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ΡΡΑΚ ΓΙΚΑ
ΤΗ* ΕΝ ΑΘΗΝΑ IS

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ* ΕΤΑΙΡΙΑ*

ΑΡΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 1813 ΜΕΧΡΙ ΙΟΥΝΙΟΥ 1874;

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΑ
ΤΥΠΟ is ΙΩ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ.
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’Ey Άdriven:, τ?ι 26 Ιουνίου 1874, rifλέρα Κυ* 
piocxrj, ωρα ΊΟ π. μ. συνελΰόντων ειχοσιπεντε 
εταίρων της άρ'χαιολογιν.τ,ς Ά9*ινων Έται~ 
ρίας εν τω ΥΙανεπιστημίω εις γενιν.τ,ν επετείου 
συνέλευσή, προσεψώννσεν αύτονς ο πρόεδρος 
τ7\ς Εταιρίας Φίλιππος Ίωάννον ώς έξης*

"Εντιμοι κίψιοι Συνέταιροι'

Κοινή τις φροντίς καί επιθυμία, ή τής τιμής καί έιτιστημο» 
νίκης ώρελείχς τής φιλτάτης ημών πατρώος, συνήγαγον πά
λιν ήμας σήμερον ενταύθα, ΐνα λάβωμεν γνώσιν των πραγμά
των τής ήμετέρας Εταιρίας καί συσκεφθώμεν περί των αρμο
δίων μέσων τής προς τον σκοπον προόδου αυτής. Βραχύς είναι 
ο βίος των ανθρώπων θεωρούμενων καθ'έκαστον καί ή δυ'ναμις 
αυτών ουτω μικρά, (άστε δεν αρκεί να παραγα'γγ μένα τι δη
μόσιον αγαθόν· άλλ’ έ βίος των έκ πολλών άνθρώπων συγκρο
τούμενων κοινωνιών καί εταιριών μ,ηκύνεται Ιπί πλεΐστον ή 
δέ συλληπτική αυτών δύναμις αυξάνεται τόσον, ώστε πολυει- 
δεΐς καί μεγίστας δυσχεοείας υπερνικώσα άγει αύτάς αεί εγ
γύτερον πρό'ς τον προτεθειμενον σκοπον καί παρασκευάζει μέ
γιστα δημόσια ώρελήματα. Παράδειγμα τών λεγομένων είναι 
αυτή ή Άρχαιολ. ήμών'Εταιρία.’Εξ ολίγων κατ’ άρχάς συγκρο- 
τηθεΐσα καί μικρούς πόρους έχουσα, ηύξήθη βαθμηδόν, χάρις
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εις την φιλοπατρίαν και συνδρομήν των πανταχοό Ελλήνων, e*» 
κρατονθη κατ’ ολίγον, απέκτησε πόρους μεγαλύτερους κατέ
στη ικανή νά επιχείρηση έργα δαπανηρότερα, προξενοΰντα εις 
τό ήμέτερον έθνος τιμήν και ωφέλειαν. Είναι άληθές δτι πολλά 
εμπόδια ή ήμετέρα ‘Εταιρία άπήντησεν εως τοΰδε καί άπαντα 
Ιτι είς τήν πορείαν της· άλλά τά μέν τούτων δια τής σπουδής 
αυτής και επιμελείας ήρθησαν ήδη έκ μ.έσου· έλπίζεται δέ ότι 
καί των περιλειπομενων πολλά Οέλουσιν άρθή κατ’ ολίγον. Προς 
τήν ρηθεΐσαν άρσιν των Ιμποδίων καί καθόλου προς τήνπρόο* 
δον τής Εταιρίας τδ διοικητικόν συμβούλιον, όπως Ιξ αρχής, 
οΰτω καί κατά τό νυν λήγον έτος επραξεν παν ό,τι έδύνατο. 
Βαδίζον σταθερώς καί άπαρατρέπτως τήν οδόν τήν φέρουσαν 
προς τον μέγαν τής Εταιρίας σκοπόν, έσπούδασενά αύξησή 
κατά δόναμιν τους πόρους τής Εταιρίας, νά σώση από των 
πολλών καί ποικίλων κινδύνων τά περιλειπόμενα Ιτι προϊόντα 
τής αρχαίας τέχνης καί καθόλου τά πολυειδή μνημεία του βίοι» 
των αθανάτων ήμων προγόνων, νά προδή περαιτέρω δι’ άνασκα- 
φών εις τήν άποκάλυψιν τών αρχαίων εκείνων, όσα πολλαχοΰ 
ετι κεΐνται κεχωσμένα υπό τήν γην, νά πλουτίση δι’ αγοράς τό 
αρχαιολογικόν της Μουσεΐον, νά προχωρήση εις τήν προσήκου- 
σαν τοΰ καταλόγου αύτοΰ σύνταξιν, τήν όποιαν προθύμως άπό 
τινων ετών άνεδέχθη ό είς τά αρχαιολογικά εντριβής καί διά 
τήν φιλοπονίαν του αξιέπαινος τής Εταιρίας Γραμματευς κύ
ριος Στ. Κουμανουδης, νά συντελέση τό δέον εις τήν εκδοσιν 
τής πολνειδώς χρησίμου αρχαιολογικής έφημερίδος καί καθό
λου νά έκτελέση μετά ζήλου τά υπό τοΰ οργανισμού επιβε
βλημένα είς αυτό καθήκοντα. Ένω τό συμβούλιον χαίρει δι5 
όσα, ώς ήδη εΐπον, έδυνήθη κατά τό νυν λήξαν έτος νά κατορ» 
θώση πρόσφορα είς τον τής Εταιρίας σκοπόν, λυπεϊται έξ ετέ
ρου ότι δεν έδυνήθη νά πράξη παν ό,τι έπεΘύμει κωλυθεν υπό 
τής ολιγο'τητος των χρ'ημ,ατικών πόρων καί υπό πολυειδών εμ
ποδίων, παρεμβαλλόμενων συχνάκις είς τήν ενέργειαν του, Ί\
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εμπόδια ταυτα, κύριο’, είναι λυπηρότερα διαjtoutc} διότι προ- 
έρχονται,ούχί τόσον έκ τής άμαθείας των χωρικών, της οποίας 
τά αποτελέσματα είναι όπωσοϋν συγγνωστά, όσον έκ τής αισ
χροκέρδειας άρχαιοκαπήλων τινών, ούδεμίαν έθνικήν φιλοτι
μίαν έχόντων, άλλα χάριν αθλίου κέρδους την κοινήν ημών 
πατρίδα άπογυμνούντων, μηδ1 ευλαβούμενων νά καταστήσωσιν 
άντικείμενον εμπορίου καί αυτά τής σεβάσμιας ημών μητρός τά 
οστά. Τό δέ Ολιβερώτερον ότι πολλάκις καί άνθρωποι άνωτέ- 
ρας κατέχοντες τής πολιτικής κοινωνίας βαθμίδας, ένίοτε δέ 
καί υπουργηματικοί έπιτετραμμένοι των νόμων την εκτελεσιν, 
θηρεύοντε; κέρδος αθέμιτον, καταπατοΟσι φανερώς ή άφανώς 
τον περί αρχαιοτήτων νο'μον καί διά τοΰ ολέθριου τιον παρα
δείγματος διδάσκουσι τους αμαθέστερους τήν προς τούς νόμους 
καθόλου ασέβειαν. Τίς θέλει τό πιατεόση·, Τό Συμβούλιον ευ- 
ρεν ένίοτε φανεράν ή κρυφίαν πρός τον σκοπόν τής Εταιρίας 
άντίπραξιν καί παρά προσώπων τοιουτων, άτινα ό καταστατι
κός τής πολιτείας θεσμός καθιστά άμεσα τής βασιλείας όρ
γανα, καί εις ά δίδεται ύπερτέρα δυναμις πρός έκτέλεσιν τών 
νόμων τοΰ βασιλείου. Μ’ όλα ταΰτα, κύριοι, ή αξιοκατάκριτος 
διάθεσις καί διαγωγή ολίγων, είτε άνήκουσιν ουτοι εις τήν τά- 
ξιν τών χυδαίων καί αμαθών, είτε καί εις άνωτέρας τάξεις 
τής κοινωνίας, δεν δόναται νά ματαίωση τής ήμετέρας Εται
ρίας τήν επίμονον και διηνεκή ενέργειαν. Εταιρία συγκείμενη 
έξ άνδρών εκλεκτών τής 'Ελληνικής κοινωνίας, έμπνεομένων 
υπό φιλοπατρίας αληθινής, θερμαινόμενων υπό ζήλου πρός παν 
καλόν καί αγαθόν καί τίμιον, δεν αποθνήσκει, δεν άπαοδδ. “Λς 
εχωμεν θάρρος ότι αυτή θέλει ζήση έπί χρόνον μακρότατον, 
θέλει στερεωθή καί κρατυνθή βαθμηδόν διά τής συνδρομής καί 
συμπράξεως τών πανταχοΰ φιλότιμων ομογενών καί θέλει ι* 
σγυση νά καταπαλαίση τήν ασέβειαν έκείνων, οΐτινες φθειρουσι 
τά άρχαια, ή ένεργοΰσιν οπωσδήποτε τής φίλης ημών πατρί- 
δσς τήν γόμνωσιν.
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Τά ολίγα ταΐίτα, έντιμοι κύριοι Συνεταίροι, έκρινα αρμόδιον 
να προτάξω εισαγωγικώς τής σημερινής λογοδοσίας τοΟ Συμ
βουλίου, παραχωρών την λεπτομέρειαν ταότης εις του εντιμ,σν 
Γραμματέα τής Εταιρίας κύριον Στέφανου Κουμανούδην καί 
εις τον έντιμον αυτής ταμίαν κύριον II. Γιανυόπουλον, εξ ών 
εκείνος μεν θέλει έκθεση προς υμάς κατά τδ παραδεδεγμένου 
έθος λεπτομερέστερου τάς κατά τδ λήγον έτος πράξεις του 
διοικητικού συμβουλίου, ουτος δε την έτησίαυ πρόσοδον καί 
δαπάνην καί καθόλου τά οικονομικά τής ήμετέρας Εταιρίας. 
,Έκ των δύο τούτων Ικδέσεωυ θέλετε πληροφορηθή, έντιμοι 
Συνέταιροι, δτι τδ νυν λήγον έτος δεν παρήλθεν άγονον καί 
προς τον σκοπόν τής Εταιρίας άσυυτελές, άλλά καί τά Ιργα 
ταύτης καί ενταύθα καί εν ταΐς Ιπαρχίαις τοΟ βασιλείου προ- 
ώδευσαν καί ή χρηματική πρόσοδος κατά τι ηύξήθη. ’Οφείλε
ται δε τούτο καθόλου μεν εις τήν φιλοπατρίαν των παυταχο3 
φίλων ομογενών, των προθάμως Ικάς-οτε συνεισφερόντων πρός 
έργα κοινωφελή, ιδίως δε είς τήν άξ'έπαινον επιμέλειαν επι
τρόπων τινών τής Εταιρίας, έξ ών είναι δίκαιον υά μυημουευ- 
θώσιν Ινταΰθα τά έξης ονόματα’ ά. ό πανοσιώτατος αρχιμαν
δρίτης κύριος Δαμασκηνός ΙΙαπασπυρο'πουλος, εφημέριος τής 
εκκλησίας τής έν Καλκούτ·/) των ’Ινδιών ελληνικής Κοινότη- 
τητος, δστις βαδίζων επί των ιχνών του προκατο'χου του ’Αρ
χιμανδρίτου κ. Γρηγορίου Ίωανυίδου, φροντίζει υά συνάγρ κατ’ 
έτος καί πέμπη τακτικώ; τήν πρός τήν ’Αρχαιολογικήν Ε
ταιρίαν συνδρομήν των εκεϊ φιλότιμων ομογενών β'. ό λόγιος 
κύριος Διονύσιος Ζαχαρόπουλος διευθυντής τής έν Μαγκεστρία 
τής Αγγλίας ελληνικής σχολής, δστις έπεμελήθη υά ζητήσρ 
μεταξύ των έκεΐ ομογενών έμπορων προθύμους τινάς σύνερ
γού; και συμπράκτορας.

Είθε των άνδρώυ τούτων ή υπέρ των ελληνικών αρχαιοτή
των αγαθή δίάθεσις εΰρρ καί παρά τοις άλλοις όμογευέσι 
πολλούς μιμητάς. Έκφράζομεν τήν ευχήν ταύτην διδανθέν-
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ϊβς ex πείρας πολυχρονίου οτι πολλοί μέν των έντος καί ίχ· 
τός Trie Ελλάδος φίλων όμογενών Ιχουσι διάθεσιν νά ouvst* 
σφέρωσι χρήματα προ; τον σκοπόν τής ήμετέρας Εταιρίας^ 
όλίγιστοι όμως προθυμούνται νά άναδεχθώσι την παρ’ αυτή; 
επιτροπείαν καί την φροντίδα τής συναγωγής καί αποστολής 
των χρηματικών συνδρομών, νομίζοντες ίσως τούτο ταπεινόν 
καί ανάξιον τής ευγενίας των ή τής κατά τον πλούτον ύπερο* 
χής των. Άλλα τοιαύτην ψευδή φιλοτιμίαν δεν ειχον ο! πατέ
ρες ημών εξ εναντίας οί εϋγενέστεροι έξ έκείνων καί πλουσι- 
ώτεροι, οί έγκριτώτεροι τών πόλεων καί κωμών τών 6φ’Ελ
λήνων κατοικουμενων, έφιλοτιμοϋντο νά βάλωοιν αυτοί πρώτο* 
εις τον δίσκον την προς κοινόν τι αγαθόν χρηματικήν συνδρο·* 
μήν των, έπειτα δέ νά περιφέρωσιν αυτόν εις τούς άλλους προ- 
τρέποντες εις βοήθειαν πάντας. ’Ενθυμούμαι· έξελαμ,πεν ή χαρά 
έκ τού προσώπου τών φιλαγάθων έκείνων άνδρών επαιτούντων 
υπέρ τοΰ κοινού αγαθού· ηύξάνετο δε ό κοινός προς αυτούς σε
βασμός, τον όποιον αείποτε εξαναγκάζει ή αρετή.

Μετά τοίϋτα παρελθων ο γραμματείς άνεγνα 
εκθεσιν των έντώ ετει πεπραγμενών νπ'ο τοΰ Συμ* 
βίυλιου, εγονσαν ώς έξης*

Κύριοι,

Τής εκθεσειος τών ενιαυσίων έργων τής Εταιρίας προτάσ- 
σομεν κατ’ επικράτησαν έθος τά περί τών εταίρων, τών 
παρεχόντων τά χρηματικά μέσα, δ.ι’ ών τελούνται τά υπέρ τών* 
αρχαιοτήτων έργα.

Τό έτος τούτο ένεγράφησαν νέοι εταίροι 4κ τών τής πόλεως 
ταΰτςς κατοίκων ή άλλαχόθεν πεντήκοντα καί τρεις. Έκ τοδ·
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ολου δε αριθμού των έν τώ μητρώω εγγεγραμμένων άπεβίω» 
σαν, καθ’ όσον εμάθομεν, πέντε, ών εις και της Εταιρίας Ιμνή» 
σθη, ώς ευθύς μετ’ ολίγον θ’ ακούσετε. Σ υ ν δ ρ ο μ ή ν δέ κα- 
τέβαλον εντός του έτους εκατόνόγδοήκοντα επτά,καίΒή 103 
μέν έκ των έν Άθήναις κατοικουντων, δντων περίπου διακοσίων, 
14 δέ έκ των πολλών, των έν ταΐς έπαρχίαις του βασιλείου, 
70 δε έκ των πολύ πλειόνων, τών έν τω έξωτερικώ. Τά ονό
ματα τών συνδραμόντων και τδ ποσδν της συνδρομής ενός ε- 
κάστου Θέλουν δημοσιευθή έν τελεί της έκΟέσεως ταύτης.

Περί του όλου ποσού τών συνδρομών τών εταίρων καί 
τών άλλων του έτους εισπράξεων, τών έκ τόκων η μερισμάτων, 
θέλει κάμει λόγον 6 ταμίας μετ’ ολίγον, ημείς δέ άναφέρομεν 
ενταύθα τά όνόματα τών δο'ντων από 100 δραχμών και ανω
τέρω, οί οποίοι φέτος ήσαυ όλιγώτεροι παρ’ άλλοτε. Οί έν Καλ- 
κούττα τών άνατολικών ’Ινδιών Θεόδ. Α. Βλαστός καί Λ. Α« 
Άργεντης ΙΒωκαν άνά δρ. 145, ο ενταύθα Άντ. 'Ρικάκης, δρ. 
112, ό έν Βιέννη Σίμων Σίνας δρ. 100, οί έν Γαλαζίω Όδ. καί 
Μενέλ. Νεγρεπόνται άνά 8ραχ. 100. Έν τοΐς μάλλονέλευ- 
θερίοις δέ είναι κατατακτέα τρίακοινά ήτοι σωματεία,τό ήμέ» 
τερον εθνικόν Πανεπιστήμιου διά δραχ. 1000, ό δήμος Έρ- 
μ,ουπολιτών διά δρ. 200 καί ό έν ΒΙαγκεστρία Ελληνικός σύλ
λογο'; Έρμης διά δραχ. 114. ’Ήλθε δέ φέτος καί Ιν κληρο
δότημα, όπερ ήνίχθημεν ανωτέρω, ον τό δεύτερον τών από κα
ταβολής τής Έταφίας, εντός δηλ. έτών τριάκοντα καί Ιπτά 
κληροδοτηθεντων, δραχμαί τρισχίλιαι, τάς οποίας ο προ οΰ 
πολλοΰ χρόνου άποΟανών αείμνηστος αρχιεπίσκοπος Πατρών 
καί Ηλείας Κύριλλος ο Χαιρωνίδης διά διαθήκης του κατέλιπε. 
ϊό Συμβούλιου δέ ήγο'ρασε δι’ αυτών μίαν μετοχήν τής Εθνι
κής Τραπέζης καί ώρισε τόκεφάλαιον τούτο νά άναφέρεται επ’ 
ονόματι τοΰ διαθέτου έν τοΐς ετησίοις τής Εταιρίας λογαρια
σμοί; προς μνήμην αύτοϋ «ίδιον καί ΐνα μιμηθώσιν αυτόν καί 
άλλοι.
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’Εκ τών πολλών ε'ξω τών Άθη νών επιτρόπων της Ε
ταιρίας οί Ιν τω ετει τούτω ενεργήσαντες προθύμως καί άπο- 
τελεσματικώς και δια τούτο άξιοι τής ήμετέρας ευγνωμοσύνης, 
είναι δύο μόνον, ο εν Καλκούττα τών ’Ανατολικών Ινδιών 
αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Παπάσπυρόπουλος, καί εκ προτέ- 
ρων ετών γνωστός ύμϊν, καί ό έν Μαγκεστρία τής ’Αγγλίας 
οχολάρχης Διονύσιος Ζαχαρόπουλος,νΰν πρώτον ένδεικνύμενος. 
Τό Ιργον τοΰ επιτρόπου φαίνεται είναι πολύ δύσκολον, και δια 
τούτο ολίγοι τό έκτελοϋσιν.

Έργα δε τής Εταιρίας αρχαιολογικά, εις α τό πλεϊστον 
μέρος τών είσπραχθέντων χρημάτων έδαπανήθη, είναι τα 
εξής.

ΪΙρώτον άνασκαοαί. Δι’ όλου τοΐί έτους άνευ διαλείμ» 
ματος έξηκολούθησεν ενταύθα ή άνασκαφή ή από προπέρυσι 
γινόμενη πρός άναζήτησιν τού Δ t π ύ λ ο υ, κατά τό δυτικόν 
άχρον τής πόλεως, εκεί ένθα είχομεν ευρεΐ καί άναδείξει επί 
ποοόν διπλήν γραμμήν τοΰ αρχαίου περιβόλου. Αί δυσκολίαι 
τοϋ έργου, άς άπηριθμήσαμεν πέρυσιν ενώπιον σας, δεν έξέλι- 
πον ολως καί φέτος, ιδίως δέ ό ρίγας αγωγός του φωταερίου, 
ό εκειθέν ποθεν διερχόμενος είναι μέγιστον ετι κώλυμα, Έζη- 
τήσαμεν διά τοΰ ‘Υπουργείου την κατά νόμον έκεϊθεν αύτοϋ 
αρσιν καί περιμένομεν έλπίζοντές ποτέ νά έπιτύχωμεν, ως έ« 
πετυχομεν τέλος πάντων προ τεσσάρων μηνών την διά δη
μοσίων εξόδων άρσιν τοΰ ωσαύτως Ικεϊθέν ποθεν δι ερχομένου 
υδραγωγείου τής αγίας Τριάδος και μέλλομεν προσεχώς νά 
έξακολουθήσωμ,εν τήν έκεϊ μεταξύ τών δύο βάσεων πύργων 
σκαφήν, ήν είχομέν ποτέ άναστείλει έξ ανάγκης. Έπετύχομεν 
καί την υπό τοΰ Δημοσίου αγοράν ενός έκεϊ που ιδιωτικού α
γρού, προκαταβαλόντες όμως τό τίμημα έκ τών χρημάτων 
τής ‘Εταιρίας, ινα τό άπολάβωμεν έν καιρώ. Άπομένουσι διν 
έτερά τινα όχι μικρά κωλύματα, τά μέν έν τή θέσει τής με
γάλης Στακτοθήκης, ένθα καί άπηγορεύθη ήμϊν προχθές δικά»
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οτικώς I) περαιτέρω σκαφί), τα 8έ αντίκρυ αυτής προς νότον» 
Άλλα τό μέγιστον τών κωλυμάτων, ό δια μέσων -των έργων 
ημών διερχόμενος οχετός των ακαθάρτων της πόλεως ύδά- 
των, όντως Ήρακλέους τίνος δεΐται, tv* παροχετευθή η άλ
λως άβλαβες καταστή εις τάς επί τοϋ το'που άνασκαφάς. Ου- 
τος δέ ό Ηρακλής οέν δύναται νά είναι άλλος ή ή Κυβέρνη- 
σις, άφοϋ ή Δημαρχία Αθηνών δυσκόλως θ' άποφασίοη ν’ άνα- 
λάβη τό έργον,ή δ’ Εταιρία δι’ όλιγότητα των χρηματικών της 
μέσων, οΰδαμώς. Καί όσα ήδη εις τρεις και τέσσαρας αύτοΟΙ 
προσωρινάς παροχετεύσεις έδαπάνησεν, ήσαν όπέρ την δόνα- 
μίν της.

