
Έν ΆΟήναις, τή 29 Μαΐου 1866, ήμερα. Κυριακή, ώρα 10 II. Μ. συνελθόντων sras-
ρων της ’Αρχαιολογικής Εταιρίας περί τούς είκοσιπέντε εν τώ Πανεπιστημίω εις γενικήν 
συνέλευσιν, ό πρόεδρος της Εταιρίας Φίλιππος Ίωάννου προσεφώνησεν αυτούς ώς έξης.

’Έντιμοι Κύριοι εταίροι'

“Όλου ήδη έτους συμπληρωθέντος άφ’ής ημέρας άνετέθη εις ήμας ή διαχείρισις των τής ’Αρχαιο
λογικής 'Εταιρίας πραγμάτων, συνεκλήθητε πάλιν σήμερον κατά τό δέκατον άρθρον τοΰ όργανισμοδ 
αυτής, ίνα λάβητε παρά τοΰ διοικητικού συμβουλίου λόγον των κατά τό έτος τοΰτο πράξεων αϊ
τού, συσκεφθήτε δέ καί άποφασίσητε ό,τι κρίνετε συντέλεσηκώτερον εις τον σκοπόν τής ήμετέρας 
Εταιρίας καί έκλέξητε τριμελή επιτροπήν προς έξέλεγξιν τής γενομένης Ιν αυτώ τω χρόνιο χρημα
τικής διαχει ρίσεως.

Τάς πράξεις του διοικητικού συμβουλίου θέλει εκθέσει προς υμάς κατά τα είθισμένα έ γραμματείς 
τής Εταιρίας κύριος Στέφανος Κουμανούδης· τα δέ τής έτησίας χρηματικής αυτών διαχειρίσεως ® 
ταμίας αυτής κύριος Γεώργιος Καραμάνος.

Έξ άμφοτερών των εκθέσεων τούτων θέλετε γνώρισε1, έντιμοι κύριοι, ότι τό διοικητικόν συμ- 
βούλιον επραξε καί κατά τό έτος τοΰτο παν ό,τι ήδύνατο καί ή όλιγότης των χρηματικών μέσων 
συνεχώρει νά πράξη υπέρ τής όντως Ελληνικής καί εις την επιστήμην ώφελιμωτάτης προθέσεως 
τής ήμετέρας εταιρίας. Άλλ ομολογητέον, ότι μέγα τι καί σύμφωνον προς τάς κοινάς ημών ευχας 
και ελπίδας νά πράξωμεν δεν ήδυνήθημεν- διότι παρά πάσαν προσδοκίαν αί δυσχερείς τής πατρίδας 
ημών περιστάσεις παραταθείσαι άφήρεσαν άφ’ήμών τά προς τοΰτο άπαιτούμενα χρηματικά μέσα, 
άτινα άλλοτε καί άφθονώτερα καί τακτικώτερα έποριζόμεθα εκ τών συνδρομών των τε εντός καί 
των έκτος τής 'Ελλάδος εντίμων ημών συνεταίρων. Ό νΰν παρατηρούμενος πολλών τής εταιρίας , 
μελών οκνος περί την τακτικήν αποτισιν της ετήσιας αυτών συνεισφοράς λυπεί δε&αιως, αλλα ο εν 
απελπίζει ήμάς, λαμβάνοντας ύπ’δψιν τάς έπικρατούσας ετι δυσχερείς περιστάσεις.

Εύλόγως ήθέλομεν άπελπισθή, εάν ήδυνάμεθα νά πιστεύσωμεν, ότι ή πασίγνωστος και τοσάκις 
λαμπρώς καταδηλωθείσα φιλοπατρία καί φιλοτιμία τών ήμετέρων ομογενών τοσοΰτον νΰν εμαρανθη 
καί τοσοΰτον έψυχράνθη ό υπέρ τών κοινωφελών έργων ζήλος αυτών, ώστε ουδέ τα μνημεία της 
τέχνης καί τοΰ βίου τών μεγάλων ήμών προγόνων κρίνονται ύπ’αύτών άντάξια τής ελάχιστης 
εκείνης χρηματικής συνεισφοράς, ήτις απαιτείται προς άνεύρεσιν αυτών, διάταξιν, διατήρησιν και 
επιστημονικήν έξέτασιν. Δεν άπελπιζόμεθα, μή γένοιτο ! άλλ’όμως λυπούμεθα, καί εύλόγως λυπου- 
μέθα, παρατηροΰντες, ότι ό ρηθείς όκνος δέν περιορίζεται εις εκείνα μόνον τά μέλη τής Εταιρίας, : 
εις ών τήν οικονομικήν κατάστασιν εχουσιν άμεσον καί έπαισθητήν επιρροήν αί παροΰσαι οικονομι- 
καί τής πατρίδος δυσχέρειαι, άλλ’έπεκτείνεται καί εις εκείνους τούς εταίρους, οίτινες ασφαλέστεροι 
ελλιμενισμένοι μένουσιν όλως άπηλλαγμένοι από τών παλιρροίων τής δημοσίας εν Έλλαδι οικονο-.. 
μίας. Τοιοΰτοι μάλιστα, είναι οί έκτος τοΰ Έλληνικοΰ βασιλείου έν διαφόροις χώραις εμπορευόμενοι, 
ή άλλως διατρίβοντες φίλοι ομογενείς, ών ή τοσάκις διά γενναίων συνεισφορών έπιδειχθείσα φιλο
πατρία πολλάκις έφείλκυσε πάντων τήν προσοχήν καί τον έπαινον καί έπεισε τήν Ευρώπην, οτι . 
ή ‘Ελλάς, έχαυσα τέκνα τόσον φιλόστοργα, ούδαμοΰ καί ουδέποτε λησμονοΰντα τό προς τήν πατρίδα 
καθήκον των, αλλά καί μακράν αυτής υπέρ αυτής εργαζόμενα καί έλευθερίως εις τάς χρείας αυτής 
συνεισφέροντα, καί πρός αυτήν ώς μητέρα κοινήν καί ποθεινήν άποβλέποντα, εχει βεβαίως μέλλον 
αίσιον καί έπίζηλον. Καί όμως τά έκτος τής 'Ελλάδος μέλη τής ‘Εταιρίας δεικνύονται άπο τίνος 
χρόνου, ώς μή ώφειλεν, αμελέστερα περί τήν άπόησιν της πρός αυτήν όφειλομένης έτησιας των 
συνδρομής. Άναγινώσκοντες ίσως εις τάς έφημερίδας, ή άλλως πως μανθάνοντες, ότι τά ένΈλλάδι δεν 
βαινουσι σύμφιονα με τάς κοινάς εύχάς καί ελπίδας, ότι καταχρήσεις τινές λαμβάνουσι χώραν, οτι 
ο εγωισμός επικρατεί πολλαχοΰ, απελπίζονται καί ρέπουσιν εις τό πιστεύειν, ότι ούδεν υγιώς 
παρ’-ημϊν ένεργείται, ότι ούδείς ένταΰθα υπάρχει ό περί τής τιμής καί τοΰ συμφέροντος τής πατρι- 
0ος φροντιζων καί υπέρ αυτών κοπιών, ότι ή κατάχρησις εκτείνεται πανταχοΰ καί έν πάσιν άλλ' 
άν τοιαΰτα φρονώσιν οί έξω ομογενείς, άμαρτάνουσι μεγάλως καί μεγάλως άδικοΰσι τούς έν τή
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πατρίδι αδελφούς αυτών όχι! ή φιλοπατρία καί φιλοτιμία δεν περιορίζεται είς τάς καρδίας μόνων 
των εκτός της 'Ελλάδος ομογενών. Έάν τοΰτο ήλήθευεν, ή πατρίς των δεν ήθελεν υπάρχει από πολ- 
λού' ζώσι βεβαίως καί ενταύθα καί ζώσι πλεΐστοι αληθώς φιλοπάτριδες καί φιλότιμοι, οί μεν συνεισ· 
φέροντες τό κατά δυναμιν καί πολλάκις τό υπέρ δύναμιν, οί δέ κοπιώντες μετά ζήλου υπέρ παντός 
ο,τι είναι καλόν καί τίμιον καί είς την πατρίδα συμφέρον ούτοι δέ προσδοκώσι δικαίως την προς 
τόν αυτόν σκοπόν συνδρομήν των έξω αδελφών των καί δικαίως λυπούνται, οσάκις στερούνται αύτής 
καί άντ’αύτής ψιλάς παραινέσεις καί ενίοτε επιπλήξεις αδίκους λαμβάνουσι. ΙΊρός τούς εξω ομογε
νείς ως εύπορωτέρους αποτεινόμενοι νυν έπικαλούμεθα τόσον λιπαρε'στερον την πρόθυμον καί γεν- 
ναίαν προς τόν μέγαν σκοπόν τής’Αρχαιολογικής Εταιρίας χρηματικήν συνδρομήν, όσον άναγκαιο- 
τέραν καθιστώσιν αυτήν αί μεγάλαι και πολυδάπανοι άρχαιολογικαί χρειαι τής ήμετέρας πατρίδος, 
ών ή παραμέλησις μεγάλην και άνεπανόρθωτον έπαπειλεΐ τήν ζημίαν, δικαίαν δέ καί θυμοδακεστά- 
την έπάγεται τήν παρά τών αλλοεθνών προς τό ήμέτερον έθνος κατάκρισιν. ’Εάν κατά τόν μακράν 
της δουλείας ημών χρόνον πολλά τών αρχαίων μνημείων έφθείροντο ή ήρπάζοντο καί είς μακρυνάς 
χώρας μετεκομίζοντο, ούδείς ένεκα τούτων ψόγος δύναται δικαίως νά άποτοξευθή καθ’ήμών, πολλά 
καί δεινά ύπ’ανάγκης τότε ύπομενόντων. Έάν όμως καί νυν ετι, ότε χάριτι θεία αυτόνομοι ζώμεν 
καί ελευθέριος πολιτευόμεθα, ότε ικανοί μετροΰνται έν ήμΐν οί μυριόπλουτοι, πολλοί δέ οί δυνάμε- 
νοι άδρώς υπέρ τών έν τή πατρίδι αρχαιοτήτων νά συνεισφέρωσιν, έάν, λέγω, καί νυν έ'τι άμελώμεν 
τών άξιολόγων προϊόντων τής ανυπερβλήτου καλλιτεχνίας τών ήμετέρων προγόνων, ψυχροί δέ καί 
αδιάφοροι άφήνωμεν νά καταρρέωσι προ τών οφθαλμών ήμών, ή φθείρωνται ύπό τής μοχθηρίας 
τινών, ή κλε'πτωνται ύπό τών ασεβώς παρεμπορευομένιον. τά αρχαία και μεταφέρωνται εκτός τής 
Ελλάδος τά ολίγα περισωζόμενα έτι έν τοΐς κόλποις τής γής σεβάσμια λείψανα τής προπατορικής 
εύκλείας ημών, τίνα λόγον εχομεν προς ήμετέραν δικαίωσιν;

