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ΈνΆθϊίναις, τη 24 ’ίόυνίου 1873, τιμερα Κυ- 
ptax.il, ώρα 12 τγ. /α. συνελθοντων δεκατριών 
εταίρων της ’Αρχαιολογικής Αθηνών Εται
ρίας εν τώ Πανεπιστηριιωείς γενικήν συνελευ- 
σιν, προσεγώνησεν αύτους ο πρόεδρος της Εται
ρίας Φίλιππος Ίωάννου ώς έξης'

’Έντιμοι κύριοι συνέταιροι.

Ή πρωτεύουσα της Ελλάδος άπ’ ολίγου χρόνου παρέ
χει τό θέαμα μεγάλης τίνος και πρότερον άσυνήθους βιοπο
ριστικής κινήσεως πειθούσης τον παρατηρητήν δτι το ελ
ληνικόν έθνος εκ τε άλλοτρίων παραδειγμάτων καί εκ πεί
ρας ιδίας άνεδίδάχθη, δτι ή πολιτική του κραταίωσις καί 
προς τον άληθή προορισμόν του πρόοδος απαιτεί προς τοΤς 
άλλοις μέσα ύλικά τοιαΰτα, οποίων τον πορισμόν δεν δύνα- 
ται νά ελπίση, ειμή έκ τής ειρήνης, τής παγιώσεως τής εσω
τερικής εύνομίας και τάξεως καί τής άναπτύξεως τής βιο
μηχανίας καί βιοποριστικής αύτοΰ ένεργείας. Τούτου ενεκα 
Ιτράπη ήδη ή προσοχή του λαοϋ μετά σπουδής πλειοτέρας 
ε’ις την βιομηχανίαν καί τό έμπόριον, εις την γεωργίαν καί 
μεταλλείαν, εις σύστασιν παντοίων εταιριών σκοπόν έχου- 
σών την άνόρυξιν ορυκτών χρησίμων, την κατεργασίαν τών 
προϊόντων τής γης, την άποξήρανσιν ελών καί λιμνών, την 
διευκόλυνσιν τών μέσων τής κατά ξηράν καί θάλασσαν κοι
νωνίας. Τοσαύτη δέ δεικνύεται νυν ή προς τα ύλικά ταΰτα 
συμφέροντα ροπή τοΰ λαοΰ, ώστε τινές τών σκεπτικωτέρων 
ομογενών ήρχισαν νά ύποπτεύωσι, μή ή φιλόϋλος καί φίλο-
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κτήμων ορμή καταπνίξη εν τή καρδία των Ελλήνων πάν 
εύγενέστερον αίσθημα, πάσαν φροντίδα περί τής πνευματι- 
κωτέρας του έθνους προόδου, περί των ύπερτέρων καί οί- 
κειοτέρων εις αύτό αγαθών. Άλλ’ άς θα^ρώμεν ! Μεταξύ 
των βιοποριστικών εταιριών τών πολλαπλασιαζομένων νΰν 
έν τη ήμετέριχ πατρίδι πδς φίλος τής πνευματικής έξελί- 
ξεως καί τής προς τον άληθέστερον του έθνους σκοπόν προό
δου βλέπει μετά χαράς συνιστωμένους καί συλλόγους τι- 
νας πρόθεσιν έχοντας την διάδοσιν τών ελληνικών γραμ
μάτων ή την κατά μικρόν καλλιέργησιν τοϋ άπ’ αιώνων κε- 
χερσωμένου τής ελληνικής φιλολογίας άγροΰ· ή δ’ ήμε- 
τέρα ’Αρχαιολογική Εταιρία προ τριάκοντα καί !ξ έτών 
συσταθεΐσα καί εκτοτε προς τον εθνωφελή αύτής σκοπόν 
κατάλογον τών ύπαρχόντων μέσων άδιαλείπτως εργαζο- 
μένη πρόκειται ζώσα άπόδειξις δτι τά υλικά συμφέροντα, 
όσον καί άν φαίνωνται έπικρατούντα σήμερον έν Έλλάδι, 
δεν δύνανται δμως νά έμβάλωσιν ήμας εις λήθην τών άνω- 
τέρων και περισπουδαστοτέρων συμφερόντων του Ιθνους. 
Καί! πλήν τών συνωθουμένων εις άπόκτησιν μετοχών τής 
Εταιρίας τών έν Λαυρίω μεταλλείων καί άλλων κερδοσκό- 
πων εταιριών ύπάρχουσι καί άνδρες έπιδεκτικοί άπολαύσεως 
πνευματικωτέρας. 'ϊμεΐς, ώ φίλοι συνέταιροι, εισθε του λό
γου μου ζώσα καί ψηλαφητή μαρτυρία. Προς τί ένεγρά- 
φητε καί μένετε σταθερώς μέλη Εταιρίας, ήτις ούδέν εις 
ύμας χρηματικόν μέρισμα, ούδέν υλικόν όφελος ύπισχνεΤ- 
ται; Προς τί παρέχετε προθύμως τήν ύμετέραν χρηματικήν 
συμβολήν, έξ ής ούδέν ίδιον κέρδος, ούδεμίαν κατ’ αίσθη- 
σιν άπόλαυσιν προσδοκάτε; Τί άλλο ζητείτε διά τής ένώ- 
σεως υμών ταύτης, είμή τήν ωφέλειαν τής επιστήμης καί 
τήν τιμήν τής πατρίδος ;

Συγκαλεσθέντες σήμερον ενταύθα κατά τάς διατάξεις 
τοϋ ’Οργανισμού τής ήμετέρας Εταιρίας, ίνα λάβητε παρά
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τοΰ διοικητικού αύτής Συμβουλίου λόγον των πράξεων αύ~ 
τοΰ, θέλετε μάθει κατά την είθισμένην τάξιν έκ μέν της 
έκθέσεως του γραμματέως κυρίου Στεφάνου Κουμανούδη 
παν δ,τι τδ Συμβούλιου καθ’ δλον τδ νυν λήξαν άρχαιο- 
λογικδν έτος επραξεν· έκ δέ της έκθέσεως του ταμίου κυ
ρίου Π. Γιαννοπούλου θέλετε λάβει γνώσιν της χρηματι
κής διαχειρίσεως καί καθόλου, της οικονομικής αύτης κα- 
ταστάσεως. Εις έμέ δέ περιλείπεται νά είπω εισαγωγικώς 
ολίγα τινά καί γενικώτερα περί της ένεργείας της ήμετέ- 
ρας Εταιρίας.

Πάντα τα έργα τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας, δσα εν τω 
ά. άρθρω τοΰ ’Οργανισμού αυτής μνημονεύονται, είναι σπου
δαία καί άξια τής συντόνου φροντίδος τοΰ διοικητικού αυτής 
Συμβουλίου· σπουδαιότατου δέ πάντων καί άναγκαιότατον 
ομολογεΐται ή·συντήρησις καί διαφύλαξις από πάσης εξ ά- 
μαθίας ή άσεβείας ή κακοκερδείας προερχομένης φθοράς 
των οπουδήποτε τής Ελλάδος δπαρχόντων έτι αρχαίων 
μνημείων. Τω οντι, τά μέν έν τω κόλπω τής γής καλυπτό
μενα ετι αρχαία δυνατόν νά άνακαλυφθώσι καί βραδύτερου 
έν χρόνω έπιτηδειοτέρω καί πλειοτέρα εύπορίφ χρημάτων* 
τά δ’ εις χεΐρας ιδιωτών φιλότιμων υπάρχοντα καί τηρού
μενα δυνατόν νά συλλεχθώσι κατά μικρόν δι’ άγοράς ή 
οπωσδήποτε άλλως εις σύστασιν μουσείου άρχαιολογικοΰ, 
ωφελίμου εις τε τούς ομογενείς καί τούς άλλοδαπούς τής 
άρχαιότητος σπουδαστάς· τά δ’ έπιστημονικώς ετι άδιάτα- 
κτα, ή ασυμπλήρωτα, ή αδιασάφητα καί διά τοΰ τύπου 
ανέκδοτα δυνατόν νά διαταχθώσιν ύστερον, συμπληρωθώσι, 
διασαφηθώσι καί δημοσιευθώσιν, ίνα χρησιμεύσωσιν εις την 
μελέτην των φιλάρχαιων. Άλλ’ ή φθορά και καταστροφή 
των αρχαίων, ύφ’ ούτινοςδήποτε καί πρδς οντιναδήποτε 
σκοπόν καί άν γίνηται, είναι κακόν ανεπανόρθωτου, είναι 
δεινή ασέβεια κατεπανιστώσα κατά των τολμώντων αύτήν
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τό αίσθημα παντός Έλληνος άληθοΰς, εν τη καρδίιρ του ο
ποίου σώζεται έ'τι καί μικρός εθνικής φιλοτιμίας σπινθήρ 
και μικρά τοΰ καλοΰ αίσθησις. Διά ταΰτα τδ διοικητικόν 
της ήμετέρας 'Εταιρίας Συμβουλιον έκρινε καθήκον έαυτοΰ 
ιερόν νά καταβάλη πάσαν δυνατήν επιμέλειαν, ΐνα κωλυση 
πάσαν των αρχαίων μνημείων έ'ν τε τή πρωτευουση τοΰ βα
σιλείου καί έν ταΐς έπαρχίαις φθοράν. ’Αληθεύει μέν δτι τα 
καθήκον τοΰτο τής συντηρήσεως των αρχαίων ανατίθεται 
ύπδ τοΰ αρχαιολογικού νόμου κυρίως εις αύτήν τήν Κυβέρ- 
νησιν καί τάς ύποκειμένας έν ταΐς έπαρχίαις άρχάς, μέγα 
οέκαί άσυγχώρητον άμάρτημαένώπιον τοΰ ελληνικού έθνους 
καί πάντων των πεπολιτισμ,ένων έθνών, ενώπιον τής τε πα- 
ρουσης καί των έπερχομένων γενεών, πράττουσι καί ή Κυ- 
βέρνησις καί αί ρηθεΐσαι άρχαί, έάν άφροντιστώσι περί τής 
άκριβοΰς πληρώσεως τοΰ ^ηθέντος καθήκοντος καί διά ψύ
χρας καί άξιοκατακρίτου αδιαφορίας παραδίδωσιν εις τον ό
λεθρον τά διασωθέντα μέχρίς ημών μνημεία τοΰ βίου τών 
ήμετέρων προγόνων· άλλά τό Συμβουλιον στηριζόμενον έπί 
του ρηθέντος ά. άρθρου τοΰ ’Οργανισμού τής Εταιρίας, εκρι- 
νεν άθέμιτον νά δειχθή ολως άδιάφορον πρός τήν πολλα- 
χοΰ κατά δυστυχίαν ένεργουμένην έν Έλλάδι τών αρχαίων 
φθοράν· διό Ιπραξεν ύπέρ τής διασώσεως τών μνημείων εκεί
νων παν ο,τι εδύνατο, οτέ μέν σπεΰδον νά άναγγείλη εις 
τό προσήκον Ύπουργεΐον παν ό,τι έμάνθανε γινόμενόν που 
τοιοΰτο άσέβημα καί έν τή ιδία αϋτοΰ άσθενεία προκαλοΰν 
τήν ίσχυράν τής Κυβερνήσεως σωστικήν ένέργειαν, άλλοτε 
Βέ ίδίικ δαπάνη πέμπον, όπου ένόμίζεν άναγκαΐον, τά κω- 
λύσοντα τήν φθοράν αρμόδια πρόσωπα : Καί δεν επέτυχε 
μέν τό Συμβουλιον τοΰ σκοποΰ πανταχοΰ· διότι στερούμε- 
νον έν ταΐς έπαρχίαις ιδίων οργάνων, ουτ’ έμάνθανεν εγκαί
ρως τόν πανταχοΰ εις τά άρχαΐα έπικείμενον κίνδυνον (όν 
αί δημοτικαί, αί διοικητικαί, αί οίκονομικαί, αί στρατιωτι-
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καί άρχαί καί at είσαγγελεΐαι έδύναντο καί ώφειλον εγκαί
ρως να μανθάνωσι καί άποτελεσματικώς κατά τον νόμον νά 
άπομακρύνωσιν) οΰτε δύναμιν είχε νά κωλύση πανταχού και 
πάντοτε τό κακόν άλλ’ όμως έξετέλεσεν εύσυνειδήτως το 
ίδιον του καθήκον καί άνέμνησε τούς εν ταΐς επαρχίαις, οι- 
τινες ενεκα της άσυγγνώστου των αρχών άδιαφορίας είχον 
λησμονήση καί αυτήν τοϋ (αρχαιολογικού νόμου την ΰπαρ- 
ξιν, ότι υπάρχει έν Έλλάδι νόμος κολάζων τούς φθείρον- 
τας τά αρχαία καί ό νόμος οΟτος ζή. Τον νόμον τούτον 
μετά τινων υπουργικών εγκυκλίων εις αυτόν άναφερομένων 
καί άλλων τινων αρμοδίων εγγράφων εκρινεν αναγκαίου τό 
Συμβούλιον νά άνατυπώση δαπάνη τής Εταιρίας καί δια
νείμω εις τε τάς δημοτικάς καί τάς άλλας έν ταΐς έπα-ρχίαις 
άρχάς, ΐνα εχωσιν αυτόν πάντοτε ύπ’ δψιν έν τή ένεργείορ 
των καθηκόντων των.

Ενταύθα, κύριοι, καταλαμβάνομαι υπό λύπης βαρείας 
(αναγκαζόμενος νάειπωπρός ύμάς,ότι ή φθορά των αρχαίων, 
καθ’ όσον ή πείρα μέχρι τοΰδε έδίδαξε τό Συμβούλιον, δεν 
προέρχεται μόνον εκ χωρικών καί άπαιδεύτων ανθρώπων, 
ών ή άμαθία καθιστά ενώπιον τού δικαίου δικαστού τό 
αμάρτημα ελαφρότερου, άλλά πολλάκις καί έξ άνδρών εύ~ 
μοιρησάντων άνωτέρας παιδείας, εις ούς εύλόγως ύποτίθεται 
πλειοτέρα εθνική φιλοτιμία, πλειότερον σέβας προς τά προϊ
όντα τής αρχαίας τέχνης, προς τά λείψανα τού βίου των 
προπατόρων ήμών. Καί, κύριοι ! Μετά ψυχικής θλίψεως 
παρετήρησε τό Συμβούλιον, ότι καί τινες έκ των αξιωματι
κών τού στρατού των έφίστωμένων ύπό τής Κυβερνήσεως 
ώς μηχανικών εις κατασκευήν οδών, γεφυρών, ή άλλων 
τοιούτων έργων, ή εις κρηπίδωσιν λιμένων, καταστρέφουσι 
πολλάκις μετά μεγίστης άδιαφορίας ερείπια αρχαίων φρου
ρίων ή άλλων μνημείων τής άρχαιότητος, ϊνα λάβωσιν έξ 
αυτών τήν άναγκαίαν εις τό Ιργον των ύλην, άν καί ύπάρχε?.
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εκεί πλησίον άλλη υλη άφθονωτάτη. ’Εννοείτε εντεύθεν, 
οποίαν δύναμιν επί τοϋ πνεύματος των άπαιδεύτων έχουσι 
τοιαΰτα παραδείγματα διδόμενα παρ’ άνδρών άνηκόντων 
εις άνωτέρας έν τη πολίτικη κοινωνία τάξεις, και πόσον ολέ
θρια άποτελέσματα παράγουσι προς τάς αρχαιότητας.