Μέλλοντες νυν νά άφηγηθώμεν κεφαλαιωδώς τά τής άνα- 
σκαφής, εύθύς πρώτον λέγομεν καθαρώς, ότι το ζητούμενου 
Δίπυλον εΐσέτι δεν εύρέθη άριδήλως, ή εύρεθεν παρ’ ημών δεν 
δνεγνωρισθη δι’ ελλειψιν τόλμης ή σοφίας, πύλης όμως μιας 
άνοιγμα εύρέθη βεβαίως έν είσοχή τινι όρθογωνίιο του αρχαίου 
περιβόλου. Τοϋτο λοιπόν καί ό περίβολος αυτός γνωσθείς επί 
πλέον ώς διπλούς πάλιν άρχόμενος άπό των αντίκρυ τοΰ όχε- 
τοϋ μερών καί προχωρών προς δύσιν καί (δορράν, Ιτι δέ καί μία 
στήλη όρου κατά χώραν ιδρυμένη, είναι τά τρία όχι μικρά 
κέρδη τοϋ έτους τούτου, "Ο,τι δέ άλλο έξεφανερώθη ή γλυ
πτόν ή επιγραφή ή άγγεϊον κττ. ώς έπίμετρον θεωρητέον. Άς 
άναφέρωμεν τώρα κατά σειράν τάς κυριωτέρας των έκ τής ά» 
νασκαφής έλθουσών εις φως μερικοτήτων του περιβόλου. Ό 
δέ λόγος ημών άν έχη τι έξ ανάγκης τό’ασαφές, θέλει διασα- 
φηθή έκ του έχδοθησομένου προσεχώς σχεδίου, οπερ συμπλη- 
ρωτικώς εις τό περυσινόν κατασκευάζει νϋν_ ό ήμέτερος συνά
δελφος Γ. ’ίω. Παπαδάκης.

Πρώτον λοιπόν άπό τοϋ προς τω όχετω γωνιαίου πύργου, 
τοϋ άπό πέρυσι γνωστού ήρξαντο αί τοΰ αρχαιολογικού τού
τους έτους σκαφαί καί έχιύρησαν έσωθεν τοΰ περιβόλου προς 
άνατολας κατ’ ακολουθίαν τής ορθής έκεΐ γωνίας, και περί τά
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τέλη ’Ιουλίου καί άρχάς Αύγουστου είδομεν, οτι ο εκεί περί
βολος δεν είναι πολυγώνιος, ώς ο προς δύσιν βλέπων, περί 
cu προπέρυοιν είπομεν τα δέοντα, άλλα ίσόδομος, πωρίνοις τε« 
τραγωνικοΐς πλίνΟοις Ικτισμένος, ευρομεν δέ Ιν αύιώ καί παρ’ 
αυτόν εις δύο διάφορα μέν, όχι δέ πολύ άφεστώτα μέρη, τρία 
τεμάχια στήλης επιτύμβιας, τέχνη; αρχαϊκής άςιολόγου, τά 
οποία, καί περ όντα του είδους των μή λαμβανομένων συνή
θως ύπ’ οψιν ευρημάτων 4ν ζητήσει τοπογραφική, εν ή τδ π2ν 
σχεδόν είναι τά οικοδομών ίχνη ή μέρη, όμως ημείς ένταϋθα 
μνημονευτέα κρίνομεν έξαιρέτως, (*) διότι, κατά την γνώμην 
πολλών ενταύθα τε καί άλλαχοΰ έπιςτ,μόνων, πρέπει νά θεωρν;- 
θώσιν ώς μαρτυρία, οτι το τείχος, εν ω εύρέθησαν, είναι των 
του Θεμιστοκλέους χρόνων, δτε, καδά ίστόρησεν ό Θουκυδί
δης (1, 93), σπουδαστίκώς τής πόλεως περιτειχιζομένης, έν 
τοίς θεμελίοις μάλιστα ετέθησαν λίθοι παντοϊοι καί «πολλαί 
στήλαι άπό σημάτων» (**). Ό τοίχος ούτος προβαίνει επί μέ
τρα περίπου 34 μέ δυο όψεις, εξω καί Ισω, μεταξύ δ’ Ιχων γό
μον καί ών πάχους έυ συνόλω μέτρων β. Είτα δέ ποιων πρώτον 
εξοχήν τινα πυργοειδή κάμπτει ευθύς κατ’ ορθήν γωνίαν προς 
βορράν ισοπαχ ής, αλλά γίνεται εκεί επί μέτρα περίπου.... συμ
παγής καί στερεός καθ’ όλον του το πάχος, άνευ γόμου. ΈπΙ 
ταΰτης τής γραμμής, όχι Ιν τω μέσω ακριβώς, αλλά κατά τι 
βορειότερον, όράται άνοιγμα πρός δύσιν ευρύ μέτρων 4, το ό
ποιον είναι ή άνω όνομασθεισα πύλη. Πολύ βεβαίως εποθοΰ- 
μεν νά ονομάσωμευ είδικώτερον τήν πύλην ταύτην, δτε την ευ
ρομεν, καί προσείχομεν διά τοΰτο εις πάντα καί τά μικρότατα 
είργασμένα υπό χειρών ανθρώπων λιθάρια καί κεράμια, έπι-

(*) ”Ι5ε πιρϊ αυτών to Άθήναιον, Ιν τόμ. [3'. σ.λ. 13 6—8, ετι καί Ιν 
ϊρθρον ev τφ νΰν ίιπο τά πιεστήρια εΰρισκομίνψ ιζ'. γολλαδίω τής ’Αρχαιολο
γική; ’Αθηνών ίψτ,μερίδος, ε.θα καί άπειχάνισι; των τεμαχίων.

(**) Τδ αΰτο δυναται νά κ>ί περ! δύο άλλων τεμχχίων γλοητών, ιί·
ρεθίντων Ιν τιΤν πολογωνίφ μερει τον περιβόλου, π·.ρί ών βραχί.α τινά ΕΪπομί»
I* τε τΰ Αϋηναίιρ >α' τή Άρχχιολ. Έ·ρημτρί8ι, £»9α άνωτίρω.
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γραφήν τινα ή άλλο ΤΕκμήριον ίχνηλατούντες. 'Η γή ή αυ» 
τού συμπεφορημένη ήτο σκληρότατη, ώς πατουμένη άπ’ αιώ
νων, τοίχοι δέ τινες μεταγενεις άοβεστόκτιστοι καί είς άνω· 
μάλους γραμμάς, πλησιέστατα ευρεθέντες προς δεξιά τω εΐ- 
σιόντι διά της πύλης, καθηρέθησαν παρ’ ημών. Έν τοι; θεμε- 
λίοις δε ενός τούτων ευρομεν κατακέφαλα έκτισμένον βάθρου 
ή βωμού μαρμάρινου κυλινδρικού τδ κάτω μέρος, Ιχον έπιγρα- 
<φήν Δ ι δ ς έ ρ κ ε ί ο υ· Έρμούάκάμαντος. Τούτον 
*εον βωμόν υς-ερον έθεσαμεν επί ένδς εκεί πλησιές-ατα εύρεθέν- 
τος κτιςωύ τετραγώνου βάθρου των αυτών αναλογιών,το όποιον 
όμως βάθρου ούτε πάνυ ςερεώς είναι τεθεμελιωμένον ούτε κατ' 
ακρίβειαν παράλληλον προς τδ τείχος και τδ τής πύλης άνοιγ
μα. Άλλ’όμως δέν φαίνεται άπίθανον εκ τούτου ποτέ τοΟ βά
θρου νά κατερρίφθη τδ κυλινδρικόν μάρμαρον καί νά ενεκτίσθη 
εκεί πλησίον. Ζευς ερκειος νά είναι Ιδρυμένος καί νά τιμάται 
παρά πύλην πόλεως είναι πολύ σύμφωνον τοϊς των πάλαι Ελ
λήνων θρησκευτικοΐς έθίμοις καί ό Ερμής ωσαύτως, (τδ άκά- 
μαντος τώρα δεν έξετάζομεν)· άλλά τίποτε περιπλέον εκ τής 
επιγραφής νά Ιξαγάγωμεν δέν ήδυνήθημεν, ήτις καί κολοβή 
φαίνεται ουσα τά άνω, χρο'νων δέ είναι των Μακεδονικών βε
βαίως ή καί των όλίγω άνωτέρ'ων, ώς τοΰΐο παρεκτός τοΰ 
σχήματος τών γραμμάτων υποδεικνύει και τδ κομψόν τού τής 
βάσεως κυματίου.

Καί ταΰτα μέν προς δεξιά εφάνησαν κινητικά καί έρεθιςπκδι 
τής περιεργείας, όχι δέ καί πολύ διδακτικά, τά δε προς αρι
στερά πολύ παραξενώτερα καί αινιγματώδη. Ευθύς μετά τδ 
τής πύλης άνοιγμα καθαρισθέντος τοΰ εδάφους έφάνη επιμήκης 
τετράγωνος χώρος λιθόστρωτος πλαξί μεγάλαις καί παχείαις, 
συναφής ών δυσμόθεν μέν τω κυρίω τείχει, βορράθεν δέ άλ» 
λω όμοίω τείχει άπδ τής γωνίας προς τά εσω τής πόλεως 
προεκβεβλημενω μέχρι μέτρων δώδεκα, αίφνης δ’ εκεί άποκο- 
πτομένω. Έπί,τού άκρου τής πρδς νότον πλευράς τού λίθο-
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άτρωτου εκειντο και κεΐνται βάσεις τρεις κιόνων Ιν συμ^ 
μετρώ άπ άλλήλων άποστάοει, όχι δε προσκεκολλημέναι, 
στερεως επί τοϋ εδάφους και προσέτι άνεστραμμεναι, ώς τό 
αρχιτεκτονικόν των σχήμα φανερώνει, παρ’ αύτάς δέ Ικειτο 
καί κεΐται εκτάδην έπ'ι τοΟ χείλους αυτού τοϋ εδάφους μόλις 
έδραζομένη δοκός τις μαρμάρινη μακρά διάτρητος κατά τά ά- 
χρα της, όχι στερεως δέ καί αυτή προσκεκολλημένη, άλλ’ ά· 
πλώς επιτεθειμένη, προφανές όμως είναι ότι επίτηδες ειχέ 
ποτέ εκεί τεΟή ουτω. "Ολου δέ τό πλακόστρωτου εμβαδόν μαρ
τυρεί διά γραμμών τινων καί μολυβδίνων αρμογών δτι ήτόποτε 
τοίχω περίκλειστον καί εν μέρος του άπειλημμένον εις ιδιαί» 
τερον έπίμηκες δωματίου, τό δέ παραδοξότατον αΰτοϋ είναι 
αΰλάξ τις άπό στρογγυλού κοιλώματος εκστρεφομένη καί εκ- 
βάλλουσα δι’ οπής είς την νότιον πλευράν, ένθα κατά μήκος αυ
τής οι θεμέλιοι πώρινοι λίθοι οι ολίγον έξέχουτες είναι επί πο- 
σόν ηύλακωμένοι, κατωτέρω δέ ωσαύτως παρ’ όλον σχεδόν τό 
μήκος τής πλευράς ετι καί άλλη αυλαξ όράται πλατυτάτη,εκ 
μεγάλων μαρμάρων κατεσκευασμένη, οποία περίπου Ιφάνη, προ 
ετών έν τή στοά τοϋ ’Λττάλου κατά μήκος παραθέουσα κατω
τέρω των επί τό εμβαδόν αυτής άγουσώυ βαθμιδών. Αί διπλαι 
δέ αυται αύλακες ένταϋθα ήσάνποτέ πάντως είς σχέσιν πρός 
τι υδραγωγείου, τό οποίον ύστερον άυεύρομεν ερχόμενον άπό 
βορρά καί έκβάλλον πρός τό έστρωμένον τοϋτο δαπέδου άνω
θεν τοϋ άκρου τοϋ οχυρωματικού σκέλους, τοϋ προ μικρού 
μνημονευθέντος, τά ύδατα δέ αΰτοϋ φαίνεται όπωςδήποτε 
διατρίψαντα ενταύθα καί τελέσαντα τό έργου των έξέρρεον 
διά τής προμυημονευθείσης οπής καί εφέροντο περαιτέρω 
πρός νότον κατ’ ευθείαν επί ηύλακωμέ-νων άλ?νωυ πωρίνων 
λίθων, ών τινας εύρομευ Ιν τή θέσει των. Τί ήτο δέ ο χώρος 
ουτος ο ούτω καταρρεόμενος ; ’Ητο άρά γε εΰδΰς Ισω τών 
τειχών τής πόλεως ιδιωτικόν τι εργαστηρίου, κναφείον φέρ’ εί- 
TvetVj ποιούν πολλήν χρήσιν ύδατος; άλλ’ εις ταύτην ιψ υπό»
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θεσιν έναντιουται to εις δημοσίας πρέπον οικοδομάς στερεόν 
δος δ’ είπεΐν χαί πολυτελές τή; κατασκευής- ήτο ίσως άργιχώς 
δημόσιον φυλακεϊον, προσερειδόμενον τω προς τη πύλη τεί/ει,Ιν 
ύς-έροις δέ χρόνοις,καταλυθέντων των εσωτερικών διαχωρισμά- 
Τίον, μετετράπη εις άλλην χρήσιν; Άδηλον ήμΐν. Πάντως ό
μως βαλανεΐον δεν Οα ητο. Τά οέ εδώ ευρεθέντα κινητά εκ λί
θου και άλλης ύλης αρχαία ούδεν βοηθοΰσιν εις εικασίας όπω- 
σοΰν πιθανάς. Έν τεμάχιον βάθρου τιμητικού εις άνδρα τών 
‘Ρωμαϊκών χρόνων, Άλαιέα τον δήμον, καί εν εκ λίθου λευκοί» 
σύμπλεγμα δύο θηλειών μορφών άκεφάλων, μεγέθους ήμίσεος 
τσΰ φυσικοί», ησαν τά κυριώτατα τών εύρεθέντων. ϊό σύμ
πλεγμα δεν είναι άμοιρον τέχνης και χάριτός τίνος. Κοινόν 
σφελας άνέχει άμφοτέρας τάς μορφάς, ών ή μία κάθηται, γυ
μνή τά άνω, έπ\ βράχου και στηρίζουσα ίπ αυτοί! την δεξιάν 
της, ή δ' έτέρα τών μορφών δλη ενδεουμένη παρίσταται προσ- 
νεΰουσα αυτή δεξιόθεν. Ή καθημένη ίσως είναι ’Αφροδίτη. 
Πιθανόν δέ νά υπήρχε ποτέ καί τρίτη μορφή αριστερόθεν, ένθα 
τό σφέλας κολοβόν. Αλλά τί ταίίτα προ; την οικοδομήν; ου- 
δεν ίσως. Διά τοΰτο ότε έν μηνϊ Όκτωβρίω παρελθόντος έτους 
τό λιθόστρωτον τοΰτο άπεχαλυφθη καί έπΐ τών αύτό καλυπτόν- 
των χωμάτων τό τε σύμπλεγμα καί τό ρηθέν τεμάχιον βάθρου 
άνατετραμμένα, καί ταΰτα πάντα έν ταΐς έφημερίσι διεσαλπί- 
σθησαν, ημείς βαθεΐαν έτηρήσαμεν σιωπήν, άσχάλλοντες ΙπΙ 
τω ότι δέν «χομέν τι νά εϊπωμεν ουδέ πόρρωθεν εξηγητικόν 
τοΰτε παραδόξου δαπέδου καί τών έπ’ αότοϋ εύρεθέντων κινη
τών. Τώρα δ’έξ ανάγκης εΐπομεν ό,τι ειπομεν, τό ήμερολ.όγιον 
τής άνασκαφής ολίγον μόνον από τοϋ ξηρότερου είς τό υγρό- 
τερον μεταποιουντες και ούδεμίαν επί τοΐς είρημένοις έχοντες 
άξιωσιν. Ιίαταλείπομεν τώρα τον εσωτερικόν τούτον χώρον 
καί έξερχόμενοι διά τού ανοίγματος πύλης βαίνομεν πρός δε- 
ιά παρά τον περίβολον. Εύθυς πρώτον έν αυτή τήκατ’όρθήν 

γωνίαν καμπή αΰτοΰ πρός ουσιν παρίσταται εξοχή πυργοειδής
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τετράγωνος αντιστοιχούσα ακριβώς τή καταντικρυ προς νότον, 
όντως ώστε οί εισερχόμενοι έξωθεν εις την πόλιν διά τής πύ
λης ταύτης είχον δεξιόθεντε και αριστερόθεν πύργους δύο τε
τραγώνους παχύτατους πλησίον τής πύλης καί έν τή προς 
τά έξω ένάρξει των δύω τού τείχους σκελών. Τδ δε δεξιόν 
σκέλος προχωρεί στερεόν καί συμπαγές όλου άνευ γόμου επί 
μέτρα περίπου 26, εκεί δέ εκλείπει, χωρίς να γίνη ίσόμηκες 
τώ έτέρω τώ καταντικρυ άριστερω, δπερ ειπομενότι είναι 35 
περίπου μέτρων,'μη υπολογιζόμενων των δύο κατά τά άκρα του 
πύργων. Καί αυτή μέν ή βραχύτης του σκέλους καί ή όχι επι
φανής εκλειψίς του δι’ εξοχής τίνος ήτο ότε εκεί έσκάπτομεν 
καί είναι έτι όπωσοΟν διαταρακτική διά τούς είθισμένους εις 
τήν κανονικότητα τώυ έργων άλλ’ οι παλαιοί, φαίνεται, εσχε- 
δίαζον μάλλον κατά τάς χρείας των τά τοιαΰτα όχυρωματικά 
έργα, όπως ενίοτε καί οί νεώτεροι. Καί εδώ λοιπόν βλέπομεν 
στρεφόμενου τον περίβολον αίφνης, διπλούν μέν, ώς ο περί ου 
άφηγήθημεν πέρυσι, λοξώς δέ^όλίγον προς δύσιν καί βορράν. 
’ϋκολουθήσαμεν τήν διεύθυνσίν του ταύτην κατά τόν τελευ
ταίου τούτον μήνα επί μέτραζπερίπου 30 (*), εφ’ όσον δηλ. μας 
συνεχώρησαν οί λέγοντες εαυτούς κυρίους τής μεγάλης Στα- 
κτοθήκης, διότι επ’ αυτής καί δή επί τοΰ νοτιοδυτικού άκρου 
της έσκάπτομεν. Ήλθαν δέ εις οφιυ ημών εσχάτως τά τού πε
ριβόλου λείψανα, ώς ήλπίζομεν καί πως καί υπέρ τάς ελπίδας 
μας. Ή μέν εσώτερα προς τήν πόλιν γραμμή του έφα'νη πο- 
λυγώνιος κατ’ άμφω τάς όψεις καί μετά γόμου εντός, ώς ή 
προπέρυσιν άποκαλυφθείσα, εχουσα δέ καί αύτη ώς εκείνη ένα 
ό ρ ο ν έν αντιστοιχώ πως Θέσει πρός τόν τού Κεραμεικοΰ Ικεϊ- 
νον τόν γνωστόν ήρ,ΐν. Άλλ’ ουτος ό νέος δυστυχώς δέν διε-

0) Πρότερον 5μω; δτετρίψαρεν έβδνμάδ*; τινά; εις τήν κναιχβφν,ν τί»ρο·> 
τίνος xa~a τα νότια και ανατολικά μόρη τή? ϊτϊκτοΟήκν,ς’ τϊ 5’ tusiaitoxx- 
λνφΟεντα δεν (ραίνονται τδ γε νΰν πολύ άςιαΦτ'γητκ, άτι οντa, αν δεν ί®αλω- 
μεν, των έντός τς? πόλιιο; 65έϋν κα: ιδιωτικών ο: «ιών λ ί ί φ * ν α.
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οώδη άκέρανος. Μόνον ή βάσις του προς τώ τοίχω καί η χά=^ 
τωθεν άρχή της στήλης περιήλθε μέχρις ημών, ούσα στερεώς 
Βία μολύβδου εγκεκολλημένη, τα δέ άνω της μέρη, ένθα 
ποτέ η$αν τά γράμματα, ελειψαν. Άλλα και ούτως έχων εί
ναι αξιοπερίεργος, ιΟ δε παχύτερος5 προς τά εξω άλλος τοί
χος, ό άποτελών την δευτέραν Ιξωτέρω γραμμήν, καί παράλ- 
λν)λος τοϋ πολυγωνίου είναι κα'ί ίσόδομος, όπως καί ό πέρυ- 
σιν ανακαλυφθείς, περί ου εϊχομεν Σάς εΐπεϊ τότε την γνώμην 
ενός των ήμετερων συναδέλφων, δτι κατά τάς διαστάσεις του 
φαίνεται σύμφωνων προς δσα λέγει η γνωστή εκείνη επιγραφή 
τής επισκευής των ’Αθηναϊκών τειχών, ή έκ τών χρόνων τής 
διοική^εως τοΰ Άβρωνος ιιίου του Λυκούργου. Ό νΰν μάλιστα 
αναφανείς τοίχος, κατά τον αυτόν συνάδελφον, ώς διατηρούμε
νος κάλλιον, εχει πλείονας τάς ομοιότητας προς τά Ιν τή επι
γραφή λεγάμενα, Άλλ’ εις ταυτα ημείς, καί περ ευχαριστού
μενοι μεγάλως, δεν δυνάμεθα νά ένδιατρίψωμεν και διά το 
στενόν τοΰ χρόνου και διά τήν άλλην ήμ,ών αδυναμίαν. Συγ- 
χαίρομεν μόνον τή Εταιρία επί τή καλή ταυτιρ άνσκαλυψει καί 
εΰχόμεθα να μή κλονισθώσιν έκ των ύστερων αί παρατηρή
σεις έφ’ αίς στηρίζεται. Εΰχόμεθα ετι νά διευκρινηθή τό 
προσεχές έτος, πώς αί πάροδοι αί μεταξύ τοϋ διπλού περιβό
λου έκλείοντο κατά τών έξωθεν πολεμίων, διότι αί μέχρι τοΟδε 
σκαφαί δέν μας άπεκάλυψαν τούτο, ΪΙαρχλείποντες δέ πολλά 
άλλα £ητέα περί τής άνασκαφής ταυ της (*), ομως^έγομεν Ιν»

