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a N ΑθΗΝΛΙΣ, τη 18 ’Ιουνίου 1812, ημέρα Κυριακή, ώρα 
10 π. μ. συνελθόντων δεκαοκτώ εταίρων της Αρχαιολο
γικής Εταιρίας εν τώ Πανεπιστημίου εις γενικήν συνέλ ευ- 
σιν, προσεφώνησεν αυτούς ό αντιπρόεδρος τής Εταιρίας 
Σπ. Φιντικλής, άντί τοΰ άποδημοΰντος προέδρου Φιλίπ
που Ίωάννου. Ή προσλαλιά αύτοΰ άνεφέρετο εις τά περί 
βλαβών, έπιχειρουμένων κατά των αρχαίων μνημείων, καί 
άνεζήτει τά μέσα τής Θεραπείας τοΰ κακού- έφ’ω καί έγέ- 
νετο συζήτησές τις καί πρότασις παρ’ένός των εταίρων, νά 
διορισΘώσι κατά τάς επαρχίας του βασιλείου άνδρες τινές 
έπιμελησόμενοι των αρχαίων, αυτοί μέν άμισθοι, εχοντες 
δέ την εξουσίαν νά μίσθώνωσιν άλλουςχρήμασι τής 'Εται
ρίας πρός έκτέλεσιν αναγκαίων τινών έργων. ’Επειδή δέ τδ 
πράγμα έφάνη εχον δυσκολίας, άφέθη εις την κρίσιν τοΰ 
μέλλοντος συμβουλίου, έφ’όσον είναι δυνατόν, νά όοκιμάση 
τοιαύτην τινά ενέργειαν, συμφώνως καί πρός τον κείμενον 
αρχαιολογικόν νόμον. Περί τούτου δέ τοΰ νόμου άνεκοΐ- 
νώθη εις τούς εταίρους, ότι μετατυπωθείς εσχάτως ύπό τοΰ 
συμβουλίου μετά καί σχετικών τινων υπουργικών εγκυ
κλίων είς ίδιον φυλλάδιον μέλλει όσον ούπω νά σταλή 
εις τάς τοπικάς τοΰ βασιλείου άρχάς, ίνα τον εχωσι πρό
χειρον καί συμμορφώνται κατ’αύτόν.

Μετά ταυτα παρελθών 6 γραμματεύς άνέγνω την εκθε- 
σιν τών έν τω ετει πεπραγμένοι υπό του συμβουλίου, 
εχουσαν ώς εξής-

Κύριοι,

Τής Ικθέσεως τών ενιαυσίων έργων τής Εταιρίας προ- 
τάσσομεν τά περί τών εταίρων, τών παρεχόντοιν τά μέσα, 
δι’ ιόν τελούνται τά έργα. Έν τω έτει τούτω ένεγράφησαν 
νέοι εταίροι είκοσι καί είς. Έκ τοΰ όλου όέ αριθμού τών 
έν τω μητρώω εγγεγραμμένων άπεβίωσαν 6, έν οίς καί ό 
μακαρίτης Γιαννάκης Χατζηπέτρου, παρ’ ου εχει λαβοΰσα
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προ ετών ή Εταιρία δωρεάν μίαν μετοχήν τής ’Εθνικής 
Τραπέζης καί καρποΰται τα μερίσματα- συνδρομήν δέ κα- 
τέβαλον εντός τοΰ έτους 151, καί δή 86 εκ τών έν Άθή- 
ναις, 18 εκ τών έν ταΐς έπαρχίαις τοΰ βασιλείου, 41 δε 
έκ τών εν τώ έξωτερικώ. Τά ονόματα τών συνδραμόντων 
θέλουν δημοσιευθή έν τελεί τής έκθέσεως ταύτης.

’Εν γένει δέ περί τών συνδρομών τών εταίρων καί τών 
άλλων τοΰ έτους εισπράξεων θέλει έκθέσει τά προσήκοντα 
ό ταμίας μετ’ ολίγον. 'Ημείς δέ έξαίρομεν ενταύθα τά ο
νόματα τών προς τήν 'Εταιρίαν έλευθεριωτε'ρων, τών δόν- 
των από 100 δρ. και ανωτέρω. 'Ο έν Μασσαλία Ιερών. 
Βαλλιέρης εδωκε δρ. 1164.80, ό έν ΙΙετρουπόλει Ίω. Έον- 
τογιαννάκης δρ. 1ΐ20, ό έν Μασσαλία Άνδρ. Βαλλιάνος 
δρ. 184, ό έν ’Αλεξάνδρειά Ίω. Αντωνιάδης δραχ. 500, 
ο έν Όδησσω Ίω. Βουτσινάς δραχ. 200, ό έν Μασσαλία 
Δημ. Βασιλείου δραχ. 128, ό έν Βιέννη Σίμ. Σίνας δραχ. 
100. Είναι δέ καί δύο κοινά ήτοι σωματεία κατατα- 
κτέα έν τοΐς έλευθερίοις, τό ήμέτερον Εθνικόν Πανεπιστή- 
μιον διά δρ. 1000, καί ό δήμος Έρμουπολιτών διά δρ. 200.

Έκ τών εξω τών ’Αθηνών έπιτρόπων τής Εταιρίας οί 
έν τώ ετει τούτω ένεργήσαντες προθύμως καί διά τοΰτο 
άξιοι τής ήμετέρας ευγνωμοσύνης είναι ό έν Καλκούττα 
τών ’Ανατολικών Ινδιών αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Πα- 
πασπυρόπουλος, ό τέως έν Μασσαλία πρόξενος Γερ. Μαυρο- 
γιάννης καί ό έν Πετρουπόλει ιατρός Γεώργ. Συμβουλίδης.

Έργα δέ αρχαιολογικά, εις ά τό πλεΐστον μέρος τών 
είσπραχθέντων έδαπανήθη, είναι τά εξής-

Πρώτον άνασχαφαί. Πέντε δέ έγένοντο. Τούτων προτέρα 
τώ χρόνω είναι ή έκ τοΰ παρελθόντος αρχαιολογικού έ
τους έξακολουθήσασα έπί βραχύ καί έν τούτω μέχρι τέ
λους ’Ιουλίου, ή έν τη περιοχή τών γιγάντων έν Άθήναις, 
προς βορράν του ναοΰ τής Παναγίας Βλασαροϋς. Έτελείω- 
σε δέ τότε, διότι είχεν έκλείψει ό έν τή περιοχή έκείνη 
περίκλειστος χώρος, ον είχαμεν άνασκάψιμον καί περαιτέ
ρω δέν ήδυνάμεθα νά προβώμεν προς άνίχνευσιν καί τοΰ 
υπολοίπου τής οικοδομής μέρους τοΰ χωροΰντος υπό γην 
εις τά παρακείμενα ιδιωτικά οικόπεδα καί τάς οδούς, 
τοΰθ’όπερ ήμΐν πάντοτε συμβαίνει, καί ουτω -φεπόμεθα έπί 
άλλα έργα έν τόποις, ους τυχόν προσεκτήσατο έν τώ με
ταξύ τό δημόσων καί παρέδωκεν ήμΐν εις άνασκαφήν, εως
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οό καί ουτοι εκλείψωσι καί πάλιν άλλων τήν Λρόοκτηβίν 
περιμένομεν. Περί δέ τής έν λόγω άνασκαφής τίποτε νέον 
σήμερον δεν έχομεν νά εΐπωμεν προς υμάς, διότι παν τό 
ρητέον περιελήφθη εις τήν προ δέκα μηνών δημοσιευθεΐσαν 
έτησίαν έκθεσιν της Εταιρίας, Ιν ή και τδ σχέδιον τής 
οικοδομής εδόθη, εφ’όσον εως τότε είχεν έξακριβωθή· έδα- 
πανήθησαν δέ εις τό έργον τοϋτο εντός δύω μηνών τούτου 
τοΰ έτους δρ. 1818.90.