"Οσον είναι λυπηρόν, τόσον είναι άληθές, ότι άπό τριών ήδη ετών καί επέκεινα ό περί τών άρ-
τολ-
τών

χαιοτήτων νόμος τού Βασιλείου παραβαίνεται πανταχοΰ τής Ελλάδος, άπροκαλύπτως καί μέ τό 
μην παράδοξον, ότι ό αριθμός τών άνασκαπτόντων καί λαφυραγωγούντων αρχαίους τάφους, τι 
άναζητούντων πανταχοΰ καί άσυνειδήτως λαθροπρατούντων τά αρχαία έπολλαπλασιάσθη, ότι εναν
τίον τού καθεστώτος νόμου πλήθος αρχαίων καθ’ήμέραν έξάγεται τής ήμετέρας πατρίδος, ότι ή Κυ- 
βέρνησις, πρός ήν τό συμβούλιον τής Εταιρίας πολλάκις άνήνεγκεν εύσεβάστιος ό,τι περί τής προόδου 
τού κακού έμάνθανεν, έπικαλούμενον τήν παρ’αύτής δυνατήν θεραπείαν, δέν ΐσχυσε μέχρι τής σήμε
ρον νά κωλύση τήν ασεβή τών αρχαίων παρεμπορείαν, ότι ούδ η κοινή γνώμη, ήτις πολλάκις πολλά 
κακά εμποδίζει, καί έδύνατο βεβαίως καί τό ρηθέν κακόν νά εμποδίση, στιγματίζουσα προσηκόντως 
τούς παρεμπορευομένους τά αρχαία ώς άσεβείς πρός τήν πατρίδα, δέν έξανέστη, ώς ώφειλε, κατά τού 
παρανόμου τούτων επιτηδεύματος. "Οθεν εντός ολίγου η φιλτάτη ήμών πατρίς, ή μήτηρ τής άρ- 
χαίας καλλιτεχνίας πρός αίσχος τών νΰν ζώντων τέκνων αυτής άπογυμνοΰνται παντελώς τών αρχαίων 
αύτής κοσμημάτων μεταφέρονται δέ ταύτα είς τήν αλλοδαπήν, ίνα κοσμήσωσιν εκεί καί πλουτί-

θεραπείας τινός. Πρός θεραπείαν τού κακού δύο τινά δυνανται νά συντελέσωσι- πρώτον μέν καί κυ- 
ριώτερον ή σπουδαιοτέρα έπαγρύπνησις καί ύπέρ τών αρχαιοτήτων ενέργεια τής βασιλικής Κυβερνή- 
σεως, ήτις οφείλει νά φροντίση όσον τάχιστα περί έκδόσεως άρμοδκοτέρου περί τών αρχαιοτήτων 
νόμου, στηριζομένη επί τής ήδη άποκτηθεισης πολυχρονίου πείρας καί περί ακριβούς αυτού έν τώ 
μέλλοντι τηρήσεως· δεύτερον δέ ή πρόθυμος καί γενναία ύπέρ τών αρχαιοτήτων συνδρομή τών παν
ταχοΰ ομογενών καί ιδίως τών τής αρχαιολογικής εταιρίας μελών, άτινα όφειλουσι νά πέμπωσι 
πρός αυτήν προθύμως καί εγκαίρως τήν έτησίαν αυτών συνδρομήν, καί ταυτην όσον δυνατόν άδρο- 
τέραν. Διά τοιαύτης συνδρομής θέλει καταστή είς τό έκάστοτε διοικητικόν Συμβούλιον δυνατή 
ή έπισκευή καί προσήκουσα διατήρησις αρχαίων τινών μνημείων χρείαν τοιαύτης επισκευής έχον- 
των, ή άνασκαφή τόπων, έν οίς υπάρχει πιθανότης άνευρέσ'εως προϊόντων τής αρχαίας Ελληνικής 
τέχνης, ή αγορά τοιούτων παρ’άλλων οίτινες πωλοΰσιν αυτά συνήθως είς τούς πλειονοδοτοΰντας 
αλλογενείς- καί ή εκδοσις έφημερίδος αρχαιολογικής περιγραφούσης ή έξηγούσης τάς Έλληνικάς 
αρχαιότητας. Παν μέλος τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας, δεχόμενον τό δίπλωμα, άναδέχεται καί 
τήν ήθικήν ύποχρέωσιν τής έγκαιρου πρός τήν Εταιρίαν άποτίσεως τής έτησίας συνεισφοράς του. 
Προσδοκάται δ’αύτη εύλόγως τόσον αδρότερα παρά τής φιλοτιμίας τών έντός καί έκτος τής Ελλά
δος εύπορωτέρων ομογενών, όσον άνεπαισθητοτέρα άποβαίνει είς αυτούς τοιαυτη πρός τήν πατρίδα 
χρηματική συνδρομή. Καί τώ δντι, πόσοι εκ τών εύπορων ομογενών δαπανώσιν είκοσαπλάσια τήζ 
έτησίας πρός τήν Εταιρίαν συνδρομής καί ετι πλειότερα είς μίαν και μόνην τράπεζαν, είς εν καί
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Μετά ταϋτα ό γραρμχτεύς άνέγνω τάδε·