?Ετι μεγαλητέραν ψυχικήν θλίψιν ήσθάνθη τό Συμβού- 
λιον προ μικρού, δτε κατά την άνόρυξιν των θεμελίων τής 
Ζαππείου οικοδομής προς μεσημβρίαν τοϋ άνακτορικοϋ κή
που άνεκαλύφθη άρχαΐόν τι βαλανεΐον, ή δ’ επί των ’Ολυμ
πίων επιτροπεία ή φροντίζουσα περί τής οικοδομής Ιβου- 
λ,ευθη παραδόξως νά καταστρέψη αύτό ή νά έπενέγκη τοι- 
αυτην φθοράν, οποία ήθελε καταστήση την άνεύρεσίν του 
εις τούς άρχαιολογοϋντας άνωφελή. Τό ρηθέν μνημεων εί
ναι τό μόνον μέχρι τοϋδε έν 'Ελλάδι άνευρημένον, εξ ου 
δυνάμεθα νά γνωρίσωμεν τον τρόπον τής κατασκευής, την 
διαίρεσιν καί διάθεσή των αρχαίων ελληνικών βαλανείων* 
διότι, άν καί φαίνεται ωκοδομημένον επί των ^ωμαϊκών χρό
νων, ωκοδομήθη δμως άδιστάκτως ύπ’ άρχιτέκτονος "Ελλη- 
νος καί κατά τό παράδειγμα προϋπαρχόντων τότε ελλη
νικών βαλανείων. Έπρεπεν άρα καί διά τούτον μόνον τον 
λόγον νά τηρηθή άθικτον· αλλά προσετέθη καί άλλος λό
γος, ο εξής· ’Εάν τις άναγνώση μετά προσοχής την με
ταξύ των συγγραμμάτων τοϋ Λουκιανού εύρισκομένην πε
ριγραφήν άρχαίου τίνος βαλανείου, οίκοδαμηθέντος υπό Τπ- 
πίου τίνος άρχιτέκτονος, επειτα παραβάλη αυτήν προς τα 
νύν άνακαλυφθέν, ευρίσκει τινά τεκμήρια, έξ ών φαίνεται 
πιθανή ή τούτου καί εκείνου ταύτότης. Ούτως έχόντων των 
πραγμάτων, τό Συμβούλων τής Εταιρίας έκρινε καθήκον 
εαυτού νά πράξη παν δ,τι έδύνατο, ΐνα σώση τό κινδύνευαν 
άρχαΐον εκείνο μνημεων. Καί έλυπήθη μέν μεγάλως άναγ- 
κασθέν νά άπεναντιωθή προς την επί των ’Ολυμπίων επι
τροπείαν την συνισταμένην εξ άνδρών, τούς οποίους έτίμα
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‘υλικρινώς καί τιμά, δεν έδίστασεν όμως νά προτίμηση παν
τός άλλου λόγου τήν έκτέλεσιν του νόμου καί τό συμφέρον 
της επιστήμης. Έπέτυχεν άρα του σκοπού ; Τοϋτο είναι ά
δηλον ετι· διότι μεγάλη κατά δυστυχίαν είναι ή επιμονή 
τινων καί ή αντενέργεια, μεγάλη δέ καί ή άδιαφορια των 
πολιτών προς δσα δεν ύπισχνοΰνται άμεσον ύλικήν ωφέ
λειαν. "Ο,τι όμως καί άν πραχθή, Κύριοι, τδ ύμέτερον Συμ- 
βούλιον μένει άκατάκριτον καί άνεύθυνον· ή δέ παρά τε των 
ομογενών καί αλλογενών καί έν τω παρόντι καί έν τω μέλ- 
λοντι μομφή καί κατάκρισις θέλει βαρύνει βεβαίως εκείνους, 
οίτινες ούτε τον άρχαιολογικόν νόμον ύπ’ όψιν λαμβάνον- 
τες τον άπαγορεύοντα ρητώς οίανδήποτε βλάβην των αρ
χαίων μνημείων, ούτε τά ολέθρια παρεπόμενα, άτινα θέλει 
έχει καί ενταύθα καί έν ταΐς έπαρχίαις τό παράδειγμα τής 
ύπ’ αύτάς τάς όψεις τής Κυβερνήσεως πανδήμου παραβά- 
σεως του αρχαιολογικού νόμου καί τής φθοράς άξιολόγου 
μνημείου τής άρχαιότητος, επραξαν αύτοί ή συνεχώρησαν 
εις άλλους νά πράξωσι τό κακόν. Τ ό κακόν; θέλουσιν 
ίσως άνα φώνηση τινές ενταύθα. Ποιον κακόν π ράσ
ο ο υ σ ι ν οί όλιγωροΰντες των άθλιων λει
ψάνων αρχαίου βαλανείου, εις ούδένέτι 
χρησίμου, ίνα άνεγείρωσιν εκεί δαπάνη 
τοϋ άειμνήστου τής Ελλάδος ευεργέτου 
Ευαγγέλου τοΰΖάππαμέγακαίλαμπρόν 
καί εις τήν Ελλάδα χρησιμώτατον οικο
δόμημα, ώρισμένον εις τήν κατά τετραε
τίαν γενησομένην ολυμπιακήν τής έ ν Έ λ- 
λάδι βιομηχανίας εκ θεσιν, έξήςπροσδο- 
κάται μεγίστη ωφέλεια; Τω όντι τοίαΰτα τών 
ήμετέρων τινές άντιλέγουσιν, όμοιους μέν λόγους προφέρον- 
τες, άλλ’ ούχί έξ όμοιας φρενός. Διότι οι μέν αύτών ουδό
λως άποβλέπουσιν εις τήν αλήθειαν καί τό αληθές τής πα-
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τρίδος συμφέρον, δπερ είναι άπό της τιμής αυτής καί το$ 
συμφέροντος τής επιστήμης άχώριστον, άλλα πλήρεις οίή- 
σεως και θρασύτητος άρέσκονται νά στρέφωσιν άπαύστως 
την άχάλινον γλώσσάν των έπαινοΰντες ή ψέγοντες πάντα 
κατά τι στιγμιαίον εαυτών συμφέρον ή κατά την τυχαίαν 
των έκάστοτε ορεξιν, άποφαινόμενοι δε τόσον ετοιμότερου 
περί των πραγμάτων, όσον όλιγωτέραν γνώσιν εχουσιν έκεί- 
νου, περί ού άποφαίνονται. Ουτοι έτόλμησαν ήδη καί νά 
γράψωσι περί του προκειμένου ζητήματος εν τισιν έφημε- 
ρίσι των ’Αθηνών ψευδή τινα καί άβέλτερα, πλήρη άλογίας 
καί αδικίας, προς ά τό Συμβούλιου έκρινε καί κρίνει ανάξιον 
έαυτοΰ νά άποκρεθή. "Αλλοι δέ πλειότεροι των ρηθέντων 
καί προς αυτούς όλως ανόμοιοι άποβλέπουσι μεν είλικρινώς 
προς τό αληθές τής πατρίδος συμφέρον, άλλα κατά πλάνην 
τινά φυσικήν εις τον άνθρωπον τον έπιπολαίως ή έκ μιας 
μόνης όψεως θεωροϋντα τά πράγματα πιστεύουσιν ά7^ηθώς 
οτι ή άρχαιολογική άξια τοΰ άνευρεθέντος άρχαίου βαλα- 
νείου είναι το'σον μικρά συγκρινομένη προς την μεγάλην 
ωφέλειαν, ήν ύπισχνεΐται εις τό ήμέτερον έθνος ή υπό τοΰ 
άειμνήστου Ε. Ζάππα ιδρυσις τών νέων ολυμπιακών άγώ- 
νων, ώστε είναι εύλογον νά προτιμηθή αυτή εκείνης· ή δέ 
προτίμησις ταύτης άπαιτεΐ άναγκαίως την φθοράν τοΰ άνα- 
καλυφθέντος μνημείου. Τούς τοιούτους ομογενείς τούς ά
ξιους πάσης παρ’ ημών τιμής όφείλομεν νά έξαγάγωμεν διά 
βραχέων άπό τής πλάνης.

Δέν προτιθέμεθα, Κύριοι, νά λύσωμεν ενταύθα τό ζήτημα, 
άν ή πνευματική ωφέλεια ή έκτεινομένη εις όλην την άν- 
θρωποτητα καί άεί διαμένουσα είναι προτιμοτέρα, ή μή, 
τής μόνον εις μερίδα τινά άνθρώπων καί εις δεδομένας τινάς 
περιστάσεις περιοριζομένης ύλικής ώφελείας. Ή λύσις τοΰ 
ζητήματος τούτου καί ή προς αυτήν συζήτησις είναι εν
ταύθα όλως περιττή· τότε δέ μόνον ήθελεν είσθαι αναγκαία,
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θυμητή οικοδομή του Ζαππείου χωρίς τής καταστροφής ή 
φθοράς του ρηθέντος αρχαίου μνημείου· διότι τότε μόνον 
ήθελε παραστή ή άφευκτος χρεία νά άποφασισθή, πότερον 
των δυο κακών είναι μικρότερον καί επομένως προτιμητέον 
ή ματαίωσις τόσον ευεργετικής διατάξεως, όσον είναι ή τοΰ 
αειμνήστου Ε. Ζάππα, ή ή φθορά άξιολόγου διά τό είδος 
του άρχιτεκτονικοΰ λειψάνου τής ελληνικής άρχαιότητος, 
όποιον έν Έλλάδι έτερον δεν υπάρχει. ’Αλλά νΰν εύρισκό- 
μεθα άρα εν άνάγκη τοιαυτης μεταξύ δύο κακών άφευκτου 
εκλογής; Δεν υπάρχει άλλος έν Άθήναίς τόπος αρμόδιος 
εις οικοδομήν τοΰ Ζαππείου ; Δέν είναι δυνατόν νά κτισθή 
τοΰτο ολίγα βήματα μεσημβρινώτερον, ή εγγύς τοΰ σταδίου 
έν τώ παλαιώ λαχανοκήπω τών άνακτόρων ; Δέν είναι δυ
νατόν νά μετατοπισθή ολίγα βήματα δυσμικώτερον περί τον 
τόπον εκείνον, δπου κεΤται ή οικοδομή τής κατά τό αωο' 
έτος ολυμπιακής έκθέσεως; Είναι άληθές, ότι τό τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρίας Συμβουλιον, έπιθυμοΰν νά μη προ- 
ξενηθή βλάβη τις εις τήν μεγαλοπρεπή άποψιν τοΰ ναοΰ 
τοΰ Όλυμπιείου Διός, έγνωμοδότησεν εόλόγως νά μή κτι- 
σθή περί τον ρηθέντα τόπον τό Ζάππειον· άλλά, διδόμενης 
αναγκαίας αίρέσεως μεταξύ δύο κακών, τής φθοράς τοΰ αρ
χαίου μνημείου, ή τής γενησομένης βλάβης εις τήν άποψιν 
τοΰ ’Ολυμπίου, πιθανόν ότι θέλει προτιμηθή ύπ’ αύτοΰ τό 
δεύτερον ούχί ώς καλόν, άλλ’ ως κακόν μικρότερον. ’Αλλά 
κραυγασίδαι τινές τών ’Αθηνών διαδίδουσιν, ότι ό κύριος 
Κωνσταντίνος Ζάππας, ό αγαθός άνεψιός τοΰ μεγάλου τής 
'Ελλάδος εύεργέτου, ό άξιος κληρονόμος τής φρονήσεως 
καί φιλοπατρίας τοΰ θείου του, άποδοκιμάζων πάσαν τοΰ 
τόπου μεταβολήν επιμένει εις τον προεκλεχθέντα. 'Ημείς 
δέν πιστεύομεν τοΰτο· διότι αντιβαίνει εις τήν ύψηλήν έν
νοιαν, ήν περί τής συνέσεως, τής άγαθότητος καί τής αγνής
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φιλοπατρίας τού άνδρός έ'χομεν. Έάν δέ κατά δυστυχίαν 
ευρέθησαν άνθρωποι, οίτινες έλύπησαν και ήρέθισαν τον άγα- 
θδν άνδρα, έριψιθυρίσαντες είς τά ώτα αυτού μάταια καί 
ψευδή, καθήκον των έντιμων μελών της επί των ’Ολυμπίων 
επιτροπείας ήτο και είναι νά γράψωσιν δσον ταχύτερον προς 
τον άνδρα, νά παραστήσωσιν είς αυτόν τά πράγματα έκ της 
αληθούς αυτών αψεως, νά διασκεδάσωσι πασαν της διανοίας 
του υποψίαν καί της καρδίας του λύπην καί πείσωσιν αΰτδν 
νά θεωρή την άνακάλυψιν του αρχαίου βαλανείου ούχί ως 
κώλυμα της φιλαγάθου προθέσεως του μακαρίτου θείου του, 
άλλ’ ως εότύχημα, εξ ού δύναται ο άνεψιδς νά ώφεληθή ίνα 
καταστήση την μνήμην του τε θείου του καί έαυτοΰ λαμ- 
προτέραν καί εύλογητοτέραν έν τή Έλλάδι. Τω δντι, έάν 
ό κύριος Κωνσταντίνος Ζάππας άποφασίση νά δαπανήση, 
περί τάς τριάκοντα χιλιάδας δραχμών, !να τδ άνευρεθέν άρ- 
χαΐον μνημεΐον άνακαλυφθή καθ’ δλην του την έ'κτασιν, κα- 
θαρισθή, περιφραχθή διά σιδηρών κιγκλίδων καί έκτεθή είς 
την θέαν των φιλοθεώρων καί την μελέτην των φιλάρχαιων, 
θέλει παρασκευάση είς τε τον θειον του καί είς εαυτόν μνή
μην προσφιλεστέραν μέν παρά τοΐς Έλλησιν, Ιπαινετήν δέ 
καί παρά τοΤς άλλοδαποΐς φιλαρχαίοις. Έξ εναντίας, έάν 
προς οικοδομήν του Ζαππείου, φθάρη χωρίς ανάγκης τδ άρ- 
χαΐον μνημεΐον, ή προς την πατρίδα ευεργεσία του αειμνή
στου Ζάππα θέλει άποβάλει μέγα τής αξίας της μέρος. Εύ- 
ρίσκονται δέ καί θέλουσιν εύρεθή πάντοτε καί έν τω μέλ- 
λοντι χρόνω πολλοί, καί ούτοι ούτε παράλογοι ούτε άση
μοι, προτιμώντες την διατήρησιν του αρχαίου μνημείου 
παρά την έκ τής Ζαππείου οικοδομής προερχομενην ωφέ
λειαν. ’Εκ των ρηθέντων έξάγεται, οτι δ αξιότιμος κύριος 
Κωνσταντίνος Ζάππας οφείλει νά φροντίση ίνα ή τού αει
μνήστου θείου του προς τήν πατρίδα άγαθουργία μείνη κα
θαρά και παντός κακού άμικτος. Ταύτα πάντα ήθελε γράψη
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•προς τον κ. Κ. Ζάππαν αύτό το Συμβούλιον τής ΆρχαιΟ» 
λογικής Εταιρίας, εάν δέν ύπώπτευεν οτι ή πράξίς του ή- 
ΰελε παρεξηγηθή ύπό τής έπϊ των ’Ολυμπίων .έπιτροπείας 
και θεωρηθή ώς άνάμιξις του ήμετέρου Συμβουλίου εις τά 
καθήκοντα αύτής· διό έκρίθη καλόν νά δηλωθή μέν, όπου 
προσήκεν, ή γνώμη ημών, νά άφεθή δέ εις την Κυβέρνησιν 
καί εις την βηθεΐσαν επιτροπείαν πάσα περαιτέρα ένέργεια.

Έκ των ρηθέντων μανθάνετε, αξιότιμοι συνέταιροι, δτι 
τό Συμβούλιον, εις δ διά τής ύμετέρας ψήφου άνεθήκατε 
τά τής 'Εταιρίας, ούδαμώς ήμέλησε του σπουδαιοτάτου των 
έργων αύτής, ήτοι τής συντηρήσεως των άρχαίων μνημείων, 
άλλ’ Ιπραξε καί υπέρ ταΰτης παν ό,τι έδύνατο· διό παρίςα- 
ται σήμερον ενώπιον υμών πλήρες του θάρρους εκείνου, 
δπερ παρέχει εις αύτό ή συνείδησις τής κατά όύναμιν πλη- 
ρώσεως του καθήκοντος του. ’Εάν δεν ήδυνήθη νά κατορ- 
θώση πανταχοΰ ό,τι ηύχετο, αιτία είναι ή αξιοκατάκριτος 
άδιαφορία καί άμέλεια τών έν ταΐς έπαρχίαις οργάνων τής 
Κυβερνήσεως, ών πολλοί ούδ’ ενθυμούνται, άν υπάρχει νό
μος άρχαιολογικός άπαγορεύων καί τιμωρών πάσαν τών 
αρχαιοτήτων φθοράν. Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, 
ανάγκη πάσα, ώς καί άλλοτε ειπον, νά μή περιμένωσι τά 
έντιμα μέλη τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας παρά μόνου του 
διοικητικού αύτής Συμβουλίου την διάσωσιν και συντήρησιν 
τών πολλαχώς καί πολυτρόπως οτέ μέν έξ άμαθείας, άλ
λοτε δέ έξ άναισθησίας προς τά καλά καί άλλοτε έξ αισχρο
κέρδειας έπιβουλευομένων άρχαιοτήτων, άλλά νά ένώσωσι 
πάντες τάς δυνάμεις των προς τον αύτόν ιερόν σκοπόν καί 
έπιτείνωσι προς έφιξιν αύτοΰ την σπουδήν καί τών ζήλον 
των. Ναι, Κύριοι· άς σπουδάζωμεν πάντες, πανταχοΰ καί 
πάντοτε νά εμπνέωμεν εις τον ελληνικόν λαόν διά τε λόγου 
καί παραδείγματος τό προσήκον σέβας πρός τά σεμνά λεί
ψανα τού βίου τών ήμετέρων προγόνων καί την πρέπουσαν
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φιλοτιμίαν εις διατήρησήν αύτών έν τη πατρώοι γη. Άς σπου- 
δάζωμεν νά έμπνέωμεν εις τούς ήμετέρους συμπολίτας δι- 
καίαν καταφρόνησιν καί άποστροφήν προς τούς άσεβεΐς εκεί
νους, οΐτινες καταπατοΰντες τον νόμον φθείρουσι τά άρχαΐα 
ή αίσχρώς παρεμπορεύονται αύτά, γυρινοΰντες την πατρίδα 
των από του άρχαίου της κόσμου. Πιθανώς ήθελε συντέ
λεση π?^ειότερον εις τον ρηθέντα σκοπόν καί άλλο τι μέσον· 
εάν δηλαδή το Συμβούλιον ήθελε φροντίση ά. νά σημειοΐ έν 
καταλέγω τά ονόματα εκείνων, περί ών ήθελε πληροφο- 
ρηθή ότι καταπατοΰσι τον άρχαιολογικόν νόμον, ή ότι έπι- 
τετραμμένοι την τήρησιν αύτοΰ συγχωροΰσιν εις άλλους 
την καταπάτησιν· β'. νά δημοσιεύη αύτά διά τοϋ τύπου 
έκάστοτε, μάλιστα δε έν τάις έτησίαις τής Εταιρίας συνε- 
λεύσεσι καί παραδίδη αύτά εις την έξουδένωσιν κκί αποστρο
φήν ό7νοκλήρου τοϋ έθνους. ’Αλλά περί τούτων άφίνομεν νά 
σκεφθή καί πράξη τά προσήκοντα τό έκλεχθησόμενον νέον 
Συμβούλ ιον.

Μετά ταϋτα ττάρελθών ο γραμματευς άνεγνω 
εκθεσιν των έν τω ετει πεπραγμενών ΰη'ο τοϋ Συμ- 
βουλάυ, εχουσαν ώς έξης·

Κύριοι,

Τής έκθέσεως των ενιαυσίων έργων τής Εταιρίας προτάσ- 
σομεν κατ’ έθος τά περί των εταίρων των παρεχόντων 
τά μέσα δι’ ών τελούνται τά υπέρ των άρχαιοτήτων έργα. 
Έν τω ετει τούτω ένεγράφησαν νέοι εταίροι, έκ των τής 
πόλεως ταύτης κατοίκων ή άλλαχόθεν, δώδεκα. Έκ του όλου 
δέ άριθμοΰ των έν τω μητρώω έγγεγραμμένων άπεβίωσαν, 
καθ’ όσον έμάθομεν,ένδεκα. Σ υ ν δρ ο μ ή ν δέ κατέβαλον έν-
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τός του έτους έ'/ατον εβδομήκοντα καί εις, καί 3ή 99 μεν εκ 
των έν Άθήναις, οντων περίπου διακοσιων, 12 δέ έκ των 
πολλών των έν ταΐς έπαρχίαις του βασιλείου, 60 δέ έκ των 
πολύ πλειονων των έν τώ έξωτερικώ. Τά ονόματα των συν- 
δραμόντων καί τό ποσόν της συνδρομής ενός έκαστου θέλουν 
δημοσιευθή έν τελεί της έκθέσεως ταύτης.