Β<* άνασκάφη μικρά έγένετο εν Πειραιεΐ. ’Επειδή ή δη* 
μαρχία Πειραιώς κατά τό παρελθόν φθινόπωρον ισοπεδοΰ- 
σα τήν οδόν Σαχτούρη ευρεν κατά τό ύψηλότατον αυτής 
με'ρος υπόγειόν τίνα δεξαμενήν μετά φρέατος καί συριγ
γών καί τεμάχιά τινα Δωρικής αρχιτεκτονικής εκεί που 
κατακεχωσμένα καί στρώσίν τινα μεγαλόλιθον ήρεμα ανω
φερή καί · επιγραφάς τινας, εναις μία μάλιστα είλκυσε τήν 
περιέργειαν πολλών, άτε ουσα με'ρος καταλόγου τραγω
διών καί κωμωδιών των ’Αττικών ποιητών, επειδή δ’έπί 
πάσι πλησιέστατα εκεί προς δυσμάς έφαίνοντο ΐσογείως 
γραμμαί τινες θεμελίων λίθων, οικοδόμημά τι δημόσιον 
ύπεμφαίνουσαι, δν είς σχέσιν τινά πρός τήν είρημένην ς-ρώ- 
σιν, εκρίθη εύλογον υπό του συμβουλίου τής 'Εταιρίας νά 
εξακολούθηση δαπάνη τής 'Εταιρίας τό υπό τής δημαρ- 
χίας Πειραιώς έπιχειρηθέν έργον, καί εγένετο ούτως, έπι- 
στατούντο>ν τινών τοΰ συμβουλίου τής 'Εταιρίας μελών. 
Έκαθαρίσθη ή δεξαμενή, τό δέ φρέαρ καί αί σύριγγες όχι 
εντελώς, διά τε άλλας δυσκολίας καί διά τάς πολλάς τότε 
βροχάς. ’Επειδή δέ έδέησε νά καλυφθή χάριν τής όδοΰ τό 
χάσμα, κατεσκευάσθη θόλος ύπεράνω τής καθόδου, ώστε 
νά είναι δυνατόν καί άλλοτε ποτέ νά έξετασθώσιν άκριβέ- 
στερον τά εκεί, αί δέ ρηθεΐσαι θεμέλιοι γραμμαί μετρίως 
πως άνηρευνήθησαν, καί τό έργον οπωσδήποτε έληξε, γε- 
νομένης δαπάνης δραχ. 273.23. Καί δέν εδρομεν μέν ό,τι 
μάλιστα έζητοΰμεν, τήν συμπλήρωσιν τοΰ δραματικού 
καταλόγου, καί σαφές τι λείψανον οικοδομής Δωρίου ρυθ
μού, εύρέθησαν όμως άλλα τινά αρχαία γλυπτά καί ενε
πίγραφα τεμάχια όχι ανάξια λόγου, άφοΰ μάλιστα καί 
περαιτε'ρω τό τής δημαρχίας έργον εχώρησε, στραφέν πρός 
τήν οδόν Σωκράτοΰς, ήτοι (παραλειπομένων άλλων) επι
γραφή τις περί συνδρομών είς κατασκευήν θεάιρουέν Πει- 
ραιεΐ καί εν ψήφισμα είς τιμήν πολίτικου τίνος άνδρός
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επισήμου έκ φών κατά τούς χρόνους του Άράτου (*). Τά 
άνευρεθε'ντα μετεκόμισεν επιμελώς ή δημμρχία Πειραιώς 
εις το εν τή σχολή των Ίωνιδών δημοτικόν Μουσεϊόν της, 
δια να είναι προσιτά εις πάντας τούς φιλάρχαιους.

Γη ανασκαφή, μήνας 3 1|2 διαρκέσασα, είναι ή γενο- 
με'νη ενταύθα εν ΆΘήναις κατά τό δυτικοβόρειον άκρον τής 
πόλεως εν δεξιά τής όδοΰ τής προς τά ελαιοτριβεία άγού- 
σης, ένθα προς τινα γεφυρίω χειμάρρου κατερχομένου εξ 
ανατολών ήσαν χωράφια και οικιακοί τινές του μακαρίτου 
’/ω. Βαρύχα, όστις άποθανών κατά τάς άρχάς τοΰ παρελ
θόντος φθινοπώρου κχτέλιπε ταΰτα είς τό Πανεπιστήμιόν 
καί άλλους. Καί επειδή τό Πανεπιστήμιόν έμελλε νά λα
βή τό τρίτον αυτών, άδηλον δέ ντο, ποια θά τώ λάχωσι 
κατά την διανομήν, ό δέ τόπος ό προρρηθείς έφαίνετο, ότι 
ήδύνατο νά ύποκρύπτη αρχαία μνήματα, άτε ών κάτά την 
γραμμήν την εν γένει απ’ ’Αθηνών είς ’Ακαδημίαν, διά 
ταϋτα ό του έτους πρύτανις τοΰ Πανεπιστημίου ώς είς 
των εκτελεστών τής τοΰ Βαρύκα διαθήκης, καί ένταυτώ 
με'λος τοΰ συμβουλίου τής Εταιρίας Εύθ. Καστόρχης 
έπρότεινε πρότασιν άποδεκτήν γενομένην παρά τε των λοι
πών τής διαθήκης εκτελεστών καί τοΰ συμβουλίου τής 
'Εταιρίας, ήτις ήτο, νά γίνη προ τής διανομής τών χω- 
ραφίων ανασκαφή έν τώ ρηθέντι τόπω δαπάνη τής 'Εται
ρίας, επί τώ δρω, αν κατά την διανομήν δεν ήθελε λάβη 
τό Πανεπιστήμιόν τους άγρούς τούτους, νά γεμισθώσι πά
λιν τά άνωρυγμένα με'ρη, παν δε κινητόν άρχαίον, ό ήθε- 
λεν ευρεθή, νά περιέλθη είς κτήσιν τής 'Εταιρίας.

Ήρξατο λοιπόν τό εργον από τής Π Σεπτεμβρίου παρ
ελθόντος έτους, επιστασία μελών τινων τοΰ Συμβουλίου, 
καί διήρκεσε μέχρι τέλους Δεκεμβρίου, ότε έπαύθη δι’έλ- 
λειψιν χώρου, δαπανηθέντος ποσοΰ 2594.75. ’Ιδού δέ τί 
εδειξεν ή σκαφή. Τάφους πρώτον κειμένους σποράδην καί 
διαφόρου κατασκευής, μάλιστα δέ λάρνακας πολυκομμά- 
τους, πιθανώς τών 'Ρωμαϊκών χρόνων ώς επί τό πολύ, αί- 
τίνες εμπεριεΐχον μικρού λόγου άξια κτερίσματα τών συνή
θων, τό πλεΐστον δέ μόνον φύλλα χρυσοΰ, ών συνηγάγομεν

(*) Αί δύο αδται έπιγραφαί ώς καί ό δραματικός κατάλογος έοτ- 
μοσιεόΟησαν ύστερον έν τώ ά. τεύχει τοΰ νεωστί άρςαμένου νά έκδί-
δεται ’Αθηναίου, σελ. 3—14.
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περί τά 15 δράμια^ μνήμα δε ούδέν όρθιον ίστάμενον εύ· 
ρέθη, ούτε οδός τις ή στοίχος μνημάτο>ν άνεγνωρίσθη, κιο
νίσκοι τινές όμως ολίγοι ενεπίγραφοι κατακείμενοι εδώ 
καί εκεί καί Τεμάχια ολίγα άναγλύφων συνελέχθησαν, έτι 
δε μία λιθίνη ραβδωτή γάστρα μετά πώματος, όστα ένέ-. 
χουσα κεκαυμένα, καί εν εύμέγεθες ύάλινον στρογγυλόν δο- 
χεΐον μετά πήλινου πώματος ωσαύτως οστά ένέχον. Οικο
δομήματος δέ τίνος ίκανώς εύρυχώρου, άλλ οχι επιμελούς 
κατασκευής ευρέθησαν τά θεμέλια έμφαίνοντα διάθεσιν των 
χωρισμάτων αξίαν περιέργειας, τά όποια όμως δεν ήδυνή- 
θημεν νά παρακολουθήσωμεν καθ' ολοκληρίαν, άτε είσχω- 
ροΰντα ύπογείυ>ς εις ιδιωτικόν που εκεί περιβόλιον, περαι
τέρω δέ προς βορράν γραμμαί τινες θεμελίων τοίχων άνε- 
φάνησαν, άλλοΐαι αύται. Ταΰτα τά κτίσματα ώς καί τήν 
θέσιν καί τήν ακριβή διεύθυνσιν των λαρνάκων καί έν γέ- 
νει τό δλον τής άνασκαφής έσχεδίασεν ό ήμέτερος συνά
δελφος Ιω. Παπαδάκης, ό έν τοΐς τοιούτοις των έργων 
προθυμότατος καί μέλλει τό σχέδιόν του νά τυπωθή έν 
τελεί τής παρούσης έκθέσεως.

Δη άνασκαφή έγένετο υπό τής Εταιρίας έν Χαιρωκία 
τής Βοιωτίας έν τοΐς άγροϊς τής κ. Φιορούλλας Διοβουνιώ- 
του, αιτήσει αύτής, κατά τού; μήνας του παρελθόντος χει- 
μώνος, τή δαπάνη δραχ. 1316.90. Ευτυχώς δέ εις τό έρ- 
γον τοΰτο ήδυνήθη νά έπιστατήση ό κυρίως εις έπιθεώρη- 
σιν των έν ταΐς έπαρχίαις αρχαιοτήτων σταλείς ύπό τής 
‘Εταιρίας Π. Σταματάκης, δστις μετά τήν έκτέλεσιν 
τοϋ έργου καί επεμψεν ήμΐν έκθέσεις λεπτομερείς περί των 
άνασκαφέντων έκεΐ αρχαίων, ιδίως έπιγραφών άξιων λόγου 
περί άναθέσεως δούλων καί τιμητικών τινών βάθρων, τά 
όποια πάντα έκεΐ συναχθέντα ήσφαλίσθησαν έν καταλλή - 
λω τόπω, περί ού θά είπωμέν τι καί κατώτεροι. Έλπι- 
ζόμενον δέ είναι αί έκθέσεις του έπιστατουντος ή έπιτομή 
αυτών νά δημοσιευθώσιν έν οίκείω τόπω καί χρόνω.

Τά Συμβούλιον δεν έδίστασε νά δαπανήση χρήματα τής 
Εταιρίας καί έν ίδιωτικώ κτήματι, άτε πειθόμενον, δτι 
πάντως έπ’ώφελεία τής αρχαιολογίας ήθελε γίνη ή σκάφη 
καί θέλον νά γνωρισθή καί έν ταΐς έπαρχίαις του βασι
λείου ή τής Εταιρίας ένέργεια.