Ο Είς τά παραλειπόμενα άνηκου.σι τα ιδίως τεκτονικά, τά§άναφερόμενχ 
ε’ς τήν τεχνικήν τοΰ περιβόλου κατασκευήν, άλλα τε και ή μνεία τών οϋκ ολίγων 
μεγάλων πωρίνων λίθων, οϊτινες εχοντες σχήμα πυραμίδος.έπιμήκως έδραζου- 
σες, εΰρεθησαν σποράδην κείμενοι καί φαίνονται ώς καταπεσόντες άπΰ τών ά- 
νωτα'των τοΰ περιβόλου επάλξεων, ώσαότω; ή μνεία γείσων τινών πωρίνων με
γάλων καλοϋ σχεδίου καί ειτι άλλο τοιοΰτο. ’Έτι παρελείφθη καί το δτι ίπΐ 
της βόρειας <ά«ρας τοΰ προς νότον τοΰ όχετοΰ παχε'ος τοίχου, άφοΰ άπεκομί- 
σΟηοαν τα «πο πε’ρυσιν ΙχΟ άπομε'ναντα χώματα καΓε’γυμνώΟη ή γωνία του» 
Ιφάνη ίΐς σπόνδυλος κίονος ίστάμινος ορθός, ώς οι άλλοι fostyos τρεις, ών ίχ
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*£t, οπερ θεωρουμεν ώς άναγκαΐον του περί αυτής λόγου συμ~ 
πλήρωμα.Έντός του χώρου τής προ πέρυσι ν άνακαλυφθείσης δι
πλής του περιβόλου γραμμής, ένθα ό ορος του Κεραμεικού, 
έσκάψαμεν ολίγον καί το παρελθόν έτος, πολύ δέ πλειότερον 
τούτο, θέλοντες νά εξετάσωμεν την ποιότητα της γης άκριβέ- 
στερον. Εΰρομεν δέ αυτήν φορητήν ούσαν το πλεΐστον καί ανά
μικτου Θραύσμασι κεράμων καί άλλων υλών, το δέπεριεργότατον, 
εις τά πλησιές-ατα τω πολυγωυίω τοίχω μέρη (* *) ή σκάφη Ιδει- 
ζευ ουκ ολίγους τάφους. Τά οστά ήσαν εις μέτριου βάθος ενός 
έως ένός καί ήμίσεος μέτρου ή απλώς εν τή γή τεθαμμένα ή έν 
άγγείοις πηλίνοις τεθειμένα μετά την καϋσιν, Ιν μόνον αγ
γείου παρετηρήθη ον περιπεφραγμένον κύκλω λίθοις μικροϊς, 
τά δέ άλλα άπλώς κεχωσμένα άνευ τινός κατασκευής. Ού * 
δεν τεθεμελιωμένον μνήμα έφάνη, ούδεμία στήλη γλυπτή ή 
άπλώς ενεπίγραφος. Τά έν τοϊς άγγείοις ευρεθέντα κτερί- 
σματα ήσαν χαλκά τι να καί χρυσά κοσμήματα, οιον πε- 
ρόναι, δακτύλιοι, κρίκοι άπλής τέχνης, καλλίονα δέ πως τά 
χαλκα. Τά δέ αγγεία αυτά, τά τε μεγάλα (μέχρι 80 έκατος:ών 
μέτρου) καί τά μικρά, ήσαν πάντα, άνευ εξαιρέσεως, ρυθμοί) 
αρχαϊκού εκ των έχόντων γραπτά κοσμήματα μόνον, συνιστά- 
μενα έκ γραμμών καί κύκλων ποικίλως διατεθειμένων κατά 
πλείονας ζώνας, τό πολύ δέ είχόν τινα τών μικροτέρων αγ
γείων καί πτηνά γεγραμμένα, προς δέ τούτοις ούκ ολίγα άγ-.

μνημονεύααμεν πε'ροβιν. Παρελείφθη τέλος καί το οτι ιίολλαχου τής άναβκα- 
φής αγωγοί όδάτων μείζονες καί ελασσόνες κεράμιοι προς διαφόρους διευθύν
σεις εόρέδησαν, καί τό πλήθος τών διαφόρων μικρών αρχαίων αντικείμενων, 
γλυπτών καί ενεπίγραφων, καί εί τι άλλο τοιοΰτο.

(*) Τούτου του πολυγωνίου τοίχου ή κατωτάτω βάοις γομνωθεϊαα τής γης 
δδειζεν δτι σύγκειται έ; ένός καί μόνου δόμου πλίνθων κανονικών πωρίνων του 
μαλακωτέρου είδους καί δχι πολό μεγάλων. Δεν είναι λοιπον πολυγώνιος ο 
τοίχος μέχρι τών κατωτάτω, ώ; είπομίν ποτέ έν τϊ) λογοδοοίφ τοϋ έτους 
1872, «λ. 10, ως μή έξεταοθέντων τότε άκόμη ίκανώς των θεμελίων.

2
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γεια κυκλοτερή, Ιν είδε: ταμπακοθήκης πεπλατυσμένα, ευμε
γέθη δέ, εεχου έπ'ί του πώματος αντί λαβών άνά τρία ιππάρια 
ορθά προσκεκολλημένα, αρχαϊκού καί ταΰτα £υθμοΰ, οί πάτοι 
δέ τούτων των αγγείων έξωθεν ήσαν εκ των επιμελέστατα γρα- 
πτοΐς κοσμήμασι πεποικιλμένων, ώς καί πάσα ή εσω καί έξω 
επιφάνεια των. (*) Ήυπαρξις ενταύθα τάφων τοιουτων τεκμή
ριο ί, δτι 6 τόπος ουτος δεν ήτο άνέκαθ-ν περιειλημμένος οχυ
ρωματικοί; τοιχοις, άλλ’ άνετος εις ταφήν νεκρών, καί δτι ή 
γραμμή του περιβόλου τούτου ε’ναι αυτή εκείνη, ήτις έχαρά- 
χθηέ πΐ Θεμιστοκλέους, δτε κατά τον Θουκυδίδην «μείζων δ 
περίβολος πανταχή έξήχθη τής πόλεως.» Καί ή Ιλλειψις δέ 
επιταφίων στηλών αυτό τούτο τεκμηριοϊ. At στήλαι βέβαια 
καΟ/,ροϋντο τότε έν τή σπουδαστική τειχίσει και εχρησίμευον 
ώς υλικόν οίκοδομίας ή εξετοπίζοντο άλλως.

Εις τήν άνασκαφήν ταυτην καϊ είς σχετικά τινα προς αυτήν 
έργα, ών περιττόν νά γίντ) μνεία ειδική, εδαπανήθησαν καθ’ 
δλον τό έτος δρ, 17,115. Άπεκομίσθησαν δέ μέτρα χώμα- 

" τος τετραγωνικά 12,415.
Β« άνασκαφή όλιγοήμερος μεν καί όλιγοδάπανος, καθαρόν 

δέ ήμΐν κέρδος αρχαιολογικόν παρασχοΰσα, εγένειο τέλη Μαρ- 
τίου και άρχάς ’Απριλίου έν τω βορείιρ άκρωτής ενταύθα Άτ* 
τάλου στοάς. Ταυτην τήν στοάν οσάκις έν ταϊς μέχρι 
τοϋδε Ινιαυσίαις λογοδοσίαις από του έτους 1862 άνεφέρομεν 
διά τι Ιργον αυτόθι τελεσθέν υπό τοΰ Συμβουλίου,πάντοτε έξη-

(*) Έ* τούτου, ώς και Ιξ άλλων τίνων σχημάτων των tv άρχαίοις τάφοις 
εόριοκομένων άγγείων, ουμπεραίνεται εικότως, οτι πολλά τοότων οόδαμως είς 
οικιακήν χρήσιν ήρμοζον. Πως λ. χ. άγγεΐον μέγα καί βαρύ, εχον κάτω άντϊ 

βάοεως τρεις τοιοότους πδδας l(J) (οίονεϊ άνεστραμμένας λαδάς ή <Πτα), δύναται 
νά τελή τό εργον του έν τώ κοινω βίιρ; Καϊ όμως εΰρομεν έδω τοιοϋτο £ν, 
νΕ/ει δε τό Μουσεϊον ημών και μίαν των μεγίστων στενόμακρων υδριών πεποι» 
κϊλμε'νην γραφαίς άρίσταις,Ικ Φαλήρου, ήτις βάσιν μϊν έχει κανονικήν, πάτου δε 
(fond) δλως στερείται. Επομένως ούδέν οΰι» υγρόν ούτε ξηρόν ήδόνατο νά

*«χ#δ· ■
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γηματικώτερον τήνέδηλοΰμενδιά προσθήκης τοΰ όνομα χο; ερει
πίων μεταγενεςέρων και χριςτανικών, των αυτή προσωχοδομη- 
μένων, καί διά μνείας τοϋ άς-υνομικοϋ τής πόλεως τμήματος, 
εν ω κεΐται, ϊνα γινώμεθα αμέσως καταληπτοί είς τούς ακού
οντας· άλλα φέτος πλέον όχι. Άξιοϋμεν, ο! εταίροι, οί ολίγοι 
τε φίλοι τε ενταύθα συνερχόμενοι, νά εχοοσιν ήδη παρακολου
θήσει φιλαρχαίως τά τοϋ Συμβουλίου έργα τόσον, ώστε νά 
μη χρήζωσι πλέον των προσθηκών εκείνων, ευθύ; δέ άμα ά-
κούουσι τό όνομα τής ούτως είπεΐν πρωτοτόκου Ικείνης θυγα- 
τρός τής προ δεκαπέντε ετών άνάβιωσάσης ημών Εταιρίας, 
νά την άνενθυμώνται καί την άναπαριστάνωσιν έν τή φαντα
σία των έναργώς κατά τε το σχήμα καί τήν τοπικήν Θε'σιν της 
καινά έναβρυνωνται δέέπ’αύτή. Δεν μας φαίνεται,κύριοι,διόλου 
υπερβολικόν, έν πλήθει τόσων εξαμβλωμάτων,άπερ γέννα άνω- 
δύνως καθ’ έκάστην ή εικαστική τινών τοπογραφία ετοιμοθά
νατα, νά έχη ή ήμετέραΈταιρία στοργήν μητρικήν πολλήν επί 
τεκνω, τό όποιον αυτή έπιπόνως είς φώς παρήγαγεν επί ιστο
ρικοί) εδάφους βαίνουσα βιώσιμον καί προσπαθεί, άνενδότως 
αυτό είς μέγεθος καί κάλλος αόξάνουσα διά των άνασκαφων, 
νά καταστήση άνεξίτηλον τήν είς τό ληξιαρχικόν γραμματεϊον 
τής επιστημονικής αρχαιολογίας εγγραφήν του. Είναι προς 
τούτοι; τό περί ου ό λόγος οικοδόμημα στοά* στοαί δέ έν (Ελ- 
λάδι, άρίδηλοι κατά τό σχέδιόν των καί ύπεράνω τής γης 
ύψούμεναι, πόσαι άλλαι γνωρίζονται; οόδεμία. Διπλούς άρα ο 
λόγος τής ημών υπέρ τοϋ κτίσματος τούτου άπό καιρού είς 
καιρόν μερίμνης, οσάκις αί δυσχερείς περί αύτό χωρικαί περι
στάσεις τό συγχωροϋσιν. Ήξεύρετε δηλαδή, ότι πολλαί έκεϊ 
ακόμη ιδιωτών οίκίαι καί οικόπεδα καί οδοί δέ τινες στεναί 
δύο Ιμποδίζουσι τήν Εταιρίαν νά ανάδειξη έν συνεχεία τό μα- 
κρότατον τοϋτο των έν Άθήναις αρχαίων κτισμάτων. Κατά τό 
έτος δέ τοϋτο, άν καί τό Συμβούλιου είχεν άνά χεϊρας τήν περί 
ής ήδη ώμιλήσαμεν εργασίαν, πολλής δεομένην έπιμελείβς.
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όμως λαβόν αφορμήν από τίνος είς αυτό γενομένης δηλώσεως 
περ'ι του ότι σώζεται δήθεν παρά τό βόρειον τής στοάς άκρον 
είς ολίγον βάθος εν τή γή κρυπτόμενον άγαλμά τι, άπεφάσισε 
νά σκάψγ) εκεί δοκιμαστικών Ό δηλωθείς τόπο; ήτο ό γό
μος τοϋ οχυρωματικού τοίχου, οστις άπό τοΰ προμνησθέντος 
βορείου τής στοάς άκρου, ακριβέστερου δ’ είπεΐν άπό τοϋ δπι- 
σθίου τοίχου τοϋ δευτέρου δωματίου, χωρεΐ προς άνατολάς 
καί νότον (*). Τόσω δέ μάλλον έπελήφθημεν τής αφορμής,οσω 
ήλπίζομεν,ότι καί άν δεν ήθελεν εΰρεθή τό άγαλμα,άλλα όμως 
εκ τοϋ γόμου αρχαία πάντως ήθελαν Ιξαχθή,οπως καί άλλοτε. 
Και τό μεν άγαλμα μετά σκαφήν ήμερων τινών δεν εύρέθη, 
είτε διότι ποτέ δεν όπήρξευ έκεϊ, είτε διότι δεν εσκάψαμεν είς 
ίκανόν βάθος, φοβούμενοι τήν κατάπτωσιν τοϋ γειτονικού μεσό
τοιχου, τεθεμελιωμέυου επί τής έξωτέρας προς βορράν όψεως 
τοΰ οχυρωματικού τοίχου, έξήχθησαν δέ εκ τοϋ γόμου όχι πολύ 
σημαντικά τιυα και γλυπτά τεμάχια καί δυο τρεις ολιγογράμ
ματοι έπιγραφαί, ώυ μία τιμητική εις τινα 'Ρωμαίου τής των 
Ιίορνηλίων Λέυτλωυ οικίας, προσωνυμούμενου αύγορα, ήτοι 
οΐωνοσκόπου (**). Άποτυχόντες λοιπόν ούτως, έσκέφθημευ υά 
διαλύσωμεν καν επί μέτρα τιυά τήν έσωτέραυ τοϋ οχυρωμα
τικού τοίχου όψιν, ής ήμεθα εντελώς κύριοι, ϊνα ελευθερώσω- 
μεν τήν στοάν άπό τοΰ ξένου τούτου προσκολλήματος, καί έ- 
ποιήσαμεν τούτο. Άνεγνωρίσθη δέ, ότι πάντες σχεδόν οί με
γάλοι λίθοι έξ ών συνίστατο, τό μεν ύμήττειοι, τό δε πώρινοι, 
άυήκόν ποτέ είς διάφορα μέρη αυτής τής στοάς. "Οθεν ηύθε- 
τήσαμεν αυτούς έυ τή έκεϊ αύλή ολίγον περαιτέρω. Έπειτα 
δέ ευρισκόμενοι άπαξ είς εργον ενταύθα, έβουλεύθημεν νά άπο-

(*) ”]δε ίο εν τγι λογοδοαία τοΰ ειοο; 1861 σχίδιον.
(**) ’Ίοω; ιΤιβι ό Γναίος Κορνήλιος Λένχλος Γναίου υιός, augur, ΰπατο« 

του 14 προ Χρ. ειους χ*τά toic Fastos Capitolinos. Μνημονεύει αδτοϋ δχι 
εΰρήμως έ Σενε'κας Ιν τψ de beneficiis II, 28. “Ιδε κα! Σουηχώνιον ίν 
Tiber. 19, χ*ϊ Δίωνκ Καοοιον h 54, 24.
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κομίσωμεν καί όγκον τινα χωμάτων, από τού βορειοτάτου της 
στοάς δωματίου πρός δυσμάς εκτεινόμενου, τον οποίον, δτε προ 
ετών αύτοΰ έσκάπτομεν, δεν ειχομεν θίξει, ΐνα μή παρά πολύ 
πλησιάσωμεν είς τά θεμέλια τής γείτονος οικίας, ήτι; τότε 
Ιτι δεν ειχεν άγορασθή υπό τής κυβερνήσεως, νΰν δέ 5jto ή- 
γορσσμένη χάριν καθαιρέσεως, ώστε ήδυνάμεθα άφόβως νά 
πλησιάσωμεν. Άποκομίζομένων δέ των χωμάτων έμελλε να 
φαν?ΐ, άν το βόρειον τής στοάς μέρος είναι ομοίως έκτι- 
σμένσν, ώς τό άνασκαφέν νότιον καί άν σώζεται καί αυ
τού ο τε τοίχος ό προς δυσμάς ό περικλείων το βάθος 
πλάτος τής στοάς καί μία έν αύτω μεγάλη καί μία μικρά 
θόρα, ώς Ικεΐ. Έδώ λοιπόν έπετύχομεν κατά τι μίν ^ττον 
των ελπίδων, κατά τι δέ πλέον. Διότι του τοίχου τό κα
τώτερον μέρος, έξ ογκωδών ‘Υμηττειων λίθων συγκείμενον 
εδρέθη σωζόμενον επί μέτρα 9 ·| πρός δυσμάς, όχι δηλ. μέχρι 
τοΰ άκρου ορθοστάτου, ώς εν τω νοτίω μέρει, ούτε εχον δλον 
τό ύψος του ώς έκεΐ τό εκ πωρίνων λίθων. Μή σωζόμενον δέ 
μέχρι τοΰ ορθοστάτου δεν δεικνύει, φυσικώ τω λόγω, ουδέ τήν 
πλησίον αΰτοΰ (άν τήν ειχέ ποτέ) μίκράν θόραν, αντίστοιχον 
τή τοΰ νοτίου μέρους. Καί εδώ είναι τό ήττον τών ελπίδων μας, 
τό δέ πλέον είναι τόδε. Τής μεγάλης θόρας, τής πλησιέστατα 
τω βοριιοτάτω δωματίω,Ιφάνη σωζόμενον κάτω τό άνοιγμα τό
σον πλατύ όν, όσον καί τό τής έν τω νοτίω μέρει «αντιστοίχου 
καί εις ίίψος μέτρου 1 { (*). Τό δέ- περιεργότατον, έφάνησαν

(*) Περί τής έν τώ νοτίιρ μέρει μεγάλη; θόρας είχομεν είπε? έν τή επε- 
τείιρ λογοδοσ'φ του I860, σελ. 9. δτι είναι αψιδωτή, καί τοΰτο έπαναλαμβά- 
νομεν καί ei-'μερον, Sv καί τής θόρας ή οψις, ώς εχει νΰν, δεν έρχεται είς βε- 
βαίωοιν τών λέγων μας, διότι προ ετών τινών λίβος εις μεγας άνωθεν 
τής πιραστάδος μεμορφωμένος &ϋτως, ώοτε νά δεικνόη άριδήλως τήν εναρξιι* 
τής άψίδος, κατεπισε μετά τής παραστάδος καί δέν φαίνεται πλέον έπ! τής 
Οεσεώς τοο, άλλα οώζεται όμως. Ό δέ Ussing άγνοών τοΰτο έδυσπίατησεν εις 
την εκθεοιν ήμων καί άλλ» παρίι τά όντα εγραψεν έν τελ. Η τής πραγμα-
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σωζομενα ενθεν των παρασπάδων προς τα έξω άνά εν έδώλιον 
μαρμάρινον καλώς ειργασμένον, καί συνεχόμενον όργανικώς 
τή θόρα, τοΰθ’ οπερ έν τω νοτίω μέρει δεν υπάρχει ή διότι 
ποτέ δεν υπήρξεν η διότι δεν διεσώθη. "Οταν λοιπόν προσεχώς 
καθαιρεθή ή προμνησθεΐσα του δημοσίου οικία και ανασκαφώ 6 
τόπος μέχρι τής έδοΰ Άδριανοΰ, τότε θά γνωσθή έν οποία 
σχέσει τά εδώλια ταΰτα είναι προς τον έκεΐ παράλληλον και 
ολίγον βορειότερα και χαμηλότερα ευρισκόμενον μεγαλόλιθον 
τοίχον, τον υποτιθέμενον τοΰ περιβόλου, καί άν άπό των 
εδωλίων βαθμίδες τινές άγωσιν εις τό κατώτερον έδαφος. 
Πάντως όμως καί νΰν τά εδώλια ταΰτα είναι άζιόλογα, ώς 
δείγμα τής ποικιλίας καί του κόσμου άπερ προσετίθεντο εις 
τάς άλλως άπλάς καί μεγαλόσχημους στοϊκάς οικοδομάς.

Επειδή δέ μετά μακρόν διάλειμμα χρόνου έδόθη ήμΐν αφορ
μή λόγων περί τής οίκοδομ.ής ταύτης, ας ρηθή ετι καί τό δε 
προς συμπλήρωοιν τής ποτέ δοθείση; παρ’ ημών περιγραφής 
αυτής και τοΰ συνεκοοθέντος σχεδίου, τά όποια δεν ήτο δυνα- 
νατόν τότε να μ.ή έχωσί τινας άτελείας (*). Περί τά μέσα Μαρ
τίου Ινεστώτος έτους παρετηρήθησαν ΰπό τοΰ έκ Βερολίνου 
άρχιτέκτονος Adler επί τής έξωτέρας Ιπιφανείας του πωρίνου 
τοίχου, οστις έν τω νοτίω μέρει ορίζει τό πλάτος ή βάθος τής 
στοάς, χαράγματα δέκα πάνυ σαφή ανιόντα κλιμακηδόν άπό 

' τής βάσεως τής μικράς έκεΐ θυρας εις ανατολικήν διεύθυνσιν.

Ts(«ς του Kong Attalos Stoa i Atlien. Iijobenhavn, 1873, διότι τφ Ιφάνι; 
οτι ο γενι/.δς χαρχκνήρ τής οικοδομής δεν επιδέχεται άψίδωσιν Άλλ’ ό τοι- 
οϋτος τρόπος τής κατά πρόληψιν άναπαραιιτάσεως τών αρχαίων οικοδομών έ- 
βλαψεν ήδη πολλάχις τήν Ιστορίαν τής τέχνης.

