ίω.....................................  »
ΧατζήΙΙέτρου Γιαννάκης(το μέρισμα 

μιας μετοχής τής Έθν. Τραπέζ )
* Χρηστίδης Δ................................. » 30
Χρυσίδης Γ. ·····«· · » 15
Wilberg Κ......................................β »
Zillcr Ε...........................................a »

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ.
Ό δήμος Πειραιώς..................... c 50
Άντωνιάδης ’Αντ. I............................  15
Μουτσόπουλος Γρ........................... ϊ β

‘Ράλλης Λ. *...................................  s
Σερμπος Στ. Ί.................................s β

ΕΝ ΕΡΜΟΥΠΟΑΕΙ.
Ό Δήμος Έρμουπολιτών * · · « a 400 
’Αλέξανδρος ’Αρχιεπίσκοπος · · a 15
Βαοιαδάκης Δ................................ ...... β

ΕΝ ΑΝΔΡΩ
Μονή Παναχράντου.....................a 20

β Ζωοδόχου Πηγή; · · · · » »
ΕΝ ΝΑΥΠΑΙΩ.

* Δανιήλ ’Αρχιεπίσκοπος · . « a 30
ΕΝ ΠΑΤΡΑ ΙΣ.

Κύριλλος ’Αρχιεπίσκοπος · · · » 75
ΕΝ ΤΡΙΠΟΛΕΙ.

Φατσεας Άντ. ··-··.. a 75 
ΕΝ ΚΑΑΑΜΑΙΣ.

Στρατηγόπουλος Νικήτ. Α. · · · β 20
ΕΝ ΓΩ ΕΞΩΤΕΡΙ ΚΩ.

ΕΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩ.
Τάλλης Ίάκ...............................» 100

ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ.
’Αγέλαστος Αύγ. Κ. ..... » Ή 4
Σπάρταλης Μ...............................» 200

ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ.
ΙΙερβάνογλους Π. · · · V . . s 45
'Ρώμας Πέτρ................................ » 202;00

ΕΝ ΜΟΝΑΧΩ.
* Καλλίνικος Σταματιάδης’Αρχιμαν. a 70

ΕΝ ΠΕΤΡ0Υ110ΑΕΙ.
Κοντογιαννάκης Ίω. ..... 
Δεστούνης Γαβρ................................

B 1150
B 40

Nauck Auguste · · , · . ··.■ . . B 35
De Lugebil Charles.................... a a
Voinof P, ........ . a 30
Καράλης ΣτΙφ. . . . ... . B 35

Δρ. 30
a . . . IX

Συμβουλιδης Γ. · .......................... a ’ ■ ■ B.

(ετι δέ και τό μέρισμα δύο μ,ετοχών 
τουΈΟν. δανείου τών6,000,000) 

ΕΝ ΒΩΛΩ.
Γυαλόπουλος Δ. ......................... a 15

ΕΝ ΒΕΡΑΤΙΩ.
Άνθιμος, ’Αρχιεπίσκοπος · · · a 20

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΕΙ.
Κύριλλος, πατριάρχης Ίεροσολύμ. a 100

ΕΝ ΒΟΥΚΟΥΓΕΣΤΙΩ.
Κατελοϋζος Γ................................... s 25

ΕΝ ΙΒΡΑΙΛΑ.
Κούμανης Άθ. 20

ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ.
Κοσονής Μ.................................... a 23
Έκ Σμύρνης έτι έστάλησαν ύπδ του 

επιτρόπου τής Εταιρίας Κ. Εαν- 
θοπούλου συνδρομαί εταίρων τι- 
νών (ών τά ονόματα μετά καί άλ
λων αύτόθεν έγράφησαν ήδη εν τή 
περυσtvfj λογοδοσία μετά των ει
δικών ποσών) .............................. β 132; 80

ΕΝ ΣΑΜΩι.
Πανδούρης Ίω.........................................  15

ΕΝ ΑΙΓΠΙΤΩι.
Κωστής Άλ. Ν................................» 15

ΕΝ ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 
ΙΝΔΙΩΝ.

* Άμοιρος Π. Ζ..................................   110:30
Άργέντης Ζ. Α................................» 58:60
* Άργέντης Λ. Α..................... β 116:30
* Άργέντης Γ.....................................s 57.70
* Βαλέτας Ν. I............................... a 116:30
* Βαλέτας Παύλος · ..... » 58.15
* Βλαστός Θ. ....... » 58:15
* Βλαστός Θ. Α. · · · · » * s 116:30
* Βουρος Άντ. Ζ...........................s 116:30
* Δεσύλας Ίω........................................  116:30
* Δημητριάδης Κ. Ε...........................β 58:15
* Ίωαννίδης Γρ. άρχιμανδρ. · · β 58:15
* Καρύδας A. Ζ. .·....» 116:30
* Ιίουβελάς Δημ. ...... » 116:30
* Κουβελας Άντ.......................... » 58:15
* Λαμπρινούδης Κωνστ. Ε. · · β 58:15
Μανέτας Ίω. Κ. · · · · · · β 29:30
Μαργαρίτης Άντ. 1. · - - · a 29:30
Μενέλαος Κ. ν..........................a 57:70
Νεγρεπόντης I. ..... . a 57:70 
Νεγρεπόντης Ζ. Α..................... a 58:60
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* Πέτροκόκκινος Στ. Ε.
* Ιίολυχρονόπσυλος Γ. Λ.
* 'Ράλλης Α. Θ. · * · . 
Τίζος Γ. Α. ν . . . . 
Σκυλίτσης Λ. I. · . - ·