'Έν έργον μικρόν εις ό έδαπανήθησαν κατά τον παρελ
θόντα χειμώνα δρ. 102.80 μόλις δυνάμεθα νά χαράκτη-
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ρίβωμεν ώς άποπειρατήρισν άνασκαφήν, μάλιστα διότι 
άπέτυχεν. Έν αυλή οικίας τίνος άντικρύ τής νοτιοδυτικής 
γωνίας τής ενταύθα Άττάλου στοάς, έγένετο σκαφή ημέ
ρας τινάς, ίσχυριζομένου του οικοδεσπότου, ότι ύπάρχουσιν 
ύπογείως θεμέλια κτίσματος αρχαίου σημαντικά- άλλα τά 
όφθέντα παρά του Συμβουλίου δεν ήσαν τοιαΰτα, οία νά 
παρακινήσωσιν εις περαιτέρω εξακολούθησιν έπ’ άδήλιρ 
έκβάσει.

Εη δέ άνασκαφή, δικαίως δυναμένη νά κληθή ούτως, έπε- 
χειρήθη υπό αισίους οιωνούς τή 15 τοΰ παρελθόντος μη
νάς Μαΐου ενταύθα, προς δυσμάς τής πόλεως καί βόρεια- 
νατολικως τοΰ έκκλησιδίου τής άγιας Τριάδος, παρά την 
ποτέ juxfar σταχτοθήκψ. Τδ Συμβούλιον δηλ. άφοΰ είδεν 
ότι δεν ετελεΐτο ή εξαγορά τοΰ προς άνατολάς τών δύο 
δημοσίων μνημάτων (τών Κερκυραίων πρέσβεων καί τοΰ 
τής Σηλυμβριας προξένου) χώρου, ένθα μάλιστα ήθελε νά 
εξακολούθηση την περί τά τέλη τοΰ Δεκεμβρίου 1810 
διακοπεΐσαν άνασκαφήν τών μνημάτων τής νεκροπόλεως 
μετ’έλπίδος, ότι κατ’ ευθείαν ούτω χωρούν πρός την νΰν 
πόλιν, ήθελεν έλθει κατ'άνάγκην καί προσαράξη, ούτως εί- 
πειν, εις τον περίβολον τοΰ άστεος, ίσως καί εις αυτό τό 
τεθρυλημένον Δίπυλον, άφοϋ, λέγω, είδε τό Συμβούλιον 
ότι δεν ήδύνατο νά κάμη ούτως, ασμένως έπελάβετο 
άλλης ευκαιρίας νά σκάψη περί τούς αυτούς μέν τόπους, 
ολίγον δέ βορειότερον, εκεί δη ένθα προ μικροΰ είπα* διό
τι έκεϊ ειχεν εσχάτως τελεσθή υπό τής κυβερνώσεως ή 
άγορά ενός γηπέδου καί εντός αύτοΰ, άνεξαγοράστου έτι 
όντος κατά τό έτος 1866 γενομένης μικράς τίνος άποπει- 
ρατηρίου σκαοής υπό τής κυβερνήσεως, ειχεν άναφανή πυ- 
λίς τις τοΰ αρχαίου περιβόλου, ήτις ύστερον πάλιν έξ 
ανάγκης κατεχώσθη. Πρός εκείνο δέ τό μέρος προφανώς 
διευθύνετο καί ή γραμμή τοΰ εκ παντοίων μεγάλων λί
θων τείχους όπερ προ ετών άνεφάνη παρά τό βόρειον χεί
λος τής παλαιοτέρας όδοΰ Πειραιώς· ήτο δέ πιθανώτατον 
ότι θά έφθανεν αύτη ή γραμμή καί εις τό πρός βορράν 
κατωφερές εκείνο μέρος, ένθα τό ρεϋμα τών εκ τής πόλεως 
άκαθάρτων ύδάτων κατερχόμενον έπικλύζει κατώρυχάς τΐ- 
νας λίθους καλώς συνημμένους- πάντα ταϋτα σημεία τοΰ 
ύπό γην πιθανώς μέχρις ώδε διήκοντος περιβόλου. Καί 
δέν διεψεύσθημεν τών ελπίδων διότι ευθύς τή επαύριον
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ΐής ένάρξεωξ του έργου, ως 15 μέτρα νοηώτέρίΜ τού ρέύ* 
ματος εις βάθος μέτριον άνεκαλύφθη ή του τείχους γραμ
μή κα'ι μία στήλη λίθου 'ϊμηττείου έρειδομένη προς τώ 
τείχει, ιδρυμένη δέ στερεώς επί ιδίας πωρίνης βάσεως καί 
εχουσα επιγραφήν άξιοπερίεργον δίς την αυτήν, καί κατά 
τρόπον ιδιόρρυθμον δλως καί μοναδικόν ίσως μέχρι τοΰδε* 
διότι εφ’ έκατέρου των πλατέων προσώπων τής στήλης 
των βλεπόντων ένθεν μέν πρός βορράν καί άνατολάς, ένθεν 
δέ πρές νότον καί δυσμάς άναγινώσκονται γράμμασι πλα- 
γίοις, φερομένοις δέ πρός τά κάτω, έν ένί στίχω τα* όρος 
Κεραμειχοϋ.

Είναι ό δρος ούτος έκ των πολλών ποτέ όμοιων έν δια- 
φόροις τής πόλεως μέρεσιν άνεστηλωμένων ό πρώτος άνευ- 
ρεθείς ορθός, καί ως τοιοΰτος παρέχει ήμΐν ελπίδας άνα- 
καλύψεως εις τό μέλλον καί άλλων, ίνα λάβη ποτέ ούτω 
σύστασιν έδραίαν ή γνώσις τής ’Αθηναϊκής τοπογραφίας 
καί μή κυμαίνηται κατά τά άνεμοφυσήματα τών εύχερώς 
πάνυ τοπογραφούντων. Δεν θέλομεν νά είπωμέν τι δυσχε
ρές κατ αυτών, αλλά δέν είναι δυνατόν νά μή βαρυθυμήση 
τις, ενθυμούμενος μόνον τό ποσάκις καί ποσαχώς κατά τάς 
τρεις τελευταίας δεκαετηρίδας μετετοπίσθη εν τοΐς βιβλίοις 
καί τοΐς χάρταις ή τών πάλαι ’Αθηνών αγορά- Άλλ5 ή 
σπουδαιότης του υπό τής Εταιρίας ημών εύρεθέντος ορού 
τότε θά όμολογηθή αληθινή, δταν βεβαιωθή, δτι είναι, δπως 
φαίνεται, άραρότως ιδρυμένος, έφ’ ής ποτέ έτέθη θέσεως. 
Τούτο δ’έλπιζόμενον είναι προσεχώς νά γείνη, δταν ό πέριξ 
τόπος εντελώς καθαρισθή. Τότε δέ καί ή νΰν διά την το
πογραφίαν ύποσκότεινος έννοια τών γραμμάτων τοΰ ορού, 
γεγραμμένων ούτως, δπως είπομεν, θέλει γίνει, ελπίζομεν, 
σαφέστερα, αν μάλιστα πρός δυσμάς εις άπόστασιν με- 
τρίαν εύρεθή καί άλλος τοιοΰτος ωσαύτως επιγεγραμμέ- 
νος κατά τά δύο του πρόσωπα, δτε θέλομεν λέγει, δτι έχο- 
μεν έν τή γραμμή ταύτη τά πρός βορράν δρια τοΰ έξω 
Κεραμεικοΰ καί θέλομεν άποδέχεσθαι ευκόλως τήν ερμη
νείαν, ήν ήδη τις ημών συνάδελφος καί τοΰ ενός τούτου 
καί μόνου έδωκεν δρου, λέγων, δτι διά τοΰτο είναι ούτως 
έπιγεγραμμένος, ίνα τούς εξω παρά τό τείχος τής πόλειος 
βαδίζοντας διδάσκη τούς μεν άπ’άρκτου καί ανατολών ερ
χομένους, ότι εδώ άρχεται ό Κεραμεικός, τούς δέ άπό 
νότου καί δυσμών, δτι εδώ λήγει.’Ακόλουθον δέ ταύτη τή
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ερμηνεία είναι να προσθέσωμεν -ότι πρέπει τότε να περι- 
μένωμεν αν εύρεθώσιν έν μείζονι προς δυσμάς άποστάσει 
όροι άλλοι τοιοΰτοι έν γραμμή άπό βορρά προς νότον, νά 
έχωσιν έπιγεγραμμένας διττώς όχι τα προς βορράν καί νό
τον πρόσωπά των, άλλα τά προς δύσιν καί άνατολάς, ίνα 
καί έκεΐ οΰτω πρεπόντως φανερώνηται ή τοΰ ορίου τοϋ 
Κεραμεικοΰ γραμμή, των επέκεινα μενόντων έξω αύτοΰ.