(*) Έν τρισίν έπετειοις λογοδασ.'αις ταϊς των ετών 18C0, G1 καί 721 είναι 
κατατετμημένη ή περιγραφή και ουδαμοΰ άρτια έξ ανάγκης πολλής. Δυο δε 
σχέδια έςεδόθησαν έν ταϊς λογοδοσίαΐς τοΰ 1860 καί τοΰ 61 καί αυτά άτελή 
κατά τινα. Άλλ’ ουδέ το τοΰ Ussing σχέδιρν, αν καί έχει πλείονας λεπτο
μέρειας, είναι άμοιρον σφαλμάτων ή πλήρες.
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Ταΰτα δέ τεκμηριοΰσιν, ότι κλίμαξ τις εκεί ποτέ προσερειδο- 
μένη ήγε τούς ανθρώπους εις το υπερώον της οικοδομής, το 
οποίον πάντως ύπήρχεν υπερθεν των 21 δωματίων, ών το πο
λύ ύψος ανέκαθεν εθεωρήθη παρά πάντων ώ; πιθανολογούν την 
υπορξιν υπερώου. Νϋν δ’ έρχονται επικουρικά προς ταύτην την 
άντίληψιν τά ίχνη τής κλίμακος. Άλλα καί πρότερον είχον 
παρατηρηθή εντός τοΟ πρώτου νοτιωτάτου δωματίου ίχνη 
κλίμακος άλλης· άλλ’ έκ λήθης δέν έσημειώθη τούτο μέχρι 
τοϋδε έν ταΐς λογοδοσίαις.

Τοσαύτα εστωσαν εΐρημένα περί τοΰ έν τή Άττάλου στοά 
έργου, εις δ έδαπανήθησαν δρ. 271. 80, ποσον ασήμαντον ώ; 
προς τά εύρεθεντα.

Είναι καί μία μονοήμερος άνασκαφή μνημονευτέα, γενομέ- 
νη εν τινι οίκοπέδω έ π ί τ ά δ ε τ ο 0 Ί λ ι σ σ ο 0, ώς εκα
τόν βήματα προς δυσμάς τής επί το νεκροταφείο ν άγοόσης 
γέφυρας. Μνημονευτέα δέ ή άνασκαφή αυτή κρ'νεται μά?αστα 
διά τό· εύκολον ήθος τοΰ κυρίου τού οικοπέδου Παναγ. Δημη- 
τρίου., δστις ευρών έν τή σκαφή των Θεμελίων τής οικίας του 
μεγάλην βάθρου πλίνθον εχουσαν επιγραφήν χορηγικήν, των 
καλών μεν τής Ελλάδος χρόνων,δχι δέ πλήρη, ανήγγειλε τού
το αυθόρμητος είς τό τής Εταιρίας Συμβοΰλιον καί Ιπέτρεψεν 
αύτωνάσκάψη ελευθέριος περαιτέρω, ίσως προσευρεθώσι καί 
τά λείποντα τής έπιγραφής καί τι άλλο. Ή σκαφή γενομένη 
ίκανώς διά δύο ημερομισθίων δεν έδειξε τι περιπλέον, έφάνη δε, 
οτι ή τού βάθρου πλίνθος δέν ήτο έκπαλαι εκεί τεθεμελιωμένη, 
άλλα είχεν Ινοικοδομηθή έν τινι κοινω τοίχω, άλλοθέν ποθεν 
έκεϊ καταντήσασα (*). Ό δε Παν. Δημητρίου Ιδωρήσατο την χο
ρηγικήν έπιγραφήν εις τήν Εταιρίαν. Τούτον τον άνδρα, όντα

(*) Οίίτω καί Ιν άλλη οικία, παρακείμενη τή τοΰ Παν. ΔημητρΓον, εΰρέ- 
ίησαν, ώς άρηγήΟημεν ίγ τη περνιινή λογοίosia, πλείονα χορηγικά μνη
μεία, ού κατά χώραν, ,·
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τής μεσαίας καί τι κατωτέρω τάξεως, έπρεπε να μιμηθώσευ 
εν τοϊς τοιοώτοις οι πολύ υψηλότερα εν τή κοινωνία άνα- 
στρεφόμενοι' άλλα πολλοΟ γε χαί δέουσι. Παράδειγμα ό Λ. 
Μελας, 6 προπέρυσι κατασκεπάσας την γραμμήν τοΰ περιβό
λου τής πόλεως, ήν ευρεν έν τή σκαφή των θεμελίων τής οι
κίας του, τής βορειοδυτικώς τού υπουργείου των οικο
νομικών.

Ταδτα είναι τά άνασκαφικά έργα τού έτους. Έδοκίμασε δέ. 
το Συμβούλιου καί επισκευήν τιυα νά κάμτρ, την τοΰ ναοί» 
τής Αθήνας τοΰ επί Σουνίω, ώς τούτο προεδήλου ή περυσινή 
λογοδοσία. Άλλ’ εγένετο μόνον το μάλιστα κατεπεΐγον αυ
τόθι έργου δια τής προθύμου επιστασίας τοΰ έν Λαυρίω πρώην 
οικονομικού εφόρου Ίω. Μοσχονησ ίου, παρακληθέντος επί 
τούτω ώς εταίρου υπό τοΰ Συμβουλίου. Ούτος ύπεστήριξευ 
κτίσματι στερεω εν μέρος τοΰ προς (δορραν στυλοβάτου τοΰ 
ναού, χρήζου τοιαύτης Ιπιμελείας. "Τστερον 8έ κατά μήνα 
Αύγουστον άπήλθον καί τρεις των Συμβούλων επί τό Σούνιον, 
δ Σ. Σωτηρόπουλος, δ Ε. Καστόρχης καί ό άυαγιυώσκων 
ταΰτα, Ιπιβάντες εθνικού» πλοίου κατ’ άδειαν τοΰ ύπουργοδ 
των ναυτικών καί συμπαραλαβόντες καί τον προθύμως προσ- 
ενεγκόυτα την από τής τέχνης συνδρομήν του αρχιτέκτονα 
Κων. Δεινοχράτην. Ουτοι έπέθεώρησαν τό αξιόλογου λείψανου 
τοΰ ναοΰ, ήρεύνησαν την επ’ αυτό κλιμακωτήν προσανάβασιν 
καί τό σωζόμενον μέρος χοϋ ίεροϋ περιβόλου καί έμελέτησαν 
τό όλου επί σκοπώ προσεχούς τίνος άυακαθάρσεως καί άναδεί- 
ξεως έπί τό βελτιον, έν μέρει δέ καί επισκευής τού προς νό
τον επιστυλίου. Εύχαριστήθησαυ δε ίδόντες, ότι άν καί άλ
λως πολύ ήμελημένος είναι ο ναός διά τό μη παραφυλάττειν 
εκεί τινα φύλακα, όμως τά πρός τή κρηπΐδι κατακείμενα άνά^ 
γλυφά του, τά εκ των μετοπών, κατάκεινται ετι πάντα ούτω, 
ώς τά περιέγραψε καί άπηρίθμησε πρό δεκαετηρίδων τριών 
δ Λουδ. Ρόσσρς καί ούδέν αυτών ελειψε. Μετεκόμισαν δέ
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Ot Σύμβουλοι εις ’Αθήνας τούτων μεν ούοέν, εν δε άπωτέροο 
του ναού εύρόντες μέγα έκ λίθου λεύκου άνθεμωτόν άκρο- 
στόλιον, ύποπτεύσαντές πως δτι δύναται νά συληθή εύκο- 
λώτερον των άλλων πέριξ λειψάνων,

Ά γ ο ρ α ι άρχαίων άντικειμένων διαφόρου ύλης καί 
τέχνης προς πλουτισμόν του Μουσείου τής Εταιρίας, του 
Ιν τω Βαρβακείω, έγένοντο και κατά τό έτος τοΰτο, ώς γί
νονται από έτών ήδη, όλιγώτεραι δέ παρ’ άλλοτε, τό μέν, 
διότι όλιγώτερα έν γένει άξια λόγου έκομίσθησαν εις όψιν· 
του Συμβουλίου, τό δε διότι δεν συνεφωνήσαμεν μετά των 
πωλητων, τιμιουλκούντων ύπερμέτρως. Έδαπανήθησαν δέ 
όμως δι’ άγορασθέντα αρχαία δρ. 2284:35. Των άγοραν 
σθέντων μνείας ’ιδιαιτέρας κρίνομεν άξια ευμεγέθη τινά καί 
ίδιόσχημα αγγεία πήλινα, πεποικιλμένα κοσμήμασι τέχνης 
αρχαϊκής, έξορυχθέντα ύπό ιδιωτών έξ ίκανοΰ βάθους έν 
τοΤς γηπέδοις τοΐς καταντικρύ του ορφανοτροφείου Χατζή; 
Κώστα προς νότον. Ταΰτα, πολλαχώς οντα όμοια προς τά 
άρτι μνημονευθέντα τής παρόδου, θέλουσι μετ’ εκείνων νυν 
ηνωμένα οντα παράσχει αφορμήν πληρεστέρων μελετών 
εις τούς αρχαιολόγους καί διευκολύνει αύτούς, ώστε (3ασι- 
μώτερον ή μέχρι του νυν νά όρίσωσι την χρονολογίαν τών 
άξιοπεριέργων τούτων προϊόντων τής κεραμευτικής τέχνης.
■— ’Ανοίγει τό Μουσεΐον τής Εταιρίας διά τε τούς εταίρους 
καί δι’ άπαν τό κοινόν τής πρωτευούσης δίς τής έβδομά- 
δος,δευτέραν καί τετάρτην (*), παρεχομένων καί πασών/ 
τών εύκολιών εις την μελέτην τών έν αύτώ άρχαίων, συμ- 
φώνως προς τά άναγεγραμμένα έν τώ ελευθερίου όργανι- 
τής Εταιρίας. Άλλ’ ολίγοι εκ τών ήμετέρων (λυπούμενοι 
λέγομεν τοΰτο·) φοιτώσιν είς τό ΜουσεΤον καί ουτοι χάριν 
απλής περιέργειας, ούχί δέ χάριν σπουδής, πολύ δέ πλειό-

(*) Τον μέν χειμώνα άτΐο 2—4 ωρ. μ. μ, το 5ε θέρος άπο 3—5,
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περοι ξένοι Ευρωπαίοι, οιτινες καί άντιγράφουσι συχνά καί 
σχεδιάζουσι και άποτυποϋσι.

Δ ω ρ ε α ί ά ρ χ α ί οο ν εις τδ ΜουσεΤον εγενοντό τινες 
και τδ παρδν έτος, ώς καί τα παρελθόντα, παρά διαφόρων εν 
Άθήναις καί άλλαχοΰ κατοικουντων ομογενών, ων τά ονό
ματα θά περιληφθώσιν εις την εκθεσιν ταύτην δταν τυπωθή. 
Άνεγράφοντο δε μετ’ ευγνωμοσύνης καί έν τάΐς δηλώσεσιν, 
ας τδ γραφεΤον της Εταιρίας κατεχώριζεν έκάστοτε εις τάς 
εφημερίδας της πρωτευούσης.

’Εν τη συντάξει τοΰ λεπτομερούς καταλόγου των τής 
Εταιρίας αρχαίων έφθάσαμεν τδ έτος τοΰτο μέχρι τοΰ γε
νικού αριθμού 6862. Πέρυσιν δ αριθμός ήτο 6450 (*). Δέν 
είμεθα δέ είσέτι ενήμεροι, άς μή Σας λανθάνη τοΰτο. Πολ
λά καί εξ αυτών των προ πολλοΰ είτ’ έκ των άνασκαφών 
ειτ' εξ αγοράς καί δωρεών άποκτηθέντων αρχαίων, άφοΰ 
έτυχον τής προχείρου σημειώσεως, περιμενουσιν ακόμη την 
άκριβή έν τώ καταλόγω καταγραφήν, διότι πολλά είναι τά 
έπεισρέοντα καθ’ έκάστην. Σκοπδν δέ ή ακριβής έν τώ κα-

(*) Ημαρτημένο)? είχε τότε τυπωθη άρ. 6550.—Μέχρι δέ τη? σήμερον, 
10 Ιουλίου 1814, ήμερα? οτε έκτυποΰται τό παρόν φόλλον, ό ολσί αριθ
μό? των καταλελεγμένων αρχαίων άνέβη εί? 6920, καί σόγκειται έκ 
των έ-ή? ειδικών αριθμών. Λίθινων 2302, χαλκών 647, σιδηρών 34, 
μολυβδίνων 874, αργυρών 28, χρυσών 66, οστέινων 57, όαλίνων 
127, διαφόρων υλών άναμίκτων 100,‘πήλινων αγγείων 1435, πήλι
νων μορφών 616, πήλινων λύχνων 380, πηλίνων σκευών 184, πήλινων 
τόπων ήτοι μητρών 67, θραυσμάτων πηλίνων 187, πυραμιδοειδών καί 
κωνοειδών πηλίνων 93, φακοειδών καί άρτοειδών πηλίνων 19, λαβών 
αμφορέων ενεπίγραφων 4. Ίστέον δέ, opt αί λαβαΐ αμφορέων ενεπίγραφοι (Ικ 
'Ρόδου, ©άσου, Πάρου, Κνιδου, Κολοφώνο? καί άλλων μεοών) συμποσοΰνται 
νΰν περί τά? 8 χιλιάδα?, εξ ιον μεγα μέρο? ΐξεδόθη υπό A. Dumont έν 
τώ βιβλίω Inscriptions ceramiques de Grfecp, Paris, 1871. Νομίσματα δέ 
ύπάρχουσιν εν τώ Μουσείιρ, άν και είσέτι οχι διατεταγμένα, χρυσά μέν 16, 
τα πλεΐστα 'Ρωμαϊκά και Βυζαντινά, άργυρα δέ καί των έκ τ)ΰ κράμα
τος potin ή billon, ΰπερ τά 500, χαλκά δε υπέρτά? 10 χιλιάδα?»
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ταλόγω καταγραφή κύριον μέν εχει την βεβαίωσίν και ο ή 
και έςασφάλισιν τής κτήσεως, παρέχει δέ καί τινα χρησι
μότητα ε’ις τούς ολίγους εκείνους τούς ιδιαιτέρας μελετάς 
ενίοτε ποιοΰντας έν τή τής Εταιρίας συλλογή, όχι δέ βέβαια 
εις τον πολύν δήμον των φιλάρχαιων. Καί εδώ είναι ο τό
πος να είπωμεν ενα λ,όγον προς τούς άνυπόμονωϊέρου - 
των εταίρων, οιτινες ποΟουσιν δσον τάχος νά ίόωσι καί τυ- 
ποις έκδιδόμενον κατάλογον των τής Εταιρίας άρχαίων,' 
ΐνα τον εχωσι βοήθημα εις την επίσκεψιν τοΰ 'Μουσείου. 
Καλός ό πόθος των, άλλ’ όχι έγκαιρος. ’Άλλας δυσκολίας 
άποσιωπωντες λέγομεν μόνον, ότι πριν ή τά αν - λ ημί ν 
λάβωσι μίαν ώρισμένην θέσιν εν τακτικω Μουσείω, κατά
λογος εύχρηστος διά τούς πολλούς δεν είναι δυνατόν νά 
συνταχθή καί εκδοθή. Τό δέ επί τής όδοΰ Πατησίων κτι
ζόμενου εθνικόν Μουσεΐον, άπό οκτώ ετών άρξάμενον νά οι- 
κοδομήται, ■ ήξεύρετε, είναι άκόμη πολύ μακράν τής καί 
κατά μίαν μόνην πλευράν άποτελειώσεώς του, καί ούδέν 
Οαΰμα, άφοΰ ούδέ τό άπό δώδεκα ετών άρξάμενον μικρό- 
τερον επί τής Άκροπόλεως Μουσεΐον δέν ετελείωσεν. "Ας 
λάβωσι λοιπόν υπομονήν οί άνυπόμονοι. Έί δε καί έμμέ- 
νουσιν είς την ανυπομονησίαν των (όπερ εύχόμεθα), άς προ- 
σπαθήσωσι καί φωνή καί χειρί καί πάση δυνάμει εις συν- 
τέλεσιν Μουσείου.

Ή βιβ λ ι ο θ ή κ η τής Εταιρίας ηύξησε κατά 27 τό
μους καί φυλλάδια τό έτος τούτο, ών τά μεν 13 έδωρήθη- 
σαν αυτή παρ’ αλλογενών, 4 δέ παρ’ ομογενών, 5 δέ ήγορά- 
σθησαν. Πίναξ αυτών θά προσαρτηθή είς την εκθεσιν ταυ την 
όταν τυπωθή.

Τής Ά ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ής Έ φ η μ ε ρ ί δ ο ς τής εκδι- 
δομένης υπό τήν διεύθυνσιν τής Εταιρίας, δαπάνη δέ τής 
Κυβερνήσεως, παρεσκευάσθη 0t’ όλου τοΰ άρχαιολογικοϋ 
έτους εν μόνον φυλλάδιον τό \1°‘ καί είναι υπό τά πιεστή
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ρια, μέλλον εντός ολίγου νά εκδοθή (*). Τό εργον είναι επί
πονον,καί ολίγοι των ήμετέρων εις τοΰτο άσχολοΰνται."Τλη; 
δέ καλλιτεχνική καί έπιγραφική πολλή ανέκδοτος περι
μένει να εκδοθή είς τάς ώρας τάς μελλουσας, όταν πλη~ 
θυνθή έν ήμιν ή γνώσις ή επιστημονική καί ή αίσθησις τοΰ 
καλού καί προσέτι ή φιλοπονία.

Τά εξής ρηθησόμενα άναφέρονταί είς τήν έ π ι θ ε ώ ρ η- 
σ ι ν, άναζήτησιν, συναγωγήν καί επιμέλειαν των κατά τάς 
επαρχίας τοΰ βασιλείου πολλών καί σημαντικών άρχαιο- 
τ ή τ ω ν, έργον όσον ωφέλιμον, τόσον καί δυσχερές, τρίτον 
δέ τοΰτ’ έτος τελούμενον Οπδ τής Εταιρίας, έξ οτου ή Κυ- 
βέρνησις, ώς ήξευρετε, δίδει έπί τούτω εις τήν Εταιρίαν 
έτησίαν συνδρομήν δραχμών τεσσάρων χιλιάδων. "Οπως 
πέρυσι καί προπέρυσι, οΰτω καί φέτος οι κόποι τους οποίους 
άνέλαβεν ή Εταιρία, ήσαν πολλοί καί όχι πάντοτε τελε
σφόροι, άτε διευθυνομένων τών έργων υπό Συμβουλίου έν 
Άθήναις έδρεύοντος καί μή έ'χοντος τήν ισχύν άμεσου διοι
κητικής ένεργείας, προσφεύγοντος δ’ έξ άνάγκης έκάστοτε 
εις τό ύπουργεΤον. 'Όμως δέ ωφέλεια προσεγένετο καί κατόε 
τοΰτο τό έτος είς τάς αρχαιότητας τών έπαρχιών. Τό 
πλεΤστον δέ τών κόπων πάλιν εις τον άπόστολον τής Ε
ταιρίας Παναγ, Σταματάκην ελαχεν, δν έκ τών δυο ημών 
τελευταίων λογοδοσιών καλώς γνωρίζετε. Άν δέ ή βοή
θεια δθεν |εΐ ήτο πλειοτέρα κατά τής νωθρείας τών τοπι
κών αρχών καί Ιτι μάλλον ή κατά τής αύθαδείας τών άνό- 
μως μετερχομένων τήν άρχαιοκαπηλείαν, καί οί τοΰ Συμ
βουλίου καί οι τοΰ αποστόλου κόποι ήθελαν είναι τελεσφο- 
ρώτεροΐ. Άλλ’ άφήσαντες τάς μεμψιμοιρίας, άς είπωμεν τά. 
οπωςόήποτε κατορθωθέντα.

Ειχομεν πέρυσιν έν τή λογοδοσία αναφέρει, ότι ο Στ«-

(*) *Η'ίη ote ταΰτκ έκταποΰνται εξίδΐδη.
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ματάκης μεταβάς εις Λ η λ ο ν, οτε εκεί άνασκαφήν άρχιϋίό- 
λογικήν έπεχείρησεν η ενταύθα Γαλλική σχολή, βοηθός 
τοϋ έργου χρήσιμος έν πολλοις έφάνη, έμεινε δ’ αυτόθι 
χρόνον τινά καί μετά την των Γάλλων άναχώρησιν άνα- 
σκαλεύων καί άναζητών διεσπαρμένα πολλά κατά την επι
φάνειαν τής νήσου αρχαία μνημεία, ενεπίγραφα μάλιστα, & 
καί άντέγραψε καί βεβρεγμένω χάρτη άπετυπωσε, καί τά 
μέν εύκομιστότερα αύτών καί διά τοΰτο εις σύλησιν υπο
κείμενα μετεκόμισεν εις Μ ύ κ ο ν ο ν καί διά πρωτοκόλλου 
παρέδωκεν εις φύλαξιν τω δημάρχω Λωρέντσω Καμπάνη,. 
οντα τον άριθμόν 12Ϊ0, άλλα δέ τινα έτι μικρότερα (έν οις 
καί λαβαί πολλαί αμφορέων ενεπίγραφοι) έκόμισεν εις τό 
ενταύθα Μουσεΐον, περί δέ των λοιπών των επί τής νήσου 
μεινάντων έλήφθη πρόνοιά τις ινα φρουρώνται, συνεργοΰν- 
τος εις τοϋτο καί τοΰ μνημονευθέντος δημάρχου Μύκονού. 
Έξ αυτής δέ τής Μυκόνου μετεκομίσθη ενταύθα μεγάλη 
τις στήλη, σπουδαίαν εχουσα επιγραφήν, άτελέστατα το 
πριν γνωριζομένην. Αΰτη ύστερον άντιγραφεΐσα εδώ έξε- 
δόθη (*).