Έν γένει δέ περί των συνδρομών των εταίρων καί 
τών άλλων του έτους εισπράξεων θέλει έκθέσει τά προσή
κοντα ο ταμίας μετ’ ολίγον, ημείς δέ έξαίρσμεν ένταΰθα τά 
ονόματα τών προς την εταιρίαν έλευθεριωτέρων, Ό έν ΙΙε- 
τρουπόλεί Ίω. Κοντογιαννάκης έδωκε δρ. 1130, ό έν Γα- 
λαζίω Εύαγγελίνός Κωνσταντίνίδης δρ. 227, ό έν Τεκουτσίω 
τής'Ρωμουνίας Ίω. Γεωργιάδης 136, ό Δρυϊνουπόλεως μη
τροπολίτης Ματθαίος δρ. 119, έ ένταΰθα Ένρ. Σχλίεμανν 
δρ.115. Είναι δέ καί δύο κοινά ήτοι σωματεία κατατακτέα 
έν τοίς έλευθερίοίς,τό ήμέτερον Εθνικόν Πανεπιστήμ'ον διά 
δραχμών 1000 καί ό δήμος Έρμουπολιτών διά δρ. 200. Μία 
δέ έκτακτος προσφορά έγένετο δρ. 215 παρά τών κρινάν- 
των τό έφετεινόν Οικονόμειον διαγώνισμα, οίτινες την ώρι- 
σμένην αύτοίς άμοιβήν προσήνεγκαν εις τό ταμείον τής Ε
ταιρίας ημών.

Έκ τών πολλών έξω τών ’Αθηνών έπιτρόπων τής 
Εταιρίας οί έν τώ έ'τει τούτω ένεργήσαντες προθύμως καί 
διά τοΰτο άξιοι τής ήμετέρας ευγνωμοσύνης είναι δύο, ό έν 
Καλκούττιρ τών ανατολικών ’Ινδιών αρχιμανδρίτης Δαμα
σκηνός Παπασπυρόπουλος καί ό έν Γαλαζίω έμπορος Εύαγ- 
γελινός Κωνσταντίνίδης.

Έργα δέ αρχαιολογικά, εις ά τό πλείστον μέρος τών εισ- 
πραχθέντων έδαπανήθη, είναι τά εξής.

Πρώτον ά ν α σ κ α φ α ί. Δι’ όλου τοΰ έτους, έκτος μι
κρών διαλειμμάτων, έξηκολούθησεν ένταΰθα ή άνασκαφή ή 
άπό πέρυσι γινόμενη προς άναζήτησιν τοΰ Δ ι π ύ λ ο υ, κατά
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τό δυτικόν άκμον της πόλεως. Κατά την άνασκαφήν ταύτην 
άπήντησε το Συμβούλιου, ώς πάντοτε, μεγάλας δυσκολίας, 
καί Ενεκα τούτων μετήχθησαν οι σκαφείς ημών δίς καί τρις 
άπδ ένδς εις άλλο μέρος τοϋ έκεΐ άνασκαψίμου χώρου. Αι 
δυσκολίαι προήρχοντο ή έξ δδοΰ τίνος αυτόθι κεχαραγμένης 
καί θεωρούμενης κάπως χρησίμου, ή έξ ιδιωτικών άγρών 
ακόμη άνεξαγοράστων υπό τής Κυβερνήσεως, ή έξ ύπογείως 
τεθειμένων έκεΐ σωλήνων καί άγωγών φωταερίου καί ύδά- 
των. Μίαν των δυσκολιών τούτων ευχαρίστως δμολογοΰμεν, 
ότι ήρεν ή παρούσα Κυβέρνησις, ευθύς άμα τό Συμβούλιου 
άπετάθη προς αυτήν. Κατηργήθη δηλ. χάριν των αρχαιο
λογικών ερευνών οδός τις μικρά καί πλαγία προς βορ^άν 
του δυτικοΰ άκρου τής Ερμαϊκής, καί εσκάψαμεν έκεΐ όπως 
ήθέλομεν. ’Άλλου δέ κωλύματος, τοΰ προερχομένου έκ τοϋ 
αυτόθι παλαιού μέν όπωσοΰν, οχι δέ καλώς έκτισμένου υδρα
γωγείου τής άγ. Τριάδος, ύπεσχέθη ήμΐν την άρσιν ή Κυ- 
βέρνησις καί την διέταξεν ήδη, άλλα δέν έξετελέσθη είσέτι. 
Έλπίζομεν δέ, καθ’ ήν έλάβομεν ύπόσχεσιν, ότι καί τών σω
λήνων τοΰ φωταερίου θέλει διαταχθή προσεχώς ή μετατό- 
πισις, καθ’όσον μάλιστα ή γραμμή αυτή τών σωλήνων ήχθη 
προ έτών τινών δι’ άγρών ή οικοπέδων, παρά τά κεκανονι- 
σμένα. 'Όχι δέ μικράν ένόχλησιν έπροξένησε τή άνασκαφή 
καί εις έ'ξοδα σημαντικά ύπέβαλε την 'Εταιρίαν καί ο αύτόθι 
που άσκέπαστος οχετός τών άκαθάρτων ύδάτων τής πόλεως, 
περί ού ευκταίου ήτο νά ληφθή πρόνοια τις υπό τής δημο
τικής άρχής, ϊνα καί τής πολλής δυσωδίας άπαλλαχθώσι τά 
πέριξ καί αί άνασκαφαί μη διακόπτωνται έκεΐ εις μεγάλην 
έκτασίν. ’Αλλά τά κωλύματα τά άλλα, τά υπό τών ιδιο
κτητών τών έκεΐ άγρών ή οικοπέδων έμβαλλόμενα, είναι 
έ'τι μείζονα τών προειρημένων, καί, έν όσω .δέν ευπορεί τό 
δημόσιον ταμείου, δυσκόλως, φοβούμεθα, θέλουσιν άρθή.Έδώ 
έχρειάζετο νά έ'λθη εις επικουρίαν ή γενναιότης εύπορων or
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μογενών, ha παρασκευασθή εις τήν Εταιρίαν ελεύθερος δ 
τόπος των αρχαιολογικών ζητήσεων επ’ ώφελεία τής επι
στήμης. Διότι ή Εταιρία έ'χει μέν οπωσοΰν έχ των τακτικών 
της πόρων τά χρηματικά μέσα ί'να σκάπτη καί άνερευνα, 
δεν έχει δέ καί τόσα, ώστε καί εις άγοράν τόπων, των αυτή 
άναγκαιούντων να δαπανά. ΤαΟτα είπομεν συντόμως περί 
των κωλυμάτων, ίνα μικρόν τι καν γινώσκη περί αυτών 
καί τδ κοινόν καί μη νομίζη, δτι τό Συμβούλιον τής Εται
ρίας εξ άψικορίας τίνος καί χάριν του έκ τής ποικιλίας τερ
πνού, ή, δπερ χείρον, έξ ανεπιστημοσύνης, μεταβιβάζει έκά- 
στοτε τά έργα εδώ καί εκεί χωρίς σχεδίου καί σκοπού. Νυν 
δέ χωροΰμεν επί τά ρητέα περί αύτής τής άνασκαφής καί 
τών έξ αύτής ©ανέντων.

Σκοπός μέν τοΰ Συμβουλίου ήτο,ώς είπομεν,ή άναζήτησις 
καί ευρεσις τοΰ Διπύλου, ή αύτοΰ σωζομένου ετι υπό γήν, ή 
τουλάχιστον τής θέσεώς του κατά τινα άρίδηλον τρόπον,έν τή 
γραμμή τοΰ δυτικού τής πόλεως περιβόλου, δςις ήδη τό πα
ρελθόν έτος έν μέρειέκεΐ άναφανείς δπου άνεφάνη,είχε καλώς 
αναιρέσει διά τών πραγμάτων τάς εικασίας τών εΰχερώς πάνυ 
τοπογραφούντων ξένων, οΐτινες κατά καιρούς έπιφαινόμενοι 
ως κομήται εις τήν Ελλάδα, άξιοΰσι να πιςεύωνται ως άλλα 
Πυθικά μαντεΤα περί τών άνερευνήτων εγκάτων τής γής. Ό 
δέ ήμέτερος σκοπός όμολογοΰμεν δτι έντελώς δέν έπετεύχθη 
είσέτι. Έφάνη μέν τι άνοιγμα κατά τήν εύλόγως νΰν ύποτι- 
θεμένην τοΰ Διπύλου θέσιν, ένθεν δέ καί ένθεν αύτοΰ κρηπι
δώματα τετράγωνα μεγάλα οίον πύργων, άφ’ ών προς βορ- 
ράν τε καί νότον συνεχίζεται ή τοΰ περιβόλου γραμμή, άλλ* 
ούτε τά κρηπιδώματα ταΰτα, καί περ καλώς έκτισμένα, είναι 
όλως δμοια τήν κατασκευήν ή άκριβώς παρά?νληλα, καί δ 
έν τώ μεταξύ χώρος,ως καί ό προς βο^ράν τοΰ ετέρου έξ αύ- 
τών, τοΰ βορείου, είναι είσέτι κεχωσμένος ύπό πολλών χω
μάτων καί έπιπροσθεΤται ύπό τών προμνημονευθεισών δύο
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■γραμμών του φωταερίου καί τοϋ υδραγωγείου, οι’ ο άδηλον 
μένει δ τι εκεί ύποκρύπτεται. Έσκάψαμεν δέ ίκανώς περί τδ 
νοτιώτερον των,κρηπιδωμάτων πρός τε. τά εσω καί τά εξω 
του εκεί συνεχοΰς περιβόλου. Καί προς τά εξω μέν ευρομεν 
έρχομένην άπδ νότου γραμμήν τινα τοίχου παράλληλον τω 
περιβόλω καί έν άποστάσει 5 μέτρων άπ’ αύτοΰ, επί δέ τοϋ 
άκρου αυτής τοϋ βορείου βάθρον μέγα λίθου λευκοϋ, σχή
ματος τετραγώνου έπιμήκους, δπερ, επειδή είναι κολοβόν 
άνω, άδηλον μένει πρός τίνα ήν χρήσιν ώρισμένον, πιθανώς 
δέ άνεΐχέ ποτέ καθημένην επί έδρας μορφήν ή καί έφιππον. 
Προς δέ τά εσω τοϋ περιβόλου άνεφάνησαν τοίχοι τινεξ κοι
νής οίκοδομίας, ωσάν τινα διαχωρίσματα αυλών μικρών καί 
οικήσεων, εις όμως τοίχος, παχύς καί μεγαλόλιθος καί αρ
κετά κανονικώς έκτισμένος τούς δύο κατωτάτους δόμους, έ- 
φάνη χωρών πρός τά εσω τής πόλεως, άδηλον πόσον· ουτος 
δ’ έχει κατωτάτω μίαν θυρίδα μέ παχείας σιδηράς κιγκλίδας 
ένηρμοσμένας, περί ής εικάζεται, επειδή έχει τον κάτω λίθον 
κεκοιλωμένον επίτηδες, ότι διά διέξοδον ύδάτων κατεσκευά- 
σθη, διελήφθη δέ σιδηραΤς κιγκλίσιν, ίνα μή διερχόμεναι καί 
στερεαί υλαι, λίθοι καί βώλοι γης, αυτήν άποφράττωσιν. 
Έτι άπεκαλύφθη νοτιώτερον εντός άλλου περιτειχίστου άμε- 
λέστερον χώρου, έχοντας δέ καίάτέχνους δύο κλίμακας, κά
μινος κεραμέως κτιστή, μέ επίπεδον τέγος, έστηριγμένον κα
ταμεσής επί στύλου πεποιημένου εξ επαλλήλων τροχοειδών 
κεράμων· έχει δέ τό τέγος περί τάς 70 τρύπας διεσπαρμένας 
συμμέτρως καθ’ δλην την επιφάνειαν του.(*). Ή κάμινος 
αυτή, μόνη τών ποτέ πολλών τοϋ είδους της έν Άθήναις 
διασωθεΐσα, ότι ήτο λυχνοποιοΰ κάμινος καί δή τών μετά 
Χριστόν 'Ρωμαϊκών χρόνων, έγένετο δήλον έκ τε τοϋ πλη-

(*) Αυτα-ι αί τουπαι νϋν Sev φαίνονται,διότι έοκεπάσθηααν υπό τοϋ Συμ
βουλίου μέ χώμα, 'ίνα μη τάς φθείρωσί τινες έπιρρίπτοντες λίθους, ήσφα- 
Χίαθηοαν ίέ καί οί τοίχοι της καμίνου εξωθεν μέ ξερολιθιάν.
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νιέςατχ αυτής άνορυχθέντος πολλοΰ κοκκινοχώματος καί εξ 
όχι ολίγων πηλίνων λύχνων καί γύψινων μητρών λύχνων,' 
έχόντων το σύμβολον τοΰ σταυροΰ, έτι δέ καί έκ του δτι δεν 
είναι τεθεμελιωμένη επί τοΰ κατωτάτω στερεού εδάφους,άλλ’, 
επί συμπεφορημένων χωμάτων. Αύτοΰ που εύρέθησαν άλλα. 
τέ τινα καί μία φυσικοΰ μεγέθους κεφαλή γυναικεία λίθου 
λευκοΰ μέ λεοντήν καλώς περιφυομένην εις τδ μέτωπον 
καί τάς παρειάς, παριστώσα πιθανώτατα την βασίλισσαν τής 
Λυδίας Όμφάλην, εις ήν ποτέ έδούλευσεν 6 ήρως Ηρακλής.' 
Καί έπιγραφαί δέ τινες εύρέθησαν αυτόθι, σχεδόν πασαι των 
'Ρωμαϊκών χρόνων, άλλ’ ούτ’ εξ αύτών ούτε έκ των άλλων 
γλυπτών ή άλλοίων άρχαίων αντικειμένων συμπέρασμά τι 
τοπογραφικόν ήδυνήθημεν νά πορισθώμεν.(*) Εύρίσκοντο δέ 
τά ποικίλα ταΰτα άρχαΐα, ως ετυχεν, εν τοΐς χώμασιν ή έν 
κτίσμασι μεταγενεστέροις ένωκοδομημένα ώς υλη κοινή. Τών 
τοιούτων χτισμάτων τινά, (εί καί εις βάθος ικανόν τεσσάρων 
καί πέντε μέτρων εύρεθέντα) κατηδαφίσαμεν καί διότι διέκο- 
πτον άηδώς τή οψει την γραμμήν τοΰ περιβόλου, εξωθεν μά
λιστα, καί διότι εμπεριεΐχον φανερώς αρχαιότερα τεμάχια 
γλυπτά ή ενεπίγραφα άπερ επρεπε νά έξαχθώσιν. Έπροβαί- 
νομεν δέ εις την καθαίρεσιν μετά πολλής προφυλάξεως. Καί 
οΰτω μέν έχώρει επί πολύ ή άνασκαφή, χωρίς νά φανή φα- 
εινότερόν τι τεκμήριον τοπογραφικόν, δτε τό Συμβούλιου 
εκρινεν εύλογον νά συνέχιση τάς περί τόν περίβολον σκαφάς 
μέ τάς πρότερον γενομένας έν τή ν ε κ ρ ο π ό λ ε ι τή νο- 
τίως τοΰ έκκλησιδίου τής 'Αγίας Τριάδος, επ’ έλπίδι δτι 
γραμμή τις ή μνημάτων ή άλλων χτισμάτων άγουσα κατ’ 
ευθείαν προς τό τοΰ περιβόλου προμνημονευθέν άνοιγμα ή-