Άλλα πλέον ίσως τοΰ δέοντος έκτεινόμεδα καί προλαμ- 
βάνομεντά μέλλοντα.’Επανερχόμενοι εις τό τείχος λέγομεν, 
ότι έφ’όσον μέχρι τοΰδε έφάνη τούτο παρατεινόμενον, είναι 
κατά μέν τά κατώτατα στρώματα με μεγάλους λίθους πο
λυγώνους κατεσκευασμένον, τά δέ ανωτέρω όχι τόσον κα
νονικός καί ώς τά πολλά κατά τάς άρμογάς είναι άλειμ- 
μένον άμμοκονία τινί φαιά, παρουσιαζούση πλατείας όπω- 
σοΰν ζώνας όχι εύγράμμους τή αλήθεια καί έχούσας έγ- 
κεχαραγμένας κόσμου δήθεν χάριν χαράγματα επί νωπής 
έτι τής ύλης χαραχθέντα σχημάτων ρομβοειδών καί ταΰτα 
άμελώς. Παραδεκτέον λοιπόν εδώ επισκευήν τινα είς χρό
νους οχι ευτυχείς καί διά τοΰτο άφροντιστοΰντας τής φι
λοκαλίας. Καί ταΰτα μέν ούτως' κατά τά δύο δέ πέρατα 
τοΰ νυν διά τής άνασκαφής άνακεκινημενου χώρου έχουσι 
φανή κτίσματα πολύ καλλίονα, προς μεν τω ρεύματι των 
ακαθάρτων υδάτων καί έν μικρά άπό τοΰ όρου άποστάσει, 
εύμέγεδες τετράγωνον κρηπίδωμα έκ δάδων καλώς ήρχι- 
τεκτονημένον κατά.δύο ή καί τρία βάθρα έπάλληλα άνισο- 
μεγέθη καί ολίγον άπό τοΰ τείχους προς δυσμάς έξέχον, 
ού καί ή έτέρα πλευρά ή προς βορράν όμοια έφάνη, καί 
παρουσιάζεται μέν τό όλον, ώς έχει νυν, οΐον θεμέλια 
πύργου τίνος, αλλά δεν είναι άπίθανον νά δειχθή μετ’όλί- 
γον καί ώς άλλο τι.

Τό δέ ετερον καλ'ον καί πολύ κάλλιον κτίσμα, εχον κα
τά τάς άρμογάς των λίθων έπιμελώς λελαξευμένας ται
νίας εισεχούσας, έφάνη μόλις προ 4—5 ημερών παρά τό 
βόρειον χείλος τής προς την άγίαν Τριάδα άγούσης όδου, 
τετράγωνον καίαύτό καί έν σχέσει τινί, ώς φαίνεται, πρός 
δύο έκεΐ πλησίον θεμελίων γραμμάς άπό δυσμών πρός άνα
τολάς χωρούσας καί συναπτούσας ίσως πρός τον περίβο
λον, ού όμως περιβόλου την γραμμήν ένταύθα είαέτι δεν 
ευρομεν, έπειδή ίσως δεν έφθάσαμεν είς ικανόν βάθος. Την 
δέ προμνημονευθεϊσαν πυλίδα έπίσης δέν εύρομεν είσέτι,
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διότι κατά τό μέρος, όπου τίθεται υπό των ίδόντων ποτέ 
αυτήν, τό έδαφος είναι άνεπίδεκτον νυν σκαφής διά τάς 
παλλάς βροχάς τάς προ τριών εβδομάδων, ετι δέ καί διά 
τούς εκεί πλησίον σιυλήνας τοΰ αεριόφωτος. Λέγομεν ετι 
καί τοΰτο, ότι τά χώματα τής άνασκαφής ταύτης διαφέ- 
ρουσι πολύ τών τοΰ λόφου τής αγίας Τριάδος, τού τόσον 
πλησίον, διότι δεν εχουσιν, ως εκείνα, πληθύν παντοίων 
πάσης ύλης λειψάνων τοΰ αρχαίου βίου, άλλ’ειναι άρχαιο- 
λογικώς πτωχότατα.. Άρχαΐάτινα τεμάχια λίθινα γλυπτά 
ή ενεπίγραφα, λύχνοι, κερμάτιά τ£να χαλκά τών 'Ρωμαϊ
κών χρόνων καί άλλα μικρά πράγματα εδώ εύρεθέντα δεν 
επαρουσίασάν τι άξιον ιδιαιτέρου λόγου' συνάγονται δέ 
έπιμελώς καί φυλάττονται διά τούς φιλάρχαιους, ΙΙαύον- 
τες δέ τον λόγον περί τής άνασκαφής ταύτης εύχόμεθα 
νά μη άπαντηθώσι δυσκολίαι είς την εξακολουθήσω καί 
τελείωσιν. Μεγάλως δέ ήΟελεν εύκολυνθή τό έργον τής 
'Εταιρίας, άν υπό τής αρχής διετάσσετο ή ήρεμα από τοΰ 
πτωχοκομείου καί εξής ταπείνωσις τής επιφάνειας τής όδοΰ 
μέχρι τής αγίας Τριάδος καί ολίγον περαιτέρω, τοΰδ’όπερ 
καί δι’ αναφοράς ποτέ έζήτησε τό συμβούλιον παρά τοΰ 
υπουργείου καί δεν απελπίζεται ότι θέλει τύχει τής αίτή· 
σεώςτου. Έδαπανήθησαν δέ είς τό εργον μέχρι τοΰδε 
δρ. 1114. f)

Μετά τά περί άνασκαφών έπρεπε τι νά ρηθή περί έ:η· 
σχευώοσαι τυχόν επί αρχαίων οικοδομών άναγκαΐαιφα- 
νεΐσαι έξετελέσθησαν άλλ’ εφέτος είς κοινάς μόνον επι- 
σκευάς αυλόγυρων καί τών τοιούτων έδαπανήθησαν δραχ. 
202. Διενοήθη δέ μόνον τό Συμβούλιον, αλλά δέν έπρό- 
φθασε νά επιχειρήση την επισκευήν ή ύποστήριξίν τριών 
ενταύθα κτισμάτων, μάλιστα δέ τοΰ έν Βάσσαΐς τής Φι-

(*) Μετά την άνάγνώσιν τής παρουσης εκθέσεως έξηκολούΟησεν ή 
ανασκαιρη άδιαλείπτως μέχρι της σήμερον, 25 Σεπτεμβρίου, και Ιιρά- 
νησαν πολλά άλλα, α δέν είναι δυνατόν εδώ ν’άναιρέρωμεν λεπτομερώς. 
Λεγομεν όμως τόσον, δτι ίσως και τό ά'νοιγμα αυτό τοΰ Δίπολου 
εΖ°μ£ν ψ®νεν ένώπιόν μας. Έν τουτοίς ο'ι άναγνώσται δς εύχα* 
ρισιηΟώσι κατα τό παρόν μέ τό σχέδιον τοΰ μέρους τοΰ περιβόλου τοΰ 
παρά τόν ορον Κίραμεικοΰ, οκερ,σχεδιασΟέν ΰπό’Ιω. ΙΙαπαδάκη, κατ’εγ- 
κρισιν τοΰ Συμβουλίου δημοσιεύεται.
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γαλείας ναού του Έπίκουρίσυ 'Απόλλωνος, του καλλιτέ- 
χνήματος εκείνου του ’Ικτίνου, όστις ναός, καθ’α; έχομεν 
πληροφορίας, ’έχει τωόντι πολλήν χρείαν της παρά τής 
'Εταιρίας έπιμελείας. Καί περί τούτου έζητήθη προ πολ- 
λοΰ επανειλημμένους σύμπραξις τής Κυβερνήσεως διά των 
μηχανικών αυτής των κατά τάς επαρχίας, ής ευχόμεθα 
νά τύχη τό μεθ’ήμάς Συμβούλιον, ΐνα προβή είς τό εργον.

Έγένοντο έν τω έτει τούτω κατά τό σύνηθες καί άγο- 
ραί άρχαίων παντοίας ύλης καί τέχνης προς πλουτισμόν 
τού Μουσείου τής Εταιρίας τοϋ εν τω Βαρβακείω καί έδό- 
Θησαν δι’αύτά δραχ. 5202. Βλέπετε έκ τοΰ ποσού, ότι τό 
Συμβούλιον δεν έγλισχρεύετο υπέρ των καλών καί χρησί
μων τή συλλογή- αν δέ τινα των έν τή άγορα προς πώλη- 
σιν φανέντων αρχαίων θεωρηθέντα κοινώς άξιόλογα δεν 
περιήλθον είς την Εταιρίαν, αιτία είναι ή αί υπέρμετροι 
αξιώσεις τών πωλούντων ή ή κακή των αυτών έξις τοΰ 
νά τρέπωνται πρώτον προς τούς ξένους καί είς αυτούς νά 
τά δίδωσιν, ενίοτε καί επί ευτελεστέρα τιμή τής ής ήθε· 
λον λάβει παρά ίου Συμβουλίου τής Εταιρίας, Άλλ’ελ
πίς είναι ν’άλλάξωσι τά πράγματα. ’Ανοίγει τό Μουσεϊον 
διά τε τούς εταίρους καί δι’άπαν τό κοινόν τής πρωτευ- 
ούσης δίς τής έβόομάδος, δευτέραν καί τετάρτην (*) πάρε- 
χομένιον καί πασών τών ευκολιών είς την μελέτην τών 
έν αύτώ άρχαίων, συμφώνως προς τά άναγεγραμμένα έν 
τω έλευθερίω όργανισμώ τής Εταιρίας.