Κύριοι,

Άρχορ-ει/οι τής έκθε'σεως των ενιαυσίων έργων τής εταιρίας, προτάσσουν τά περί τ 
των εταίρων καί τα κατά τάς συνδροράς καί τάς άλλας εισπράξεις, ΐνα γνωσθή από ποί
τικών αφορρών έξετελέσθησαν τά ύστερον έκτεδησόρενα έργα, 

τα ri ____ιλ'___  i_... "__λ__ι____1_____

του άριΘροΰ 
ων χρηρα-

ροναι. ' ϋκτοτε εντός του ενιαυσίου όιαστήρατος ενεγραφησαν 
άλλοι 27, και ουτω ό άριθρός άνέβη εις 909. Άλλ’άφαιρουρένων 18 έκ τούτων, 5 ρέν ως άποβιω- 
σαντιον, 13 δέ ως διαγραφεντων κατ’ίδίαν των θέλησιν, έκφρασθεΐσαν κατ'έπανάληψιν προς τον κλη
τήρα τής Εταιρίας, ρένουσιν 891. Έκ τούτων πάντων συνδρορήν κατέβαλαν εντός τοΰ έτους ρόνοι 
206, καί δή εκατόν ρέν καί τεσσαράκοντα δύω έκ των 220, των κατοικούντων έν Άθήναις, είκοσι 
δέ καί πέντε έκ των πολλών των έν ταΐς έπαρχίαις τοΰ βασιλείου, τριάκοντα δέ καί εννέα έκ των 
πολύ πλειόνων των έν τω έξωτερικω* δηλ. τό· εν τέταρτον περίπου τοΰ όλου άριΘροΰ έπλήρωσαν, 
και κατά τούτο βαινορεν όλίγω κάλλιον ή πέρυσιν, ότε τό εν πέρπτον περίπου τοΰ όλου άριΘροΰ 
είχαν πληρώσει. ’Αλλά καί ούτω λίαν δυσάρεστος είναι ή καδυστέρησις, ή, ράλύων είπείν, ή έντε- 
λης αποχή των τριών τετάρτων των εταίρων, όπερ συρβαίνει ήρΐν ραλίστα έν ταΐς έπαρχίαις καί 
εν τω έξιοτερικώ διά τό ότι ρεθ’όσας καί άν έκάραρεν δοκιράς, δεν κατωρθώσαρέν να εχωρεν επί
τροπους διά την εισπραξιν, πλήν ρόνον σχεδόν έν Καλκουττα των ’Ανατολικών ’Ινδιών, έν Φιλιπ- 
πουπολει τής Θράκης καί έν Παρισίοις τής Γαλλίας, ένθα οί άξιότιρ.οι κύριοι Γρηγόριος Ίωαννίδης 
ιερευς, καί Βλάσιος Σκορδέλης διδάσκαλος, καί Μαρίνος Βρετός δηροσιογράφος, ρέ πάσαν προθυ* 
ριαν καί δραστηριότητα έπιτροπεύουσιν. Έν δέ ταΐς έπαρχίαις τού βασιλείου ρόνοι σχεδόν οί έν 
Εύβοια νοραρχεύσαντες Σκαρλ. Έωσσέτος καί Ίω, Κ. Δελιγιάννης, γνόντες καλώς τά καθήκοντα 
των, έγένοντο από ετών χρησιρ,οότατοι τή Εταιρία, ώς οροντίζοντες νά έγγράφηται εις τους προΰ- 
%:ολογισρους των δήρων καί των ιερών ρονών ποσόν συνδρορής εις την Εταιρίαν καί τακτικώς νά 
αποστέλληται σύρφωνα ρέ ρίαν προ ετών έκδοθεΐσαν υπουργικήν εγκύκλιον. ’Άν πάντες οι νο- 
ρώρχαι τό αυτό έποίουν, ήθέλαρεν έχει σηραντικωτάτην βοήδειαν έκ των τοΰ βασιλείου δήρων, 
οιτινες ρετά την αισίως τελεσθεΐσαν ενωσιν τής Επτάνησου ηύξήθησαν εις 359, καί άν δι’ε'καστον 
αυτών ρόνον 25 δραχρών έτησίαν δόσιν ύπελόγιζέ τις, ήδελε προβαίνει ποσόν χιλιάδων δρ. 9 περί
που. ’Αλλά ταΰτα είναι pia desideria. χό δέ Συρβούλιον νορίζει, ότι άντικείρενον διασκέψεως 
πάντων ύρών πρέπει νά γίνη τό πώς δεωρητέοι εις τό έξης οί καδυστεροΰντες καί ράλιστα οι ουδέ
ποτε πληρώσαντες έξ αρχής τής εγγραφτς των καί ό .ως αργοί ρένοντες εταίροι, όποιοι είναι 
πολλότατοι.

Αιδέ εισπράξεις του έτους, άν καί ολίγοι έπλήρωσαν, όρως δι’ούς λόγους δέλετε εύδύς ρετ’όλι- 
•γον ακούσει, άνέβησαν εις δρ. 12,042.24, καί ήτο λοιπόν τό έτος τοΰτο εν τών ρεσαίως προσοδο
φόρων από τής έν ετει 1858 άναβιώσεως τής Εταιρίας. Εις τάς 12,042 24 προστιθέρενον καί τά έκ 
τοΰ παρελδόντος έτους περίσσευρα δρ. 1162.83, αναβιβάζει τό όλον ποσόν εις δρ. 13,205.1.