Δ?·
s
9

)
9

■116:30
58:15

116:30
58:60
20:30

* Σόψωμος Θ· · ·
* Χρύσανθος Ζ. Δ. 
Έυχας Σταμ. · · 
While Thomas ·

Δρ.
»
»
s

87:1ο
58:15
58:60’
29:30

Δωρ·/)Γαι βιβλίων χα/ τά βιβλία αυτά.
Ή ’Αρχαιολογική Εταιρία τού Βερολίνου, το 29°’ Programm zum Winckelmanns Fest.
Ή έν Κοπεγχάγη Εταιρία των αρχαιολόγων τής "Αρκτου, τα Γαλλιστί ύπομνήματα αυτής,- 

τής νέας σειράς τοΰ 1867, εις8,ν, καί τα Δανιστι χρονικά αυτής του έτους. 1867—1868, ώσαύ-3 οΟΊ 1 3τω; εις ο . . .
Ίί Commission Imperiale Arclidologique de Petersbourg, ένα τόμον των αυτής Comptes rendus 

τοΰ έτους 1867 εις 4ον μετά πίνακος είς <ρυλ.
Τό έν Γευεύτι Inslitul National τά υπομνήματα αοτοΟ, τόμον 12ον τοΰ έτους 1867—68 είς' 

40ν καί τό Bulletin· αύτσΰ τοΰ έτους 1869 εις 8ι9ν.
Ό έν Βερολίνω li. Curtius τούς άρ. 7 καί 8 των Berichle der archaeol. Gcsellschaft zu Berlin 

τοΰ έτους 1869.
Ό έκ Βερολίνου Dr Forster, πραγματείαν περί ενός κατόπτρου Ιχοντος παράστασιν γάμου Διος 

καί ΤΙρας.
Ό έν Κοπεγχάγη C. Engelhard, τήν ύπ’ αΰτοΰ περιγραφήν τοΰ έν Κοπεγχάγη Μουσείου των 

αρχαιοτήτων τής Άρκτου Γαλλιστί, καί εν φυλλάδιον Δανιστι lldsigt over Museet etc. εις 80V.
Ό έν Νεαπόλει D. Bonghi, l’ordine cqucstre di San Marino,είς φυλ. di un graffito suli’avorio, 

είς ουλ. la figulina di Gastclli, είς ουλ. έτι εν φυλλάδιον τοΰ , περιοδικού Province Napoiilane;
είς 8°\

ο έν Foggia A. Lombardi, discorso agrario, Foggia, 1869 είς 8°ν.
Ό έν Ηαρισίοις Alb. Dumont, πραγματείαν περί ενός σταΟμίου Έλληνικοΰ έκ Βαβυλωνος,

' ..... _ . 4 Λ«ν

εμπορίου λόγου του.
Ό !ν Σμύρνη Ν. Σακκόπουλος, περιγραφήν των άρχαιοτήτων τοΰ έν Βουλάκ παρά τό Καιρόν- 

Μουσείου υπό Mamtle, γαλλιστί, εις b

α^ορασίλεν χρη/λαστ ττ>ς
Έοήμερϊς Αρχαιολογική τοΰ Βερολίνου, έτους. 1870.
Ινατάνταλλαγήν δέ ήλθεν είς τήν βιβλιοθήκ. τής Έταιρ. τό Bulletin de l’dcole fran?aise tFAthencSi

Δωρηται αρχαίων.
Έμ. Χιωτόπουλος έκ Κυδωνιών

ταλλαγν 

Οι έν ’Αθήναις
9
9

9

9
3
3
»
9
»

Διον. Γαρμπής 
Γ. Έμ. Άντωνιάδης 
Β. Δ. Ζωτος 
Κουτσογιάννης 
Ίω. Μιχ Σοΰτσος 
Τω. Άγγελόπουλος 
Κυρ. Μυλωνάς 
Π. Σταματάκης 
Γ. Παγίδας

’Ανώνυμος 9
Ό έν Λ,άρνακι Kurtpcu De Cesnola 
Ό αυτόθι Ν. Βεγλερής 
Ό έκ Μυτιλήνης Παναγ. Τωακειμίδης 
Ό έν Ναυπλίω Γεωργιάδής 
(0 έν Καλάμαις Νικήτ. Α/Στρατηγόπουλος 
Ό έν Γυθειω Π. Γ. Κροντηρας 
Ό έν Κεράσουντι Κωνστ. Κυπρίώτης 
Ό έν Δροβιανή τής ’Ηπείρου Π. Πετρίδης.

Κάίάλλοιδέτινες έκτων κατά τα πρότεραέτηάναγραφέντωνώς δωρητών προσήνεγκαν έφέτοςάρχαΐα.
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