Καί κατά τό παρόν δέ έτος, καθώς καί κατά τά προ- 
τερα, έγένοντο άωρεαϊ είς τό Μουσεϊον τούτο παρά διαφό
ρων έν Άθήναις καί αλλαχού οίκούντων ομογενών, ών τά 
ονόματα θά περιληφθώσιν είς την εκθεσιν ταύτην, όταν 
τυπωθή. Άνεγράφοντο δέ μετ’ εύγνωμοσύνης καί έν ταϊς 
μηνιαίαις δηλώσεσιν, άς τό γραφεϊον τής Εταιρίας κατε- 
χώριζεν εκάστοτε είς τάς έφημερίδας τής πρωτευούσης.

'Η σύνταξις τοϋ λεπτομερούς χαταΜγου τών τής Εται
ρίας άρχαίων έπροχώρησεν έν τω έτει τούτο) μέχρι τοΰ 
γενικοΰ άρ. 6102 (**). Πέρυσιν έ αριθμός ουτος ήτο 5558·

λ1·} ’ 'I*: ; j. 0 f, ,
(*) Τον μεν /ειμώνα από 2—4 ωρ. μετά μεσημβρ. τό δε θέρος 

άπό 3—5.
(**) Μέχρι τής σήμερον,23 Σεπτεμβρίου 1872, ημέρας οτε έκιυποΰ- 

ται τό παρόν φΰλλον, ό ολος αριθμός τών καταλελεγμένων αρχαίων
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Ή βιβΑοθή*fy τής Εταιρίας ηύξησε κατά 18 βιβλία, 
ών 16 ;χέν έδωρήθησαν αυτή, 2 δε ήγοράσθησαν. Πίναξ 
αυτών 0ά προσαρτηθή εις την έκθεσιν ταύτην.

Της αρχαιολογικής έγψερίΰος της εκδιδομένης υπό την 
διεύθυνσιν της Εταιρίας, δαπάνη δε της Κυβερνήσεως, 
παρεσκευάσθη εν τεύχος κατά τό έτος τούτο καί είναι 
υπό τά πιεατήρια. (*)

Τα μέχρι τοΰδε λεχθεντα ήσαν άφήγησις έργων τοΰ Συμ
βουλίου τακτικών καί καθ' έκαστον έτος ούτως η άλλως 
επαναλαμβανομένων. Τά δ’ έξης ρηθησόμενα άναφέρονται 
εις την επιθεωρήσω των χαζά τάς επαρχίας τοΰ βασιλείου 
άρχαιοζήτων, έργον πρώτην φοράν εφέτος τελεσθέν, άφοΰ, 
ώς σάς είπομεν πέρυσιν, ή Κυβέρνησίς εδωκεν επί τούτω 
εις την Εταιρίαν συνδρομήν 4 χίλ. δραχμών, πεισθεΐσα, 
ότι έπρεπε τι νά ένεργηθη προς περιστολήν τών βλαβών 
τών κατά καιρούς εις τάς έν ταΐς επαρχίαις αρχαιότητας 
έπιφερομενών, αΐτινες προήρχοντο μέν Ιξ αγροικίας τινών 
ή πλεονεξίας, ηύξανον δ’ επιφόβως όσημέραι, ενεκα τής 
ακηδίας τών κατά τόπους αρχών: Τό συμβούλιον τής 
Εταιρίας, καίπερ προβλέπον, πόσον βαρύ εις αυτό έμελλε 
νά είναι τό έργον τής εφορεύσεως, άναλογισθέν όμως την 
πιθανήν έξ αύτοΰ ωφέλειαν εις τάς πολυτίμους τής πα- 
τρίδος αρχαιότητας, άνέλαβεν αυτό οίον δοκιμής χάριν. 
’Επειδή δέ ουδέ εν τών μελών τοΰ Συμβουλίου ήδύνατο

άνεβη εις 6320, καί σύγκειται εκ τών έξης ειδικών αριθμών’ λιθ£νων 
2136, χαλκών 614, σιδηρών 32, μολυβδ£νων 548, αργυρών 26, χρυ
σών 49, οστέινων 52, δαλ£νων 107, διαφόρων δλών άναμίκτων 76, πήλι
νων αγγείων 1370, πηλίνων μορφών 540, πήλινων λύχνων 327, 
πηλίνων σκευών 157, πήλινων τύπων ήτοι μητρών 57, θραυσμάτων 
πήλινων 119, πυραμιδοειδών πηλίνων 88, φακοειδών πηλίνων 18, 
λαβών άμφορέων ενεπίγραφων 4. Ίστέον δέ, δτι αί λαβαι αμφορέων 
ένεπίγραφοι συμποσοδνται νδν υπέρ τάς 7 χιλιάδας, έξ ών μέγα μέ
ρος άντιγραφέν έξεδόθη τδ παρελθόν έτος έν τώ βιβλίιρ Inscriptions 

ceramiques do Greco par A. Dumont, Paris, 1871. Νομίσματα δε δπάρ- 
χουσιν, δεν καί είσέτι οχι διατεταγμένα, χρυσά μέν 11 (τά πλεΐστα 
Βυζαντινά), αργυρά δέ μετά καί τών έκ τοΰ κράματος potin ή billon 

δπέρ τά 500, χαλκά δέ υπέρ τάς 9 χιλιάδας.
(*) ’Ήδη έξεδόθη τη 12 Αύγούστου 1872.
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νά πορευθή εις τάς επαρχίας, χωρίς νά παραμελήση τά έν 
τη πρωτευούση δημοσία καθήκοντα του, έδέησε νά ευρε- 
Θώσι πρόσωπα άλλα κατάλληλα, δπερ δεν ήτον ευκολον. 
"Ομως δ’έπέτυχε μετ’ευσυνείδητον ζήτησιν εις την εκλο
γήν δύο αποστόλων, του έν 'Ερμουπόλει σχολάρχου Άντ. 
Βλαστού καί τού έν τω υπουργείς τής Παιδείας βοηθού 
του αρχαιολογικού γραφείου Π. Σταματάκη, άμφοτέρων 
έχόντων ήδη πείραν εις τά αρχαιολογικά καί προθυμίαν 
προς έννομον ενέργειαν. ΈφωδιάσΘησαν λοιπόν ούτοι με 
συστατικά τής Κυβερνήσεωξ προς τάς κατά τόπους άρχάς 
καί μέ οδηγίας τού Συμβουλίου τής Εταιρίας, καί ούτω 
ό μέν Βλαστός εστάλη εις Πελοπόννησον, ό δέ Σταματά- 
κης εις την Στερεάν Ελλάδα. Τοΰ Βλαστού ή αποστολή 
δεν ήτο δυνατόν νά διαρκέση πολύ, διότι διαθέσιμον χρό
νον από των άλλων καθηκόντων του πλειότερον τού ενός καί 
ήμίσεως μηνός δεν ειχεν.Άλλ’ έν τω βραχεί τουτω χρονικω 
διαστήματι έξετέλεσε τό εργον του κάλλιστα, διότι άναχω- 
ρήσας εντεύθεν τή 15 Ιουλίου παρελθόντος έτους και έπι- 
σκεφθείς κατ’άρχάς τήν Κορινθίαν καί την Σικυωνίαν καί 
ιδίως τό τότε νειοςά άνακαλυφθέν έκεΐνο άντρον τής Κυλλή
νης, πρώτος αντέγραψε τάς εν αϋτω επιγραφάς καί έκτυπα 
αυτών έλαβε χάρτινα, εργον τελέσας έπιπονιοτατον, ειτα 
δέ καί εις άλλα πλησιόχωρα μέρη άρχαιολογικάς έρευνας 
ποιήσας έπιτυχεΐς καί έν "Αργεί τακτοποιτσας καί κατα- 
λογίσας τά τής εκεί συλλογής αρχαίων, έπορεύθη εις Τρι- 
πολιν, Μαντίνειαν, Σπάρτην καί Γύθειον, καί εις πάντα 
τά μέρη ταΰτα υπέρ των σποράδην αρχαίων μνημείων ο
μοίως ένεργήσας καί πλείστας έπιγραφάς καί σπουδαίας 
ανεκδότους άντιγράψας έπανήλθεν διά Ναυπλίου εις ’Αθή
νας. Διαμείνας δέ ενταύθα ημέρας τινάς καί συντάξας λε
πτομερή έκθεσιν περί πάντων,, ά είδε καί επραξεν, έπέδω- 
κεν αυτήν μετά των επιγραφών είς τό Συμβούλων καί 
ούτως εχων τάς τούτου εύχαριςάας έπέστρεψεν είς τά ίδια. 
Ό δέ Σταματάκης, άναχωρήσας έντεΰθεν κατά τον αυτόν 
τω Βλαστώ χρόνον, πρώτον άπήλθεν είς Θήβας καί συνα- 
θροίσας μετά πολλοΰ κόπου εκεί ικανά αρχαία ένθεν κά- 
κείθεν έσπαρμένα καί καταλογίσας κατέθηκεν είς χώρον 
κατάλληλον. Τά αύτά δέ έποίησε καί έν Πλαταιαΐς καί 
έν Χαιρωνεία, ένθα καί πλειότερον διέτριψε διά τήν άνω- 
τέρω μνημονευθείσαν άνασκαφήν. Τά κατ’αύτήν άναφα-
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νέντα ενεπίγραφα μνημεία καί άλλα πολλά άλλαχόθεν 
ανέκδοτα άντέγραψεν επιτελώς καί έκτυπα αυτών ελαβε' 
τό έν Χαιρωνεία θέατρον έξ ιδιωτικής κατοχής εις την τοϋ 
δημοσίου κυριότητα μετήγαγε δραστηρίως ένεργήσας, καί 
εν Δαυλίδι δέ. καί αλλαχού, συνεργεία καί τοϋ ενταύθα 
ύπουργοΰ των Οικονομικών, καμινευτάς ασβέστου έξώκι- 
σεν έκ τής ερήμου άκροπόλεως προς σωτηρίαν των αρ
χαίων λίθων. Προς δέ τούτοις καί τον περίφημου τής 
Χαιρωνείας λέοντα περιταφρεύσας καί συγκεντρώσας τά 
τεμάχια ήσφάλισε κάλλιον ή πρότερον, καί περί των έν 
Όρχομενω αρχαίων εφρόντισε' καί ταΰτα καθ’ δλον τον 
χειμώνα ποιήσας έπέστρεψεν έδώ την άνοιξιν καί έν εκθέσει 
λεπτομερεΐ τά πάντα κατά τό δέον άνεκοίνωσε τώ Συμβου- 
λίφ καί εύαρεστήσας αύτώ λίαν, εστάλη πάλιν μετά τό 
πάσχα είς Πελοπόννησον, πρώτον μέν ίνα πληροφόρηση 
ημάς ακριβέστερου περί του έν τή πεδιάδι του "Αργους 
παρά τό χωρίον Χώνικα άνακαλυφθέντος νεωστί άρχαιο- 
τάτου κτίσματος, οίος ό τοϋ Άγαμέμνονος·θησαυρός, ειτα 
δέ κατεσπευσμένως παρηγγέλθη νά υπάγη είς Σπάρτην, 
ίνα ένεργήση προς διάσωσιν τών διακινδυνευσάντων σπου- 
δαίως εκεί εσχάτως αρχαίων. Παύσας δέ εκεί διά τής επι
μόνου καί κανονικής ένεργείας του τήν εξακολούθησή τής 
άρξαμένης καταστροφής περί τό καλούμενου μνημείου τοΰ 
Λεωνίδα καί φροντίσας καί περί τής είς δίκην εισαγωγής 
τών τοΰ νόμου παραβατών, έτράπη ύστερον είς μόρφωσιν 
συλλογής αρχαίων δημοτικής, είς ό εργον έτι καί νυν 
άσχολεΐται.