Ό κατάλογος τών έν τω ετει τούτω πληρωσάντων ρέλλει νά τυπωδή εις τό τέλος ταύτης τής 
νυν άναγινωσκορένης έκδέσεως, ένθα θέλει φανή, ποιοι εδωκαν ρεγαλλίτερα ποσά του κατωτάτου 
ωρισρένου τών 15 δραχρών. Έδώ δέ έξαίρορεν ρνηρονεύοντες ρόνον τούς από 100 καί ανωτέρω 
δόντας, είτε ιός έφ’άπαξ, είτε ώς τακτικώς είτε καί ώς διά ριάς πληρώσαντας δύω έτών συνδρορήν. 
Είναι δέ οί εξής· ο έν Πετρουπόλει κ. ’Ιωάννης Κοντογιαννάκης εδωκε δρ. 1132, ό αύ-ίόθι κ. Δηρ. 
Μπεναρδάκης 999, ό ρακαριώτατος πατριάρχης 'Ιεροσολύρων κ. Κύριλλος 400, ό δήρο; Ερρου- 
πόλεως 200, ό έν Μασσαλία κ. ’Ιλαριων 'Ροΰ 200, ό δήρος Πειραιώς 100, ό έν Βιέννη κ. Σίρων 
Σίνας 100. Άλλ’ηύξήθη ράλιστα τό είσόδηρα τοΰ έτους ένεκα δύω προσφορών έκτακτων, έξ ών

(*) Κατά λάθος έτυπώθησαν αί χρονολογίαι έν τή περυσινή εκθέσει έπί ρέν της κεφαλίδας τοΰ φυλλαδίου 
τή 24 καί τή 31 Μαίου, έν δέ σελ. 1: τή 3 Μαίου, έν δέ σελ. 10: 7 Ιουνίου, τά όποια όλα πρέπει νά διορ
θωθούν ουτω κατά σειράν* τή 30 Μαίου καί τή 6 Ιουνίου, τή 30 Μαίου, 0 Ιουνίου.
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τήν μίαν εκ δραχμών 1309 προσήνεγκαν άπό κοινού οι εν Γαλαζίω ομογενείς έμποροι κυριοιΌδυσ- 
σεύς I. Νεγρεπόντες καί Ξενοφών X. Θεολόγου, συντελέσαντος εις τούτο δραστηρίως και του αυτόθι 
τής ‘Ελλάδος υποπρόξενου κ. Ίω. Άγκωνάκη, τήν δέ άλλην εκ δρ. ΙΟΟί) ό πρύτανις και ή ’Ακαδη
μαϊκή σύγκλητος τοΰ εθνικού ημών πανεπιστημίου, παρακληθέντες υπό τοΰ συμβουλίου τής εταιρίας, 
πανυ προθύμως εδωκαν Ικ τής περιουσίας τοΰ πανεπιστημίου, καί ώρισαν ίνα διά των χρημάτων 
τούτων άγορασθώσιν αρχαία. Έλπίζομεν δέ, ότι καί .κατά τό έπιόν έτος καί τά λοιπά θέλει ψητι- 
σθή τό αυτό ποοον συνδρομής εις τήν ‘Εταιρίαν. Τόσω δέ μάλλον έκφράζομεν ταύτην τήν άμα μεν 
ελπίδα άμα δέ ευχήν ημών, όσω άδιαφιλονεικητος μέν είναι ή σπουδαία συμβολή τής αρχαιολογίας 
εις τήν -καθ’όλου παιδείαν τοΰ έθνους ήμών, γνωστότατου δέ τοΐς πάσιν, ότι τό Πανεπιστήμιου, χάρις 
εις τήν γενναιοδωρίαν των ομογενών, ικανώς διά τοιαΰτα αύτώ προσήκοντα έργα ευπορεί, ενώ ή 
αρχαιολογική ‘Εταιρία κατά τοΰτο πολύ έλαττοΰται διά λόγους ους δέν κρίνομεν άναπτυκτέους εν 
τώ παρόντι. Κατα ταΰτα ή τοΰ Πανεπιστημίου χιλιόδραχμος συνδρομή λίαν εύπρόσδεκτος ούσα 
ήθελε καταστή εις τό ταμεΐον τής ‘Εταιρίας τακτικόν ετήσιον εισόδημα εις τό μέλλον, όπως εχομεν 
ήδη τακτικά καί τά μερίσματα των 10 έν τή ’Εθνική Τραπέζη μετοχών τοΰ φιλογενοΰς κ. ’Ιωάν. 
‘Ρωμα τοΰ εν Βασσαραβια, καί τά άλλα των Β ιδιοκτήτων τής ‘Εταιρίας μετοχών, ών μία προέρ
χεται εκ δωρεάς τοΰ κ. Ι’ιαννάκη X. Πέτρου, ως καί τον τόκον μιας χιλιοδράχμου καταθέσεως έν 
τή Τραπέζη, άπερ πάντα όμοΰ άπήνεγκαν εφέτος ποσόν δρ. 2,52Β. "Άλλη δέ τις είσπραξις έγένετο 
δρ. 188 50 εκ πωλησεως ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος και άλλων φυλλαδίων τής 'Εταιρίας, καί μία 
ετι προσφορά δρ. 29.50 τάς οποίας τινές ’’Αθηνών καί Πειραιώς κάτοικοι μεταβάντες εις τήν νήσον 
Αίγιναν τό παρελθόν θέρος συνξλεξαν μεταξύ των προς επιχείρησή άνασκαφής τάφων" καί μή πραγ- 
ματοποιηθέντος τοΰ σκοπού τούτου, τάς εδωκαν εις τό ταμείου τής 'Εταιρίας.

Τά δέ έργα τής'Εταιρίας, εις ά έδαπανήθησαν τά πλείστα τών συναχθέντων χρημάτων, είναι τά εξής·
Α'. Ά ν α σ κ α φ ή τοΰ Διονυσιακού ένταΰθα θεάτρου, ή εξακολουθούσα άπό ετών καί ούπω περαν- 