Μετέβη ύστερον ό Σταματάκης εις Ά τ α λ ά ν τ η ν καί 
Α έ ν δ ρ α V. Άνεζήτησεν εκεί έν τω άρχαίω τής Δένδρας 
φρουρίω καί εδρε καί άντέγραψε καί άπετυπωσεν ούκ όλί- 
γας έπιγραφάς προς μέλλουσαν αυτών δημοσίευσιν.

"Υστερον ήσχολήθη μακρότερον χρόνον έν τω δήμω Τ α- 
ν ά γ ρ α ς τής Βοιωτίας. Έκεΐ ειχον δοθή προ καιροΰ 
παρανόμως πολλαί άδειαι (**) άνασκαφής τάφων επί έθνι-

(*) Έν Αθηναίου τόμω Β'. σεΧ. 235 και έξης.
(**) As δόθείσαι aSuat ηααν καί isos πολλούς άλλους λόγους παράνομοι 

καί δια τό ost δέν έοτέλλοντο ουγχρόνως καί έπιτηρηταί των οκαφών εκ 
μέρους της Κυβέρνήσεως, ώς άπγιτεΐτο. ϊοΰτο δέ δέν ητο δυνατόν νά γένη, 
διότι ποϋ να ευργι τόαους έπιτηρητάς ή Κ,υβέρνηοις η η αρχαιολογική 'Jjp 
ταΐρία j Δι’ ο δή καί δέν έπρεπε να έκίίδωνται άδειά!»
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— so
7ων τε καί ιδιοκτήτων γαιών εις άνΘρώπους επάγγελμα 
έχοντας την τυμβωρυχίαν, άλλα καί πολλοί άλλοι των 
κατοίκων έπεδόθηοαν εις τό άνομον εργον καί κλέβδην έ
σκαπτε πληθύς άνΘρώπων καί έφθειρε μ,νημεΐα πολλά, έκ 
σπουδής τά εύκόμιστα πήλινα ειδώλια ώς τάχιστα καί κά
κιστα νά σύναξη καί μετακόμιση εις την αγοράν των Άθη- 
Οηνών προς πώλησιν. Πάντες γνωρίζετε, πώς ενταύθα διε~ 
θρυλήθησαν προ μηνών τά μ.ετακομιζόμενα λαθραίως καί 
ποία έγίνετο κίνησις προς άπο'κτησιν αυτών παρά ξένων 
μάλιστα, κίνησις, ήτις ούδένα είχε τη αληθείς επιστημο
νικόν ή φιλόκα7^ον χαρακτήρα, άλλ’ ήτο οΐον παραφορά 
τις καί μέθη επί πράγμ,ασι, των οποίων την ευρεσιν συνε- 
σκότιζε καί αυτά ταϋτα πολλάκις ενόθευεν ή άγυρτεια καί 
ή φιλοκέρδεια τών πωλητών, ενώ ή κουφότης καί απειρία 
των άγοραστών συνετέλει τάς ύπερβολικάς φήμας καί την 
σύγχυσιν. Ή Εταιρία λοιπόν ήΟέλησε νά κατάστερη την 
φοράν του κακοΰ καί νά σώση υπέρ τής επιστημονικής γνώ- 
σεως το έξαντλούμενον άΟέσμο^ς Ταναγραϊκδν πεδίον. Ό 
Σταματάκης έκεΐσε άποσταλείς συνέλεξε τάς άναγκαίας 
πληροφορίας περί τών άνδμως ένεργουμένων, καί ταότας 
λαβόν το Συμβουλιον τής Εταιρίας διεπράξατο παρά τής 
Κυβερνήσεως τέλος πάντων την μέχρι εκδδσεως νεωτέρου 
αρχαιολογικοί; νόμου αυστηράν άπαγόρευσιν πάσης παρ’ 
ιδιωτών άνασκαφής διά πράξεως του υπουργικοί Συμβου
λίου, έκδοΟείσης εν μηνί Δεκεμβρίω. Έργον έ'πειτα έ'σχεν 
δ Σταματάκης πολύπονον, νά περισυνάξη τά ναυάγια του 
τής άνομίας χειμώνος, άναζητών έν τοΐς περί την Τάνα- 
γραν τόποις εις πολλών ωρών άπόστασιν πολλά έπιτυμ- 
βια και άλλοΐα μνημεία, άλλα μέν παρά τών τυμβωρύχων 
κακώς διατεΟέντα έν τοΐς συληθεΐσι τάφοις, άλλα δέ άπο- 
κομισθέντα καί κρυβέντα εν οΐκοις ιδιωτών. Έν τούτοις 
ήσαν καί τινα άρχαιο'τατα καί κατά τέχνην ή δίαλεκτικάς
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διαφοράς άξιόλογα. Συνήγαγε λοιπόν ο Σταματάκης έκ&Τ 
άρχαΐα διάφορα, λίθινα προ πάντων, 532 τον άριθμόν, 
άπερ πάντα έν άκριβεΐ καταλέγω κατέγραψε καί έξ αώτων 
συλλογήν σχηματίσας έν χωρίω Σχηματαρίω παρέόωκε διά 
τακτικού πρωτοκο'λλου εις τον δήμαρχον Τανάγρας Νικόλ. 
Παπαϊωάννου. Τούτων τά j/iv 281 κατετέθησαν έν οίκή- 
ματι ένοίκιασθέντι ύπό τής Κυβερνήσεως, τά δέ 251 εις τδ 
τής αυτόθι εκκλησίας τής Παναγίας προαύλιου, περιφρα- 
χθέν πρώτον ως έδει.

Έν τω μεταξύ χρόνω εισήχθησαν καί εις τήν έν Θ ή- 
6 α ι ς ήδη πρέτερον σχηματισθεΐσαν Συλλογήν (*) περί τά 
25 διάφορα άρχαΐα, έπιμελεία τοϋ μέλους τής έν Θήβαις 
αρχαιολογικής έπιτροπής Έπαμιν. Κορομάντζου, δημοτι
κού διδασκάλου έκ των άξιωτάτων παρ’ ήμΐν καί εχοντος 
ειλικρινή αγάπην προς τά προγονικά μνημεία.

Ή δέ του Σταματάκη άκολούθως ενέργεια πολλάς έσχεν 
έν Σχηματαρίω περιπέτειας, καθ’ όσον ένεκα τής αυθαδείας 
των Άθήνηθεν άρχαιοπρατών καί τής ένδόσεως,τών έπιτο- 
πίων άρχών αύτός μεν νά άνασκάψη τάφους τακτικώς, ώς 
παρηγγέλθη, δεν ήδύνατο, ήναγκάζετο δέ, ινα παύση τάς 
των ετι έμφιλοχωρούντων έκεΐ άρχαιοπρατών άνασκαφάς, 
νά καταγγέλλη τούτους εις τάς άρχάς, άνθ’ ού πάλιν ούτοι 
βοηθούμενοι και υπό πολιτικών κομματαρχίσκων κατήγ- 
γελλον αύτόν, ώς βια'ως δήθεν ένεργοΰντα τήν προσωπικήν 
αυτών κράτησιν κ. τ. τ. τά όποια άηδές τή αλήθεια είναι 
ν’ άφηγήταί τις ένταϋθα. Άλλ’ όμως λεκτεον, οτι έν του- 
τοις είναι ετι ό απόστολος ήμών. Υπάρχει δ’ έλπίς τις, ότι 
θά γίνη τέλος πάντων κατ’ αυτάς, γνωσιμαχούντων τών 
αρχόντων, ή παρά τής Εταιρίας διά τοϋ Σταματάκη σκαφή 
τάφων έν Τανάγρα, έξ ής έπιστημονικώτερόν τι των μέχρι

(*) "1$ί Λογοδοσίαν σου 1812, έν οελ, 1ί«
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τούδε πόρισμα έλπίζεται περί του έν αύτοΐς είδους των νε
γρικών κτερισμάτων καί της εποχής είς ήν άνήκουσιν. At 
όωλλαί δμως των τάφων καί άλλων μνημείων ποικίλαι 
έπιγραφαί ήδη καί νυν διά τής ύπδ Σταματάκη γενομένης 
άντιγραφής ύπάρχουσιν ίξησφαλισμέναι τή έπιστήμη καί 
μέλλουσιν,έν καιρώ δημοσιευόμενα!, νά εύχαριστήσωσιν ικα- 
νώς τούς φιλάρχαιους (*).

Άπέστειλε τδ Συμβούλων έκτάκτως καί είς την νήβον 
Σ ϋ ρ ο ν φοιτητήν τινα του Πανεπιστημίου, τον έκ Σύρου 
Κλώνα Στέφανον, δστις είχε κάμει πρότερον εκεί ά τε ιθα
γενής καί κλίσιν εχων είς τά αρχαιολογικά, ζητήσεις τι- 
νάς είς άλλα τε τής νήσου μέρη καί είς τον βορειοδυτικόν 
Ερμον τον καλούμενου Γράμματα καί έζήτησε παρά του 
Συμβουλίου συνδρομήν τινα, ΐνα άπελθων άντιγράψη δσας 
έκει αύτός πρώτος παρετήρησεν επί των βράχων επιγρα
φής. Έποίησε δέ τοΰτο έπιτυχώς καί έπιστρέψας ύπέβαλεν 
είς τδ Συμβούλων αντίγραφα ούκ ολίγα περιέργων τώ δντι 
έπιγραφών έκ των βράχων εκείνων, ας οι ναυτιλλόμενοί 
ποτέ έν παλαιοΤς χρόνοις ένεχάλαπτον, ευχόμενοι παρά των 
θεών εύπλοιαν ή εύχαριστοϋντες, άφοΰ αυτής έτύγχανον, 
οπερ έθος διήρκεσεν αύτόθι καί κατά τούς πρώτους χριστι
ανικούς αιώνας. Προσεχώς θέλουσιν έκδοθή αδται αί έπι- 
γραφαι, ώς καί πασαι αι άλλαι αι έν Έρμουπόλει καί αλ
λαχού σωζόμεναι, ας καί περ έκδεδομένας πρότερον ό αύ- 
τδς νέος εμελέτησεν έπιμελέστερον καί πλήρεστέρας άντέ- 
γραψεν. Έδαπανήθησαν είς τδ έ'ργον τοΰτο δρ. 180.

Άπήθνθον δέ καί δύο μέλη του Συμβουλίου, οί καθηγη- 
ταί Σπυρ. Φιντικλής και Ίω. Παπαδάκης, ίδίφ δαπάνη εις 
την νήσον Θ ή ρ α ν, αίτήσαντος τοΰ εκεί φιλάρχαιου Νι-

(*) Μέρος αυτών, το εν ιίέμ,πτον περίπου, εξεδόδη άρτίως εν τω Άδη* 
να;μ (τόμου ■(', τεόχέι ά. καί 6', |πο οελ» 164 «ως 118).
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ίιολάου Βαρβαρήγου νά άνασκάψη ή Εταιρία και άναδείξη 
οικοδομήν άρχαίαν, ύποφαινομένην εν τινι των κατά την 
Οέσιν Καμάρι αγρών του. Οι είρημένοι καθηγηταί διαμεί- 
ναντες έν τη νήσω περί τάς 15 ημέρας έν μηνί Ίουλίω 
έτέλεσαν τό εργον δσον ένεδέχετο κατ’ εκείνην την ώραν 
του ενιαυτού καί ύπέβαλον έπιστρέψαντες περί τε της άνα- 
σκαφής καί άλλων άλλαχοϋ της νήσου παρατηρήσεων των 
εκθεσιν λεπτομερή, περιέχουσαν καί τινα επιγραφών ανεκ
δότων κείμενα. Ή εκθεσις αυτή προσεχώς θέλει δημοσιευ» 
θή. Έδαπανήθησαν εις την άνασκαφήν δρ. 453:55.

Θά παύσωμεν την λογοδοσίαν άφοΰ είπωμεν ακόμη τέσ- 
σαρά τινα, περίων κρίνομεν πρέπον νά διατελώσιν εν γνώ- 
σει οί εταίροι,

Α'. Τό ζήτημα το περί τής ευκταίας των Δελφών μετοι- 
κεσίας είς άλλον τόπον, χάριν μελλουσών εκεί άνασκαφών, 
διά παροχής δανείου παρά τής Εταιρίας εις την Κυβέρνη* 
σιν προς οιευκόλυνσιν αυτής ταυτης τής μετοικεσίας, τδ 
ζήτημα, 7\έγομεν, τοΰτο έκοιμήθη οι' δλου τοϋ έτους. Ύπο- 
τίθεται δε ότι ot κάτοικοι Δελφών δυστυχώς εμμένουσιν α
κόμη είς τάς όχι εύλογούς αξιώσεις, άς έδηλώσαμεν βρα- 
χέως πέρυσιν ενώπιον σας. 'Υποτίθεται δε τοΰτο, διότι ου- 
δεμία νεωτέρα άνακοίνωσις τής Κυβερνήσεως πρδς τήν 
'Εταιρίαν έγένετο.

Β\ Τά κατά τδ άρχαΤον βαλανείον, τό ο πίσω του άνα- 
κτορικοΰ κήπου, έλαβαν άπροσδοκήτως κακήν τροπήν πρδ 
μηνών τινών καί όχι οποίαν προοιωνίζετο ή σωτήριος υπέρ 
αύτοΰ κατά τδ παρελθόν έτος παρέμβασις τής αστυνομίας, 
διαταχθείσης ύπδ τοϋ υπουργείου. Λόγω μεν ή επί τής άνε- 
γέρσεως τοϋ Ζαππείου μεγάρου τών ’Ολυμπίων επιτροπή 
ύπεσχέθη τή Κυβερνήσει τήν-τοΰ βαλανείου ολοκλήρου δια- 
τήρησιν, άλλα Ιργω μετά τήν θεμελίωσιν τοΰ Ζαππείου 
ήδη πάλιν έν μέρει καταστρέφεται τδ αρχαίον χτίσμα καί
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μέλλει έ'τι πλέον να καταστραφή, πριν ή καν φανερωθ'7} 
δλον κατά τδ άρχικόν του σχέδιον τούτο δέ διότι τδ μέγα- 
ρον των ’Ολυμπίων έΟεμελιώδη παραπολύ πλησίον εις τά 
έρείπια καί έν μέρει έπ’ αυτών τούτων. Τδ Συμβούλιον της 
Εταιρίας επραξε παν τδ eij’ αύτω ΐνα προλάβη την άντι- 
κρυς παρά τδν νόμον καταστροφήν άρχαίου μνημείου, άλ- 
λ’ούδέν ίσχυσε. Τδ τελευταΐόν του έγγραφον περί τούτου 
έστειλεν εις τδ ύπουργεΐον τής παιδείας τή 19 Μαρτίου 
τοΰ έτους τούτου, άφοΰ μετά λύπης είδεν, δτι δύο γραμ- 
μαΐ παχύτατων τοίχων καί μία καλή πλακόστρωσις κατε- 
στράφησαν. "Υστερον δέ καί άλλαι ετι καταστροφαί έπηκο- 
λούθησαν καί ούδεμία άναστολή τοΰ κακοΰ έλπίζεται, ώς 
χωροΰσι τά πράγματα. Τδ λυπηρότατον δέ είναι, δτι ουδέ 
παρηγοριά τις μας μένει· διότι τί Οά ώφελήση ποτέ την 
Ελλάδα, κατηγορουμένην επί βανδαλισμοί, αν έξαιρήται 
τής μομφής έν Συμβούλιον Εταιρίας; Ούδέν.

Γ'. Έπί τοΰ παρελθόντος ύπουργείου τό Συμβούλιον τής 
Εταιρίας ήρωτήθη έπισήμως καί έδωκε τότε γνώμην έγ
γραφον περί των δρων συμβάσεώς τίνος, σκοπόν έχούσης 
άνασκαφήν έν τή αρχαία Όλυμπίιρ ήν ή Γερμανική Κυβέρ- 
νησις ήθέλησε νά επιχείρηση. Έπί δέ τοΰ παρόντος υπουρ
γείου άφοΰ έπί πλέον πραέβησαν αί μεταξύ τοΰ τής Γερ
μανίας πρεσβευτοΰ καί τής ήμετέρας Ιίυβερνήσεως διαπραγ
ματεύσεις, καθ’ ας κςιί νέοι, ώς λέγεται, όροι προήλθον εις 
μέσον, τέλος ύπεγράφη παρ’ άμφοτέρων των μερών ή περί 
τής άνασκαφής ταύτης σύμβασις, καί μέλλει νά ύποβληθή 
εις τήν βουλήν. Εύχεται τό Συμβούλιον νά μή είναι τό κεί
μενον αυτής κατά πάντα όποιον έόημοσιεύθη (ούχί έπισή
μως έ'τι) διά των εφημερίδων· εί δέ μή, δι’ ελλόγου συζη- 
τήσεως έν τή βουλή νά έξευρεθή ό προσήκων τρόπος, πώς 
νά γίνη μέν ή παρά τε ξένων καί έγχωρίων ποθουμένη

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:51 EEST - 54.226.8.97



S3 —._a&i«* —

αυτή άνασκαφή, νά γίνη δέ άνευ ζημίας είς την Ελλάδα 
καί έλευθερίως προς τήν επιστήμην.

Δ'. Άναφέρομεν ευχαρίστως, δτι τή 20 Φεβρουάριου του 
έτους τούτου έδο'θη ύπδ του υπουργείου είς τήν Εταιρίαν 
άτέλεια τής επισήμου αλληλογραφίας της μετά των του 
κράτους άρχών, εξ ου οικονομία τις προσγίνεται είς τα έξοδα 
τοΰ γραφείου μας.

Τοσαΰτα είχε νά είπη τό Συμβούλιον. Ή δέ Συνέλευσις 
άς κρίνη.

Μετά ταϋτα έγένοντο παρά διαφόρων εταίρων τρεις προ
τάσεις, Α'. νά γίνωνται τοΰ λοιπού αι έπετειοι συνελεύσεις 
τον χειμώνα ή τό φΟινόπωρον, ίνα συνέρχωνται είς αύτάς 
πλειότεροι. Β'. νά δαπανώνται έκ τοΰ ταμείου τής Εταιρίας 
χρήματα προς μίσθωσίν τίνος, δστις ν’ άσχολήται άποκλει- 
στικώς είς σύνταξιν άρθρων διά τήν ’Αρχαιολογικήν ’Εφημε
ρίδα, ίνα έκδίδεται αΰτη συχνότερον. Γ'. νά ζητηθή παρά τής 
Κυβερνήσεως άντίγραφον έπίσημον τής τελευταίας περί ’Ο
λυμπίας συμβάσεως, ίνα μελετήση αυτήν τό Συμβούλιον 
τής Εταιρίας καί παρουσιάση είς τήν Συνέλευσιν γνώμην 
περί των όρων της, έφ’ ών νά άποφανθή ή ολομέλεια των 
έταίρων. At δύο πρώται προτάσεις έμειναν νά ληφθοΰν υπό 
σκέψιν προσεχώς· ή τρίτη πρότασις έγένετο παραδεκτή, ως 
επροτάθη.

Μετά ταΰτα παρελθών δ ταμίας κ. Π. Γιαννόπουλος I- 
παρουσίασε τον εξής ισολογισμόν ;οΰ έτους καί άνέπτυξεν- 
αύτόν καί προφορικώς.
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Μετά τοΰτο 6 κ. "Γιαννόπουλος έστρεψε τον λόγον εις τοε 
περί του αρχαίου βαλανείου καί είπε· Ιίύριοι, προ μικρού, 
καταστροφών τον λόγγον της ενώπιον υμών λογοδοσίας 
του Συμβουλίου ό κ. γραμματεύς, έθιξε καί αύΟις της περ'· 
τοΰ άρχαίου βαλανείου ύποθέσεως, έξενεγκών κατά της επι
τροπής των ’Ολυμπίων μομφήν, ήτις περιέχει λανΟάνουσα 
μομφήν έτέραν κατά τής κυβερνήσεως καί κατ’ αΰτοΰ τοΰ 
κ. Κωνστ. Ζάππα. Ή άπαγγελθεΐσα ύμΐν λογοδοσία τ 
Συμβουλίου κατά τοΰτο καί μόνον, ήτοι κατά τήν Ικφραω 
τής ρηθείσης μομφής, καί διά πρώτην καί μοναδικήν φοράν 
είναι κρίσις καί γνώμη τής πλειονότητος αύτοϋ, άλλην κρ.- 
σιν καί γνώμην έχόντων των μελών τής μειονότητες· τό πε
ριστατικού τοΰτο,κύριοι, καί ή θέσις μου έν τή επιτροπή των 

’Ολυμπίων, μέ ύποχρεοΰσι νά διαφωτίσω υμάς περί τών 
οιατρεξάντων, διηγούμενος αυτά δσον οΐόν τε συντομώτερα.

Το επιστημονικόν μέρος τής ύποθέσεως, ήτοι τήν επιστη
μονικήν αξίαν τοΰ περί ου 6 λόγος βαλανείου, παντάπασι 
δεν έννοώ νά τό έξετάσω, παραγνωρίζουν ουτω τήν έν τώ 
Συμ,βουλίω Οέσιν μου καί τον όπρΐον οφείλω σεβασμόν εις 
τάς έπιστημονικάς κρίσεις τών προς τοΰτο αρμοδίων καί ει
δικών άξιοτίμ,ων συναδέλφων μου· διηγούμαι τά συμβάντα 
εξαρχής καί έπικαλοΰμαι τήν ύμετέραν προσοχήν.

Ή έλλην. κυβέρνησις άποδεχθεΐσα τήν περί συστάσειυς 
τών "Ολυμπίων πρότασιν τοΰ αοιδίμου Εύαγγέλη Ζάππα, 
ύπεσχέθη νά δώση αύτή κατάλληλον γήπεδον έν Άθήναις, 
Ιφ’οΰ νά οίκοδομηθή, δαπάναις εκείνου, καί τό κατάλληλον· 
διά τάς "Ολυμπιακάς εκθέσεις μέγαρον. Τοΰτο δεν κατωρ- 
θώΟη πρό τής μεταβολής τοΰ ’Οκτωβρίου· μετ’αυτήν προσ- 
διωρίσΟη ή άλλοτε πλατεία τοΰ Λουδοβίκου καλουμένη, 
άπεδείχΟη όμως μετ’όλίγον, δτι ή πλατεία εκείνη, τό όνομα 
μόνον είχεν- ώς τοιαύτη έν τώ άρχαιοτέρω σχεδίω τής πο-
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λεως, πράγματι δέ άνήκεν ολόκληρος εις τούς αρχαίους 
ίδιοκτήτας αύτής μ.ήπω άποζημιωθέντας.