(*) Έκ δύο μικρών ενεπιγράοων βωμιδίων, έκδοθέντων εν τω περιοδικοί 
Άθηναίω τοΰ 1872—3, σελ. 395 κ. εξ. εξάγεται πως κατ’ εικασίαν τοιοΰ- 
τό τι συμπέρασμα, άλλ’ οχι πολλής σημασίας. *Ίδε Άθήναιον τοΰ έτους 
1873 τόμ. β'. φυλλάδ. β'.
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βελεν άναφανή, άλλ’ ούδέν τοιοΰτον άνεφάνη, διότι ή γενο- 
μένη όχι μικρά σκάφη από του περιβόλου μέχρι των μνη
μάτων δεν έγινε καθ’ ήν μάλιστα ήθέλοριεν διεύθυνσιν, άτε 
δπαρχόντων εν τω μεταξύ άγρών τινών ιδιωτικών,άνεξαγο- 
ράστων ετι, ως και του ύδραγωγείου. ’Αφού δέ επί του υψώ
ματος τοΰ νοτίως τής'Αγ. Τριάδος ικανόν χρόνον διετρί- 
ψιαμεν σκάπτοντες καί άναδεικνύοντες μνημεΐά τινα όχι όλως 
άσημα,(*) έπιλιπόντος πάλιν καί εκεί του άνασκαψίμου έοά- 
<ρους, έπανήλθοριεν εις τον προς δυσριάς του περιβόλου χώ
ρον,την φοράν δέ ταύτην ήρχίσαριεν την σκαφήν ολίγον βο- 
ρειότερον,καί δη καταντικρύ της ςήλης της έχούσης την άπό 
πέρυσι γνωστήν επιγραφήν «"Ορος Κεραμεικοΰ». ’Εκεί δέ 
μετ’ ού πολύ άπέκαλυφθη άξιος λόγου τοίχος, παράλληλος 
μέν τω πρότερον άναφανέντι πολυγωνίω, άπέχων δ’ έκείνου 
προς δυσριάς 5 μέτρα. Τό μήκος του τό ρ.έχρι τοΰδε φανέν 
είναι 38 ρχτρων, πάχος δ’ έχει 4 ρετρών μετά καί του έν 
τω μέσω γόμου γης. Και τής ρ,έν δψεώς του τής προς τον 
πελυγώνιον τοίχον βλεπούσης δέν σώζονται εί μή οι κατώ- 
τατοι δυο δόμοι κλιμακικώς πως διατεθειμένοι, καίπολλά ο
λίγον έξέχουσι τοΰ εκεί πάλαι πατουμένου έδάφους, δπερ θά 
Ιχρησιμευεν ώς οδός εσωτερική,καθ’ ά δηλοΰται τούτο καί έκ 
τού αύτόθι έπιπολής τής γής ιδρυμένου βαθριδιοο τής στήλης 
τού Κεραμεικοϋ, ή δέ προς τά έ'ξω οψις είναι κανονικώτατα 
έκτισμένη διά δόμων έχόντων εναλλάξ μείζονας καί ελασ
σόνας πλίνθους λίθου τροχμαλοπαγοϋς (conglomerat), καί 
χωρεΐ εις βάθος μέτρων 4, έφ’όσον μέχρι τοΰδε έγυμνώθη 
των χωμάτων. Είναι δέ πρόδηλον, ότι ή δψις αΰτη ή καλή 
ήτο ανέκαθεν ώρισμένη νά φαίνηται, διότι τό έξω τής πό- 
λεως προς δυσμάς έδαφος θά ήτο τό πάλαι πολύ ταπεινόν,εν (**)

(**) "Ιι?ε λεπτομέρειας τινας περί τούτων έν τω β'Αδηναίφ» τοΰ 18Ι72 
—3, σελ. 335 κ. εξ.
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ώ καί κτίσματα άλλα κοινά υστέρων χρόνων ύψοΰντο, ών> 
τινα καί νΰν εύρέθησάν σωζόμενα. Ό τοίχος ούτος έχει επί 
του δευτέρου άνωθεν δόμου κατά διαστήματα σύμμετρα μεί- 
ζονάς τινας λίθους, οίον διατόνους, εξέχοντας δέ προς τά 
έξω καί προς τούτοις ηύλακωμένους, ίνα έκρέη δι’ αυτών 
ύδωρ, πιθανώς τό ερχόμενόν ποτέ από τής εσω οδοΰ, ήτοι 
του, ώς εϊπομεν ανωτέρω, πατουμένου εδάφους, του μετάξι* 
τών δύο τοίχων. ’Επί του αύτοΰ τοίχου ετι εύρέθησάν κατά 
διαστήματα τινα έπωσοΰν σύμμετρα, καί τέσσαρα κιόνων 
τύμπανα ορθά, ύψους μόλις ενός μέτρου (διότι είναι νυν άπο- 
κεκρουσμένα άνω)· κατασκευής δέ κακής κα άνομοίας καί 
λίθου όχι του αύτοΰ, καί ουδέ τεθεμελιωμένα ήσαν άραρότως 
τά τύμπανα ταΰτα, δτε εύρέθησάν, άλλ’ όμως, επειδή, εύρέ- 
θησαν ορθά καί έν γραμμή καί έν συμμέτρω τινί άποατάσει, 
έκρίθη εύ?^ογον νά τ’ άφήσωμεν κατά χώραν, άφοΰ τά έγυ- 
μνώσαμεν τών πέριξ χωμάτων καί έδείξαμεν, ότι βαίνουσιν 
επί του άνωτάτου δόμου τοΰ τοίχου. 'Ο τοίχος ουτσς, λέγο- 
μ.εν νΰν, κατά τό σύνολόν του βλεπόμενος έξωθεν είναι βε
βαίως πολύ σοβαρώτερος τοΰ εσω πολυγωνίου, καί θεωρη- 
τέος ώς το κάλλιστον ημών έφετεινόν εύρημα καί άξιος τών· 
χρόνων τοΰ Δημοσθένους καί Λυκούργου. Εις μάλιστα τών 
ήμετέρων έν τώ συμ.βουλίω συναδέλφων ευθύς έξ αρχής προ- 
σέξας εις τάς διαστάσεις αύτοΰ καί εύρών τινας αύτών όμοιας 
μέ τάς μνημονευομένας έν τή γνωστή μεγάλη έπιγραφή τών 
’Αθηναϊκών τειχών, τή έκ τών χρόνων τής διοικήσεως τοΰ 
'Άβρωνος, υίοΰ τοΰ Λυκούργου, εικασεν ότι έχομεν πιθανώς 
ένώπιόν μας λείψανα επιφανή τών τότε έπισκευασθέντων καί 
συμπληρωθέντων τειχών τοΰ άστεως καί τοΰ Πειραιώς, κα’ 
ιδίως έθεώρησε τό διάστημα τό μεταξύ τοΰ πολυγωνίου τοί
χου καί τοΰ νΰν άποκαλυφθέντος ώς .την έν τή ρη,θείση έπι
γραφή άναφερομένην έστεγασμένην πάροδον τοΰ κύκλου τοΰ· 
περί τό άστυ. Εύχόμενοι, ή καλή αύτη εικασία νά έπιβεβαΐ.-
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ωθή εκ της περαιτέρω προόδου της άνασκαφής, προβαίνομει» 
εις την διήγησιν καί λέγομε ν, δτε τούς τελευταίους τούτους 
δύο μήνας έσκάπτομεν πέραν του όχετοΰ των άκαθάρτων υ- 
δάτων ήτοι προς βορραν καί άνατολας τοΰ πέρυσιν παρ’' 
αυτόν τον οχετόν άνακαλυιρθέντος κρηπιδώματος πύργου, 
θέλοντες να ίδωμεν, πώς χωρεΐ Ικει δ περίβολος περαιτέρω, 
κατ’ ευθείαν έτι προς βορραν καί άνατολας, ή κάμπτει ήδη 
αμέσως προς άνατολας ;(* (**)) Άλλ’ άν καί ικανώς έσκάψαμεν 
καί έφθάσαμεν ήδη το δυτικόν άκρον τής ποτέ μεγάλης Στα- 
κτοθήκης, δέν ευρομεν είσέτι εναργή την συνέχειαν τοΰ πε
ριβόλου, άλλο δέ τι ήμΐν εκεί ένεφανίσθη, τετράγωνος βάσις 
βάθρου ευμεγέθης καί ευπρόσωπος, εχουσα επί στερεών θε
μελίων κρηπίδα πωρίνην περιθέουσαν τάς τρεις πλευράς έν 
είδει βαθμίδος, ειτα δέ τά άνωτέρω εκ λίθου Ύμηττειου ε
πίσης περιθέοντα βαθμιδοειδώς καί έ'τι άνωτέρώ τήν κυρίως 
βάσιν εκ λίθου λευκοϋ άρχιτεκτονικώς κειροσμημένην κυμα- 
τίοις· καί εδώ τελευτά τό ύπάρχον εις επίπεδον, έχον έν· 
μέσω κοιλότητα επιμήκη τετράγωνον, λείπε^δε δλως ό επί. 
τοΰ επιπέδου ποτέ βεβαίως ών κυβικός ογκος, ο είτε μνη- 
ρ,ε^ον επιτάφιον αποτελων^ J είτε ανεχων ανορίαντα Ttva: 
μέγαν τιμητικόν, "ίσως δ’ έκ τούτου τοΰ νΰν λείποντος όγ
κου είναι τινες ύπερμεγεθεις πλάκες λίθου_λευκοΰ,τάς όποιας 
εύρόντες ήμεΤς άτάκτως κτισμένας πρός τή νοτίω πλευρά

(*) Προς άνατολας ειχομεν ακάψει ή<5η πρότερον ημέρας τινάς, άκολου- 
θοΰντες πρός τά άνω την κοίτην τοΰ οχετού, άλλ’ όχι βαθέως ου,<5’ εις 
•πλάτος ικανόν, 5ιότι κυρίως νά κανονίσωμεν ολίγον τον οχετόν, αυτόν έσκο- 
■πεΰομεν πριν κτίσωμεν τά ημικύκλιον πρόχωμα αυτόθι τά νΰν όρώμενον.» 
,Ευρομεν δέ κατά ταΰτην την σκαφήν κοινούς τινας τοίχους οδς κ·ατηδαφί~ 
σαμεν καί τινα εδώ καί έκεϊ έσκορπισμένα άρχαϊα γλυπτά μάρμαρα, εν οις 
κα'ι εν άνεστραμμένον βάθρον μέ επιγραφήν τιμητικήν εις τόν αυτοκράτορ® 
‘Aiptavov. *Ιδε Άθήναιον τοΰ 18*72—3, Λλ,ίβδ.

(**) Τά μνημεϊον ήδύνατο νά ήναι ή ναΐδιόσχημον μέ άνάγλνφον εντός, ή 
νά εχγ) λάρνακα τινα κατάκοσμον, εις πάντας καταφανή.
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■της βάσεως μετ’άλλων λίθων γείσου τίνος μεγάλου καί επι
στυλίου όπωσοΰν χονδροειδούς έξηγάγομεν έπιπόνως καί 
εύθετήσαμεν εκεί που πλησίον. Βλέπει δέ προς άρκτον καί 
δυσμάς ή βάσις, διότι την μνησθεΐσαν Ύμηττείου λίθου βαθ
μίδα εκεί εχει καί ούτω κατεσκευασμένην, ώστε νά είναί τοτς 
προσιοΰσι δυσμόθεν έπιτηδεία καί προς έδραν, καθώς έν τοΐς 
θεάτροις. Τά δέ νώτα αύτής, ήτοι ή προς νότον καί άνατο- 
λάς πλευρά, δεν εχει δι’ δλου του μήκους της τά κυμάτια, 
αλλά μόνον επί ενα περίπου πόδα εκατέρωθεν άπό των γω
νιών καί έρείδεται επί τοίχου μεγαλολίθου, ολίγον ύπέρ αυ
τήν νυν ύψουμένου, άποτελοΰντος δέ τετράγωνόν τι έπό- 
μηκες προ'σκτισμα, δπερ ίσως ήτό ποτέ τοιοΰτον, όποιον τό 
σωζόμενον οπίσω του εν τή νεκροπόλει τής 'Αγίας Τριάδος 
μεγάλου μνήματος του Διονυσίου. Ύητέον δέ και τοΰτο,δτι. 
ό νϋν ανώτατος δόμος του τοίχου τούτου απαρτίζεται έν 
μέρει εκ παλαιοτέρων επιτύμβιων στηλών, έχουσων έπιγρα- 
<ράς τών Μακεδονικών περίπου χρόνων. Αί στήλαι αύται α
πλώς έπλαγιάσθησάν ποτέ επί του τοίχου προς έξύψωσίν 
του, χωρίς νά συγκολληθώσι στερεώς διά μόλυβδου ή άλ
λως, δπως είναι συγκολλημένα τά κατώτερα του κτίσματος, 
είχε δέ δμως τότε ληφθή πρόνοια νά μή φαίνωνται κατά 
πρόσωπον τά πλάγια τών στηλών κοσμήματα ή τά γράμ
ματά των, καί ούτως έκρύπτετο τό άνελεύθερον δάνεισμα ε
νώπιον μνημείου, ού καί μόνη ή νυν σωζομένη βάσις είναι 
ίκανώς μεγαλοπρεπής, Ή έργασία δέ αυτής, ίνα καί τοΰτο 
είπωμεν, εμφαίνει τούς μετά Χριστόν Ιναισαρείους χρόνους, 
τών αυτών δέ χρόνων πάντως θά είναι καί ό κατά νώτου 
τοίχος, προς ον καί όργανικώς πως συσχετίζεται ή βάσις, 
αλλά κατά τρόπον, οστις διά βραχέων δέν παριστάνεται, 
καί διά τοΰτο σιωπώμεν, καθ’ δσον μάλιστα καί οί πλείονες 
τών νυν παρόντων εταίρων είδαν τό κτίσμα τοΰτο, διά δέ 
τούς άπόντας θέλει χαραχθή έν τέλει τής έκδοθησομένης
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ταύτης έκθέσεως άπεικόνισις καί τούτου καί των άλλων χτι
σμάτων, ίνα έξ αυτής νοήσωσι κάλλιον όσα ημείς έξ άνάγ- 
κης ασαφέστερα κατελίπομεν έν τη περιγραφή (*).

Τάς τελευταίας δέ ταύτας εβδομάδας εκ τίνος όλως α
προσδόκητου ανάγκης μετήχθησαν πάλιν οι σκαφείς της Ε
ταιρίας είς τά επί τάδε του οχετού, καί δή εις τά έντδς τοΰ 
πολυγωνίου περιβόλου μέρη, νοτιοανατολικώς του δρου του 
Κεραμεικοϋ,Ινθα ήδη πρότερον είχαν φανή θεμέλια μεγάλης 
τίνος οικοδομής,συναπτοόσης μέν λοξώς τώπεριβόλω,ουσης 
δέ πιθανώς τετραγώνου, μετά διαιρέσεων τινών εσωτερικών 
μεγάλων καί στρώσεως μέ ψηφίδας τέχνης προστυχού. Πά
λιν δέ ύστερον, άναθα^ρήσαντες εκ τίνος έγγραφου τοΰ ό
που ργοΰ τής παιδείας, μετέβημεν είς τον πέραν τοΰ όχετοϋ 
τόπον καί εκεί έσκάπτομεν τάς τελευταίας ταυτας ημέρας 
προς άναζήτησιν τής γραμμής τών τειχών, ευρομεν δ’ άντ* 
αυτής χτίσματά τινα άσβες-όκτιςα ογκώδη, τά όποια καθη- 
ρέσαμεν, έν αύτοΐς δέ καί παρ’ αυτά ευρομεν άλλα τέ τινα 
γλυπτά καί ένεπίγραφα μάρμαρα καί ιδίως ένα έκ λίθου 
λευκοΰ όχι έντελώς έξειργασμένον ανδριάντα έφηβου νικη- 
,τοϋ άγώνων, έ'ργον άλλως όχι άξιοκαταφρόνηταν.

Είς την άνασκαφήν ταυτην μεθ’ όλων τών διακλαοώσεών 
της έδαπανήθησαν τό έτος τοΰτο δρ. 24·,692, άποκομισθέν- 
των γής κυβικών μέτρων 20,954, άλλ’ είς τό ρηθέν ποσόν 
τών δραχμών συμπεριλαμβάνονται καί αι πληρωμαί αί διά 
τό κτισθέν πρόχωμα τοΰ έχετοΰ καί άλλας έργασίας. Τοΰ 
δέ □ μέτρου ή σκάφη καί άποκομισις Ιπληρώνετο κατά 
τάς ευκολίας ή δυσκολίας τοΰ έργου από λεπτών 50 έως δρ. 
i καί 30 λ.

(*) Έν τώ όπο Ίω. Γ. Παπαδάκη έκπονηθένη σχεδίφ, οπερ έκτοποΰτat 
Ιν τελεί τοΰ παρόντος οολλαίίοο, τα νεωτερικώτερα χτίσματα, ών εμνημο>- 
νεοσαμεν ανωτέρω,ίέν άπείόβηςαν, "να μή άηίώς τγ\ οψεε φερωσ! σόγχυσιν 

τας μεγαλοσχήμονας γραμμας τών αρχαιότερων,περί ών κυοίως ό λόγος.
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Άλλη άνασκαφή μικρά έγένετο υπό του Συμβουλίου εν 
τινι ιδιωτική οικία, κείμενη παρά τήν δεξιάν όχθην του 
Τ λ ι σ σ ο ΰ προς δυσμάς της γέφυρας της άγούσης προς 
τδ νεκροταφείου. Επειδή ό ιδιοκτήτης τής οικίας Χρηστός 
Καρδίτσης σκάπτων προς άλλον σκοπόν εν τή αυλή του εϊ- 
χεν εύρη σπουδαίαν τινά επιγραφήν αλλά κολοβήν, (άπολο- 
γισμόν τής έν Δήλω άμφικτυονίας), ήν έπώλησεν εις τήν 
Εταιρίαν, έκρίθη καλόν νά γίνη αυτόθι περαιτέρω διά σκαφής 
ζήτησις προς ευρεσιν καί των έλλειπόντων τεμαχίων. Καί 
τούτο μέν δεν έπετύχομεν, εΰρομεν δέ άλλα τέ τινα μικρά 
αντικείμενα άρχαΐα καί τρία μεγάλα κυλινδρικού σχήματος 
χορηγικά μνημεία έκ λίθου Πεντελησίου, έ'χοντα έπιγραφάς 
εκ των μέσων του 4SU προ Χριστού αίώνος, τό εν δέ έξ αυ
τών σώζον άνω καί τον τύπον των ποδών μεγάλου τρίπο
δος. Εύρέθησαν δέ ταΰτα τά μνημεία όχι κατά χώραν ιδρυ
μένα, άλλ’ απλώς κεχωσμένα έν τή γή, όπου κατά πιθανόν 
λόγον κατεκυλίσθησαν έξ ύψηλοτέρων τόπων, οτε ήδη ήτο 
έν έρειπίοις ο κατ’ εκείνο τό μέρος αρχαίος τής πόλεως περί
βολος, ου καί τήν γραμμήν νομίζομεν οτι διεκρίναμεν, χω
ρούσαν ύπ’ αυτά τά θεμέλια τής ρηθείσης οικίας. Έδαπανή- 
θησαν είς τό έ'ργον τούτο δρ. 750, έν αίς συμπεριλαμβάνε- 
ται καί ή εις τον ιδιοκτήτην δοθεΐσα άποζημίωσις διά τά 
εύρεθέντα άρχαΐα, συμφώνως τώ άρχαιολογικώ νόμω. Τά 
χορηγικά μ,νημεΐα μετακομίσαντες έτοποθετήσαμεν έν τή 
σκηνή τού Διονυσιακού θεάτρου εις οψιν πάντων. (*)

'Ωσαύτως κατ’ άφορμήν δοθεΐσαν έκ τυχαίων περιστατι
κών άνέσκαψε τό Συμβούλιου καί άνηρεύνησε τάφους 
τινάς αρχαίους είς δυο διάφορα μέρη ένταΰθα, έντός μέν τής 
πόλεως κατά τό νοτιοανατολικόν άκρου τής οδού Σταδίου, 
έκτος δ’ αυτής έπί τού γηπέδου τού νΰν κτιζομένου Πτωχο-

(*) Αί έπιγραφαί των έξε5όθν]<ταν και Ιιχολιάεθηταν εν "Αθηνα[;υ τόμ. 
ά. σελ. 169—Π2.
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κομείου επί της όδοΰ Κηφισίας. Ή διεύθΰνσις των τάφων ήτα 
άλλων προς άλλα σημεία τοΰ όρίζοντος, ώς καί αλλαχού 
τοϋτο παρετηρήθη. Τα δε εύρεθέντα έν οώτοΐς μικρά αρχαία 
αλάβαστρα, κάτοπτρον κττ. ήσαν άνάλ^ογα της γενομένης 
μικράς δαπάνης, έν δλω δρ. 55. Συνελέγησαν δ’ έπιμελώς 
καί κατετέθησαν έν τώ της Εταιρίας Μουσείω.