θεΐσα. Τά νοτιώτερα τής σκηνής μέρη καί τά ετι κατωτέρω μέχρι σχεδόν τής νέας λεωφόρου, μάλι
στα τά δυσμικυότερα, ως καί τά πρός δυσμάς τοΰ κοίλου, έτι δέ καί τά έκτος καί έντός τοΰ τοί
χου, τοΰ άπό τοΰ θεάτρου χωρόΰντος πρός τήν λεγομένην Εύμένειον στοάν καί καλρυμένου κοινώς 
Σερπεντζέ, ταΰτα τά μέρη άπό πολλών χωμάτων, έν όλω μέτρων κυβικών 8250, διά δαπάνης δρ. 
περί τάς 6 χιλ. έλευθερώθησαν καί ικανώς έκαθαρίσθησαν. Μένει δέ μέρος έτι τοΰ έργου νά τελεσθή 
τή έπιμελεία τών μεθ’ήμάς συμβούλων, αν οι εταίροι προσενέγκωσιν επαρκείς συνδρομάς. Χάριν 
περιεργείας λέγομεν, ότι έδαπανήθησαν έως τώρα εϊς τό μέγα τοΰτο εργον άπ’άρχής τά εξής ποσά 
υπό τής 'Εταιρίας. Έν ετει 1859, δηλ. έπί τής προεδρίας τοΰ μακαρίτου Ν. Κωστή, τρία ετη προ 
τής έν Άθί,ναις έπιδημήσεως τοΰ Γερμανού άρχιτέκτονος κ. Στράκ, ως καί άλλοτε είπομεν ένώπιοΆ1 
σας, δρ., 3,511. Έπ’αύτοΰ τοΰ Στράκ καί μετ’αυτόν άπελθόντα έως τό τέλος τοΰ παρελθόντος έτους 
16,356.15, έν δέ τούτιο τώ ετει 5,151.20. Τό όλον δρ. 25,690.95. Καθώς δέ κατά τά παρελθόντα 
έτη, ούτω καί κατά τό τελευταίου τά εκ τής άνασκαφής προκύψαντα εις φως ήσαν άξιόλογα. Τό μέν 
τοίχος ικανώς υπέρ γής διατηρούμενος, κατά τό πλείστον κυκλικός, ο άποτερματίζων τό δυτικόν 
μέρος τοΰ κοίλου, ών πάνυ στερεώς καί κομψώς κατεσκευασμένος καί μέ έσωτερικάς άντηρίδας πρός 
τον βράχον, τό δέ γραμμαι τινες σημαντικαί θεμελίων τοίχων, οίον μία παράλληλος τή σκηνή, η 
έσχάτη πρός νοτον καί άλλαι κατωτέρω, τετράγωνόν τι άποτελουσαι έπίμηκες διμερές, άλλης τίνος 
αύται, ως φαίνεται, οικοδομής πρός τή σκηνή λείψανα ούσαι, τό δέ πολλά γλυπτά καί ενεπίγραφα μνη
μεία κινητά, περί ών πάντων ού μικρός εν τε ταίς ήμετέραις έφημερίσι καί έν τοίς τών άλλογενών 
περιοδικοΐς λογος έγένετο καί ετι θά γίνη υπό τών έχόντων σχολήν καί τάς άπαιτουμένας γνώ
σεις. '(*) Όμολογητέον δέ, ότι τά εσχάτως εύρεθεντα, άν καί πολύ σημαντικώς τήν όλην άρχαιο- 
λογίαν πλουτίζοντα, δέν έφανέρωσαν όμως νέον τι τοπογραφικόν ή άρχιτεκτονικόν άσφαλές πόρισμα 
παρά τά ήδη ικανώς πως γνωστά. Μόλις δέ εν τοιοΰτον φαίνεται ύποδηλούμενον ως έκ τών πολλών 
τμημάτων επιστυλίου καί κιόνων τών έντετειχισμένων εν τώ τοίχω τοΰ Σερπεντζέ, καί ως έξ ενός 
μάλιστα χωριστά ευρεθέντος τμήματος επιστυλίου, όμοιου κάπως με τά άλλα καί εχοντος έπιγρα- 
φήν, έξ ής δυναταί τις ίσως νά είκάση, ότι ό έπ’αύτου μνημονευόμενος ναός ’Ασκληπιού καί'ϊγείας 
δέν έκειτο τόσον μακράν τοΰ θεάτρου πρός δύσιν^ όσον κοινώς νομίζεται παρά τοΐς τοπογράφοις. 
Αλλά καί άλλα ίσως έν τώ τελευταίου άνεσκαμμένω χώρια δύνανται λογιώτεροι καί διορατικώτε- 
ροι έμοΰ άνδρες νά ιδωσι καί νά καταδείξωσι καί εις άλλους, όπερ καί εύχομαι νά γίνη, ίνα ούτω

(*) Ιϊν τούτων τών μν/,μείων, τήν λιθίνν,ν έκείνϊ,ν άστρολογικήν ή αστρονομικήν σφαίραν, περί ής τινές
ιέτερος συνάδελφος ΐω. Γ. Παπαδά- 
έτέθνισαν υπό του εκδότου πρός εύ- 

διαφόρων αντικειμένων. ι ;
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μάλλον χαίροντες έπί τή επιτυχία του έργου τής άνασκαφής, προθυμότερον καί εις τό εξής άπαντες 
συντελώμεν εις τήν αύτοΰ εύκταίαν άποπερατώσιν.

”Αλλην μίαν μικράν άνασκαφήν έπιχειρηθεΐσαν έν τούτω τω ετει καί άποτυχοΰσαν, δι’αύτό τοΰτο 
δεν ήθέλαμεν τήν αναφέρει, αν δεν ήτο χαρακτηριστική τής ήμετέρας καταστάσεως των πραγμά
των. Ήθελήσαμεν μέ άδειαν τής Κυβερνήσεως νά άνασκάψωμεν τάφους αρχαίους έν τινι ίδιωτικω 
άγριό κατά τδ φαληρικδν πεδίον, συγχωροΰντος προθύμως τήν σκαφήν τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ άγροΰ.Ήλ- 
πίζαμεν δέ νά εύρωμεν αύτοΰ καλά άγγεΐα, ώς καί άλλοτε αύτοΰ που τοιαΰτα εύρε'Θησαν. Αλλά 
μόλις μίαν ημέραν εΐργάσθησαν οί σκαφείς ημών, καί 6 πρώην πρόθυμος εις τάς προτάσεις τής 
Εταιρίας ιδιοκτήτης παραπεισθείς υπό τινων' άρχαιοπρατών, έδυστρόπησε καί έκώλυσε τήν έξακο- 
λούθησιν τοΰ έργου. Τί δέ συνέβη έπειτα ·, Έν τω αύτώ άγρώ επεχείρησαν άνασκαφήν οί άρχαιο- 
πράται, ώς αυτό τοΰτο ποιοΰσι καί έν έτέροις τόποις περί τάς ’Αθήνας καί άλλαχοΰ, μετά δυσκο - 
λεύσεως ή καί ματαιώσειος ενίοτε των όμοιων τής Εταιρίας επιχειρήσεων. r/Iva παύσωσι ταΰτα 
γινόμενα, επρεπεν άπολύτως νά μη δίδεται άδεια άνασκαφής εις τούς έξ επαγγέλματος άρχαιοπρά- 
τας, τοΰθ’ όπερ καί ,έζητήσαμεν δι’ άναφοράς μας παρά τής Κυβερνήσεως. Προσδοκώμεν δέ καί τού
του τοΰ κακοΰ ώς καί άλλων τινών όμοιων τήν θεραπείαν εξ έντονωτέρας τίνος διοικητικής ενέρ
γειας, άλλά καί έκ τής μεταρρυθμίσεως καί συμπληρώσεως τοΰ περί άρχαιοτήτων νόμου, περί ού 
επίσης άνεφέρθημεν πέρυσιν εις τήν Κυβέρνησιν' κατά καθήκον άμα καί δικαίωμα έπιβαλλόμενον καί 
χορηγούμενον ήμΐν υπό τοΰ έν ίσχύϊ τής Εταιρίας όργανισμοΰ. *Ας έλπίσωμεν, ότι ταχέως θέλου- 
σιν ίκανοποιηθή τά εθνικώτατα ταΰτα συμφέροντα τής άρχαιολογίας. Έδαπανήθησαν εις τήν ρη- 
θείσαν άπόπειραν άνασκαφής δρ. 22.