Κατά το 1865 άπήλθε τοϋ κόσμου τούτου ό ιδρυτής των 
’Ολυμπίων Εύαγγέλης, άφήσας, διά του άρθρου Β. τής δια
θήκης του, εις τον εκτελεστήν αυτής έξάδελφόν του Ιίωνστ. 
Ζάππαν, £ητήν ύποχρέωσιν νά κτίση το μέγαρον των "Ολυμ
πίων μ,ετά τοϋ σταδίου αξιοπρεπές καί εύρύχωρον καί κατά 
τό σχέδιον δπερ ό ίδιος ένέκρινε καί άφησε μεταξύ των έγ
γραφων του, άποστείλας πρότερον άντίγραφον εις την ελλ. 
κυβέρνησιν διά τοϋ κ. 'Ραγκαβή.

Κοινοποιηθείσης τή κυβερνήσει ,τής άποβιώσεως καί τής 
διαθήκης, συνέστη ευθύς διά Β. διατάγματος, οριστική και 
μόνιμος ή έπί των ’Ολυμπίων καί κληροδοτημάτων επι
τροπή, συγκείμενη έκ τής προϋπαρχούσης έπί τής Έθν. βιο
μηχανίας επιτροπής καί άπό πρόσθετα τέσσαρα μέλη τούς 
Κυρίους Χρηστίδην, τον καί αντιπρόεδρον τότε διωρισθέντα, 
,'Ραγκαβήν, 'Ρενιέρην καί Μεταξαν.

Ό εκτελεστής τής διαθήκης, καί έκ καθήκοντος καί έξ 
αισθήματος πατριωτικού, ήρξατο ζητών τον προσδιορισμόν 
τοϋ γηπέδου διά την οικοδομήν· άλλά καί ή επιτροπή των 
Ό7α>μπίων ήρξατο μεριμνώσα περί τούτου* άπό τοϋ 1865" 
μέχρι τοϋ 1869, τρεις θέσεις ή μία μετά τήν άλλην ύπε- 
δειχθησαν ως αί καταλληλότεραι, ήτοι ή ύπεράνω και προς 
άνατολάς τοϋ παναθηναϊκοΰ σταδίευ, ή προς δυσμάς του 
Θησείου καί τής άπό τήν άκρόπολιν κατερχομένης όδοΰ καί 
ή έφ’ ής εγείρεται νϋν τό Ζάππειον.

'Ολόκληρος ή έπιτροπή καί τινες των κατά καιρούς ύ- 
πουργών, μετέβησαν πολλάκις έπιτοπίως εις τάς ρηθείσας 
θέσεις· μετά πολλάς δε συζητήσεις καί κρίσεις, πάντων αί 
γνώμαι συνεφώνησαν υπέρ τής ρηθείσης τελευταίας θέσεως, 
έφ’ ής έ'κειντο πασιφανή έρείπια, προ δεκαπενταετίας δε καί 
άπεκαλυφθη ψηφιδωτή αίθουσα μετά σειρών τοίχων μεγί
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στη, ήτις και καΟαρισδεΐσα τότεάφέδηέν υπα.'θρωπάντηάπρο- 
φύλακτος μέχρι καταστροφής· ταυτης τήςθέσεωςή παραχώ- 
ρησις έπροτάθη υπό της κυβερνήσεως, παμψηφεί δέ καί πα- 
νηγυρικώς έψηφίσθη υπό τής βουλής ό περί ταυτης νόμος 
τής 3 δεκεμβρίου 1869, ούχή περιωρισμένης εις την άπο- 
κλειστικώς τω δημοσίω άνήκουσαν εκτασιν, άλλα περιλαμ- 
βανουσης καί την έξ αδιαιρέτου μετά του Κ. Σκούζε, έπί τω 
£>ητώ δρω ΐνα κτισθή έν αυτή τό μέγαρον των ’Ολυμπίων 
καί τά παραρτήματα αύτοϋ κατά την διαθήκην.

Χωρογραφηθείσης τής έκτάσεως ταυτης, εύρέθησαν δια
σταυρούμενα τεμάχια τής άποκλειστικής κυριότητες τοϋ 
δημοσίου μέ άλλα έξ άδιαιρέτου εις αύτό καί εις τον Κ. 
Σκούζε άνήκοντα, κώλυμα καί τούτο εις την έ'ναρξιν τής 
οικοδομής. Τό υπουργείου των οικονομικών έζήτησε δικα- 
στικώς την διανομήν, άλλ’επειδή αυτή jxsv εβράδυνεν, ό δέ 
έκτελεστής τής διαθήκης έπέμενεν εις τήν ταχυτέραν εκ- 
πλήρωσιν καί τής ούσιωδεστέρας υποχρεώσεώς του αυτής, 
συνήνεσε νά άγοραοθή άπό τον κ. Σκουζέ γήπεδον έκ των 
αδιαιρέτων, παρακείμενον εις ετερον εκ των παραχωρηθέν- 
των εθνικών, προς σχηματισμόν του άπαιτουμένου διά τήν 
οικοδομήν χώρου, καί έπλήρωσε διά πήχεις 1 4,000, δραχ- 
μάς 80,000 περίπου.

Ή επιτροπή τών ’Ολυμπίων, πριν ή όρίση τήν εντός τής 
παραχωρηθείσης αυτή έκτάσεως τοποΟέτησιν τοΰ άνεγερθη- 
σομένου μεγάρου τών ’Ολυμπίων, έ'κρινεν εύλογον νά ά- 
κούση καί τήν γνώμην τής άρχαιολογικής Εταιρίας. Έλαβε 
δέ, διά τοϋ έπί τών Έκκλ. καί τής δημοσίας Έκπαιδεύσεως 
ύπουργείου, γνώμην γραπτήν κατά μάρτιον τοΰ 1872 δτι, 
εάν άπό τής δυτικομεσημβρινής γωνίας τών άνακτόρων, 
άχθή ευθεία γραμμή προς τήν άρκτανατολικήν γωνίαν του 
περιβόλου τοϋ Όλυμπιείου, τό έγερθησόμενον μέγαρον δύ- 
ναται νά τοποθετηθή προς άνατολάς τής γραμμής ταυτης,
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άπέχον όμως άπό του περιβόλου του Όλυμπιειου τουλάχι
στον μέτρα 150. Ή γνώμη αύτη εύρέΟη ευτυχώς πληρου- 
μένη διά της τοποθετήσεως του μεγάρου έν τώ χώρω τα> 
σχηματισθέντι διά της προσθήκης εις τό ΙΟν. γήπεδον και 
28,003 πήχεων έκ των μετά του κ. Σκούζε κοινών, ων τό 
ήμισυ ήγο'ρασεν, ώς έ^ρέθη, 6 κ. Ζάππας· μόλις και του κω
λύματος τούτου άρθέντος, έπελήφθη ή επιτροπή τών πα
ρασκευαστικών τής οικοδομής, δτε, ισοπεδουμένου του εδά
φους καί τών θεμελίων σκαπτόμενων, άνεφάνησαν καθαρώτε- 
ρον τά ερείπια βαλανείου· τότε ήγέρθησαν αί υπέρ τών ερει
πίων τούτων καί κατά τής έπιχειρουμένης οικοδομής έντο
νοι παρατηρήσεις του ύμετέρου συμβουλίου, προκαλέσασαι 
την διακοπήν τών εργασιών διά παρεμβάσεως τής αστυνο
μίας, διότι ο περί άρχαιοτήτων νόμ,ος προστατεύει καί τών 
τοιούτων μεσαιωνικών αρχαίων την διατήρησιν.

Ή επιτροπή εθορυβήθη βεβαίως καί μετά λύπης ύπέβαλεν 
εις την κυβέρνησιν άΤτιπαρατηρήσεις σπουδαίας καί διαμαρ- 
τυρηθεΐσα παρητήθη τής υποθέσεως αυτής, προκαλέσασα τήν 
παρέμβασιν του ίδιου κ. Ζάππα, άφοΰ αυτή δεν είσηκούετο. 
Ό κ. Ζάππας δμως,έπτά δλαετηάπότοΰ 1866 έπιζητών έκ 
παντός τρόπου τήν άνοικοδόμησιν τοϋ μεγάρου τών 'Ολυμ
πίων, καί ύποβληθεις ενεκα τούτου καί εις αγοράν γηπέδου, 
καί άπό προσκόμματος εις πρόσκομμα περιπίπτων, ήγανά- 
κτησε και άπηλπίσθη. Είναι λίαν συγκινητίκαί, κύριοι, αί 
εις τάς περί τούτου έπιστολάς εκφράσεις καί τά δικαιολο
γημένα παράπονα τοΰ πατριώτου Κωνστ. Ζάππα, μή δυνα- 
μένου νά έννοήση τά διατρέχοντα ενταύθα. Ούχ ήττον έπε- 
φόρτισε τον ενταύθα γραμματέα του νά ελθη εις άμεσον συ
νεννόησή με τήν κυβέρνησιν, παρεκάλεσε δε καί τήν επι
τροπήν νά μήν άρνηθή τήν προς αυτόν συνδρομήν της.

Ουτω διακειμένων τών· περί οικοδομής του εθνικού τού
του ιδρύματος, μεταξύ τών προς διόρθωσιν έπελΟουσών εις
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τήν κυβέρνησιν ίόεών έπεκράτησεν ή περί τοποθετήσέως αύ~ 
του εις τον πρώην λαχανόκηπον των ανακτόρων, ή εις τό 
κενόν τό μεταξύ τοϋ κοιμητηρίου τών οιαμαρτυρομένων 
καί τοϋ, ανακτορικού κήπου παρά την Λεωφόρον του πρώην 
Άμαλιείου. Ό τότε πρόεδρος τής κυβερνήσεως κ. Δεληγεώρ- 
γης, δίς μετέοη έπιτοπίως μετά μελών τινων τής επιτροπής, 
πεισθείς έπί τέλους, ότι ούδεμία τών είρημένων Θέσεων εχει 
την άπαιτουμ,ένην χωρητικότητα καί επομένως ότι έθυσιά- 
ζετο τοσαύτης σημασίας διά τον τόπον κατάστημα, τοποθε
τούμενου εις άλλην παρά την έκλελεγμένην και διά τοϋ 
νόμου τοϋ 1869 παρακεχωρημένην θέσιν. Διάφοροι σκέψεις 
έπήλΘον περί τής θεραπείας, έν αίς καί ρητόν έγγραφον τοϋ 
ύπουργείου τών έκκλ. καί τής δημ. έκπαιδεύσεως, ότι δύνα- 
ται νά έγερθή τό μεγαρον εις ήν θέσιν κείται σήμερον τό 
προσωρινόν κατάστημα τής έκΟέσεως. Ώριμωτέρα μετ’όλίγον 
σκέψις επί τών γενομένων υπό τής επιτροπής παραστάσεων, 
συμφώνων προς τήν προηγουμενην γνώμην τοϋ συμβουλίου 
τής ήμετέρας έταιρίας, μετέβαλε καί τήν άπόφασιν ταύτην* 

’Άλλη πάλιν ιδέα, ότι έδύνατο τό νέον κτιριον νά χω- 
ρέση τοποθετούμενου ευθύς μετά τό μεσημ,βρινώτερον όριον 
τοϋ βαλανείου καί προς τήν λεωφόρον Ίλισσοΰ, εμεινεν ι
δέα μόνη, διότι μεταοάντος καί επί τής Οέσεως αυτής τοϋ 
κ. πρωθυπουργού, καί καταμετρήσεως μετά τοΰτο γενομέ- 
νης, εύρέθη καί ή θέσις αυτή λίαν στενοχωρημένη καί έτι 
μάλλον ακατάλληλος διά τό κοίλου αυτής προς πάντα τά 
πέριξ.

Έν τή κορυφουμένη αμηχανία Ινεκα τών παντοίων τού
των προσκομμάτων, άπηυθύνθη εις τήν κυβέρνησιν, έν ονό- 
ματι τοϋ κ. Ζώππα, έντονος παράστασις απαιτούσα τήν έλευ- 
Οέραν χρήσιν τών παρακεχωρημένων διά τοϋ νόμου εθνικών 
γηπέδων προς όν παρέχωρήθησαν σκοπόν καί ιδίως τών παρ’ 
αϋτοϋ άγορασθέντων, ή τήν άποζημίωσιν αύτοΰ διά τό κά-
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παβλη'Οέν τίμημα και τά εως τότε έξοδα τής 'ίσοπεδώσεως 
καί των άνασκαφών, άπεκδυομένου αύτοΰ πάσης ευθύνης 
διά τά περαιτέρω.

’Ενταύθα ειπέ τις των εταίρων. ’Αποζημιώσεις οέν ήθελε 
προτείνει ό χ. Ζάππας,έάν εντεύθεν τω παρίστανον, δει πρό
κειται περί οιατηρήσεως αρχαίου μνημείου.

Ό κ. Γιαννόπουλος· Ένθυμεΐσθε, κύριοι, ότι εις την πε- 
ρισυνήν λογοδοσίαν τοΰ Συμβουλίου σας, ό κ. πρόεδρος αύ
τοΰ καί της συνελεύσ.ως προέταξε λόγον μακρόν υπέρ των 
ερειπίων τοΰ βαλανείου, περατουμενον διά τής ευχής καί 
τής θερμής παρακλήσεως, ινα ό κ. Ζάππας, άφιστάμενος 
τής ιδέας περί τής τοποθετήσεως τοΰ ρ,εγάρου των 'Ολυμ
πίων έκεΤ, προσέλθη, δι’ίδίας προσθέτου δαπάνης, εις τελείαν 
άνακάλυψιν καί διάσωσιν τοΰ αρχαιολογικού τούτου μνη
μείου χάριν τής επιστήμης κτλ. Τό φυλλάδιον, έν ω κατε- 
χωρίσθη ο λόγος τοΰ κ. προέδρου, άπεστάλη υπό τοΰ προε
δρείου καί προς τον κ. Ζάππαν άπ’ ευθείας. 'Οποία ίσχυ- 
ρώτερα καί πειστικώτερα έπιχειρήματα παρά τά τοΰ λόγου 
εκείνου ήδύνατο άλλος να μεταχειρισθή παρά τω κ. Ζάππα; 
Άλλ’ ό κ. Ζάππας φαίνεται έκ των πραγμάτων δτι εις μίαν 
ιδέαν άφιερώθη, αυτήν λατρεύει καί αυτήν κατά χρέος θέλει 
νά φέρη εις πέρας· καί δεν πρέπει νομίζω νά παραξενευώ- 
μεθα διά τοιαύτας όριστικάς πεποιθήσεις· τοιοΰτος δε ων, 
πιστεύιυ ότι είναι λίαν αξιέπαινος, αλλά καί ή επιτροπή των 
’Ολυμπίων, συγκειμένη άπό άνδρας οιαπράττοντας τά δημό
σια καί περί αυτών ενδιαφερομένους, δέν είναι άξία μομφής, 
διότι -προτιμά την αξίαν καί την προς τό έθνος χρησιμότητα 
καί ωφέλειαν έκ τής έν τή θέσει εκείνη, συνεχομένη τω πα- 
ναΟηνα'ίκω σταδίω, τοποθετήσεως ‘τοΰ μεγάρου των "Ολυμ
πιακών εκθέσεων, ή τήν άξίαν καί χρησιμότητα των περί 
ών ό λόγος ερειπίων άλλ’ άς έπανέλθω έκεΤ όπου διεκόπην.

Έν ονόματι λοιπόν τοΰ κ. Ζάππα υπεβλήθη τή κυβερνή-
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σε'!, ώς ειπον, παράστασις άπαιτήσεως αποζημιώσεων xaot 
διαμαρτύρησή συγχρόνως διά τάς συνέπειας των άτελευτή- 
των άναοόλών της παρ’αύτοΰ οφειλομένης εις τό έθνος καί 
παρ’ αύτοΰ παντι σθένει έπισπευδομενης έκπληρώσεως, της 
περί άνεγέρσεως μεγάρου των ’Ολυμπίων ρητής καί οι" αυ
τόν υποχρεωτικής διατάξεως τής διαθήκης.

Εις μίαν των τότε γραφόμενων επιστολών του προς την 
επιτροπήν εγραφεν ο κ. Ζάππας περίπου.τάδε· «Εύχομαι εις 
»τόν Θεόν να μ.ή μου άφαιρεθή 'ή υπομονή μεθ’ ής υποφέρω 
ΐ) τάς άνελπί στους ταύτάς πικρίας, εύχομαι οε νά μή παύση 
»καί ή ζωή μου, ώς ανθρώπου θνητού καί έμοΰ, ινα μ.ή, 
»έργον τοιοΰτον μείνη εις την τύχην του πλέον εν τώ μέλ- 

εολοντι». Φαντασθ ώμεν, κύριοι, ότι έν τή άτελευτήτω πα- 
ρατάσει των τοιού των βραδυτήτων καί άναβολών, επέρχε
ται τό χρεών καί εις τον κ. Ζάππαν άπό ποιον πλέον θά 
έλπισωμεν την άνέγερσιν τοΰ έθνωφελεστάτου μεγάρου των 
’Ολυμπίων μετά τοΰ Σταδίου, ώς ή διαθήκη διατάσσει, αξιο
πρεπούς καί εύρυχώρου ;

'Ρήτέον έν τούτοις καί τοΰτο, ότι ό εργολάβος τής Οε- 
μελιοόσεως καί τοΰ βάθρου τής οικοδομής, προμηθευθείς ύ-, 
λικά, έπί τόπου σωρευθέντα, καί εις την σκάφη ν των 0 εμε- 
λίων προβαίνων, επειδή οιεκόπησαν βιαίως ύπό τής άστυνο- 
μίας αί έργασίαι του, ήγειρεν αγωγήν κατά τοΰ δημοσίου 
περί άποζημιώσεως εξόδων καί κερδών.

Εις τοιαύτην δυσχέρειαν περιελθόντων τών πραγμάτων, 
ή κυβέρνησις συνεσκέφθη μετά τής επιτροπής καί εύρέθη 
τρόπος συμβιβάζων την διατήρησιν τών δαπάναΐς τοΰ κυρίου 
Ζάππα άνακαλυφθέντων ερειπίων τοΰ βαλανείου, μέ την 
τοποθέτησιν τοΰ νέου κτιρίου μεταξύ εκείνων καί τοΰ ανα
κτορικό ΰ κήπου, διά τής βραχύνσεως τών πρός μεσημβρίαν 
καί άρκτον μεγάλων προεκβολών τοΰ σχεδίου αύτοΰ. ίΐϊ 
έξέτασις καί μελέτη τής ιδέας αυτής έπί τοΰ σχεδίου τής
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Τοιχοδομής, παρεδόθη εις αρμοδίους αρχιτέκτονας, οίτινεξ 
ώπεφάνθησαν ότι δ;ά της βραχύνσεις ταυ της ουδόλως παρα
βλάπτονται at βάσεις του από την διαθήκην υποχρεωτικοί» 
σχεδίου, καί ότι κάλλιστα συμβιβάζεται ή κατά 10 —15 Β. 
πήχεις μακράν τής μεγάλης δεξαμενής τοϋ βαλανείου το- 
ποθέτησις του άνεγερθησομένου μεγάρου, καί αΰτη είναι ή 
ΰπόσχεσις τής έπιτροπής, ής ΙμνήσΟη ό γραμματεύς έν τή 
άναγνωσΟείση εκθέσει, καί τήν οποίαν ευρίσκει έν τοΤς έπο- 
μένοις μή τηρηθεΐσιν. Έν τοσούτω συνεπείφ τής ρηθείσης 
άποφάνσεως αρχιτεκτόνων, έξεδόθη ειδικόν περί τής τοπο
θετήσεις του νέου κτιρίου Β. διάταγμα.

Είναι περιττόν νά ειπω, κύριοι, με όποιαν ψυχής εύχα- 
ρίστησιν έχαιρέτισεν ό κ. Ζάππας τήν περί τοϋ διατάγματος 
ειοησιν. Ιίάντες γνωριζομεν τήν έπισημοτάτην καί πανηγυ
ρικήν κατάθεσιν τοϋ θεμελίου λίθου, μεθ’ ήν νέαι εργοδο
σίας συμφωνία: συνωμολογήθησαν καί ή σκαφή των θεμε
λίου προέβη, δτε πάλιν, διότι έν τοΐς χάνδαξι των θεμελίων 
άπηντήθησαν τοίχοι τινες θεμελίων πολύ απ’ άλλήλων ά- 
πεχοντες, άλλ’ έκ τοϋ άρκτικοϋ τοίχου τοϋ βαλανείου άνα- 
χωροϋντες προς άρκτον καί άλλα τινά σποράδην πλακό
στρωτα μικρά καί εις βάθος κεχωσμένα έδάφη, τό προε
δρείου τής ήμετέρας εταιρίας προέβη είς νέας άπαγσρεύσεως 
των οικοδομικών εργασιών αίτησιν προς τό υπουργείου, καί 
επειδή ή κυβέρνησις δεν είσήκουσεν, εκφράζεται ουτον δη
μοσία ή μομφή έξ ής ώρμήθην είς τήν άφήγησιν ταύτην.

Επειδή λοιπόν ούδείς ουδέποτε έγένετο μεγαλείτερος θό
ρυβος υπέρ αρχαίου τίνος ή δσον υπέρ τοϋ μεσαιωνικοϋ τού
του βαλανείου, θεωρώ, κύριοι, άρμοδίαν τήν περίστασιν νά 
έξετάσωμεν τον εθνικόν σκοπόν καί τά όρια τής άποσ·Λλής 
ήν άνέλαβε νά έκπληροΐ ή ημετέρκ αρχαιολογική εταιρία 
κατά τον οργανισμόν αυτής.