Ταΰτα είναι τά άνασκαφικά έργα τοΰ έτους. Επειδή δε 
δχι μόνον αφανή τέως αρχαία μνημεία πρέπει ή Εταιρία· ν’ 
άναζητή, αλλά καί τά υπέρ γης προ πολλου φανερά νά συν- 
τηρή έν καλή καταστάσει καί, δταν είναι έπι^ρεπή, νά τά 
έπισκευάζη καθ’ον είπομεν άλλοτε ευλαβή τρόπον, άνευ δηλ. 
προσθηκών νέων κατά τό δυνατόν, έγένοντο υπό τοϋ Συμ- 
βουλίου προσπάθειαι καί κατά το έ'τος τοϋτο υπέρ έπ ι - 
σκευής δυο μάλιστα αρχιτεκτονικών μνημείων χρηζόν- 
των τής τοιαύτης έπικουρίας, τοΰ έν Φιγαλεία, λέγω, ναοΰ 
τοΰ Έπικουρίου ’Απόλλωνος καί τοΰ έπί Σουνίω ναοΰ τής ' 
Άθηνάς. ’Αλλά καί περ αλληλογραφίας περί τούτου άνταλ- 
λαχθείσης προς τάς άρχάς τοΰ κράτους καί προϋπολογισμών 
τής άπαιτηθησομένης δαπάνης μετά έπιτόπιον έξέτασιν ΰ- 
ποβληθέντων, ούδέν είσέτι έτελέσθη, διότι τό Συμβούλιου 
εκρινεν, δτι χρεία ήτο πλείονος περισκέψεως περί την σχε- 
δίασιν τών έπισκευών καί την εκτέλεσιν, έφ’ ω καί νέας έ- 
ξετάσεις έπιτοπίους προεκάλεσεν, αΐτινες προσεχώς έλπίζο- 
μεν θά λάβωσι τό ποθητόν τέλος. Έγένοντο δέ δμως έν τώ 
ετει τούτω υπό τής Εταιρίας δαπάναι δύο όχι τόσον μικραί 
χάριν συντηρήσεως καλλίονος αρχαίων μνημείων έν Πειραίεΐ 
καί έν Άθήναις. Επειδή είχε παρατηρηθή, ότι τοΰ περί τον 
ΙΤειραιά περιβόλου καί ιδίως τής άπό Πειραιώς εις Αθήνας 
άρχομένης γραμμής τών μακρών τειχών καί τών αυτόθι πύρ
γων έγίνετο κατά καιρούς κατάχρησιςπαρά τον νόμον,άφαι- 
ρουμένων δόμων τινών έκ τών σωζομένων λειψάνων,εκτισε 
τό Συμβούλιου τής Εταιρίας φυλακεΤον στερεόν έπίτής πρός
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τάς ’Αθήνας εξόδου του Πειραιώς, ΐνα φύλαξ τις έν αύτώ ένι- 
δρυόμενος υπό τής Κυβερνήσεως φροντίζη υπέρ συντηρήσεως 
των πολυτίμων εκείνων οχυρωματικών λειψάνων, καί έδα- 
πανήθη εις τό εργον τούτο ποσόν δρ. πεντακοσίων. 'Ωσαύτως 
έδαπανήθησαν δρ. 715 προς άνοικοδόμησιν ςερζωτέραν τοΰ 
έν τή Πυργιωτίσση (εντός τών ’Αθηνών) καταπεσόντος νο
τίου αύλόγύρου, ΐνα ή έν τή περιοχή εκείνη άρχαία τοΰ Άτ- 
τάλου ς·οά(*) μένη άπροσβλητοτέρα παρά τών περίοικων καί 
ο εντός χώρος,ό εχων τόσα αρχαία, διατηρήται καθαριώτερος.

Άγοραί αρχαίων αντικειμένων διαφόρου ύλης καί 
τέχνης προς πλουτισμόν του Μουσείου τής Εταιρίας, τοΰ έν 
τώ Βαρβακείω, έγένοντο καί κατά τό έτος τούτο, ως γίνον
ται άπό έτών ήδη. Έδαπανήθησαν δ’ εφέτος δρ. 6106. ’Α
νοίγει τό Μουσεΐον διά τε τούς εταίρους καί δι’ άπαν τό κοι
νόν τής πρωτευούσης δίς τής έβδομάδος, δευτέραν καί τε- 
τάρτην (**), παρεχομένων καί πασών τών ευκολιών εις την 
μελέτην τών έν αύτώ άρχαίων, συμφώνως προς τά άναγε- 
γραμμένα έν τώ έλευθερίω οργανισμώ τής Εταιρίας (***).

(*) Της στοάς ταυτης, καί 11 έτη μετά τήν ύπό τής Εταιρίας άνακάλυ- 
ψίν της (Με Πρακτικά, τοΰ 1862 μετά πίνακος)- αγνοουμένης παρά πολ
λοί; τών Ευρωπαίων, διακρατοδμεν ημείς οί Αθηναίοι καί ύποστηρίζομεν 
τό Άττάλεων όνομα, οΰ πειθόμενοι εις όσα άλλοι τε καί νεωστί εν τώ 
Philologus 6 Forcllhammer εναντία έδογμάτισεν, άνήρ άλλως μεν ευφυής 
καί λόγιος, εχων δέ την ατυχίαν νά τοπογραφή τά τής 'Ελλάδος άπό τών 
ύπερβορείων ακτών τής Κιλίας καί έν άγνοια, ώς ΰποθέτομεν, πλήρει τών 
ενταύθα τελεσθέντων έργων.

(**) Τόν μεν χειμώνα άπό 2—ί ωρ. μ. μεσημβρ, το δέ θέρος άπό 3—S.
(***) Την φράσιν ταύτην «παρεχομένων. . . Εταιρίας» έπαναλαμβάνο- 

μεν στερεοτύπως κατά παν έτος έν ταϊς λογοδοσίαις, όχι προς καύχησιν, ή- 
τις άλλως θά ήτο καί δίκαια, επειδή στηρίζεται εις την άλήθειαν, άλλ’ ϊνα 
παραμυθώμεν τούς ήμετέρους, πληροφορούμενους εκάστοτε, οτι άν έν 'Ελ- 
λάδι παρ’ 'Ελλήνων διά την ανεπάρκειαν τών τεχνικών γνώσεων καί εδκο- 
λιών δεν γίνωνταί δημοσιεύσεις τών άρχαίων πολλαί καί άξιαι τοΰ ονόματος, 
γίνονται όμως τοιαΰται έν Ευρώπη παρά τών έπισκεπτομένων τάς ’Αθήνας 
ξένων, καί γίνονται οΰχ ήκιστα ένεκα τής έλευθεριότητος τής Εταιρίας.
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Άλλ’ ολίγοι 4κ των ήμετέρων (λυπούμενοι λέγομεν τοοτο)» 
«ροιτώσιν εις το Μουσείου, πολύ δέ πλειότεροι ξένοι Ευ
ρωπαίοι.

Δ ω ρ ε α ί ά ρ χ α ί ω ν εις τό Μουσείου τούτο έγένοντό 
τινες καί κατά τδ παρόν έτος, ώς και κατά τά παρελθόντα, 
παρά διαφόρων εν Άθήναις καϊ άλλαχοΰ οΐκουντων ομογε
νών, ων τά ονόματα θά περιληφθώσιν εις την εκθεσιν ταό- 
την δταν τυπωθη. Άνεγράφοντο δέ μετ’ ευγνωμοσύνης καί 
έν ταίς μηνιαίαις δηλώσεσιν, άς τό γραφείου της Εταιρίας 
κατεχώριζεν έκάστοτε εις τάς έφημερίοας της πρωτευούσης..

'Η σύνταξις του λεπτομερούς καταλόγου των της 
Εταιρίας άρχαίων επροχώρησεν έν τω ετει τούτω μέχρι του 
άριθμοϋ 6550. Πέρυσιν δ άριθμδς οΰτος ητο 6102 (*).

"Οπως έν τοίς άπό τοΰ 1869 έως πέρυσιν έκδοθεϊσιν άζιολόγοες πονήμασ* 
τοΰ Benndorf (griechische π. sicilischc Vasenbilder), τοΰ Ileydemann 
(griechisehe Vasenbilder), τοΰ Dumont (inscriptions ceramiques de 
Grecexa't de plumbeis apud Graecos tesseris),too Schoene (griechische 
Reliefs) περιείχοντο πολλά της Εταιρίας αρχαία, οΰτο> χ’ εφέτος εν τό» 
ύπο τα πιεστήρια των Παρισίων εύρισκομένω είκονογραφικώ βιβλίω των 
Chaplain καί Dumont θέλουσι πεοιληφθή πολλά και καλά τής Εταιρίας αρ
χαία. Τα ώδε δεδηλωμένα συγγράμματα. άναλέγοντες οί εκ των ήμετέρων 
φιλοκαλώτεροι καί βλέποντες τόν έν αΰτοΐς αρχαιολογικόν πλούτον τής 
πατρίδος ημών, άσμένως,νομίζομεν, θέλουσιν άλλά-ει την προτεραν των περί 
αΰτής ώς πτωχής γνώμην, και αν τις έκ τούτων τύχη νά είναι καί έταί ιος 
τής Εταιρίας ημών έκ των χρηματικώς σνντελούντων εις την άνάδειξιν 
των πατρώων θησαυρών, θέλει έχει παν δίκαιον να φώνηση ευφροσυνως" 
Δηλονότ’ έν τα γα κήγών τις φαίνομαι είμεν.

(*) Μέχρι τής σήμερον, 28 Αυγού ςτου 1878, ημέρας οτε Ικτυποϋται τό 
παρόν φύλλον, ό ολος αριθμός των καταλελεγμένων αρχαίων άνέβη εις 66021 
καί σΰγκειται έκτων έξης ειδικών αριθμών- Λίθινων 2225, χαλκών 632, 
σιδηρών 33, μολυβδίνων 549, αργυρών 27, χρυσών 48, οστέινων 53, όα- 
λίνων 125, διαφόρων όλων άναμίκτων 99, πήλινων αγγείων 1504, πή
λινων μορφών 574, πήλινων λύχνων 364, πήλινων σκευών 162, πήλι
νων τύπων ήτοι μητρών 63, θραυσμάτων πηλίνων 132, πυραμιδοειδών 
πήλινων 90, φακοειδών πηλίνων 18, λαβών αμφορέων ένεπιγράφων 4» 
ίΐστέον δέ. οτι αί λαβαί αμφορέων ενεπίγραφοι (εκ 'Ρόδου, Θάσου, Πάρου·,.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:32 EEST - 54.226.8.97



— 29 —

Ή β ι β λ ι ο θ ή κ η της Εταιρίας ηύξησε κατά 12 βι
βλία, ών τά μέν 9 έδωρήθησαν αυτή παρ’ αλλογενών, εν 
οέ παρ’ ομογενούς, 2 δέ ήγοράσθησαν. Πίναξ αυτών θά 
προσαρτηθή εις την έκθεσιν ταυτην.

Της άρχαιολογικής εφημερίδος, της έκδι- 
δορ,ένης υπό την διευθυνσιν της Εταιρίας, δαπάνη δέ της 
Κυβερνήσεως, έξεδόθη εν τεύχος έν μηνί Αύγουστω 1872, 
τδ Εον της νέας σειράς, παρασκευάζεται δέ νυν τδ ςον· Τδ 
Ιργον είναι επίπονον καί ολίγον προσοδοφόρον εις τούς ερ
γαζομένους· δι’ δ ολίγοι των ήμετέρων λογίων εις τούτο α
σχολούνται. 'Ύλη δέ άρχαιολογική πολλή άνέκοοτος περι
μένει νά έκδοθή εις τάς ώρας τάς μελλούσας, δταν πλη- 
θυνθή έν ήμΐν ή γνώσις καί έλαττωθή ή εις τήν άμεσον υ
λικήν ωφέλειαν σπουδή.

Τά έξης ρηθησόμενα άναφέρονται εις τήν έ π ιθ ε ώ ρ η- 
σ ι ν των κατά τάς επαρχίας του βασιλείου αρχαιοτήτων, 
εργον δεύτερον τοΰτ’ έτος τελούμενον ύπδ τής Εταιρίας, έξ 
δτου ή Κυβέρνησις, ως ήξευρετέ, δίδει επί τουτω εις τήν Ε
ταιρίαν έτησίαν συνδρομήν δρ. 4 χιλιάδων. Είπομεν εις τούς 
πέρυσιν ενταύθα συνηγμένους έταίρους, οπόσον επίπονον καί 
βαρύ έφάνη τδ εργον τοΰτο τής μακρόθεν έφορεύσεως εις 
τδ Συμβουλιον, καί δτι οίον δοκιμής χάριν τδ ειχεν άναλά 
βει τότε, διότι άνελογίζετο τήν πιθανήν εξ αύτοΰ ωφέλειαν 
εις τάς πολυτίμους τής πατρίδος αρχαιότητας, σήμ.ερον δέ 
λέγομεν, δτι όπως πέρυσιν, ουτω καί εφέτος καί οι κόποι 
ήσαν πολλοί καί ή ωφέλεια τω όντι όχι μικρά. Τδ πλεΤςον 
δέ των κόπων εις τον άπόστολον τής Εταιρίας Παναγ. Στα-

Κνίδου, Κολοφώνος χαί άλλων μερών) συμποσοϋνται νϋν ΰπερ τάς Ί χιλιά 
δας, έξ ών μέγα μέρος έξεδόθη υπό A. Dumont εν τω βιβλιω τω ανωτέ
ρω μνημονευθέντι. Νομίσματα δέ υπάρχουσιν έν τω Μουσείω, αν χ*ι εισέτι 
οχι διατεταγμένα, χρυσά μέν 16, τα πλεϊστα Βυζαντινά, άργυρα δε μετά 
χαϊ των έκ ,τοΰ κοάματος potin η billon υπέρ τά 500, χαλκοί δέ περί τάς 
10 χιλιάδας.
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Iι,ατάκην άνετέθη, ον ή περυσινή ημών λογοδοσία εϊχεν ά- 
φήσει έν Σ π ά ρ τ η ενεργοΰντα υπέρ συναγωγής των πολ
λών έχει διεσκορπισμένων άρχαίων καί διευθετήσεως αυτών 
εις εν δημοτικόν Μουσείο ν, δπερ έ'ργον καί έτέ- 
λεσε καλώς κατά τούς πρώτους μήνας τοΰ νυν τελευτώντος 
άρχαιολογικοϋ έτους. "Υστερον δέ ή Κυβέρνησις, μεθ’ ης ή 
Εταιρία συνεννοήθη, διώρισεν εκεί επιτροπήν έκ καταλλή
λων προσώπων, οίκητόρων Σπάρτης, ινα έφορεύη το Μου- 
σεΐον. Τό Μουσείο,ν τοΰτο, καθ’ δ έπέμφθη ήμΐν πρωτόκολ- 
λον παραδόσεως παρά του Σταματάκη, περιέχει 288 άρ- 
χαΐα, ών τά πλεΐστα λίθινα γλυπτά ή ενεπίγραφα, τινά δέ 
καί έξ άλλης ύλης, πάντα δέ ακριβώς καταγεγραμμένα.
Εύχόμεθα, ίνα ή έπ’ αίσίοις οίωνοΐς ίδρυθεΐσα αυτή συλλογή, 
κα7^ώς διατηρούμενη καί αύξάνουσα οσημέραι, καταστή ά- 
γαπητή εις τούς κατοίκους τής νέας Σπάρτης καί άναμι- 
μνήσκη εις αύτούς την εύκλειαν, ήν καί παρ’ αύτοΐς έκτή- 
σαντο το πάλαι οί τάς κα7νάς τέχνας προαγαγόντες συμπο- 
7ίϊταί των Θεοκλής, Χάρτας, Γιτιάδας, Δορυκλείδας καί 
ά7ν,λοι. ’Ας μή άνέχωνται δέ οί εγχώριοι, τούς παρακα7νθΰ- 
μεν μακρόθεν, ν’ άνοίγη τυχόν άπαξ μόνον ή δίς τοΰ ενιαυ
τού ή συΤνλογή των αυτή διά τινα φιλοθεάμενα ξένον Εύ- 
ρωπαΤον, άλλα, και αυτοί συχνά άς φοιτώσιν επί τά εαυτών 
κειμήλια καί άς τα θεώνται καί με7νετώσι, καθιστώντες οΰτω 
τόν βίον των μουσικώτερον καί χαριέστερον, καί γινόμενοι 
διά τοΰτο καί εις άλλους άλλων επαρχιών κατοίκους άξιο- 
ζήλωτον παράδειγμα. Άς μή λησμονώσι δέ καί την εύγνω- 
μοσύνην, ήν έφείλουσιν εις τε την Κυβέρνησιν καί τήν ή- 
μετέραν Εταιρίαν καί εις τούς συμπολίτας των εκείνους, οι- 
τινες προθυμως προσήνεγκαν εις τήν συλ7νογήν δσα είχον 
ιδιόκτητα αρχαία (*). Μετά τάς έν Σπάρτη ένεργείας του 6