Ταΰτα τά λίαν συνοπτικώς ή μάλλον είπείν τροχάδην 
είρημένα έστωσαν είς άπόδειξιν τοΰ ότι ή δοκιμή τής έπι- 
θεωρησεως τών έν ταίς έπαρχίαις αρχαίων δι’είδικών άπο- 
στόλων τοΰ Συμβουλίου όχι μόνον δέν άπέτυχεν, αλλά καί 
αίσια αποτελέσματα έπήνεγκεν. Έκτος τής μερικής δια- 
σώσεως μνημείων άπό τής καταστροφής καί τής συναθροί- 
σεως άλλων καί τακτοποιήσεως, έκτος έτι τών πολλών 
καί χρησιμωτάτων τή τε Εταιρία καί τή Κυβερνήσει 
πληροφοριών, αίτινες διεβιβάσθησαν είς ’Αθήνας υπό τών 
αποστόλων, έπετεύχθη, νομίζομεν, ή είναι έγγύς προς τό 
έπιτευχθήναι, τό ούχ ήττον σπουδαίον τοΰτο, νά μάθωσιν 
οι πολλοί, ότι εστι τις έν Έλλάδι ό κηδόμενος τών αρ
χαιοτήτων καί οτι ό νόμος^ό υπέρ αυτών κείμενος δέν
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πρέπει νά θεωρήται γράμμα νεκρόν και ότι ή τιμή και 
το συμφέρον της Ελλάδος άπαιτοΰσι νά διαφυλάττωμεν 
αύτάς πάντες ώς κόρην οφθαλμού καί νά δαπανώμεν υπέρ 
αυτών καί ΐδιώται καί δήμοι καί κράτος. ’Αλλά, κύριοι, 
τά καλά ταΰτα αποτελέσματα είναι, άναγκαζόμεθα νά τό 
εΐπωμεν, πλείστης καί επιπόνου ενεργεί ας έκγονα των τε 
αποστόλων αυτών καί του ενταύθα της Εταιρίας συμβου
λίου, όπερ διηνεκώς σχεδόν έπασχολεΐται, ένεκα της εξ 
ανάγκης πολλής αλληλογραφίας καί τής επί θυρας των 
υπουργών συχνής φοιτήσεως πρδς κατόρθωσιν των έκάστο- 
τε άπαιτουμένων. Όθεν ήθελεν είναι καλόν νά έξευρεθή 
άπονώΓερός τις καί άποτελεσματικώτερος τρόπος τής των 
έν ταΐς έπαρχίαις άρχαίων έφορεύσεως. Τοιουτος δέ φαίνε
ται ό δι’έφόρων διαρκών, περιβεβλημένων καί μείζονα διοι · 
κητικήν δύναμιν προς την αύτόθεν ενέργειαν τών χρειω
δών. Ταύτην την σκέψιν ύποβάλλοντες καί συνιστώντες εις 
τήν σύνεσιν τής Κυβερνήσεως, παύομεν τήν έφετεινήν η
μών λογοδοσίαν.

Μετά ταϋτα ό ταμίας έπαρουσίασεν έντυπον καί 
ανέπτυξε καί προφορικώς τόν έξης ισολογισμόν του 
έτους.
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"Ετι ο ταμίας άνήνεγκεν εις τούς Έτ&ίρους περί τοΰ 
χάριν τής μετοικεσίας των Δελφών ποιητεου δάνειου υπο 
τής 'Εταιρίας προς την Κυβέρνησιν, και δη εκ των χρή
ματος των παρά τής ποτέ επιτροπή? των φιλάρχαιων 
μεταβιβασθέντων εις την Εταιρίαν. Η δε Συνελευσις^τών 
Εταίρων άκούσασα τά καθέκαστα τής υποθεσεως ταυτης 
εδωκεν εις τδ Συμβούλιον την αδειαν του ποιησαι τό δά
νειον, δν κύριον να όρίση καί τά τοϋ τοκου, επι τώ ορω 
τού νά μή ματαιωθή ή ευκταία μετοικεσία, δι ήν θελει 
είναι δυνατόν ποτέ νά γίνωσιν έν τώ τόπο) αξιαι λογόυ 
άνασκαφαί.

'Ωσαύτως άνήνεγκεν δ ταμίας δτι την έν Κηφισία υπό 
του αοιδίμου Κ. Ίωννίδου δωρηθεΐσαν τή Εταιρία οικίαν, 
ούδεμίαν προ πλείστων έτών δίδουσαν πρόσοδον και εγκρι- 
σει τοΰ ίδίου δωρητοΰ ετι ζώντος εις άπαλλοτρίωσιν προσ- 
διωρισμένην, έζήτησε νά άποκτήση ήδη η Φιλεκπαιδευτι
κή Εταιρία προς χρήσιν τοΰ έκεΐσε συστηθέντος παρ’αύ- 
τής σχολείου κορασίων. Ευκαιρίας τοιαύτης παρουσιασθεί- 
σης έδόθη παρά τής Συνελεύσεο)ς ή περί πωλήσεως άδεια 
εις τό διοικ. Συμβούλιον.

Μετά ταΰτα έξελέχθη κατά τον οργανισμόν ή πρός 
εξέλεγξιν τής έτησίας χρηματικής διαχειρίσεως τριμελής 
επιτροπή, συγκείμενη έκ των κ. κ. Γ. Χρυσίδου, Στ. Ν. 
Δραγούμη καί ’Ιω. 5Αγγελοπούλου, καί ούτω διελύθη ή 
Συνέλευσιί περί τήν ήμίσειαν μετά μεσημβρίαν.

Τή δέ 25 ’Ιουνίου 1812, ημέρα Κυριακή, ώρα 10 π. μ. 
συνελθόντων αύθις έν τώ Πανεπιστημίω εταίρων 25, πρώ
τον μέν ό εισηγητής τής έξελεγκτικής έπιτροπής κ. Ίω. 
Άγγελόπουλος άνέγνω τήν έξης έκθεσιν.

Πρός την συνέλευσήν τής αρχαιολογικής 
εταιρίας.

Κύριοι συνέταιροι,

, Κ“6’'*ν έλάβομεν τήν παρελθουσαν εβδομάδα
εντολήν, μετεβημεν παρά τώ ταμία τής Εταιρίας κυριω

2
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Π. Γιαννοπούλω προς θεώρησιν των ύπ’αύτοΰ τηρούμενων 
βιβλίων καί έξέλεγξιν του ύποβληθεντος ετησίου λογα
ριασμού.

Έξετάσαντες δέ λεπτομερώς, άνευ τής συμπράξεως του 
μή δεχθέντος τήν ύμετέραν εντολήν τρίτου έλεγκτοΰ, τά 
έν άμφοτέροις τοΐς κεφαλαίοις των τε εσόδων καί των δα
πανών κονδύλια εν καθ’εν, άντιπαραβαλόντες αυτά προς τά 
σχετικά διπλότυπα, βασανίσαντες τάς άθροίσεις, παρατη- 
ρήσαντες τούς υ7:οβληθέντας ήμΐν τίτλους καί αποδείξεις 
καί άριθμήσαντες τά έπιδειχθέντα ήμΐν νομίσματα, συνη- 
γάγομεν τά επόμενα.