Ό περί επιστημονικών συλλογών καί περί αρχαιοτήτων
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νόμος του 1834, εργον σοφόν έκ των επί άντιβασιλείας, έ- 
δεΐτο υπηρετών καί μέσων πλειοτέρων ή όσων έούνατο νά 
εχη εις την οιάθεσίν της ή κυβέρνησι;. Το 183 Γ συνέστη. 
κατά πρώτον ή αρχαιολογική ήχων εταιρία- έκοιμήθη μετ’ 
ολίγον καί άναβιώσασα εξακολουθεί τακτικώς από. του 1858 
την λειτουργίαν αυτής. Έν τώ διαστήματι τούτω πολλάς 
δπερενίκησε δυσκολίας καί προσκόμματα, χάρις ιδίως εις τήν 
μετ’ «ύταπαρνήσεως άφοσίωσιν χρηστών άνδρών έκ των του 
Συμβουλίου, εις τον ζήλον καί τούς άτρύτους κόπους των 
οποίων οφείλεται ή προκοπή των τής εταιρίας, κ; ί εις ούς 
δικαίως άπεβλέψατε εκτοτε μετ’ άκρας επιτυχίας εις τήν εκ
λογήν σας- εννοώ ύϊ τούς επιστήμονας ανορας, οιτινες απο
τελούν τον σταθερόν πυρήνα εις πάσαν τού Συμβουλίου νέαν 
εκλογήν.

Διά των τοιούτων λοιπόν άνδρών ή εταιρία ημών άναζη
τεί τά αρχαία οπού άν ύπάρχωσι, φροντίζει πιρί τής δια·* 
σώσεως αυτών κατηχεί, προτρέπει, νουθετεί, καταγγέλλει, 
καί δ.ι’έντίμου έποπτείας καί διά συνδρομής άγαθών πατριω
τών καί τής κυβερνήσεως,κατορθοΤ άνασκαφάςκαί καταρτίζει 
τήν μεγάλην συλλογήν παντοίων αρχαίων εις μοοσεΐον, οπερ 
είναι αυτό, τό εθνικόν μουσεΐον..' Αλλό περί αρχαιοτήτων νό
μος, ουτινος υπηρέτης είναι καί ή εταιρία, σέβεται την ιδιο
κτησίαν- άφοΰ δέ αι νέαι ΆΟήναι εγείρονται επί τοΟ εδάφους 
των άρχαίων, σπιθαμή γης ίσως δέν υπάρχει υπό τήν ό
ποιαν νά μή κήται καί άρχάιόν τι, διά τούτον όμως τον λό
γον ούοείς άπηγορεύθη νά οίκοοομήση, έστω καί πενιχριο- 
τάτην καλύβην. Μεταξύ μυρίων μνημονεύω προσφάτου γε
γονότος. Όλίγαι είναι ήμέραί, άφ’ ής αιτήσει του Συμβου
λίου, τό ύπουργεΤον των Έκκλ. καί τής Παιδείας, ένετεί- 
λατο καί ήγοράσθη, έν όνόματι τοΰ δημοσίου, ιδιωτικόν γή- 
πεδον προς εξα.κολούΟησιν των κατά τό Δίπυλον ένεργουμέ-
νων άνασκαρών υπό τής ημετερας εταιρίας- αλλ’ ·/Τι κυβέεμ-
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νησις είναι δυνατόν νά έπαρκέση είς πάσας των περιεχουσων* 
άρχαΐα ιδιωτικών ιδιοκτησιών τάς άποζημιώσεις ς

'Ο κ. γραμματεύς έμνηρ.όνευσε προ μικρού δτι ό κ. Λ. 
Μελάς κατεσζέπασε την γραρ.ρ.ήν του αρχαίου περιβόλου 
της πόλεως, ήν εϋρεν έν τη σκάφη των θεμελίων της πρό 
δυο ετών άνεγερΟείσης οικίας του, διότι, καί το,ι τοϋ 
Συμβουλίου ημών επιμένοντος υπέρ της διατηρήσεων των 
©ανέντων αρχαίων δι’ απαγορεύσεων τής οικοδομής, ή κυ- 
βέρνησις δεν εισήκουσε- διότι ώφειλε να αποζημίωση τόν κ. 
Μελάν διά την άξίαν ταυ οικοπέδου του καί των έως τότε 
οικοδομικών δαπανών του.

Καί ό Ζάππας, κύριοι, λέγει, καί λέγει μετ’ επιμονής μά
λιστα, άφοϋ καί διά την έλαχίστην ιδιωτικήν οικοδομήν δεν 
υπάρχει νόμιμον κώλυμα ή άπαγόρευσις ό λόγος δτι κεΐν-
ται αρχαία εκεί, οιατι οι’ εμέ, οστις οεν εγείρω οικίαν ιοιαν, 
άλλ’ εθνικόν οικοδόμημα επί τής ιδιοκτησίας μ ον και επί τής 
προς τούτο παρακεχωρημένης διά νόμου εκτάσεως, παρεμ
βάλλονται τοσαϋτα προσκόρ.ρ.ατα, ούτε τής προτάσεως τής 
επιτροπής, άπαραλλάζτου τή τοΰ κ. Α. Μελά, γινόμενης 
δεκτής ;

Άφοϋ λοιπόν ή ιδιοκτησία είναι σεβαστή, ή δε κυβέρνη
σης δεν δύναται απολύτως νά έπαρζέση εις τήν εξαγοράν 
πάσης τοιαυτης περιεχούσης αρχαία, αι έργασίαΐ τής έται- 
ρίας ημών περιορίζονται κατ’ ανάγκην εντός τοϋ μεταξύ 
των ορίων τούτων χώρου.Έκτος δε τούτων φρονώ, δτι οφεί- 
λομεν νά άναγνωρίσωμεν καί είς τήν κυβέρνησιν ικανότητά
τινα καί δικαίωμά τι, δπερ ή υπέρτατη αυτής Οέσις τή χορη
γεί, ίνα, εντός τοΰ νόμου, κρίνη μόνη αυτή καί προτιμά,
μεταξύ συνκρουομ,ένων έθν. συμφερόντων, τό συμοερώτεοον. 
Τοιαύτην τινά κρίσιν καί προτίμησιν φαίνεται δτι έκαμε, πα- 
ραδεχΟεΤσα όριστικώς τήν τοποΟέτησιν τοϋ Ζαππείου ρ.εγά- 
ρου περίπου είς τήν άπ’ αρχής έκλεχΟεΐσαν δι* αυτό κα~
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ταλληλοτέραν καί προ; τούτο διά νόμου παραχωρη,Οεισαν» 
ύέσιν.

Δ'.’ όλους τους προειρημένου; λόγους, κύριοι, οφείλω νά 
άποκρούσω την έν τη εκθέσει τη άναγνωσΟείση υπό του κ. 
γραμματέως έκφραζομένην μομφήν κατά της επιτροπής των 
’Ολυμπίων, κατά της κυαερνήσεως καί κατ’ αύτοΰ τοΰ. κ. 
Ζάππα.

Τούτων ρηθέντων προέβη ή Συνέλευσις εις εκλογήν τής 
εξελεγκτικής επιτροπής καί έξελέχΟησαν οί κύριοι Ίω. Άγ- 
γελόπουλος, Κ. Πορφυρόπουλος καί Θ. Κορομάντζος, καί 
οΰτω οιελύΟη ή Συνέλευσις περί την μίαν μετά μεσημβρίαν.

Τη δέ 2 Ιουνίου 1872, ήμέργ Κυριακή, ώρεκ 10 πρ. μεσ. 
συνελθόντων αύΟις έν τω Πανεπιστημίω εταίρων 21, πρώτον 
μεν ό εισηγητής τής εξελεγκτικής επιτροπής κ. Κ. Πορφυ
ρόπουλος άνέγνω την εξής έκθεσιν.

Προς τήν ViVi/Jiy Συνίΐιυσυ τ'Ζν εταίρων 
της Άργβίοΐογιχ.-Τίς Εταιρίας.

Οι υπογεγραμμένοι, συγκροτουντες την παρά τής γενι
κής τούτης Συνελεύσεως εκλεγείσαν, κατά τό άρθρου 10 τοΰ 
οργανισμού τής Εταιρίας, εξελεγκτικήν τής χρηματικής 
οιαχειρίσεως τοΰ διοικητικού συμβουλίου κατά τό άίρτι λή- 
ξαν λογιστικόν έτος τής Εταιρίας επιτροπήν, έκτελέσαντες 
την άνατεΟεΤσαν ήμΤν εντολήν, ύποβάλλομεν εις γνώσιν τής 
Συνελεύσεως τά εξής περί των επί τοΰ προκειμένου ενερ
γειών ημών.

ΤιΟέντος τοΰ κ. ταμίου τής Εταιρίας εις τήν διάΟεσιν η
μών έν πρώτοις τά λογιστικά αύτοΰ βιβλία, ήτοι, τά στε-
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Δ ρ αχ. 13278:18· 

3 609 0:42

^■έχη των διπλοτύπων αποδεικτικών της εισπράξεως των 
τακτικών καί εκτάκτων εισοδημάτων της Εταιρίας καί τδ. 
βιβλίον ταμείου, ένω εμφαίνονται μετά λεπτομέρειας ή κα
θολική περιουσία τής Εταιρίας, τά ένιαύσια έσοδα καί at οα- 
πάναι αυτής, άντιπαρεβάλομεν τά βιβλία των διπλοτύπων· 
αποδεικτικών εισπράξεως πρός τάς εν τώ βιβλίω ταμείου έγ- 
γραφάς των εσόδων καί ευρομεν ταυτας ακριβείς καί μετά, 
πάσης τής λογιστικής τάξεως κατατεταγμένας ώςέξής· ήτοι,,

α) Έκ τοΰ περισσεύματος των εσόδων 
κατά την διαχείρισιν τοΰ προπαρελ- 
Οόντος λογιστικού έτους (1872—
1873) .................................................

(3) Έκ τακτικών συνδρομών των εταίρων 
καί χρηματικών προσφορών · · · 

γ) Έκ τής κεκανονισμένης ένιαυσίας 
συνδρομής τοΰ υπουργείου των Εκ
κλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκ-
παιδεύσεως.........................

ο) Έκ τοΰ όφειλομένου παρά τοΰ αΰτοΰ 
υπουργείου υπολοίπου τής συνδρομής 
τού προπαρελΟόντος λογιστ. έτους ■ 

ε)Έξ άπολήψεως προκαταβολής, γεν.ο- 
μένης είς λ/σμόν τοΰ υπουργείου των 
Εκκλησιαστικών, πρός συμπλήρωσιν 
τής χορηγούμενης παρ’ αύτοΰ δαπά
νης είς εκδοσιν τής ’Αρχαιολογικής
Εφημερίδας.......................................

ς-) Έκ χορηγίας τοΰ ίδιου υπουργείου 
διά την εκδοσιν τής 'Αρχαιολογικής 
Έφημερίίος κατά τό είσιόν λογιστι-

Προς μεταφοράν .

40Θ§

2ΘΟΟ

2; 2:3 Ο

2ο641:1 ft
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Έκ μεταφοράς
κδν έτος ............................................

ζ) Έκ μερίσματος 18 μέτοχων της 'Ε
θνικής Τρ'απέζη;, παρ’αύτώ κατατε-
0 ειμένου ............................................

η) Έκ τόκων κατατεθειμένων παρά τώ
ΐδίω 10061 δραχμών........................

6) Έκ τόκων επίσης κατατεθειμένων 
παρά τη αυτή Τραπέζη ομολογιών 
των εθνικών δανείων των 28 καί 6
εκατομμυρίων..................................

t) Έκ της έξαργυρώσεως κληρωΟεισών 
έκ των ομολογιών τούτων 17 τον
αριθμόν · #..................................

Έκ κληροδοτήματος τοΰ αοιδίμου 
αρχιεπισκόπου Πατρών καί Ηλείας 
Κυρίλλου Χαίρω νίοου........................

Έν ολω · ·

Δραχ. 25641:10 
ϊ 727:50

» 407?

* 640

» 17031

s ■ 4760

2 3000

2 55885:60

Ειτα παραοοΟέντων ήμ~ν παρά- τοΰ κ. ταμίου τοΰ τε βι
βλίου των χρηματικών ενταλμάτων, δι’ ών έντέλλεται ή 
πληρωμή τών εξόδων τής εταιρίας έν γένει, καί τών παρα
στατικών καί δικαιολογητικών τών γενομένων δαπανών εγ
γράφων, ένηργήσαμεν την εξέλεγξιν αυτών, έξ ής παρετη- 
ρήσαμεν

"Οτι αι δαπάναι πάσαι ένετάλησαν καί επραγματοποιή- 
Οησαν επί τη βάσει άνεγνωρσμένων άπαιτήσεων· καί

"Οτι αυται φέρονται ακριβώς καί λεπτομερώς κατακεχω- 
ρημέναι έν τώ βιόλίω ταμείου υπό τάς έξης διαιρέσεις· 
α) Δι’ αντιμισθίαν τοΰ προσωπικού τοΰ γρα

φείου, ήτοι τοΰ γραφέως καί τοΰ κλητήρος 
τής εταιρίας, κεκανονισμένην εις δραχ. 70
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κατά μήνα, καί έπαυξηΟεισών άπό 
του έκτου μηνός διά τής προσθήκες 
τοΰ όωδεκαδράχμου επιμισθίου του 
φύλακος τοΰ Μουσείου άπομάχου, ά- 
ποβιώσαντος καί αναπληρωμένου υπό
τοΰ κλητήρος.................................. Δραχ. 924

β) Δι'εξοδα τοΰ γραφείου, οιον, διά γρα
φικήν ύλην, έξοδα έκτυπώσεως, δι- 
κααόματα ταχυδρομικά, κλ. · . · » 951:04

γ) Δι’ άντιμισθίαν τοΰ προσωπικοΰ τοΰ 
Μουσείου, ήτοι, τοΰ επί τρεΐς ρ.ήνας 

ύπηρετήσαντος φύλακος άπομάχου, ά- 
ποβιώσαντος ....................................... )> 30

δ) Δι’ έξοδα Μουσείου, οιον δι’ υλικόν έν ♦
γένει,βιβλία, μεταφοράν άρχαίωνκαί. 
συγκόλλησιν αυτών, κλπ. .... >7 298:2:5

ε) Δι’ άνασκαφάς προς άποκάλυψιν άρ- 
χαιοτήτων έν ΆΟήναις καί άλλαχοΰ » 18828:27

ςή Δι’ άγοράν άρχαίων εις πλουτισμόν 
τοΰ δίουσείου ........ 3 2284:315

ζ) Δι' έξοδα έπιΟεο^ρήσεους άρχαιοτήτων 
έν ταΤς έπαρχίαις καί διασώσεως 
αυτών ................................................ » 4104:23

η) Δι’ άγοράν ύλικοΰ, οιον, τυπογράφο-
κοΰ χάρτου, χρησίμου προς εκδοσιν 
τής’Αρχαιολογικής Έφημερίδος · · £»·*?■·υα.

θ) Διά γενομένην εις λ/σμόν καί βάρος 
τοΰ δημοσίου προκαταβολήν προς ρ.ι- 
σΟοοότησιν αρχαίο φυλάκων καί αγο
ράν γηπέδου έν ΆΟήναις, Ιν ώ ένερ-

Πρδς μεταφοράν - » 27491: ί 6
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Έκ μεταφοράς · Δραχ.
γηΟήσονται άνασκαφαί ..... »

tj Διά την άγοράν 4 μετοχών της Εθνι
κής Τραπέζης μετά του δεδουλευμέ
νου· μερίσματος αυτών.......... »

καί ια) Διά την πληρωμήν ποσοστών 
προς τον κλητήρα επί τής εισπρά-
ξεως συνδρομών.................... »

»

Τέλος εγένετο ήμΤν ή παράδοσις τής περιουσία; 
ρίας, συνισταμένης ώς. εξής· ήτοι* 

α) Έκ τών τίτλων 12 μετοχών τής Ε
θνικής Τραπέζης, ων μία μέν άγορα- 
σΟεΐσα εκ -ϊ^ΰ κ?.ηρο3οτήμάτος τοΰ 
αοιδίμου άρχ'.επισκόπου Κυρίλ. Χαι- 
ρωνίδου, αί δ’ Ιτεραι· άγορασΟεΤσαι έκ 
τοϋ αντιτίμου πληρωΟεισών ομολο
γιών εθνικών δανείων έκ τών μεταβι- 
βασθεισών παρά τής Επιτροπής τών 
Φιλάρχαιων, εκπροσωπουσών ... »

J3) Έκ τοϋ τίτλου εντόκου παρά τη αυτή
Τραπέζη καταΟέσεως........................ »

γ) Έκ τών τίτλων 690 ομολογιών τών 
εθνικών δανείων, οίαι 604 του δα
νείου τών .28,000,030 φράγκων ά- 
ποφερουσών τόκον 9 ° Jo, ών 600 
μ.έν μεταβιβασθεΐσαι παρά τής Επι
τροπής τών Φιλάρχαιων, 4 δ" έκ τής 
δωρεάς του Βαλιέρου, 66 του αύτοϋ 
δανείου άποφερουσών τόκον 8 0/q,

27491:16
2331:20

12397:63

113
4233 :01 

; τήςΈταΐ-

36000 

1 0031

Προς μεταφοράν * Δραχ. 4606 I
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Έκ μεταφοράς · ■ 
«γορασθεισών οέ των μεν 23 έκ τοΟ· 
τιμήματος τής δωρηΟείσης τή Εται
ρία παρά των Ίωνιδών οικίας εν 
Κηφισσίφ, οί 2ε 41 εκ χρημάτων τής 
'Εταιρίας, καί 20 τού δανείου των 
6,000,000, έξ ων 1:7 προέρχονται 
έκ δωρεάς τοΰ I. Κουμαναύδη, έκπρο- 
σωπουσών δ' άπατων των ομολογιών 
τούτων χρηματικήν αξίαν .... 

δ) Έκ τής αξίας γηπέδου τής Εταιρίας
εν Άδήναις............................. .... .

καί ε)Έκ μετρητών χρημάτων προερχο- 
μένων έκ τού περισσεύματος των έσο- 
δοον απέναντι των εξόδων τής άρτι 
ληξάσής διαχειρίσεως, έξ ων χρη
μάτων, τινά εκπροσωπούνται από α
ποδείξεις γενομένας προς τον επί των. 
άνασκαφών υπάλληλον τής Εταιρίας 
κατά τό έπιόν άρχαι,ολογικον έτος . 

Τδ δλον τής περιουσίας, τής 'Εταιρίας..

Δραχ. 4G0G1

» 189600 

» 1 1000

*

» 13350: ’.9

» 250011:39

Έκ των σημειωΟεισών ανωτέρω δαπανών τής Εταιρίας 
δεν είσί πάσαι. πραγματικαί, διότι έξ αυτών αί 2531 καί 
2j|oo, προκαταβληΟεΤσαι διά λ σμον καί εις βάρος του δη- 
μοσίου, Οέλουσιν έπιστραφή τή Εταιρία όσον οΰπω. "ΟΟεν 
εκπιπτομενού τού ποσού τούτου εκ τού προσημειωθέντος 
ποσού των δαπανών, έλαττούνται αύται

εις · . - - ........................ · Δραχ. 40003:84
Άοαιρουμένης οέ τής ποσότητας ταύ- 

της των δαπανών έκ τής ποσότητος 
των εισοδημάτων τής ληξάσης δια-
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558S3:G0y ziρήσεως, άνερχομένης εις .... Λραχ. 
έν αίς καί το έκ τής προπαρελθούσης 
διαχειρισεως (1872 —1873) περίσ
σευμα έκ δραχ. 13,278 καί ι8|γ, κα- 
ταλείπεται περίσσευμα, μ,ετενεκτέον 
εις τά έσοδα τής άρξαμένης διαχει- 

ρίσεως έκ............................................ » 15881:70

Οΰτω δ'ή πραγματική περιουσία τής Εταιρίας, κατά την 
λήξιν τής παρελθούσης διαχειρίσεως, συνέκειτο έκ δραχ. 
262,542 καί’7β|-ί, εις άς συμπεριλαμβάνετο ή γενομένη 
προκαταβολή των Οραχ. 2531 καί 20/0ϋ, έπιστραφησομένη, 
ώς ειρηται, παρά τοϋ δημοσίου.

ΆντιπαρατιΟεμένων των εσόδων τής διαχειρίσεως τοϋ 
αρχαιολογικού **έτους 1872— 1873,
άνελθόντων εις.......................................Δραχ. 53706:34·
έν αίς καί τό έκ δραχ. 9,084 καί 2ί/θθ 
περίσσευμα τής χρήσεως 1871—1872, 
καί τδ έκ δρ, 1,023 καί 5 jco κεφαλαίου 
τής έκ τής αυτής χρήσεως παρακαταθέ- 
σεως τής ’Αρχαιολογικής Έφημεριδος, 
προς τά έσοδα τής άρτι ληξάσης διάχει- 
ρίσεως 1873—1874, άνερχο'μενα μετά 
τοϋ έκ δραχ. 1 3,278 καί Ί8| ,ft περισσεύ
ματος τής χρήσεως 1872 —1873, καί 
τής άπολήψεως τής έκ δραχ. 272 καί 
50|00 προκαταβολής εις ,λ]σμόν τοϋ δη
μοσίου κατά τό προηγούμενου έτος εις

Προκύπτει διαφορά επιπλέον κατά τό
άρτι λήξαν έτος.......................................