(*) Κατάλογος των έν Σπάρτη δωρητών.—ΑημήτρΙος Μανουσάκης, Νι
κόλαος Λεώποολος, Δ. καί Κ.Ματώλα. ’Αγησίλαος Κ· Βραχνοί»,Ίωάν. Δητ

* I
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Σταματάκης τταραγγελθείς περιήλθεν έπιθεωρών τινάς των 
της Πελοποννήσου άρχαιολογικών θέσεων, οίον ’Ολυμπίας, 
Φιγαλείας, Μαντινείας, Μυκηνών, 'Ιερού ’Επίδαυρου, Κορίν- 
θου, καί περί τδ Πάσχα μετέβη είς Βοιωτίαν καί Λοκρίδα 
κατά χρείαν τινά της αρχαιολογικής υπηρεσίας. ’Ιδίως δέ 
έν Ά τ α λ ά ν τ η καί έν Δένδρα της Λοκρίδος ένήργησε 
πλειδτερον καί επέτυχε ν’ άνακαλύψη πολλά ενεπίγραφα 
μνημεία τέως ανέκδοτα, ών ελαβεν αντίγραφα καί χάρτινα 
έκτυπώματα καί εφερεν είς ’Αθήνας προς εκδοσιν Νυν 
δέ άπδ δυο καί πλέον μηνών εύρίσκεται ό αύτδς απόστολος 
έν τή νήσω Δ ή λ ω, ένθα εστάλη παρ’ ημών κατ’ άξίωσιν

μητριάδης, Δημήτριος Κουκοότσης, Γρηγόριος Μορφογένης, Ν. καί Π. Ζα- 
χαρόπουλοι, ΓΙολυζώης Παχυγιάννης, Στέφανος Ήλία Κοπανίτσα, Πέτρος 
Ν. Βαρβιτσιώτης, Σ. Σωτηρόπουλος, ’Εμμανουήλ Κυρούσης, Α. Τούντας, 
Ευστάθιος Κυρούσης, Α. Διαμαντόπουλος, Ν. καί Π. Άντωνόπουλος, I. 
ΤΙαπαγιαννόπιυλος,’Αντώνιος Ξύδης, Γεώργιος Δουρούτης (έν Άθήναις', 
Σωτήριος Φιχιώρης, Π. Μπουρνάζος, I. Κάρτζης, Ζαχαρίας Ζαχαρόπουλος, 
Μελέτης 'Ρουσόπουλος, Θεόδωρος Φεγγαρας, Γεώργιος Φεγγαρας, Βασίλειος 
Πάναγιωτόπουλος,’Αντώνιος Φουστάνος, Άδανάσ ος Διαμαντόπουλος, ’Α
ναστάσιος Κορφιωτάκης, Νικόλαος Ν· Κορφιωτάκης, Ιωάννης Ν. Κορφιω- 
τάκης, Νικόλαος Ίατράκος, ’Ιωάννης Ίατρίδης, Γεώργιος Μανουσάκης, 
Χρηστός Σακελλαρόπουλος, Ευγένιος Μαρούδης, ’Αθανάσιος ΓιανναΆπουλος, 
Λημήτριος Φικιώρης, Διονύσιος Σασανας ’Αρχιεπίσκοπος, Κατήγκω χήρα 
Νεωνέλη, ’Εμμανουήλ Κατράδης, Σ. Δημητρόπουλος, Δημήτριος Κριββα- 
τας,Π. Γρηγοράκης, Θεμιστοκλής Καισάριος, Κ. Κυριαζόπουλος, Α. Κοκκι- 
νόπουλος, Π. Βασιλείου, Ίωάν. Βαλασόπουλος, Κων. Σαλταφέρος, Πηνε
λόπη χήρα Α. Άλούπη, Α. Συννωκύδης, Κ. Μουτρούκας, Γεώργιος Κον- 
τοηλιόπουλος, Σωτήριος Θεοδοσάκος, Γεώργιος Κ. Γεωργόπουλος, ’Ανα
στάσιος Σμυρνιωτάκης, Ήλίας Βασιλείου, ’Εμμανουήλ Δόξας, Σ. Λιμπι- 
ρόπουλος. ’Ιωάννης Μορεογένης, ’Αναστάσιος Βαλασόπουλος, Δημήτριος 
Κάσας, Γεώργιος Καμίτσης, Ευθύμιος 'Ρουσέτος, ’Αντώνιος Καλομοίρης, 
Γεώργιος Θεοφίλου, Κ. Δημόπουλος, Ν. Μπούγλιζας, Α. Άποστολίδης.

’Αλλά καί 6 έν Πειραιεΐ κατοίκων Αουκας 'Ράλλης, δ καί έπίτιμον μέλος 
ών τοΰ ήμετέρου Συμβουλίου, ποοθύμως συγκατετέθη να έξαχθώσιν έκ των 
τοίχων τής έν Σπάρτη αποθήκης του οσα ήσαν έντετειχισμένα άρχαΐα καί 
νά τεθώσιν ώς δωρεά του έν τω δημοτικω Μουσειω.

(*) Τούτων ούκ ολίγα έξεδόθησαν έ.ν τω Άθηναιω τόμ, ά. σέλ. 482-501.
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της Κυβερνήσεως, ίνα έπιστατήση εις τήν εκεί υπό τής Ιν- 
ταϋθα Γαλλικής Σχολής έπιχειρηθεΐσαν άρχαιολογικήν ά- 
νασκαφήν, εις δ έ'ργον έφάνη πολθ^αχώς χρήσιμος. ’Αντί 
τούτων δέ των κόπων του δίκαιον θεωροΰμεν νά συστήσωμεν 
αύτδν εις τήν εύμένειαν τής Κυβερνήσεως.

Παύομεν τήν έφετεινήν ήμών λογοδοσίαν τρία τινά ετι 
λέγοντες, περί ών κρίνομεν πρέπον νά διατελώσιν έν γνώσει 
οί εταίροι.

Α'. περί τής εφετής των Δελφών μετοικεσίας είς άλ
λον τόπον έγένετο καί έν τούτω τω ετει ικανή αλληλο
γραφία του Συμβουλίου προς τήν Κυβέρνησιν, άλλ’ άνευ 
τίνος οριστικού αποτελέσματος, έπειδή δεν έπετεύχθη είσέτι 
ή συγκατάθεσις των Δελφών είς τδ ν’ άποξενωθώσιν έντε- 
λώς των νυν επί του τόπου ιδιοκτησιών των, χάριν τών εις 
τδ μέλλον άρχαιολογικών άνασκαφών, δπερ ημείς έκρίνο- 
μεν απαραίτητον δρον, αν εμελλε νά γίνη τδ παρά τής Ε
ταιρίας εις τήν Κυβέρνησιν δάνειον 90 χιλ. δραχμών πρδς 
διευκόλυνσιν τής μετοικεσίας.

Β'. άναφέρομεν, δτι τδ Συμβούλιον άνηνέχθη κατά χρέος 
είς τήν Κυβέρνησιν περί συμπληρωτικών τινών ορισμών είς 
τδν νόμον τδν περί διαθέσεως τήςέθνικήςγής, 
άσφαλιζόντων τάς αρχαία μνημεία περιεχούσας έκτάσεις, 
είς δ ή Κυβέρνησις έφάνη· πρόθυμος.

Γ'. περί τοΰ πρδ εξαμηνίας φανέντος ενταύθα άρχαίου 
β α λ α ν ε ί ο υ, περί ού καί δ πρόεδρος ήμών προελάλησεν 
ικανά,άνηνέχθη εγκαίρως τδ Συμβούλιον είς τήν Κυβέρνησιν, 
άπαιτήσαν τήν κατά τδν νόμον συντήρησιν αύτοΰ, ώς οικο
δομήματος άξιολόγου, καί ελπίζει μεγάλως, δτι θέλει εί- 
σακουσθή, άφοΰ είδε δίς ήδη διά τής αστυνομίας έμποδισθεΐ- 
σαν τήν χάριν του Ζαππείου άρξαμένην καταστροφήν του. 
Τω όντι πώς νά πιστεύση τις, δτι καί Κυβέρνησις πεφωτι
σμένη καί ιδρυτής μεγάθυμος ωφελίμου είς τδ έθνος κατα-
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©τήμκτος θέλουσί ποτέ άνεχθη νά γίνη το καλόν οδ καλώς,’ 
φθειρόμενων δηλ. των αρχαίων μνημείων άνευ άνάγκης καί 
αντικμυς παρά τον νόμον; 'Ημείς δεν τό πιστεύομεν.

Τοσαΰτα εΐχομεν νά είπωμεν εφέτος.

Μετά ταϋτα παρελθών δ ταμίας επαρουσίασε τον έξης 
’Ισολογισμόν τοϋ έτους καί άνέπτυξεν αυτόν καί προφο- 
ρικώς.
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Των Εσόδων και Εξόδων της ’Αργαιολογτ/.Ϋίς Εταιρίας άπ'ο Ιούνιον 1872 μεχρις Ιουνίου 1873.

ΕΣΟΔΑ-

1. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΑΙ, 
2’ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ.

3. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Υπόλοιπον προηγουμ. διαχειρ. 'Εταιρ. περιουσίας ·· ··.·· ......................................................................... *...................
» β Παρακαταθήκης δι’ άρχαιολ. ’Εφημερίδα.......................................................................... ............

Εισπράξεις καθ' o.lor zb ίϊος·
Χορηγία Κυβερνήσεως διά την εκδοσιν της ’Αρχαιολ. ’Εφημερίδος............................
Τακτικαί έταίρων · *............................................................*.................................................
'Εκτακτοι συνδρομητών..........................................................................................
Ειδική Κυβερνήσεως δι’ έπιθεώρησιν ’Επαρχιακών αρχαιοτήτων.............................

Μέρισμα 18 μετοχών Αης 6/μηνίας προς 96 ;75......................................................
» β'. » » 100.......................................................

Τόκοι έντοκου καταΟ. Α’· καί Β'. 6/μηνίας δραχ. 10061 πρός 6 1/.2 °/..............
Δάνειον Κυβερνήσεως 28 εκατομμυρίων τόκος Β . 6/μηνίας 72 625 ομολογιών των 
9 % καί 69 ομολογιών των 8 °/0 .................................................................................

» Α'. 6/μηνίας 73 621 τών 9 ®/q καί 69 τών 8 °/q.................................. ...
Έζαργύρωσις 1 0 πληρωθεισών ομολογιών................ ..........................................................

6. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Πωλησις οικίας έν Κηφισία................................................................................................
7. ΔΙΑΦΟΡΑ. ‘Ομοίως τευχών ’Αρχαιολογικής ’Εφημερίδος.......................................................................

4. ΙΑΙΑ.
5. ΙΔΙΑ.

1. ΑΚΙΝΗΤΑ.
2. ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΑ.
3. ΙΔΙΑ,
4. ΔΗΜ. ΤΑΜΕΙΟΝ.
5. »
6. ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ.

ΠΑΡΑΘΕΣΙΣ.

ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΤΟΣ 1871-1872.
Οικία έν Κηφισία καί γήπεδον έν ’Αθήναις (α)............. ..................
’Αξία 8 μετοχών....................................................................................
’Εντοκοι καταθέσεις..............................................................................
697 ομολογιών ’Εθνικών Δανείων τών 9 καί 8 ®/0 (β)................
20 δμοιαι Δανείου τών 6,000,000.............‘................. *................
Εις νέαν διαχείρισιν (γ)............................ .......................................

Τίτος ’Αρχαιολογικόν 1871—1872 
Τό λήξαν 1872—1873 ..................

’Ελάττωσις τής 'Εταιρικής περιουσίας κατά δραχ. (δ)

’Εν Άδήνεας, την 23 Ιουνίου 73.

*Ο Tauiaq

Π. ΕΜ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΑΟΣ.

Δρ. Α. Δρ. Λ.

9084 24
1032 50 10107 74

1000 __
5642 90
1614 —

4000 — 11256 90

1741 50
1800 _ 3541 50

654 —

8647 80

8597 40
2800 — 20045 20

6990 —

111 —

53706 34|

Ε Ξ Ο Α Α· Δρ.

1. ΓΡΑΦΕΙΟΝ.

2. ΜΟΥΣΕΙΟΝ.

3. ’ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ.

4. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΙ1ΚΑΙ.
5. ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ.

Μισθός γραφέως καί κλητήρος..............................................................................................
'Υλικόν, Τυπωτικά, χάρτης, ταχυδρομικά κλπ., ...........................................................

Μισθός άπομάχου φύλακος ......................................................................................................
Υλικόν, μεταφορά καί συγκόλ. άρχαίων...........................................................................

Άνασκαφαί έν ’Αθήναις παρά τό Δίπυλον........... .................................................... ..
’Αγοραί άρχαίων........................................................................................................................
Επισκευαί άρχαίων καί φυλακεϊα.........................................................................................
’Επιθεώρησις έπαρχ. άρχαιοτήτων Κορίνθου, 'Αργους, Μαντινείας, Τεγέας,,Σπάρτης 
καί σχηματισμός Μουσείου είς Σπάρτην........................... ............................................... ..

'Υλικόν καί εργασία, έκδοθείσης αρχαιολογικής ’Εφημερίδος..........................................
Ταμείου μεταφερόμενον είς νέαν διαχείρισιν....................................................................

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤIIΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ-

15000
24000
10061

195160
2000
9084

255305

255305
252699

2606

24

24

24
18,

06

ΚΑΤΑ ΤΟ ΛΗΞΑΝ ΕΤΟΣ 1872—1873.

1. ΑΚΙΝΗΤΑ. Γήπεδον έν ’Αθήναις (α)
2. ΕΘΝΙΚΙ1 ΤΡΑΠΕΖΑ. Αξία 8 μετοχών 
8. ΙΔΙΑ.
4. ΔΗΜ. ΤΑΜΕΙΟΝ.
5. » »
6. ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ.

'Εντοκοι καταθέσεις................................................... ‘ 1
687 ομολογιών’Εθνικού Δανείου τών 8 καί 9 % (S) ■
20 ό'μοιαι Δανείου 6,000,000........................................
’Εσόδων πρός τά έξοδα (γ).............................................

(α) ΑΚΙΝΠΤΑ.

(S) ΛΗΜ. ΤΑΜΕΙΟΝ.

Πέρυσιν 
Εφέτος ■

Ελασσον ■
Πέρυσιν 697 ίμολογ. δανείων ■ 
Εφέτος 687 ομ. ................

'Ελαεσον ·

(γ) ΥΠΟΛΟΙΠ. ΤΑΜΕΙΟΥ. Πέρυσιν ■ 
Εφέτος ·

Διαφοραί δμοΰ έπ’ έλασσον...............

Διαφορά έπί πλέον ·

(δ) Τελευταία διαφορά έπί ελασσον ιση τφ απέναντι ■

840
654

144
118

25083
6106
1280

3905

Λ.

12

25

89
70

20

Δρ.

1494 12

262 25

36375

2296
13278

53706 34

79

18

11000
24000
10061

192360
2000

13278

252699

15000 —

11000 —

1 4000 —
195160 —

1192360 —

2800

6800
9084 24

13278 18

4'193 94

2606 06

18

Ϊ8!
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Έξελέχθη δ’ ευθύς κατά τον οργανισμόν ή προς έξέλεγ- 

|ιν της ετήσιας χρηματικής διαχειρισεως τριμελής επιτροπή; 
συγκείμενη εκ των κκ. Φ. I. Φίλωνος, Χρ. Ν. Φιλαδελφέως 
και Ίω. "Άγγελοπούλου, καί ουτω διελυθη ή συνέλευσις 
περί την ήμίσειαν μετά μεσημβρίαν.

Τή δέ ά. ’Ιουλίου 1873, ημέρα Κυριακή, ωριρ 10 1/3 προ 
μεσημβρ. συνελΟόντων αυθις έν τω Πανεπιστήμια) εταίρων 
17, πρώτον μέν ό εισηγητής τής εξελεγκτικής επιτροπής 
9£. X. Ν. Φιλαδελφεύς άνέγνω την εξής έ'κθεσιν.

Ορ'ος την yzvariv συνελευσιν της αρχαίο- 
λογικής εταιρίας.

Κ. ύ ρ ι ο ι.

Ήρός έκπλήρωσιν τής παρ’ υμών δοθείσης ήμίν εντολής 
«υνήλθομεν εις την οικίαν του Κυρίου Γιαννοπουλου, του 
ταμίου τής εταιρίας, δπου εύρόντες δλα τά βιβλία τής χρη
ματικής διαχειρισεως αύτοΰ, παρεβάλομεν τον άναγνω- 
σθέντα δρίιν κατά την παρελθοΰσαν συνέλευσιν απολογισμόν 
του έτους 1872—3, μέ τά σχετικά βιβλία κατά κεφάλαια 
καί άρθρα, παρεθέσαμεν τά έκδοθέντα εντάλματα μέ τά στε
λέχη αυτών καί τάς έγγραφάς εις τό αρμόδιον βίβλίον, διε- 
τρέξαμεν έπισταμένως τάς εισπράξεις των τε τακτικών καί 
των εκτάκτων συνδρομών, καί εΰρομεν δτί είχε μείνει ύπο- 
λοιπον εις τό ταμεΐον έκ τής χρήσεως τοΰ παρελθόντος
έτους............................. Δρ. 9084.24
Καί έκ παρακαταθήκης τής αρ
χαιολογικής έφημερίδρς · · a 1023.50 10,107.74

3*
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Εεσεπράχθησαν εντός του έτους 

?Από τακτεκάς καί εκτάκτους συν-
οροροας.......................................