Α'.) Ό υπό τού κυρίου ταμία υποβληθείς τήν παρελ - 
θοΰσαν Κυριακήν ισολογισμός τυγχάνει ών τό άκριβέ'ς εξα
γόμενον των είρημένων βιβλίων, τακτικώς τηρούμενων.

Β'.) Παρά τω κυρίω ταμία ύπάρχουσιν έβδομήκοντα 
τρεις (άρ. 13) όμολογίαι, δμοιαι ταΐς παρά τη ’Εθνική 
Τραπέζη κατατεθειμέναις 624σιν, άντιστοιχοΰσαι τώ άθροί- 
σματι τών έν τώ ισολογισμοί σεσημειωμένων 4ων ομολο
γιών Βαλιέρου, 58 νεωστί άγορασθεισών καί 11 ωσαύτως 
άγορασθεισών εις άντικατάστασιν τών κατά τον ισολογι
σμόν ένδεκα κληρωθεισών. Κατατεθήσονται δέ καί αύται 
αί 13 όμολογίαι παρά τη ’Εθνική Τραπέζη, ώς έδήλωσεν 
ήμΐν ό ταμίας.

Γ'.) Τό έν τω ίσολογισμω έγγεγραμμένον καί ακριβές 
έλεγχθέν περίσσευμα 10101 δραχμών καί 84 λεπτών έπε- 
δείχθη ήμΐν υπό τοϋ κυρίου ταμία· εχει δέ ουτω'

ά.) 81 γραμμάτια τής Έθν. Τραπέζης δραχμών 112
έκαστον............................................................  δρ. 9144

β'.) Είς άργυρον καί χαλκόν.................... » 3.14
γ'.) Δύο άποδείξεις (δραχ. 100 καί δραχ.

260) Ιμφαίνουσαι καταβολάς γενομένας είς 
έξακολούθησιν τών παρά τό Δίπυλον άνα-
σκαφών..............  .............................................. s 360

Τό δλον·. ... δρ. 10101.14

Κατά τά ανώτερο) περιληπτικώς έκτεθέντα, ή έτησία 
διαχείρισις τής εταιρικής περιουσίας ελέγχεται επιτήδεια,
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πιστή και άπηλλαγμένη ματαίων δαπανών εις αυτήν δέ 
κυρίως οφείλεται ή. καί κατά του,τ,ο τδ έτος αύξησις τοΰ 
ήμετέρου κεφαλαίου. 1

Διό, κύριοι, έπαινετέοι οί φρονίμως διαχειρισάμενοι τά 
τής Εταιρίας.

Εν Αθηναις, τή 25 Ιουνίου 1872.
; ·; 3 fly? > Y:t>iA3A; V ii QU v

Ή ελεγκτική επιτροπή

2. ΔΡΑΓ0ΓΜΗ2.

ΙΩ. ΑΓΓΕΑ0Π0ΪΛ02.
I *«?«*■'* y'JvY j VvUv» 'V'J Jp J \b I v ΛΛΛ

Μετά τήν άνάγνωσιν καί εγκρισιν τής άνιο έκθέσεως 
έγένετο διά δύο ψηφοφοριών, ώς ορίζει ό οργανισμός, ή 
εκλογή τοΰ νέου συμβουλίου.

Άνεδείχθησαν δέ οί έξης·

Πρόεδρος δ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟϊ διά ψήφων 23 
’Αντιπρόεδρος ό ΣΠΤΡ. ΦΙΝΤΙΚΛΗΣ » » 17
Ταμίας δ II. ΕΜ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΪΛΟΣ » « 22
Γραμματεύς δ ΣΤ.· Α. ΚΟϊΜΑΝΟϊΔΗΣ s » 22

Μέλη τοΰ Συμβουλίου.

ό Λ. ΚΑΦΤΑΝΤΖΟΓΑΟϊΣ » » 24
δ ΕϊΘ· ΚΑΣΤΟΡΧΗΣ s ,'V 23
ό ΙΩ. Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ » » 22
δ Π. ΕϊΣΤΡΑΤΪΑΔΗΣ ,? » 18
δ Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟϊΑΟΣ » » 14

Καί ούτω διελύθη ή Συνέλευσις περί ώραν 12 τής με
σημβρίας.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

των εντός του έτους καταβαλόντων τήν συν

δρομήν μελών τής Εταιρίας.

(Όσων ονομάτων πρόκειται αστερίσκος, αυτοί προς 
τή έτησία καί καθυστερούσαν συνδρομήν κατέ- 
βαλον ή τήν του προσεχούς Iτους.)

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.

Το ’Εθνικόν Πανεπιστήμιον ............................δρ. 1000
Άγγελόπουλος Ίω. ··*··>........................ » 15
Άνδρόπουλος Σταΰρ. .................................. » ®
Άντωνιάδης A. I............................................ » »
Άντωνιάδης Γ. Ε. ...................................... » »
Βενιζέλος Μιλτ. ........................................... ® »
Βερενίκης Άθ................................................ » »
Βουκύδης Θ............................................* · · · » »
Βοΰρος Δεκόζης Σταμ. · ·..................  ® »
Γεράκης ...................................   i ))
Γιαννόπουλος Π. Έμ.................................. » »
Δαμασκηνός Ν. ........................................... » »
Δημητρίου Γ. .. .................................  .» »
Δήμητζας Μαργ............................................ » »
Δούμας Κ. ....................................   » »
Δραγουμη Έλ. Στ.......... ............................. » »
Δραγούμης Στεφ. Ν. - · .............................. » »
Δρόσος Α. ................ ..................................° » »
Ευστρατιάδης Π............................................ » »
Finlay G. ............................................... » 25
Ζαχαρίου Προκ. Π. > ·  ..........................\· · » 15
Θεοδωρίδης Άλ. ............*........... *........... .. > ®
Θεολόγος Παντολ. ............... ° .. .................. » 15
Ίωάννου φίλ. ............................................... » 30
Καλαποθάκης Μ. ·.····**···.................. » 15
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Κεχαγιάς E. · · v ι ........ .............. . 6'ραχ. 15
Καραμάνος Μ....................................... · · · · a a
Καστόρχης ΕύΘ. · · ·.................................... » »
Καφταντζόγλους Λ............................ .......... a 30
Κοκίδης Δ. .................................................... » 15
Κολιάτζος Σωκρ............................................ » a
Κολοκοτρώνης Π. ...................................... » »
Κόρος Σπ..................................................... a »
Κοντογόνης Κ....................... .. · ................... a a
Κοντόσταυλος Άλ..................... .................. a »
Κορομηλάς Δημ. Α............................ » 25
Κορδέλας Α. .................... .. » 15
Κορέσιος Ν.· . ......................................   .. .. » a
Κουμανούδης Στέφ. Α.................................. a a
Κυριάκός Ίω..................................... .. » 20
Κωνσταντίνου Γ............................................ a 15
Κωστής Κ. Ν................................................. a a
Λακών Β.......................................................... a a
Λάμπρος Π........ ....................    .. .. a a
Λεονάρδος Θ. ................................................ a a
Μαλικόπουλος Θ............................................ » ϊ
Μάμουκας Α..................... .. *..................... a »
Μανιτάκης Έμ............................................. a 20
Μαυροκορδάτος Ν. Ά................................... » »
Μελάς Λ....................................................... .. * 15
Μεσσηνέζης Ιω. ........................................... » »
Μιστριώτης Γ................................................. a a
Μπούκης Ίω............................... ................. a 20
Μυλωνάς Κυρ.................................................. » 15
Νάκης Ν. Β. · · · · ......................-................ » »
Νέγρης Ν. ....................................... .............. » »
Νικήτας Ίω........................................ί.· ···’·· a a
Νικόδημος Κ. ■······ ·.................;-····· » »
Νικολαιδης Γ...............................··%........... » ®
Οικονόμος Σοφ. Κ..................... ...-··*· » a
Παπαδάκης Ίω. Γ. .................... a a
Παπαρρηγόπουλος Π. ..........................   · . · » »
Παπαχρήστου Στυλ. ....................... .. a ν
Πάππος Δ....................  .j.· · · » 30
Περβάνογλους Ίω. · ·« ·· ri.’i η Η*· · ι » 15
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Πορφυρόπουλος Κ. ......... .··.··.................. . δραχ. 15
Πρετεντέρης X.. ϊ. ···.·· .........................   · a »
‘Ρενιέρης Μ.............. \ ·, * .«........................ » »
‘Ρουσόπουλος ΆΘ. ····.····*··.............   · » ί
‘Ρώσσης Ζ.............................-...................... a a
Schmid Jul. ..............................      » »
Σεριιτέλος Δ. -· ·· *.................................... » »
Σκουζές Γ» · *·,.................... ........................... » a
Σταθόπουλος Ν............ ............................... » »
Σχινας Β. · ....................................    » »
Σωτηριάδης Ίω. - · · * *................................ » a
Σωτηρόπουλος Σ. · ...............................   8 »
Φιλαδελφευς X. Ν. ....................................   8 »
Φίλωνος Φ. I. ···· ··,·................................ » a
Φιντικλής Σ. ·· ................................       » »
Φυτάλης Γ. ................ ι> s
Χατζόπουλος Ν.......................... ·.·.··, ^ ·,·,. » »
Χρηστίδης Λ. .............. » »
Χροσίδης Γ.......... ι »Λ <·............. ................... a »
Wilberg Κ. · - ?........................................  * 8
Ziller Ε. ■ ....................    ■ » *