Β'. Έργον εχομεν ν’άνα φέρωμεν τήν έν τούτω τώ ετει γενομένην μετακόμισιν των άρχαίων 
τής Εταιρίας εκ τοΰ έν τω Πανεπιστημίω θεατροειδοΰς άκροατηρίου καί έκ τής αυλής τής Σινάιάς 
’Ακαδημίας εις τό Βαρβάκειον λύκειον, όπου παρά τής Κυβερνήσεως μάς έδόθησαν εξ ευρύχωρα τοΰ 
μεσαίου πατώματος δωμάτια, άφοΰ ήδη πρότερον κατείχομεν μέγα μέρος των υπογείων τοΰ αυ- 
τοΰ κτιρίου. Ούτιο λοιπόν εν μηνί Ίουλίω τοΰ 1865 ό γενικός έφορος των άρχαιοτήτων II. Εύ- 
στρατιάδης, ό καί μέλος ών τοΰ συμβουλίου ημών, κωλυομένου τοΰ γραμματέως τής Εταιρίας 
ύπ’ άσχολιών, έλαβε τά κλειδιά τοΰ θεατροειδοΰς άκροατηρίου καί έπεμελήθη καλώς τής μετακο- 
μισεως τών άρχαίων καί τής αυτών ίδρύσεως έν τοίς δωματίοις. τοΰ Βαρβακείου, ένθα διά δαπανης 
τοΰτε υπουργείου τής έκπαιδεύσεως καί τοΰ πανεπιστημίου είχε προπαρασκευάσει θέσεις καί θήκας

τες τό σύνολον ούτως ώστε ήδυνήθη μετ’ ού πολύ τό Βαρβάκειον νά παράσχη εις τούς φιλάρχαι
ους ιδέαν τινα, ίνα ούτως είπω Μουσείου πρώτου έν 'Αθήναις τακτικού, πρόδρομον τοΰ έπι αι-

χρήσιμά έστι. Τό Συμβούλιον έκανόνισε καί τάς ώρας καί ήμέρας τής έπισκέψεως τοΰ Μου
σείου τούτου διά πάντας τούς φιλάρχαιους, όρισαν δίς τής έβδομάδος δευτέραν καί τετάρτην άνά 
δύω ώρας νά είναι άνοικτόν. (*) ’Αλλά σπανίως καί πάνυ ολίγοι τών ήμετερων προσέρχονται εις 
επίσκεψίν του, ώς τό πολύ δέ ξένοι τό τιμώσι καί τό έπωφελοΰνται.

Έδαπανήθησαν διά θέσεις καί θήκας υπό τής Εταιρίας δρ. 159, διά δέ ίδρυσιν καί συγκόλλη· 
σιν δρ· 1168.23 καί δι’ άλλα τινα Μουσειακά έργα καί σκεύη δρ. 231.85 τό όλον δρ. 2165.13. 
Τοσαΰτα χρήματα πρώτην φοράν νομίζομεν έν Έλλάδι άπό τής έλευθερώσεώς της έξωδευθησαν εις 
έν έτος διά τοιαΰτα έργα, καί τοΰτο σημαίνει πρόοδον.

Έδώ κρίνομεν όχι περιττόν νά είπωμεν, ότι άν είχομεν έν Άθήναις άξιον τινα τεχνίτην έξ εκεί
νων τών έν ’Ιταλία μάλιστα ευρισκομένων, οΐτινες έπιτηδεύονται ιδίως τό συναρμόζει/ και συγ-

(*) Τον ρ.έν χειίλώνα άπό της 3 
πολιτικών έφημερίδων έκηρύξαμεν. ϊδε λ,

■5 μ. μεσημβρίαν, τό δέ θέρος άπό της 4—6, τοΰθ’ 6’περ κκ 
χ. 'Εφημερίδα τών Φιλομαθών τής 20 'Απριλίου 1866 έ·:ν τεΰ
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κολλάν πολυκόμματα και κολοβά αρχαία γλυπτά και άγγεία, ήθέλαμεν εχει νά επιόείξωμεν εν τώ 
Μουσείω ημών του είδους τούτου έργα κατωρθωμε'να, πολύ πλείονα των δσα βλέπει τις σήμερον. 
"Αλλά καί ούτως, άν και δεν είχομεν δηλ. παρά ενα αυτοσχεδίως πως εις τοιαυτην εργασίαν κα- 
ταντήσαντα, πάλιν και τούτον έξ 'Ιταλίας, όμως τινά των αρχαίων των τυχόντων τής παρ’ ημών 
τοιαύτης Ιπιμελείας, όχι μόνον ίκανώς, άλλα και παρ’ ελπίδα σχεδόν συνηρμολογήθησ»ν καί τέρ- 
πουσι τον Θεατήν, παρ. χάρ. εν άγγεΐον Αττικόν με'γα με ζωγραφιάν προΘεσεως νεκρού γυναικός 
καί μέ ιππείς τινας προελαύνοντας, προϊόν τής άρίστης τέχνης (*)- ούτω καί εν λίθινον σύμπλεγ
μα Θησέως καί Μινώταυρου, ολίγον υπέρ τό φυσικόν μέγεθος, όπερ έν μέρει μόνον κατωρθώθη νά 
άπαρτισθή, από τής 19 Νοεμβρίου 1865 καί έξης ασχολίας γενομένης επί ημέρας καί εβδομάδας 
περί την αυτού πρώτην διάγνωσιν καί συναρμογήν. Μνείας δέ άξιοΰμεν αυτό ενταύθα και άλλως διά 
τήν τέχνην του την καλήν, καί διότι συναρμολογηθέν έξ εκείνων των γλυπτικής τεμαχίων άπερ άλ
λοτε ώς εύρεθέντα έν τή προς τω Κατηφόρη άνασκαφή ιδίως, έμνημονεύσαμεν ένώπιον σας έν τή 
λογοδοσία τού έτους 1861 (** (***)), φαίνεται ώς έκ τού τόπου τής εύρέσεώς του προωρισμένον νά κίνηση 
πάλιν τό περί τής αληθούς δέσεως τού Θησείου πολύκροτον αρχαιολογικόν ζήτημα.

Γ'. Έργον άναφέρομεν τήν διά χρημάτων τής Εταιρίας ά γ ο ρ ά ν διαφόρων αρχαιοτήτων προς 
πλουτισμόν τού Μουσείου. Ίίγοράσθησαν άντί δρ. 221-1.50 παρά διαφόρων ιδιωτών πολλά καί 
τινα αρκετά καλά πάσης ύλης καί τέχνης αρχαία, ώς καί έπιγραφαί, καί ούτω έμποδίσθη ή εις 
τό έξωτερικόν λαθραία έξαγωγή των. Όφείλομεν όμως νά είπωμεν, ότι καί όχι ολίγα, καί ίσως τά 
καλλίτερα, διέφυγαν των χειρών μας, διότι δεν ήδυνάμεθα ώς έκ των περιωρισμένων πόριυν τής 
'Εταιρίας νά διαγωνισθώμεν προς άλλους πλειοδοτοΰντας. Θεραπεία τοΰ κακού μόνη φαίνεται ή 
προίκισις τής 'Εταιρίας διά κεφαλαίων μειζόνων, καί δεν νομίζομεν περιττόν καί πάλιν, ώς άλλοτε, 
νά-είπωμεν ώς προς τούτο, ότι καλή έπικουρία ήθελεν είναι, άν ή Κυβέρνησις ένέγραφεν εις τον 
τοΰ κράτους έτήσιον προϋπολογισμόν έν ποσόν δεκακισχιλίων δραχμών υπέρ τής Εταιρίας ημών, 
όπως καί άλλας κοινωφελείς εταιρίας δι’ ετησίων χορηγιών βοηθεί. Λέγοντες τοΰτο πολλάκις, ίσως 
κατορθώσωμέν ποτέ τήν πραγματοποίησίν του. *Ας μή είπη δέ τις, ότι άν μέλλει νά δαπανά τι ή 
Κυβέρνησις, διά τί νά μή τό δαπανά αυτή, αλλά νά τό δίδη εις τήν Εταιρίαν βοήθειαν- διότι ή 
Εταιρία, ώς είναι συγκεκροτημένη, έχει όργανα καί μέσα λίαν συντελεστικά προς αρχαιολογικά 
έργα, ά δέν δύναται νά εχη ή Κυβέρνησις δι’ άλλους τε πολλούς λόγους καί διά τό άναγκαίως όλι- 
γάριθμον τών έμμισθων υπαλλήλων οϋς άπασχολεΐ.—Έπλουτίσθη δέ τό Μουσείον καί διά δ ω ρ ε ώ,ν 
τινών, ας έκαμαν διάφοροι έν ’Αθήναις μάλιστα οίκοΰντες ομογενείς, ών τά ονόματα θέλουσι περι- 
ληφθή εις τήν εκθεσιν ταύτην όταν τυπωθή, άνεγράφοντο δέ μετ’ εύγνωμοσύνης καί έν ταίς μη- 
νιαίαις δηλώσεσιν, ας τό γραφείον τής 'Εταιρίας κατεχώριζεν εις τάς έφημερίδας τής πρωτευούσης.