Συνδρορ.ήν Κυβερνήσεως δε’ έπι- 
θεώρησεν επαρχιακών αρχαιο
τήτων .......................................

s 7256.90

» 4000

Παρακαταθήκην προς εκδοσεν άρχαεολ. έφημερ. 
’Από τόκους διαφόρων μετοχών. » 21440.70 
’Από κλήρωσιν 10 μετοχών · » 2800

’Από πώλησιν τής εν Κηφεσίμ οικίας · · »
Και άπό πώλησιν τευχών αρχαιολογικών · »

Τό δλον · ·

Έδαπανήθησαν δέ κατά τό έτος

11,256.90

1000

24240.70

6990
111

πωτικα

At’ άνασκαφάς, αγοράς αρχαιοτήτων κτλ 
Αε’ εκδοσιν άρχαεολ. εφημερίδος · · ·

Τό δλον · · ·

Ή δέ περιουσία τής εταιρίας εχει ως εξής·
1 Γήπεδον έν Άθήναις.............................
8 Μετοχάς τής έθνικής Τραπέζης · · · 
Έντοκοι καταθέσεις εις την Τράπεζαν · · 
’Αξία 687 ομολογιών τών 28,000,000 ·

» 20 » τών 6,000,000 ·
Και τό προμνημονευθέν περίσσευμα · · ν

Δρ. 53706.34

» 1494.12
> » 262.25
. 3 36375.79

» 2023.50
. » 272.50
; » 13278.18

» 53706.34

» 11000
» 24000
3 10061
3 192360
» 2000
» 13278.18

Τό δλον ...» 252,699.18
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Μετά την αντιπαράθεσή και έξέλεγξίν των ανωτέρω λο
γαριασμών μάς ύπέβαλεν ο Κ. Ταμίας πρωτόκολλου της 
εθνικής Τραπέζης επίσημον και ενσφράγιστον, πιστοποιούν 
ότι παρακατετέθησαν εις την Τράπεζαν εν κιβωτιω έσφρα- 
γισμένω 20 ομολογίαι του εθνικού δανείου των 6,000,000, 
οκτώ μετοχαί της εθνικής Τραπέζης, 4 όμολογίαι της εντό
κου καταθέσεως των δραχμών 10,061, τδ συμβολαίου της 
άγοράς του έν Άθήναις γηπέδου καί 613 έμολογίαι των 
28,000,000, μάς έπέδειξε δέ τάςέν τώ ταμείω του εύρισκο- 
μένας 66 ομολογίας τών 28 έκατομ. καί 8 τών 4,000,000, 
καί ούτως έβεβαιώθη καθ’δλοκληρίαν ή άκρίβεια της τε τηρή- 
σεως τών λογιςτκών βιβλίων καί ή διαχείρισις αυτού,διό οφεί
λεται αύτώ ευγνωμοσύνη άπδ μέρους της συνελεύσεώς σας.

Έκ της άντιπαραθέσεως τών τακτικών καί εκτάκτων εσό
δων, συνιγαμένων εις δρ. 35607.90 καί τών εξόδων άνα- 
βαινόντων εις δραχμάς 38132.16, προκύπτει μία ύπέρ- 
βασις έκ δραχμών 2524.26. ’Αληθές μέν δτι τδ συμβούλιον 
δέν δεσμεύεται άπδ προϋπολογισμδν εις τοιαύτας υπερβά
σεις, οπερ άλλως τε έκάλυπτε τδ περυσινδν περίσσευμα* 
φρονοΰμεν όμως, δτι είναι καλδν νά τηρηται αυστηρά εύλά- 
βεια πρδς τά κεφάλαια της εταιρίας, άστε νά αύξάνωνται 
μέν πρδς γενναιοτέρας επιχειρήσεις τής εταιρίας, νά μ ή 
έλαττώνται δμως μηδέ κατά μικρόν.

Τδ Συμβούλιον έντδς του παρελθόντος έτους ειργάσθη 
έργα μεγάλα καί προσήνεγκε θαυμασίας υπηρεσίας εις τήν 
αρχαιολογικήν επιστήμην· ηΰξησε τήν περιουσίαν τής εται
ρίας εις τδ εύχάριστον ποσδν τών 252 περίπου χιλιάδων 
δραχμών, ώστε δύναταί τις νά είπη, δτι ήδη απολαμβάνει 
τήν άνθυπαρξίαν της, έ'χουσα τά μέσα τής αύτοσυντηρήσεως* 
δι’ δλα ταϋτα έπικαλούμεθα άπδ τήν σεβαστήν ταύτην συνέ
λευσήν καί εκφρασιν τής εθνικής εύγνωμοσύνης πρδς τδ σε- 
βαστδν- τούτο Συμβούλιον.
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- Έν τελεί οέ εκφράζομεν ευχήν, ί'να, άφοϋ έοείχΟη ή όρατ/| 
αυτή καί φανερά περιουσία τής εταιρίας νά κατορθωΘή νά 
γδίνη καταφανής καί ή κεκαλυμμένη, ή άσυγκρίτω τω λόγω 
πολύτιμος, ή των πολλών καί μεγάλων άνασκαφών αυτής 
καί των συλλογών των Μουσείων της, δι’εκδόσεως όδηγοο· 
ή χειραγωγού προς τάς άνασκαφάς καί τά Μουσεία τής 
αρχαιολογικής εταιρίας.

Έν Άθήναις, τη 30 ’Ιουνίου 1873.

// fViγκτίκηι επιτροπή'
X Ν. ΦΙΛ ΑΔΕΛΦΕ! 2.

Φ. 1. ΦΙΛΩΤ502. 

ία Α ΓΓ ΕΛΟΠΟΤ Λ 02.

Έπί του περιεχομένου τής άνωτέρω έκθέσεως εγένετο συ- 
ζήτησίς τις. Ιδίως δέ ή περί έκδόσεως οδηγού εις τάς άνα
σκαφάς καί τά μουσεία τής εταιρίας έκφρασθεΤσα εύχή έθεω- 
ρήΟη τό γε νϋν δυσπραγματοποίητος οι’ άλλα τε καί διά την 
όχι μόνιμον Θέσιν των αρχαίων εν τώ Βαρβακείω καί άλ- 
?,αχοΰ.

' Μετά ταΰτα εγένετο διά δυο ψηφηφοριών ώς ορίζει ό· ορ
γανισμός ή εκλογή του νέου συμβουλίου καί άνεδείχΘησαν 
πάλιν οι αυτοί, ήτοι

Πρόεδρος <0 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ διά ψήφων 16
Άντιπρόεδρ. C0 ΣΠΥΡ. ΦΙ1ΝΤΙΚΛΗΣ » » 17
Ταμίας Cα Π. ΕΜ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ » 17
Γ ραμματεύς Cα ΣΓ. Α. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ » » 16

ΜέΛ'η τον ΣυμβονΜον·
C0 ΙΩ. Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ V ΧΓ 17
r0 ΛΥΣ.ΚΑΦΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥΣ η » 17
0 ΕΥΘ. ΚΑΣΤΟΡΑ Η Σ » η 16
C0 ΠΑΓΕ ΕΥΣΓΡΑΤΙΑΔΗΣ » » 13
C0 Σ. ΣΩΤΗΡΟΓΙΟΥΑΟΣ » 13

καί ουτω οιελύΟη ή συνεδρίασις περί ώραν 12 τής μεσημβρ.
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Ή ελεγκτική επιτροπεία ή θεωρήσασα την κατά το λή~ 
ξαν άρχαιολογικόν έτος διαχείρισιν τοΰ Συμβουλίου τής 
αρχαιολογικής εταιρίας, παρατηρήσασα. δτι κατά, τό ρηθέν 
έτος έδαπανήθησαν δραχμαί 2524· πλέον των είσπραχθέν- 
των έκρινε καλόν νά έκφράση γνώμην, δτι πρέπει να δίδη- 
ταΐ πάσα προσοχή, ίνα μή έλαττώνται τά κεφάλαια τής ε
ταιρίας διά δαπάνης ύπερβαινούσης τά ετήσια έσοδα. Επειδή’ 
έ κύριος Ταμίας ένεκα οικογενειακών περιστάσεων δέν ήδυ- 
νήθη νά παρευρεθή εις την συνέλευσιν τής εταιρίας καί άπσ- 
λογηθή άκριβέστερα προς την ρηθεισαν τής ελεγκτικής επι
τροπείας παρατήρησήν, άπεκριθη μετά πάστας συντομίας ο 
Πρόεδρος είπών περίπου τά εξής..

ά.) 'Ότι τό διοικητικόν Συμβούλιον δέν δύναται νάπροϋ- 
πολογίση καί δέν προϋπολογίζει ούτως άκριβώς την έτη- 
αίαν δαπάνην, ώστε μηδέποτε μήτε πλειότερα των εκάςοτε 
εισπρασσομένων, μήτε όλιγώτερα νά δαπανώνται. Πολλά- 
κις δαπανώνται όλιγώτερα τών είσπραττομένων και μένει 
περίσσευμα· διότι, φέρΤ είπεΐν, δέν προσάγονται εις αγοράν 
τοσαΰτα αγοράς άξια αρχαία, δσα υπέθεσε τό Συμβούλιον- 
δτι ήθελον προσαχθή· ή διότι τό Συμβούλιον άπήντησεν- 
απροσδόκητα εμπόδια εις την έκτέλεσιν τών σκοπουμένων 
άνασκαφών. Τουναντίον πολλάκις δαπανώνται πλειότερα 
τών είσπραχθέντων διά τούς εναντίους λόγους· διότι, φέρ’ 
ειπεΐν, προσάγονται εις αγοράν καί αγοράζονται άρχάία 
πολλοΰ λόγου άξια, τά όποια ήθελεν άμαρτήση μεγάλως 
τό Συμβούλιον, εάν δέν τά ήγόραζεν, ίνα μή ύπερβή τά τοΰ 
έτους έσοδα ή διότι παρέστη ή ανάγκη άνασκαφής σπου
δαίας, ή επισκευής αρχαίου τίνος μνημείου μή έπιδεχομέ- 
νης άναβολήν.

β'.) Ότι τό Συμβούλιον μ’ δλην την ρηθεισαν τυχαίαν 
αύξησιν ή Ιλάττωσιν τής ετήσιας δαπάνης, ούδέποτε ήμέ- 
λησε τοΰ περί τό χρηματικόν κυρίου καθήκοντος του. Αυτή

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:32 EEST - 54.226.8.97



ή ιστορία τής πολυετούς διοικήσεώς του, αύται αί κατ’ έτος 
έν τή συνελεόσει των μελών τής εταιρίας έκθέσεώς του είναι 
τραναί καί αναντίρρητοι αποδείξεις,ότι τδ ρηθέν Συμβούλων 
έσπούδασε πάντοτε νά αύξηση κατά τδ δυνατόντά κεφάλαια 
τής εταιρίας καί πραγματικώς ηύξησεν αυτά ούχί ολίγον.

Τά συνελθόντα μέλη τής εταιρίας ήρκέσθησαν εις τά ρη- 
θέντα υπό του Προέδρου.

Κατόπιν όμως δ άξιότιρχος Ταμίας τής εταιρίας κύριος 
Π. Γιαννόπουλος, δστις, ώς προελέχθη, δέν παρευρέθη εις 
τήν Συνέλευσιν, άναγνούς την έκθεσιν τής ελεγκτικής επι
τροπείας εκρινεν αναγκαίου νά άποκριθή πρδς τήν παρατή- 
ρησιν ταύτης λεπτομερέστερου και λογιστικώτερον. Τήν 
δ’ άπόκρισιν ταυτην άπευθυνθεΐσαν πρδς τδν Πρόεδρον έπι- 
ουνάπτομεν ενταύθα.

XIρος τον πρόεδρον του διοικητικοί) συμ^ουΐίου 
της άργαιοίοχικής εταιρίας.

Ή κατά τήν τελευταίαν γενικήν συνέλευσιν των εταίρων 
άναγνωσθεΐσα έ'κθεσις τής ελεγκτικής των ετησίων λογα
ριασμών του συμβουλίου επιτροπής, εκφράζει φρόνημα συνε
τόν «ότι είναι καλόν νά τηρήται αύστηρά εύλάβεια πρδς τά 
ϊικεφάλαια τής εταιρίας, ώστε νά αύξάνωνται μέν πρδς γεν- 
»ναιοτέρας επιχειρήσεις τής εταιρίας,νά μή ελαττώνται όμως 
»μηδέ κατά μικρόν» καί τοϋτο διότι, κατά τό άρτίως λή- 
ξαν άρχαιολογικδν έ'τος τά έξοδα ύπερέβησαν τά έσοδα 
κατά δραχμάς 25άά,26, εν ω «κατά τδ προηγούμενου έτος 
5ηυξησεν ή περιουσία τής εταιρίας εις τό ευχάριστου πο- 
σδν των δραχ. 253 περίπου χιλιάδων.»

Έπί του φρονήματος τούτου τής έλεγκτικής επιτροπής 
οφείλεται διασάφησίς τις καθαρωτέρα των πραγμάτων.
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*0 μέγας πλούτος καί θησαυρός της αρχαιολογικής εται
ρίας είναι όμολογουμένως, κατά τον προορισμόν καί την 
αποστολήν αυτής, ή άποκάλυψίς των κειμηλίων τής άρ- 
χαιότητος, καί ή παράδοσις αυτών είς την μελέτην τής επι
στήμης, τδ δέ χρήμα είναι τδ μέσον δι’ οΰ πραγματοποιεί
ται δ έπιδιωκόμενος αύτδς σκοπός.

’Επί του προκειμένου δέ εάν λάβη τις ύπ’ οψιν τον ’Ισο
λογισμόν τοΰ άρχαιολογικου έτους 1871—1872 καθ’ δ τδ 
διοικητ. συμβούλιον τής εταιρίας έξετέλεσεν έργα, Ιν πολ- 
λοίς ανώτερα των προηγουμένων έτων, καί συγκρίνη τά 
έσοδα καί έξοδα αύτοϋ πρδς τά έσοδα καί έξοδα τοΰ τελευ
ταίου 1872—1873, ευρίσκει τά εφεξής αποτελέσματα.

^ . 'Ως πρδς τά έσοδα.

"Έτος 1871-72.'Ολικόν ποσόν κατά τον Ισολογισμόν · · 5ρ. 48,744-53 
Άφαιρέσει υπολοίπου προηγουμ.

ΰιαχειρίσ-............................ 9ρ. 9370:88
Άφαιρέσει ΰπολ. παρακατα

θηκών .................................... * 1148:50
’Αφαιοέσει άπολήψ. προκατα

βολών . · ....................... » 1675:50 » 12,194:88

Κυρία καΟαρα εσοΰα · δρ. 36,549:6a
*Ετος 1872-73.'Ολικόν ποσον κατα τον’Ισολογισμόν · · * » 53,706:34 

Άφαιρέσει υπολ. προηγουμ.
ΰιαχειρίσ............................ So- 9084:24

Άφαιρέσει ΰπολ. παρακατα
θηκών ....···· » 2023:50

Άφαιρέσει ΰπολ. έκ τοΰ τιμή
ματος τής πωληθείσης οικίας 
δρ. 6990, τής εις τούς προη- 
γουμένους ισολογισμούς ση-
μειθυμένης αξίας · · ■ · » 4000 » 15,107 74

Κΰρια καθαρα έσοΰα · ΰρ. 38,598:60

’Ήτοι εσοία τοΰ 1872—1873 πλειΰτερα τών τοΰ 1871- 
1872 κατά............................................................................. 2048:95
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/}'. Ώζ προς τα

1). Άνασκαφαί κατά τό 1871—1872 Ι5απανή·
θησαν ........................................................... ίρ. 6751:43

Κατά Si το 1872—1873 · · » 25083:89

— 42 —

"Ητοι πλειότερα · 2> 18,332:46

2). ’Αγορά αρχαίων' κατά τό 1871—1872 · 5202 —
Κατά τό 1872—1873 · 3> 6106:70

Πλίΐότερα · · 2> 904:70

3). Έπ'.σκευαι αναστηλώσεις κτλ. τό 1871-72 » 202:—
τό 1872-73 » 1280·.— » 1078: —

Πλειότερα · · » 20,315:16

4). Έπιθεωρ. επαρχ. αρχαιοτήτων τό 1871-12 )> 4232:60
τό 1872-72 » 3905:20

Όλιγώτερα · · If 327:40
5). Συλλογή Ιπαρχ.άρχ.εϊς μουσεία τό 187Τ72 )> 38630

' 1 ■ , ' ' ϊ
Όλιγώτερα - · » 713:70

’Ήτοι Iξοία. πλειότερα το έτος 1872—1873 προς τό 
προηγοόμενον κατά ·········.................. Sp. 17,601:46

Όπως δέ κατά τδ προηγούμενου έτος 1871—1872, έπδ 
δεαχεερίσεως τοΰ αύτοϋ δεοεκητ. συμβουλίου ή περεουσία της 
έταερε'ας ηΰξησε κατά δραχμάς 24,273:36, οΰτω επε δεαχεε
ρίσεως αύτοΰ τοϋ εδίου κατά τδ τελευταίου έτος 1872 — 
1873, καί τοε των δαπανών άναβεβασθεεσών ως ανωτέρω 
εες δραχμ. 19601:46 πλεεο'τερα των του 1871—1872,
τά κύρεα έσοδα τοΰ έτους.............................δρ. 38598:60
πρδς τά κύρεα έξοδα αύτοΰ............................. ..... 38132:16

παρεστάνουσεν, άντε ελλείμματος, περίσσευμα. » 466:44

Τδ άποτέλεσμα τοΰτο εκανώς άποδεεκνύεε την εύλάβεεαν 
τοΰ δεοεκητ. συμβουλίου περε των συμφερο'ντων τη εταερίγ..