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ.
ιΟ δήμος Πειραιώς.....................................  » 50
Άφεντούλης Θ. ....................................  » 15
Ζωγράφος Άθ........................................... * · » 35
Καψαμπέλης Γ. .................................. * · · · a 15
Μελετόπουλος Ν...................................· · · · a j>
Μουτζόπουλος Δημ. · · ..................................... * 30
Μουτζόπουλος Τρύφ. ..................................... * 15
Παπαγεωργόπουλος Κ...............................  » »
‘Ράλλης Λ.............................................   » »
Σέρμπος Στέφ.................................................... » »

ΕΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗι.
Κανακας Πάτρ. * w... .> » 25

ΕΝ ΑΑΜίΑι. '
Καλλίνικος ’Αρχιεπίσκοπος.............. "··'··· » 15

ΕΝ ΕϊΒΟΙΑι.
*Η ΜονήΓεροντος«·>_··*.··,** ·« ··■···*.·- » 50
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ΕΝ ΕΡΜΟϊΠΟΛΕΙ.
‘Ο δήμος ‘Ερμουπολιτών........... .. ... δραχ. 209
Βαφιαδάκης Δημ............... -.......................... )) 15

ΕΝ ΝΑϊΓΙΑΙΩι.
Φατσέας Άντ....................·......................... '·» 15
*Ίασεμίδης ΙΙερ. ............................. ............. » 30

ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ.
Κύριλλος’Αρχιεπίσκοπος · ·......................... β 50

ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΝ ΒΩΛΩι.
Γυαλόπουλος Δ. ·,···,?................................ » 15

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟϊΠΟΛΕΙ.
Κέπετζης Σταΰρ............ '·’···'..................... » 15
Κουγιουμτσόγλους Σάβ. Ααζ. ··>····■·· » 25

ΕΝ ΣΜϊΡΝΗι
Κοσσονης Μιχ............ ....................  » 15

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕίΑι.
Ίω. Άντωνιάδης ········’·'....................... » 500

ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι.
Σίνας Σίμ. .................................................... » 100

ΕΝ ΓΡΑΤΣ.
Περβάνογλους Π...........................  » 15

ΕΝ ΒΟϊΚΟϊΡΕΣΤΙΩι.
Ξανθές Μ ιχ..................................................... » 200

ΕΝ ΜΑΣΣΑΑΙΑι.
Βαλλιάνος Άνδρ............................................ » 184
Βαλλιέρης Ιερώνυμος .................................. » 1164.80
Βασιλείου Δημ. ........................................... » 128.80
*Καραμάνος Φ, Γ. ...................................... » 45

ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ.
Dumont Albert ....................................  » 22,40
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ΕΝ ΟΔΗΣΣΩι.
δραχ. 200

ΕΝ ΠΕΤΡΟϊΠΟΛΕΙ.
Άμηρας Α. · ·................................................... » 19.50
Δεστούνης Γ. ................................................... » 19.50
Ίωαννίδης Α. ................................................... » 19.50
Καράλης Στεφ. ............................................... » 30
*Κοντογιαννάκης Ίω. .................................. » 1120
Lugebil Ch. ................................................... » 19.50
Nauck Aug. · ............................................. » 19.50
Συμβουλίδης Γ. ............................................... » 50
VoinofP. ................................................... j) 19.50

ΕΝ ΚΑΛΚΟϊΤΑι ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛ. ΙΝΔΙΩΝ.
"Αμοιρος Π. Ζ.................................................... » 51.80
Άργέντης Α. ............«................................. » 51.80
Βαλέτας Ν. I................................................... » 51.80
Βαλέτας Παΰλ.................................................... » 28.30
Βλαστός A. Α.................................................... » 51.80
Βλαστός Θ. Α.............................................   » 51.80
Δημητριάδης Κ. Ε.......................................... ;) 28.90
Ίωαννίδης Κ. .................................................. » 28.90
Καλβοκορέσης Μ. Λ. .................................... » 28.90
Λαμπρυνουδης. ...........................;··,···· » 28.90
Μάγκος Κ. Δ................................................... » 28.90
Μαργαρίτης Άντ. Σ. ..................................... » 28.90
Μασκούτης I. . ............................................... » 28.90
Μήκας Α. ................... . · · < *.................... » 28.90
Νεγρεπόντης Γ. ................*......................... » 51.80
Παπασπυρόπουλος Δαμασκηνός, Αρχιμ. ·· » 28.90
ΙΙετροκόκκινος Σταμ. Ε. ................................ » 51.80
‘ΡάλληςΙ. ...................”............... ............. a 51.80
‘Ρίζος Γ. Γ..............................................  ® 51.80
Σκυλίτζης Δ. ................................................... » 51.80
Σκυλίτζης Δ. I. ................................   » 51.80
Σύψωμος ©. Α. ............................................. » .86.10
Χαλδουβάκης Μιχ. Δ. .................................... » 28.90
Ψύχας Σταμ. ................................................... » 51.80
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Δωρηταί βιβλίων καί τά βιβλία αυτά.

Τό πανεπιστήμιον Κιλία;, Schriften dcr Universitat 
m Kiel, 1868—10.

To έν Βασιγκτωνι Σμιθσωνιακόν Καθίδρυμα, Annual 
seport, 1811. U. S. Congress, 1811. Appendix toBenj. 
Anderson s journey to Musadu, 1812.

To εν Άθήναι; ’Εθνικόν Πανεπιστήμιον, Κατάλογον 
των αρχαίων νομισμάτων του Άθήνησιν Έθν. Νομισμα
τικού Μουσείου, υπό Άχίλ. Ποστολάκα, τόμον ά. 1812.

Ό έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικό; φιλολογικό; σύλ
λογο;, Τά περισωθέντα αυτού’ 181

Ή έν Λουγδούνω τη; Γαλλία; ’Ακαδημαϊκή εταιρία τη; 
αρχιτεκτονική;, Τά έαυτή; Annales τού ετου; 18 · ·

'Ο έν Άθ. σύλλογο; Παρνασσό;, τον εαυτού νέον ’Ορ
γανισμόν.

Fr. Piper, εν μονόφυλλον Γερμανιστΐ περί των αυξή
σεων τοΰ Χριστιανικού έν Βερολίνω Μουσείου έν έτει 
1869—10.

Irnhoof, die Flugelgestalten der Athena Nike auf 
Miinzen.

Adler, das Pantheon zuRom.
V. Mensinga, uber alte u. peue Astrologie.
Μ. Παρανίκα;, πραγματείαν γερμανιστΐ περί Βυζαντι

νή; ιερά; ποιήσεω;.
Έμ. Κρητικίδιι;, Τοπογραφίαν καί ’Αρχαιολογίαν Σά

μου. 1859, 1861.
G Finlay, Flint chips (πυρολίθων παρασχίδα;).
Ν Κορέσιο;, Έκλεκτικήν δύο έτών.
A Ε «φταντζόγλου;, Λόγον εΐ; την θεμελιωσιν τοΰ εν 

’Αθήνα·; ναού τοΰ άγ. Κωνσταντίνου.
yO Ιραμματεύς, ’Αττική; επιγραφά; έπιτυμβίους, 18 (.1.
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Δωρητή αρχαίων*

Λύσανδρος Καφταντζόγλους προσήνεγκεν εξ ονόματος 
του μακαρίτου αδελφού του Λυσιμάχου Tavernier Καφ- 
ταντζόγλου, αρχαιότητάς τινας εκ τής Νινευί. — Έτι cs 
οί εξής· βαρών Diiclcer, Στυλιανός ’Αποστόλου Κβής, Μιχ. 
Κοσονή'ς, Νικ. Νε'γρης, (Δ;) Γρηγαριάδης, 5Αντ. Λαγας, 
Σπυρ. Σιβίνης, Σπυρ. Τουφεκτβής, Γρηγόριος Ίωαννίδης, 
Άλ. Θεοόοσιάδης, Ξενοφων Τάκοιβίδης.

Και άλλοι δέ τινες έκ των κατά τά πρότερα έτη άνα· 
γ: αφεντών ώς δωρητών προσήνεγκαν καί εφέτος αρχαία.

Βιβλία άγορασθέντα χρήμασί 

τής Εταιρίας.

Αρχαιολογική Έφημερίς Βερολίνου του έτους 1871. 
Γεωγραφικός άτλας τής αρχαίας Ελλάδος υπό Kiepeit.

Μ—I
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ΤΛΝ ΕΝ ΤΟΙί ΑΓΡΟΙ*· ΙΛΑΝΝΟΥ 8APYKA

ΓΕΝΟΜΕΝΠΝ ΑΝΑίΚΑΦΠΜ

OejutXta. αρχαίων rotpwv uon μνηαΐΐων
r i * > f

1—1 Αρχαίοι ztifce. AH tv wfv> Ρηγμη Sucvt>£t την 8eaiv rife

uf γαλής του vcupwj. 

et Αρχοκσν {Super, 4Lt orXivPa/y,
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