'Οδέ κατάλογος πάντων τών άρ/αίων τής 'Εταιρίας, δηλ. ού μόνον τών έν τώ Βαρβακείω 
και ταις αλλαις περιοχαις κτιρίων αρχαίων α όιακατεχει η Εταιρία, αλλα και τοιν εν ταις όηριο- 
σίαις τοΰ κράτους συλλογαΐς διά διαφόρους λόγους αποτεθειμένων, προβαίνει όλονέν συντασσόμενος 
καί εφθασε μέχρι τοΰ αριθμού 3000. (*¥*)*Αν δέ δέν δύναμαι καί έφέτος νά Σάς είπω, ότι έτελείω-

(*) Τούτου τοΰ αγγείου, έξ ότου ήν έτι άσυναρμολόγητον καί άσυγκόλλητον, μέρη τινά τής ζωγραφιάς, τά 
μάλιστα αξιόλογα τότε φϊνεντα, άντεγράφησαν καϊ έξεδόθησαν έν Ευρώπη. ΐδε Monument! dell’Instituto di 
corrispondenza archeologica di Roma, τοΰ έτους 1864, vol. VIII. tav. V, 2, a, b, c. Τώρα δετό όλον σχή
μα τοΰ αγγείου άπαρτισθεν, άν καί είσέτι έχει έν τφ μεταξύ κενά, κάμνει πολύ καλλίονα ή τότε έντύπωσιν.

(**) ΐδε τϊ.ς έκθέσεως σελ. 20, στίχ. 8 κάτωθεν, ένθα έλέχθη μία ή μορφή, διότι δέν ήτο έτι τότε δυνα
τόν νά διαγνωσθώσι καλώς τά πολλά καί ανάμικτα τεμάχια, ούδ’ εΰκολον ήτο νά είκάση τις κεφαλήν τινα 
ταύρου, και ταύτην μάλιστα δικόμματον, αυτόθι εύρε^εϊσαν, ώς άνήκουσαν εις ανθρώπινον σώμα. Τώρα δέ 
ταύτα πζντα ύπ’ άλλην οψιν παρουσιάζονται, άφοϋ έγινεν ή κοπιώδης συναρμογή. Λυπηρόν μόνον, ότι ή κε
φαλή τοΰ Θησέως είσέτι δέν εύρέθο, καί δέν προσεπλησιάσθη πρός αυτόν τόσον ό Μινώταυρος, ώστε νά είναι 
δυνατόν νά συγκολληθ/j χωρίς προσθήκη; ξένης. Αλλά καί περί τούτου δεν άπελπιζόμεθα, φθάνει μό,ον νά 
έπαναληφθή ποτέ ή έν τφ Κατηφόρη άνασκαφή καί νά μάς παρουσιασθή άξιώτερός τις συγκολλητής.

(***) q Αριθμός οϋτος άνέβη μέχρι τής σήμερον (9 Αύγουστου 1866, ήμέρας τής τυπώσεως τοΰ παρόντος 
φυλλαδίου) εις 3192, καί αποτελάται έκ τών έξης μερικών αριθμών- λίθινων 1172, χαλκών 217, σιδηρών 3, 
μ.ολυβδίνων 240, αργυρών 11, χρυσών 23, όττείνων 15, ύαλί^ων 20, διαφόρων άναμ,ίκτων υλών 42, πήλινων 
αγγείων 700, πήλινων μορφών 302, πήλινων λύχνων 188, πήλινων σκευών 97, πηλίνων τύπων ήτοι μητρών 
18, θραυσμάτων πηλίνων 86, πυραμιδοειδών πηλίνων 43, φακοειδών πηλίνων 10, λαβών αμφορέων ενεπί
γραφων 5. (ϊστέον δε ότι αί λαβαί αμφορέων ένεπίγραφοι συμποσοΰνται περί τάς 5 χιλιάδας. Νομίσματα δέ 
τής έταιρία; έν τώ Μουσείφ ύπάιχουσιν, άν καί είσέτι οχι καλώς διατεταγμένα, χρυσά μεν 2, αργυρά δέ 
μετά καί τών έκ τοΰ κράματος billon περί τά 400, χαλκά δέ υπέρ τάς 8 χιλιάδας.)
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σεν, αίτιον τούτου εν μέρει είναι, ότι δύω Θερινοί μήνες καδ’ οΰς έγένετο ή εκ του Πανεπιστημίου 
εις τδ Βαρβάκειον μετακομιδή καί τακτοποίησις των αρχαίων άφηρέθησαν άναγκαίως άπδ τον κατα
λογισμόν.

Δ'. *Εργον, πολύ βεβαίως των ανωτέρω ελαττουμενον κατά την σπουδαιότητα, είναι ή μικρά αυ- 
ξησις της μικρας ημών αρχαιολογικής βιβλιοθήκη ς.Ήγοράσθησαν χρήμασι τής'Εταιρίας βιβλία 
4, αντί δρ. 47. Έδωρήθςησαν δε παρά διαφόρων εγχωρίων καί ξένων βιβλία καί φυλλάδια 16, ών τάς 
επιγραφάς εύρίσκουσιν οι έταΐροι έν ίδίω πίνακ,ι προσαρτηθησομένω είς την εκθεσιν ταυτην. Μνημο-

.. _ 1 ΓΊλτί ΡδτΊλ Γ'α-πrxolnl\i 1 a  ' A    ~ .

“ * I / I I ^ 4 ·* ; ι * | ι j »
πέμψαμεν άντίδωρον όσα ή 'Εταιρία άπδ τής έν ετει 1837 πρώτης συστάσεώς της μέχρι τοΰδε 
έδημοσίευσεν. ’Επειδή δέ περί βιβλιακών ό λόγος ας ειπωμεν καί τόδε, ότι κατ’αΐτησιν των προσω- 
ρινώς διευθυνόντων τά τής Πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης τδ Συμβούλιου τής 'Εταιρίας έδωκεν είς 
την βιβλιοθήκην ταυτην πρώτον εν σώμα ολόκληρον τής άρχαιολογικής. ’Αθηνών εφημερίδας πρώ
της καί δευτέρας περιόδου, έπειτα δέ ικανά αντίτυπα έκ πασών τών άλλων δημοσιεύσεων τής Εται
ρίας, ΐνα χρησιμεύσωσιν ώς άντιδόματα καί προκλητήρια είς βιβλιακάς έξ. Ευρώπης άποστολάς.