*Η έλεγκτεκή έπετροπή εύρεν ύπέρβασεν δήθεν των κυ
ρίων έξο'δων πρδς τά έσοδα δρ. 2524:26, δεοτε έκ παραδρο-
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ρ.ής έχώρισε καί άφήρεσεν εκ των τελευταίων ολόκληρον 
τό τίμημα της πωληθείσης οικίας εν Κηφισία δραχ. 6990, 
έν ω έπρεπε νά αφαίρεση μόνον την εις τούς προηγουμένου^ 
ισολογισμούς σημειουμένην αξίαν αυτής δρ. 4000. Έκ της 
μεταξύ των αριθμών τούτων διαφοράς δρ. 2990, άφαιρου- 
μένου τοΰ καταδειχθέντος ανωτέρω πλεονάσματος δρ.466:44 
προκύπτει ή έκ δρ. 2523:86 διάφορά της ελεγκτικής επι
τροπής.

Άλλ’ έκτος τούτων έ^ρέθη καί άπεδείχθη άλλοτε, ότι αί 
έτήσιαι διαχειρίσεις τοΰ συμβουλίου τής άρχαιολογικής εται
ρίας, ώς έκ τής φύσεως των εργασιών αύτοϋ, δέν είναι δυνα
τόν, ιδίως μάλιστα αί δαπάναι, νά περιορισθώσιν εις προϋ
πολογισμόν καί εις πιστώσεις ανυπερβλήτους* π. χ. έάν έν- 
τός αύτοΰ τοΰ τελευταίου έτους 1872 -1873, καθ’ όέξω- 
δεύθησαν εις άνασκαφάς δραχ. 25083:89, προσεφέρετσ τω 
συμβουλίω προς αγοράν σπουδαία τις συλλογή αρχαίων, 
άξίας 5—1 0 χιλιάδων δραχμών, καί συγχρόνως, έάν αντί 
ρ.όνης τής περί τό Δίπυλον σπουδαίας άνασκαφής, ήν η εκ- 
θεσις τοΰ Κ. γραμματέως τής έταιρίας, κατά την προτελευ- 
ταίαν γεν. συνέλευσιν, άρκούντως έδικαιολόγησεν, έπεχει- 
ρίζετο τό συμ,βούλιον καί σπουδαίαν άλλην άνασκαφήν έκ 
των έν τω νώ αύτοΰ πολλών τοιούτων εις τάς ’Αθήνας καί 
μακράν αύτών, δέν ήθελε βεβαίως δυσκολευθή νά δαπανήση 
πλειότερα τών έσόδων ούχί μόνου τοΰ έτους αύτοΰ, άλλα 
καί τά περισσεύματα τοΰ προηγουμένου, έν ανάγκη δέ καί, 
άλλων προ αύτοΰ έτών, χοορίς διά τοΰτο νά θεωρηθή ανευ
λαβής ή διαχείρισίς του.

'Η έλεγκτική έπιτροπή ήπατήθη Θεωρήσασα τάς έργα- 
σίας τής αρχαιολογικής εταιρίας όμοιας ταίς τών άλλων 
κοινιοφελών εταιριών καί σωματείων καί διά τοΰτο έξέφερα 
γνώμην τοιαύτην.

Χάριν τών είρημένων, νομίζω καλόν, κύριε πρόεδρε, νά
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δημοσιευθή καί ή παρούσα ευθύς μετά την εκθεσιν της ελεγ
κτικής επιτροπής.

Έν Άθήναις, τήν 20 ’Ιουλίου 1873.

Ό ταμίας τής εταιρίας 

Π. £Μ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
των εςτύς τοΖ ετονς χαταβαΛόντων την avrUpopirpr 

fitJ&r τής εταιρίας.

("Οσων ονομάτων πρόκειται άστερισκος, αυτοί προς τη ετήσια καί καθυ
στερούσαν συνδρομήν κατέβαλον η την τοΰ προσεχούς έτους.,)

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.

Το ’Εθνικόν Πανεπιστήμιου........................Δρ. 1000
Άγγελόπουλος Ίω............................................ a 15
Άνδρόπουλος Σταύρος....................................... a 15
Άντωνιάδης A. I...................................................a 15
ΆρεταΤος Θ.......................................................... a 50
Βενιζέλος Μιλτ...........................................   a 15
Βερενίκης Α. · ..........................................a 15
ΒουκύδηςΘ.............................................................a 15
Βοΰρος Σταμ. Δεκ....................................... ...... 15
Βουσάκης Άρ................................................. ...... 15
Γεράκης Γ. Άθ. ····.·.... a 15
Γιαννόπουλος Π. Έμ........................................a 15
Δαμαλας Ν............................................................. a 20
Δαμασκηνός Ν........................................................a 15
Δήμιτσας Μαργ.  ....................................a 15
Δόσιος Άριστ. Ιί................................................. a 70
Δουμας Κ...............................................................a 15
Δραγούμη Έλ· Στεφ. ............................. a 15
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Δραγούμης Στέ®. Ν............................... ..... · Δρ. 15
Δρόσης Λέων............................................................ 15
Εύστρατιάδης ΓΓ........................................ · 2 15
Finlay G...........................................» 25
Θεοδωρίδης Άλ................................................ ...... 15
Θεολόγος Παντολ..................................................a 50
* Ίασεμίδης Π. . . ............................. · » 30
Ίωαννίδης Γρηγ. άρχιρι.............................. a 15
Ίωάννου Φίλιππος........................ » 30
Καλαποθάκης Μ................................ * · · » 15
Καλλιγας Π.................................................... ...... 15
Ιίαραμάνος Μ. · · · *................................... a 15
Καστόρχης Εύθ. ...........................................  » 15
Καφταντζόγλους Λ........................................a 15
Keppen Ad..................................................a 15
Κοκίδης Δ.......................................................... a 15
Κολιάτσος Σωκρ. άρχιμ.......................................a 15
ΚόμνοςΣπ...................................................... a 15
Κοντογόνης Κ........................  a 15
Κοντόσταυλος Άλ. A...................................a 15
Κορέσσιος Ν..........................................................a 15
Κορομηλας Δημ. A........................... » 15
Κουμανούδης Στεφ. Α.......................................» 15
Κυριάκός Ίω.......................................................a 15
Κωνσταντίνου Γ.................................................  15
Κωστης Κ. Ν......................................................  15
Λαζαρίδης Θ......................................................a 15
Λάμπρος Π....................................  » 15
Μακκας Γ...........................................................  15
Μαλικόπουλος Θ................................................. 2 15
Μάμουκας A.........................................................  15
Μαργαρίτης Φ................................................  15

— 45 —
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Μαυροκορδάτος Ν. A. ·...............................Δρ. 20
Μελας Α. · · ..................................................... a 15
ΜεναρτζήςΊω...................................................... a 15
Μερκάτης · · · *.......................................» 25
Merlin L...........................................................a 25
Μεσσηνέζης Ίω..................................................... a 15
Μιστριώτης Γ...................................................... » 15
Μπούκης Ίω. · · ............................................a 15
Νάκης Ν. Β. .......................................................... a 15
Νέγρης Θ.....................*............................ a 15
Νέγρης Ν....................................... ....  · · · a 15
Νικήτας Ίω................................................. ...... 15
Νικόδηρος Κ. ·····*···· . a 15
Νικολαΐδης Γ.  .................................................. 15
Οίκονόρ,ος Σοφ. Κ. · · ..................................a 15
Πανταζίδης Ίω........................  a 15
Παπαδάκης Ίω. Γ. ........................................... a 15
Παπα^ρηγόπουλος Κ...........................................a 15
Πάππος Δ..............................................................a 30
Παυλίδης Π. · · ·...................................... a 18
Περβάνογλους Ίω. · *............................«a 15
ΙΙορφυρόπουλος Κ........................  » 15
Πρετεντέρης X. Τ................................................ a 15
'Ρενιέρης Μ. · · ........................................... a 15
*'Ρορ.πότης Παν.................... a 30
'Ρουσόπουλος Άθ. ········· a 15
'Ρώσης Ζήκος..................................................... a 15
Σαρίπολος Ν. ····»·.··.· a 15
Schliemann Η......................................................a 115
Schmid Ini...................................................... a 15
Σερκτέλος Δ..........................................  » 15
Σκουζές Γ. · ........................................... * a 15
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Σταθόπουλος Ν. · · .......................................   Δρ. 15
Σουρμελης Δαν..................................................» 15
Σχΐνάς Β.„ ............................. · · » 1
Σωτηριάδης Ίω................................................. » 1
Σωτηρό,πουλος Σ· · ·,....................,·,'·■.· » 15
Ταμπακόπουλος Τρ............................................  15
Τουφεξης Σ·κ. · · ·......................................  15>
φιλαδελφευς X. Ν............................................ » 15
Φίλωνος Φ. I......................................................  15
φινφικλής Σπ................................................. ..... 15,
Φυτάλης Γ...........................................................  15
Χατζόπουλος Ν. · * ·.................................  15
ΧρυσίδηςΓ...........................................................  15
Wilberg Ιί......................................................  15
Ziller Ε................................................................  15
Ot κρίναντες τδ Οικονόμειον διαγώνισμα . - 215

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕ1.

Ό δήμος Πειραιώς...........................................  50
Άφεντούλης Θ............................   15
Βασιλειάδης διά Δ. Φωτιάδην » · · "· . » 30
Ζωγράφος ·ΆΘ.................................. » 25

- Μουτζόπουλος Δ..............................«... » 15
Μουτζόπουλος Τρ. ...........................................  15

1 'Ράλλης Λ..............................................................  15
Σέρμπος Σ. ϊ......................................................  15

ΕΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗ.

ΙΙάτροκλος Κανακάς.......................................  15
ΕΝ ΝΑΥΠΛΙΩ.

Φατσέας Άντ. ........... » 15
" * ’ ΕΝ ΕΡΜΟΓΠΟΑΕΙ.

Ό δήμος Έρμουπολιτών..................................  200
Βαφιαδάκης Δήμ.“ J ·". 1 · 5. * · J * » 15·
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ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
ΕΝ ΒΕΛΙΓΡΑΛΙΩ.

Κουμανούδης Άνδρ. Ίω....................................Δρ. 25
ΕΝ ΒΩΛΩ.

Γυαλόπουλος Δ..................................................  15
ΕΝ ΚΩΝΪΤΑΝΤΙΝΟΪΠΟΛΕΙ.

*Γλυκας Νίκη©. άρχιμ........................................  30
Κέπετζης Σταΰρ.....................................  » 15

ΕΝ ΑΡΓΪΡΟΚΑΣΤΡΩ.

'Ο Δρυϊνουπόλεως Ματθαίος.............................  119
ΕΝ ΒΕΡΑΤίρ.

*Ό Βελεγράδων νΑνθερ-ος..................................  45
ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Κ. Γ. Οικονόμου................................................ » 15
ΕΝ ΜΕΑΙΟΛΑΝΙΩ,

'Ράλλης Ίάχ................................................   100
ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ.

Κοσσονης Μιχ......................................................  15
ΕΝ ΓΑΛΑΖΙΩ.

ν Ακατος Παν. A...................................................  45,36
Άνδρέα Νικόλαος...........................................   22,68
Ήγουμενίδης Ίω. Α.......................................  22,68
*Κωνσταντινίδης Εύαγγελινός........................   227,—
’Αδελφοί Ματολαία · ·..................................  22,68
Μητρόπουλος Χαράλαμπος ...... » 23,68
Χανοϋτσος Μιλτ............................................   45,36

ΕΝ ΒΟΪΚΟΥΡΕΣΤΙΩ.

Σταμάτιος Βακας............................................  22,68
ΕΝ ΒΑΚΟΒΙΩ.

Θεμιστ. Χανοϋτσος.......................................» 22,68
ΕΝ ΒΡΑΪΛΑ.

Σιμού Δημ. . ........................ .... * · · · » 45,36
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ΕΝ ΑΞΟΤΤίΩ.

^Ιωαννίδης Κωνστ....................Αρ. 4.5,36

ΕΝ ΚΑΛΙΕΝΙΩ.

Γχορονέσχος Άλέξ.................................. ·. η 45,36
ΕΝ ΣΕΡΜΠΑΝΕΣΤΙΩ.

Γεωργιάδης Γεώργ..............................................® 45,36
ΕΝ ΤΕΚΟΤΤΣΙΩ.

Γεωργιανής Ίω.................................................. 136,10
θεοδώρου Βασίλειος >········ » 45,36

ΕΝ ΒΙΕΝΝΓΙ.

Σίνας Σίρ» ........................................... .... . ■» 100,—.
*Τάξης Ίω. ···« ·····.. » 45

ΕΝ ΓΡΛΤΣ.

Περβάνογλους Π............................ .··.»' 1 g
ΕΝ ΜΑΣΣΑΛΙΑ.

*Βεργωτης Δ. · — · ..................................» 115
Καραρ,άνος Φ. Γ. · ........ » 15

ΕΝ ΠΕ'ΓΡ ΟΤΠ Ο ΑΕΙ.

*Κοντογιαννάχης Ίω.  .............................»1130
Συρ,βουλίοης Γ........................ » 39

ΕΝ ΕΛΣΙΓΓΦΟΡΣ.

Lagus G.................... .... .................................. 22,55
ΕΝ ......

*Χρ»·σοβελδνης Λέων. Ί.................................... 150
ΕΝ ΚΑΛΚΟΪΤΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΛΙΩΝ.

"Αριοιρος Π. Ζ............................  » 57,80
’Αναστασιάδης Π........................................... ..... 28,90
Άργέντης A. Α. ......... . » 57,80
Βαλέτας Ν. I................................................... ..... 57,80
Βαλέτας Π. I................................................... ..... 28,90
Βλαστός Θ. Α. .......... ή 57,80
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Γεωργιάδης Γ. A. · · · · ·
Δηρητρεάδης Κ. Ε. · · · . .
Ίωνίδης Κ. ........
Καλβοκορέσης Μ. Α. · » * · 
Χοοβελάς Α. · · ....
ΛαρπρενουδηςΚ. ......
Μάγκος Κ. Δ................................
Μασαούτης I. ...... .
Μασσών Π. Α. · « « » * · .
Μαυρογεάννης Ζ, « .....
Μαυρογορδάτο; Στέερ·. ....
Μή,κας Α. ........
Μενεττας I. Ε. .......
Νεγροπόντης Ίω.....................
ΙΙαπασπορό-πουλος Δ. άρχερ. · 
Πετροκόκκενος Σταρ,. Ε. · · ·
,Ταλλης I.................... ....
'Ράλλης Π. I. ...... .
,'Ρίζας Γ.................................... .....
Φραγκεδτς Δ. * . . · . . ·
Χρύσανθος Ζ. Α...................... ....

.... Δρ. 28,90' 
. . . · » 28,80
. . · >■ » 28,90
. . . . » 28,90
.... )) 28,90'
• . · · » 28,90
. . . . » 28,90
. . . . » 28,90
. . . . » 28,90;
» » » · » 28,90
• . . · » 28,90»
• . . ♦ » 28,90
» . » · » 28,90
. . . . » 57,80
·■ . . » » 28,90
• ·■ » · » 57,80
. . · . » 57,80
. · · . » 57,80
. . . . » 57,80
. . . · » 28,90
. . . » »■ 28,90

Αωρ'ονχι υμ\ τα βίοΧία αυτά.
Ή εν Πετροοπόλει Commission Imperiale arclieologi- 

ijne τά έαυτης CompteS rcndus τοΰ ετοος 1869;
Ό εν Παρεσεοες WaddingtOE τδ εαυτοΰ σύγγραρρα : 

Castes des provinces Asialiques, Γ par Lie. Paris, 1872, 
εις 8°v.

Ό εν Παρεσεοες Paul Foucart, του άρχαεολογεκοΰ σογ- 
γράρρατος τοΰ LePas ρέρος τδ έτεεγροεοόρενον Inscriptions
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tie Megaride et du Peloponnese, έν ω τό ερμηνευτικόν 
κείμενον άπό σελ. 1-128 καί Supplement από σ. 481-512,

Ή έν Κοπεγχάγη εταιρία των άρχαιολόγων της Άρκτου 
τα έαυτής Memoires, nouvelle Serie 1870 καί 1871* ετε. 
δε Tillaeg aargang 1870—71.

Ή βασιλική κυβέρνησες τής 'Ολλανδίας, τα Aegyptische 
Monumenten, 25 Aflevering of 2° Aflevering van de 
III, Afdeeling, εις φύλλον μετά πινάκων.

Ή Societe Havraise d’ etudes diverses τό έαυτής Rap
port sur les sepulcres Gallo-Romaines du Havre, 1870 
εις 80V.

Ό έν Στοκχόλμη N. M. Mandelgren πραγματείαν έπι- 
γραφομένην : Sur P execution technique de nos vieilles 
peintures d’ eglise, et sur le moyen de les restaurer* 
(απόσπασμα έκ περιοδικού τίνος τής Στοκχόλμης, του έτους 
1872) εις 8ον.

Ό έν Αέκκη L. G. de Simone, πραγματείαν περί ενός 
υπογείου έν Μεσσαπία. Lecce, 1872 εις 8ον.

Ν. Κορέσιος, Έκλεκτικήν τοΟ 1871.

Btfi.Ua άγορασθέντα χρήμαοι τής 'Εταιρίας.

’Αρχαιολογική έφημερίς Βερολίνου, του 1873.
Augusti rerum a se gestarum index, ed. Berglc. 

Berol. 1873.

Δωρηταί αρχαίων.

Δημ. Καραπατσίδης, Γ. Βασιλείου, Ίω. Μοσχονήσιος, Π. 
Σταματάκης, Χαράλ. 'Ριζιώτης, Χαράλ. Ζυμβρακάκης, ’lev. 
Λεκάτης, Νικ. Παναγιωτάκης, Άλέξ. Καραπιπέρης, Π. Πά
ταγος, Ή Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρία.

Καί άλλοι δε τενες έκ των κατά τά πρότερα έτη άναγρα- 
φέντων ώς δωρητών προσήνεγκαν καί έοέτος αρχαία.
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