ΆντιπαρατιΟεμένων επίσης των έκ . 
πραγματικών δαπανών τής χρήσεως

β 55885:60

s 217 9:26 
» 4015ο:66
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1 871 —1872, έν αίςοέν συμπεριλαμβά- 
■νεταί ή άποληπτέα άπο το'Ο δημοσία» 
προκαταβολή έκ δραχ. 272 καί Β0|00

πραγματικά έξοδα τής χρήσεως 1872—* 
1 87 3, εις ά οέν συμπεριλαμβάνονται επί
σης αί προκαταβληθεΤσαι καί άπολη-

Δραχ. 40003,· 90

πτέαι άπο του δημοσίου δραχ, 2,531 
καί 20| 0 προκύπτει διαφορά έπί ελατ- 
τον των δαπανών του λήξαντος αρχαίο-
λογικού έτους εκ 3 151:76

Παραβαλλόμενου δε του έκ .... 
περισσεύματος τήςχρήσεωςϊοΰ 1872 —

3 13550:68

18/3, εις δ συμπεριλαμβάνεται καί τδ 
έκ δραχ. 272 &'0|η0 προκαταβληΟέν καί 
άποληπτέον άπδ του δημοσίου ποσδν

•

προς τδ έκ.................................. .... ·
περίσσευμα τής άρτι ληξάσης χρήσεως, 
εις δ συμπεριλαμβάνεται επίσης καί ή 
άποληπτέα άπδ του δημοσίου έκ δραχ.

a 15881:70

2,531 καί 2°]00 προκαταβολή, προκύ-
πτεί πλεόνασμα τής χρήσεως ταύτης έκ 3 2331:11

Παρατιθέμενης τέλος τής ολικής άξίας τής έν γένει πε
ριουσίας τής Εταιρίας κατά τήν λήξιν του αρχαιολογικού 
έτους 1872—1373 συνισταμένης εις . Δραχ. 252971:68 
έν αίς συμπεριλαμβάνεται καί ή έκ δρ.
272 καί ^°j10 άποληπτέα άπδ του δη
μοσίου προκαταβολή, προς τήν αξίαν 
τής περιουσίας αυτής κατά τήν λήξιν 
τής χρήσεως 1873—1874, συνισταμέ-

262542:79
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έν α·ίς περιλαμβάνεται καί ή άποληπτέα 
επί τοϋ δημοσίου προκαταβολή των ορ.
2,531 καί 2'’/0 , προκύπτει αύξησις τής

περιουσίας κατά το άρτι λήξαν έτος έκ Δραχ. 95/1:11

Έκ των προεκτεΟέντων παρατηρεί' ή Συνέλευσις, δτι τά 
κεφάλαια τής Εταιρίας επαυξάνονται διά τε τής αύξήσεως 
των τακτικών συνδρομών, διά δωρεών καί κληροδοτημάτων, 
καί διά τής τοκοφόρου διαΟέσεως αυτών, καί δτι αί δαπά
να! αότής έλαττουνται κατά τι των δαπανών τής προηγού
μενης χρήσεως, μή συμβαοίσασαι προς τήν αύξησιν των 
έσόδων.

Τά εξαγόμενα ταϋτα καί ρ-ο'να δεικνύουσιν δτι καί κατά 
το ήδη λήξαν άρχαιολογικόν έ'τος τό διοικητικόν συμβού- 
λιον διεχειρίσθη τά τής Εταιρίας μετά μεγάλης συνέσεως, 
δραστηριο'τητος καί ευσυνειδησίας, ερ’ ω καί οφείλεται, νο- 
ίμίζομεν, αύτω δ δίκαιος τής συνελεύσεως έπαινος.

Έν Άθήναις, τήν 31 Μάίου 1874.

Ή εζ'Λίγχτιχη επιτροπή 

Θ. Κ0Ρ0ΜΑΝΤΖ02.

I. ΛΓΓΕΆΟΠΟΪΛΟΣ.

It. ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ.

Μετά ταΰτα άπεφασίσΟη νά συγκαλέση τό Προεδρείου 
έκτακτον Συνέλευσιν τάν προσεχή Σεπτέμβριον, ΐνα συζη- 
τηΟή ή μετάθεσις του χρόνου* των επετείων Συνελεύσεων ή 
προταΟείσα προ μιας έβδομάοος.

Ειτα υπεβλήθη εις τούς εταίρους τδ έν τω μεταξύ στα- 
λεν εις τδ Προεδρεΐον σχέδιον συμβάσεως περί των έν Όλ-υμ
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πια άνασκαίρών καί μετά πολλά περί τούτου ρηΟέντα άίίε- 
■φασίσθη νά συζητηθή τοϋτο έν τη του Σεπτεμβρίου Συνε- 
λεύσει, τήν οποίαν δύναται το Συμβούλιου καί πρότερον νά 
συγκαλέση, άν προΐδη ότι αί έργασίαί τής Βουλής θ’ αρχί
σουν ένωρίτερα,- δτε δύναται καί νά οημοσιευθή διά του τύ
που το σχέοιον, άν δεν ύπάρχη τι κώλυμα, ινα μελετήσω- 
σιν αυτό κάλλιον οί Εταίροι.

Έτϊ κατά πρότασίν ένδς των εταίρων, άπεφασίσΟη νά 
συζητηθή έν τή προσέχει Συνελεύσει καί τούτο* άν είναι, κα
λόν νά προστεθώσιν εις τό Συμβούλιου καί δύο άλλα μέλη 
προς τοΐς εννέα καί δ,τι άλλο ήθελε φανή άναγκαΤον.

Μετά ταΰτα διά δύο ψηφοφοριών έξελέχΟη το νέον Συμ
βούλιου ώς έξης·

Πρόεδρος ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ διά ψήφων 20 
Αντιπρόεδρος ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΙΝΤΙΚΑΗΣ » » 15
Ταμίας Π. ΕΜ. Γί ΑΝΊΝΌΠΟΥΛΟΣ ο » 20
Γραμματεύς ΣΤΕΦ. Λ. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΙΙΣ » » 20

Μέλη δέ τού Συμβουλίου

ΙΩ. Γ. ΠΑΠΑ ΑΛΚΗΣ ? } 20
ΕΥΘ. ΚΑΣΤΟΡΧΗΣ * s 19
ΛΥΣ. ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥΣ » » 15
Π. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔ1ΙΣ » » 15
Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ » a 12

Τούτων γενομένων ή Συνέλευσις διελύΟη περί ώραν 1 μ. μ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:51 EEST - 54.226.8.97



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΛΤΑ1ΪΑΛΟΝΤΩΝ ΙΥΝΛΡΟΜΗΝ 

ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

καί καθυστερούσαν συνδρομήν κατέβαλαν η τήν τοΰ προσεχούς έτους).

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.
Τό-’Εθνικόν Πανεπιστήραον...................................Δρ. 1000
’Αναγνωστάζης Άνδρ........................................... » 15
Άνδρόπουλος Σταύρος.......................................... » 15
Άντωνιάδης A. I...................................................... » 15
Άντωνιάδης Γ. Ε........................................ · a 15
Άρεταΐος Θ.......................................................... a 15
Βενιζέλος Μϊλτ...................................................... a 15
Βερενίκης Άθ..............................................  s 15
Βουκύδης Θ................................................................ a 15
Γεράκης Γ. Άθ.........................................   » 15
Γιαννο'πουλος Π. Έριρι............................................ „a 15
Gossrau Wilh.............................................. » 20
Δαρ,αλας Ν. .......................................................... a 15
Δαριαοκηνός Νικ...................................................... » 15
Δηρ,ητριάδης Άθ........................................................ » 15
Δόσιος Άρις·. Κ..................................................... a 15
Δραγούρ,η Έλ. ..................................................... a 15
Δραγούρ,ης Μ............................................................ » 50
Δραγούρ,ης Στέφ....................................................... » 15
Αροσης Λέων.......................................................  » 15
Εύστρατιάδης Π........................................................ » 15
Finlay G...................................................... a 25
Ζαχαρίου Διον. Προζ............................................ a 15
Θεοδωρίδης Άλ.......................................................... a 15
Θεολόγος Παντ. ....................................................  a 15
ίΐασεριίδης Περ. ..................................................... » 15

5
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Ίωαννίδης Γρηγ, αρχιμανδρίτες..........................Δρ. la
Ίωάννου Φίλιππος............................................... » 30
ΚαλαποΟάκης Μ. Δ,.....................................  » la
Καλλιγας Π...........................................    » 15
Καραμ,άνος Μιχ. .......... . » 1
Καστόρχης Ε................................... » 1
Καφταντζο'γλους Λ. ........................................... » 15
Κοκίδης Δ............................................................... ν 15
Κολιάτσος Σωκρ, άρχιμανδρ. ....... » 15
Κσμνος Σπ. .............................................................. » 15
Κοντογόνης Κ. .................................................... » 15
Κοντόδταυλος Άλ. Άλ........................................... » 15
Κορέσιος Ν.....................................................  » 15
Κορομάντζος βεμ...................................................... » 25
Κορομηλας Δημ. Α. ........................................... » 15
Κουμανούδης Στέφ. A............................................. » 15
Κυριάκος Ίω..............................................................  » 15
Κωνσταντίνου Γεώργιος ........ » 15
Κωστης Κ. Ν..........................................................  » 15
Λαζαρίδης Θεμ.......................................................... » 15
Λάκων Β. .............................................................. » 15
Λάμπρος Π.............................................................. » 15
Λασκαρίδης Λάσκ'. .......... » 15
Liiders Ο.............................................· · · » 28
Μάμουκας Άνδρ. ...................... '····· » 15
Μαυρογιάννης Γεράσ.................................. .... · » 22:30
Μαυροκορδάτος Ν. A................................................ » 20
Μελας Λ. ......................................................  » 15
Μεναρτζης Ίω. .................................................... » 15
Merlin Κ. L..............................................   » 25
Μέσσηνεζης Ίω...........................................  » 15
Μιστριώτης ..................................................  » 15
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Μυλωνάς Ιί. · . · ΔΡ· is
Νάκης Ν. Β. . . . » 15
Νέγρης Ν.· .... t · · i » * » 15
Νικήτας Ίω. · . · * · · . » • ο a 15
Νικόδημος Κ. · · . a 15
Νι’κ ο λα'ίοης Γ. · . · ·*■·■· » 15
Οικονόμος Σοφ. Κ. · » 15

a 16
a 15

Παπαδημητρακοπουλος Θεόο.. » 20
ΓΙαπαρρηγόπουλος Κωνστ. · » » 15
ΙΤαπα^ρηγόπουλος 11. ····■·; - a 15

a BO
Παυλίδης Π. . . . » 15
Παχύς Γ...................... a 15
Περβάνογλους Ίω. · )) 15
Ι1ορ93ρόπουλος Κ. . * t · « • * » 15
Πρετεντέρης Χαρ. Τ. a 15
Προκόπιος Άθη;νών καί Πρόεδρος' [ερας Συνόδου » 15
Τενιέρης Μ. » · · » 16

a 112
a- 15
a 15
a 15
» 15

Schmidt ΙιιΙ. . . · » 15
Σεμιτέλος Δημ. X. . • · « < » 15

a 15
» 15
» · 75
» 50

Σχινας Β. .... a 15
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Σωτηρόπουλος Σ................................................. Δρ. 15
Ταμπαζόπουλος Τρ.......................................... a 15
Τάξης Ίω............................................................ » 15
Τουφεξής 2πυρ. ................................................... » 15
Φιλαοε'λφευς X. Ν.................................. . j 15
Φιλιππίδης Γ..................................  » 15
Φίλωνος Φίλ. I. · · · ...................................... » 15
Φιντικλής Σπ........................................................ » 15
Φυτάλης Γ.............................   » 15
Χατζόπουλος Ν..................................................... » 15
Χρηστίδης Δημ....................................................... » 15
Wilberg Κ. · · · .................................. » 15
Ziller Ε. .....................................  » 15
ΕίσεπράχΟη καί τδ μέρισμα μιας μετοχής τής 

ΈΘν. Τραπέζης δωρηΟείσης ποτέ υπό τοϋ 
μακαρίτου Γιαννάκη Χατζή Πέτρου ... »

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ.
Ό δήμος Πειραιέων............................. » 50
Ζωγράφος Άθ. ......................................  » 25
Μουτζόπουλος Δημ.............................. » 15
Μουτζόπουλος Τρύφ. ......... » 15
,Τ άλλης Λουκάς.................................. » 15

ΕΝ ΘΗΒΑΙΣ.
Κορομάντζος Έπαμ..................................· 5) 15

ΕΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗ.ι
Καναζάς Πάτροκλος............................. 2 15

ΕΝ ΣΥΡΩ.ι
Ό δήμος Έρμουπολιτών  .......................... » 200
Βαφιαοάκης Δημ......................................... » 15

ΕΝ ΜΥΚΟΝΩ.
Ιίαμπάνης Λωρ................................................ ...... « 20

ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ.
Μάρκος Χατζή Ίωάννου ........ .» 15
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ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩ.
"Έλληνας Διον................................................. Δρ. 15
Μαρκόπουλος Διον. αρχιμανδρίτης . · · . ' a 15 

ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ.

Κύριλλος Χαιρωνίδης αρχιεπίσκοπος .... » 75
,Ό αυτός κατέλιπε καί κληροδότημα .... a 3000

etv τ«τ Έ&αΊΓΕΡίκ,ηι.

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ.
Κέπετζης Σταύρος................................................... » 15

ΕΝ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ.
'Ο Δρυϊνουπόλεως Ματθαίος ...... a 15

ΕΝ ΒΩΛΟ.
Γυαλόπουλος Δ...................................................... » 15

ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.ι
Κ. Γ. Οικονόμου............................ a 15

ΕΝ ΓΑΛΑΖΙΟ.
Όδυσ. και Μενέλαος Νεγρεπόντε.................... » 200

ΕΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΙ.
Δεστούνης Γ. (*)................................................ a 1!Μ5
Τωαννίοης Άθ. ................................................. » 19:15
Καράλης Σ...............................   » 38:30

ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ*
Σίνας Σίμ. ................................................ - · · » 100

ΕΝ ΓΡ ΑΤΣ.
Περβάνογλους Π.................................................. » 15

ΕΝ ΜΑΣΣΑΛΙΑ.»·

Καραμάνος Φωκ. Γ............................................ a 15

Λεοτβΰνης ίρ. 20 κ«ί ό κ. Γ. Συ,αβονλίίης ίρ. 30.
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ΕΚ ΜΑΓΚΕΣΤΡΙΑ*

Αγέλαστος Στέφ. · . • • ·■ · • » 28:70
Άδαμίδης Εεν.................. )) 28:70
Άθανασόποαλας A. Κ. · )) 2S:70
Άχεσταρίδης Πέτρος . 55 28:70
Άχρατόπ υλος Σ~υρ. · • # * % » 15: 7
Άλεξ^άδης Ν. . . . )) 15: 7
’Αλεξανορωφ Άλ. . )) 28:7 0
Βερσης Σπυρ. » 57:10
Γεωργιάδης Άπαστ. . » 15: 7
Δ. X. Δημητρέου· . » 15: 7
Ζαχαρόπο'ολος Διόν. .. » 28:70
Ζυγομαλας Ιω. * .. » 28:70
Ίωαννίδής Άθ. . . )) 28:70
Ίωαννίοης Κ. . a 2^:70
Καλλίνικος X. . » 15: 7
Κεφαλίδης Ίω. a 2Ί70
Μαχχας Δ. Γ. . a 28:70
Μαλάμας Ν. ... » 23:70
Μαυρογορδάτος Ίω. a 28:70
Μιχαηλίοης Κ. . . • » 28:70
Μωρός Βασ. άρχιμανδρ. )) 15: 7
Πάλλης ’Αλ. . . . a 2Q:70
Παντα ζίδης. » 28:70
Σαγρχντής Ίω. )) 23:70
Σαλ τα τέρας Δημ. . a 28:70
Σχαραμαγχας Κ. 28:70
Σχυλίτζης Δ. » 28:70
Σχυλίτζης Στέφ. 9 » 28:70
Ταμβάχος Κωνς-. . )) 28:70
Ό Σύλλογος 'Ερμης . » 114:80
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ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ,» λ
Κοσονης Μιχ..............................................................Δρ. 15

ΕΝ ΚΑΛΚΟΪΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ.
Άργέντης A. A.......................................................... Δρ. U5
Άργέντης IT. A.......................................................... » 58
Βαλέττας Ν. I............................................................. » 58
Βλαστός A. A.............................................................. » 29
Βλαστός Θεοδ. Λ.......................................................... 1 £5
Βλαστός Θ. Π..............................................................  58
Γεωργιάδης Γ, A........................................................ a 29
Δημητριάοης Κ. Ε.......................................................a 29
Λαμπρινούδης Άλέξ....................................................  29
Λαμπρινούοης Κ...........................................................  29
Μασσαούτης I.............................................. · . » 29
Μή/ας A........................................................................  29
Μινέττας I. Ε............................................................... » 29
Μαυρογιάννης Ζ.......................................................... a 29
Μαυρογορδάτος Σ. Ν...................................................a 29
Νεγρεπο'ντης Γεώργ. A........................................... a 29
Νεγρεπόντης I. A..................................................* a 58
Παπασπυρόπουλος Δαμασκηνός άρχιμαν'ρ. . a 29
Taul G. C. . . . ·..........................................» 58
Πετροκο'κκινος Στέ®. Ε............................................» 58
'Ράλλης Ι.Α................................................................ a 58
Τάλλης Π. I................................................................a 58
'Ρίζος Γεώργ. A.......................................................... » 58
Ταμπάκης Χαράλ.  ..........................................» 29
Φραγχίδης Δ............................................................................ 29
Χρύσανθος Ζ. Δ............................................................ » 29
ψύχας Σταμ. I............................................................ » 58

Ευθύς μετά την κλεΐσιν των λογαριασμών του έτους ε- 
π;εμψαν„οί έ> Αιβερπόλ.ει τη; ’Αγγλίας επίτροποι της Έται-
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ρίας χ. χ. Κ. Μ. 'Ράλλης, Ν. Κ. Μάξιμος και Δ. Θ. 'Ράλ- 
λης λίρας τεσσαράκοντα οκτώ, συνδρομάς των αυτόθι ομο
γενών, ών τά ονόματα σημειωθήσονται εν τή τοϋ προσεχούς 
έτους λογοδοσία.

Δωρηται βιβλίων και τά βιβλία αυτά.

Ή έν Πετρουπόλει Commission Imperiale archeologi- 
que τήν B,v διανομήν των Antiquites do la Scythie, 
1873, avec atlas in folio.

Ή έν Κοπεγχάγη Εταιρία των άρχαιολόγων τής ’Άρ
κτου, τά έαυτής Memoires, nouvclle Serie, 1872. Έτι δέ 
Tillaeg etc. Aargang 1872, καί τά εξής τρία· The 
ancient vessel found in the parish of tune Norway. 
Iiristiania, 1872, καί Selje Iilosterlewinger. Kristia- 
nia 1868,χαί Recherches sur la chronologie egyptien- 
ne par 3. Lieblein. Christiania, 1873.

To Πανεπιστήμιου Κιλίας Schriften der Universitat 
zu Kiel, 1872.

Ή τοΰ Βερολίνου αρχαιολογική Εταιρία, Festprogramm 
zum Winckelmannsfest, von E. Hiibner.

To έν Βασιγκτώνι τής ’Αμερικής Σμιθσωνιακδν Καθί- 
δρυμα, Annual report 1872.

Έξ 'Ισπανίας καί Πορτογαλλίας ήλθαν· Memoria de 
los trabajos llevados a Cabo per la sociedad arque- 
Ologica Yalenciana durante el anno 1872. Valencia, 
1873.—Souvenirs du congres international d’anthro- 
pologie et d’ archeologie pre-historiques et des ex
cursions faites a Modene etc. par le chevalier I. P. 
N. Da Silva. Lisbonne, 1872.

Ή έν Αουγδούνω τής Γαλλίας ’Ακαδημαϊκή Εταιρία τής 
αρχιτεκτονικής τά έαυτής Annales τοΰ έτους · · .
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Ό έν Παρισίοις καθηγητής G. Perrot τρία φυλλάδια! 
μονά Ικ τής Revue archeelogique de Paris των ετών 
•1869, 1872, 1873.

'Ο έν Παταβιω καθηγητής Fcrrai ούο τόμους τής εαυ
τού ’Ιταλικής μεταφράσεως τοΰ Πλάτωνος.

Ό γραμματεύς τής ενταύθα Πρωσσικής πρεσβείας Otto gt 
Luders, τό εαυτού σύγγραμμα Die Dionysischen Kiinstler.

Οι συντάκται τοΰ Ιν ΆΟήναίς περιοδικού ’Αθηναίου τόν 
Α°ν καί Β07 τόμον τοΰ περιοδικού τούτου.

Ό τής Έκλεκτικής συντάκτης Ν. Κορέσιος δύο ένιαυ-’ 
ο ιούς περιόδους τής εφημερίους του.

Βιβλία dcyopacrOivra γ^ργιμχσι της Έτουρίζζ.

Corpus Inscriptionum Atticarum, ed. Kirchhoff. Vol. 
i. 1873.

0. Jahn, Bilderchroniken, herausg. von Michaelis. 
Lubbock, die vorhistorische Zeit, iibers. ins Deut

sche.
Carlo Ceci, Piccoli bronzi del Museo nazionale di 

Napoli. 1873.
Έφήμερίς αρχαιολογική Βερολίνου.

Δωρηται άρ'/βίων.
Έπαμινώνδας Γαρουφαλίδης Τραπεζούντιος. . . Γαετά- 

νος. Ό ενταύθα ΙΙαναγιώτης Δημητρίου. Μιχ. Τσιβουράκης 
|ν Σύριυ οίκων. Λεωνίδας Κοτομάτης έν Κεφαλοβρύσω ’Α
καρνανίας οίκων. Ή διοίκησις τοΰ ένταΰΟα Πυροβολικού 
τάγματος. Τδ εθνικόν Πανεπιστήμιου.

Και άλλοι δέ τινες έκ των κατά τά πρότερα ;>~η άναγρα·* 
ρεντών ώς δωρητών προσήνεγκαν καί φέτος αρχαία.
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Y. Γ. To ύζό Ίω. Παπαδάκη σχέοιον των άνασκαφων, 
το ώδε συνεκοιοόμενον, δεικνύει την πρόοδον των έργων μέ
χρι μέσων Όκτωβρέου 187-4, οτε συνετελέσθη ή έκτύπωσις 
τοο παρόντος φυλλαδίου· καί ουτω περίλαμ,βάνει πλε'.ότερα 
των οσα αναφέρει ή εκθεσις τοΰ γραμματέως. Τά εν τω σχε
δίου τούτω γράμματα α καί β σημαίνουα τά μέν τον τόπον 
ένθα εδρέθη τό τεμάχιον της αρχαϊκής στήλης τό εχον την 
κεφαλήν, τό δέ τον τόπον ένθα εύρέθη τό τεμάχιον τό έ- 
χον την κνήμην καί ή έμμετρος επιγραφή. (Ίοε ανωτέρω 
οελ. 1 I καί Έοημερ. Άρχαιολ, ’Αθηνών S', περιόδου τεύ
χος ιζ' σελ. 484-5.)
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