Καί ήδη είς άποτελείωσιν τών όφειλομένων νά ρηθώσιν ενώπιον Σας δεν μένει άλλο νά ειπωμεν 
παρά όλίγχς λέξεις περί τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος, τής οποίας την άπδ τοϋ 
έτους 1863 διακοπήν καί μή ε’πανάληψιν πάντες γνωρίζετε καί βαρέως φέρετε. 'Η κυβέρνησις προ 
δύω μηνών άπήντησεν είς τάς περί τούτου άναφοράς μας· έπρότεινε δέ μεταρρυθμίσεις τινάς είς τδν 
τής έκδόσεως κανονισμόν, άς τά μέλη τής συντακτικής επιτροπής έκριναν όχι παραδεκτέας, καί 
διά τοΰτο άνεβλήθη ή εκδοσις.

Ταΰτα περίπου, κύριοι, ήσαν τά παρ’ήμών ρητέα. Σείς δέ άνασκοποΰντες αυτά Θέλετε, νομίζομεν, 
συνομολογήσει μετά τοΰ Συμβουλίου, τής 'Εταιρίας, ότι τινά μέν τών πραγμάτων βαίνουσι καλώς, 
άλλα δέ ήττον καλώς· είς τούτων δέ την διόρθωσιν καί όφείλομεν καί δυνάμεθα πάντες οι εταίροι 
μετά Θάρρους καί έλπίδος χωροΰντες- νά συντελέσωμεν.

2
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Μετά ταΰτα ό ταμίας εξέθηκε την κατάστασιν του ταμείου ώς έξης-

A II Ο Λ Ο
' : ίίι , ■ - ' - ή'ίο .νχφ^ί,ΜόϊΓ .' 1 .c o · ;·;ΐ'κ 5

Της περί τό χρηματικόν έτησίας άπ’άρχάς Ιουνίου 1865 μέχρι 29 Μαίου 1866

Έ σόδα.
OUC

δραχ. 1162

544
6801 2448
544|
680

80 86

Από περίσσευμα ισολογισμού του παρελθόντος αρχαιολογικού έτους ·
)) μερίσματα τής ά. εξαμηνίας τοΰ 1865 έπί των εις την ’Εθνικήν Τράπεζαν 

8 μετοχών τής 'Εταιρίας προς δρ. 68 την μετοχήν δρ.
Ά τής ά. εξαμηνίας ωσαύτως επί των 10 μετοχών του 'Ρώμα 
Ά τής ο. εξαμην. ωσαύτως επί των 8 μετοχών τής 'Εταιρίας

)) λ τής β'. εξαμην. ωσαύτως επί των 10 μετοχών τοΰ 'Ρώμα 

a τόκους τοΰ εις την Έθν. Τράπ. κατατεθειμένου δανείου έκ δρ. 1000

»

»

6)

προς 4 τοϊς Ο/q τό έτος διά δύο ετη τοΰ 1864 καί 1865 · ·
» του έκ δρ. 100 χρεωστικού ομολόγου τοΰ έθνικοΰ δανείου 

ύπ’άριθ. 29,101 προς 5 τοΐς Ο/q κατ’ετος.........................

» προσφοράν των εκ Γαλατζίου κ. κ. Όδυσσέως Νεγρεπόντε, καί Ξενοφώντος Θεο- 
λόγη 100 φλωρίων Αυστριακών, σταλέντων υπό τοΰ εκεί Έλληνος προξένου
κ. I. Α. Άγκωνάκη.......................................................................................................

)) πωλήσεις ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος καί φυλλαδίων αρχαιολογικών ............
)) εισπράξεις εκ διαφόρων πραγμάτων............................................................................
» συνδρομάς 208 πληρωσάντων κατά τό αρχαιολογικόν τοΰτο έτος εταίρων · · · ·

Τό-ολον δρ...........-..........

1306
188
29

1984
13205

83

50
50
24

Περιουσία τής έν Άθήναις

Κτήμα

Οικία έν Κηφισία δωρηθείσα τή 'Εταιρία διά τοΰ άπό 4 ’Ιανουάριου 1849 ύπ’άριθ. 5115 δωρητη 
στου Κωνστ. Ίωνίδου καί έκτιμηθείσα κατά συνεγγισμόν διά 

Οικία, ήδη ερείπιον κείμενον έν τή πόλει ταυ τη (τμήμα 4) κατά την ενορίαν των 'Αγίων Άπο 
9112 συμβολαίου γενομένου ένώπιον τοΰ είρημένόυ συμβολαιογράφου Κοκίδου διά.....................

X η μ α

8 μετοχαί έπ’όνόματι τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής 'Εταιρίας εις την ’Εθνικήν Τράπεζαν λογι
Δάνειον τής 'Εταιρίας εις την ’Εθνικήν Τράπεζαν μέ τόκον προς 4 τοίς Ο/q κατ’ετος.....................
1 ομόλογον ύπ’άριθ. 29101 τοΰ δανείου τών 6 εκατομμυρίων έπ’όνόματι τοΰ έν Φιλιππουπόλει

έτησίας συνδρομής καί τοΰ τόκου αυτοΰ προς 6 τοίς Ο/q κατ’έτος................................................
Χπόλοιπον ή περίσσευμα τοΰ παρόντος ίσολογισμοΰ ώς άνωτέρω.........................................................

Έν Άθήναις, την 29 Μαίου 1866.

ΓΕΩΡ. Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
Ταμίας τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής 'Εταιρίας.
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Γ I Σ Μ Ο Σ

διαχειρίσεως τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρίας.
■; '$ {j.c, i'-jX: Λ^ίίι\!).ν C02 Vv’Oi. a;i jYT ***££2'·'

Έξοδα.

Εις άνασκαφάς τοΰ Διονυσιακού θεάτρου ιδίως.........................................................δρ.
» αγοράς αρχαίων ..................................................................................ε.............. »
s αγοράς διαφόρων πραγμάτων · · .................................... · . ................. · · · · »
» διάφορα δαπανήματα ........................................................................................ *
» τυπωτικά καί δετικά ........................................................................ ................ »
» δαπανήματα γραφείου............................................. .. ....................................... »
# » μουσείου · ....................................................... ...................... »
» μισθοδοσίας τοΰ κλητήρος, βοηθού, καί των απομάχων φυλάκων εν τε

τω Βαρβακείω καί τω Διονυσιακω θεάτρου .................................... *............. »
Προς εξίσωσιν τοΰ παρόντος λογαριασμού των ετησίων εσόδων καί εξόδων τής 

Εταιρίας λογιζομενου τοΰ έκ τούτων περισσεύματος εις τδ είσιδν έτος · · »
Το δλον δρ.

’Αρχαιολογικής Εταιρίας

κ η

ρίου συμβολαίου συνταχθεντος ενοόπιον τοΰ συμβολαιογράφου ’Αθηνών Κ. Κοκίδου ύπδ τοΰ άειμνή-
.............................................................................. ............... ··'·.·'............................... δραχ. 4000

στόλων, άγορασθείσα ύπδ τής 'Εταιρίας διά τοΰ άπδ 21 ’’ίβρίου 1851 ύπ’άριθ.

κ η

ζομένη έκάστη μετοχή προς δρ. 1500

κ. Ίω. Α. Τζάτση, μεταβιβασθεν εις τήν κυριότητα τής 'Εταιρίας λόγω

a 11000

12000
1000

100
1Π8.69

Τδ δλον · · δράχ. 29218.69
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