
Έν Άθηναις τη 25 Ιανουάριου 187δ ήμερα 
Κυριακή, ώρα 10 % π, //. συνελΘοντων εί- 
κοσιτριων εταίρων της άρχαιολο^ικηςΈταιριας 
’Αθηνών έν τώ Πανεπιστη/ζίω εις γενικήν 
επέτειον Συνελευσίν, προσεφώνησεν αύτσΰς ό 
πρόεδρος της εταιρίας Φίλιππος Ίωάννού ώς 
έξης.

’Λίΐότίμο: /'jptot ϊΰνέταιροι.

Κατά την 24 του Νοεμβρίου [Ληνός τοϋ 1874 έτους γε- 
νομένης εκτάκτου συνελεύσεως της αρχαιολογικής ημών 
'Εταιρίας, άπεφασίσθη όπό των συνελθόντων να συγκροτών- 
ται εις τό μέλλον αί δύο επέτειοι αύτης συνελεύσεις εντός 
τοΰ Δεκεμβρίου μηνός, μεσολαβουσών μεταξύ της πρώτης, 
ήτοι της λογοδοτικής, και της δευτέρας, ήτοι της άρχαιρε- 
σιακης, δεκαπέντε τούλάχιστον ημερών, νά συγκαλεσθή δέ 
ή μετά την 24 Νοεμβρίου 1874 πρώτη συνέλευσις τον Δε
κέμβριον τοϋ επομένου Ί875 έτους.

Μετά την βηθεΐσαν συνέλευσιν τοϋ Νοεμβρίου μηνός, σκε- 
«ρθέν τό Συμβούλιον εν συνεδριάσει έκρινε σκοπιμώτερον νά 
συγκαληται ή πρώτη συνέλευσις, ήτοι ή λογοδοτική, ούχί 
εντός τοϋ Δεκεμβρίου μηνός, ώς ανωτέρω έλέχΘη, άλλ’ 6- 
λίγας -ημέρας βραδύτερον, μετά τό τέλος έκαστου έτους, 
οτε οί έτήσιοι λογαριασμοί συμπληροΰνται και ή εκθεσις αυ
τών δυναται νά γείνη πλ/,ρεστέρα καί εύθετωτέρα. Διά τον 
λόγον τοΰτον, κύριοι, συνεκαλέσΘητε σήμερον, ολίγον βρα-
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δύτερον τοϋ όρισθέντος χρόνου, ί'να λάβητε παρά του Συμ
βουλίου λόγον των πραχθέντων ύπ’ αυτού κατά τό παρελ
θόν όκτωκαιδεκάμηνον χρονικόν διάστημα.

Παραχωρών λοιπόν κατά τό σύνηθες εις μέν τον Γραμ
ματέα της ήμετέρας Έταιρ'ας κύριον Στέφανον Κουμανού- 
δην την λεπτομερεστέραν διεξήγησιν των πράξεων του Συμ
βουλίου, εις δέ τον Ταμίαν αυτής κύριον Π. Γιαννόπουλον 
τήν εκθεσιν των οικονομικών, περιορίζω τον λο'γον μου εις 
ολίγα τινά, τά κυριώτερα, δσα νομίζω ικανά νά δηλώσω- 
atv έν συντόμω τόνπαραχθέντα έκ τής Εταιρίας μέχρι τοϋδε 
καρπόν καί τήν παρούσαν αυτής κατάστασιν.

Είναι ήδη γνωστή ή μεγάλη ωφέλεια, τήν όποιαν ή άνα- 
ζήτησις καί μελέτη των πολυειδών αρχαίων ελληνικών μνη
μείων παρέχει εις τελειοτέραν γνώσιν τοϋ βίου των ήμετέ- 
ρων προγόνων, ιδίως δέ τής ιστορίας αύτών, των πολιτευ
μάτων καί αρχών, των θρησκευμάτων, εορτών και πανη- 
γύρεων, των νομοθετημάτων καί τής δικαιονομικής τάξεως, 
των εσωτερικών καί εξωτερικών τών λαών προς άλλήλους 
σχέσεων, τής βιομηχανίας, τής γεωργίας, τών τεχνών, τής 
νομισματικής καί τοϋ εμπορίου, ετι δέτής γλώσσης καί τών 
πολυειδών διαλέκτων αυτής.

Άφ’ ου ή ‘Ελλάς ύπέκυψεν εις τον βαρύν ζυγόν άλλο- 
τρίων εθνών, ή πολιτική καί καθόλου ή πνευματική τοϋ ελ
ληνικού έθνους ζωή έξησθένησε βαθμηδόν, τά πνευματικά αύ- 
τοΰ προϊόντα άπέβαλον τήν προτέραν έπαγωγικότητα, ώλι- 
γωρήθησαν,περιέπεσαν εις λήθην ή κατεδικάσθησαν εις φθοράν 
καί απώλειαν. Όλίγιστοι ήσαν οί προσέχοντες εις αυτά εν ‘Ελ- 
λάδι κατά τόνμακρόν τής δυσφόρου δουλείας χρο'νον* μακά
ριοι δ’ ελογίζοντο εκείνοι τών Ευρωπαίων, οιτινες μετά τήν 
μετάδοσιν τών ελληνικών γραμμάτων εις τάς δυτικάςτής Εύ- 
ρώπης χώρας έδύναντο νά μεταβαίνωσιν εις χώρας έλληνικάς, 
νά επισκέπτονται τάς ετι σωζομένας εν αύταΐς άρχαιο'τητας
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νά διδάσκωνται δέ έκ των άφωνων μνημείων πολλά καί πολ~ 
λοϋ λόγου άξια. Είθε άλόγιστός τις αυτών προς τάς ελλη
νικά; αρχαιότητας ερως μή άπεγυμνου την ήμετέραν πα
τρίδα άπό πολλών πολυτίμων προϊόντων της αρχαίας καλ
λιτεχνίας, ως ό λόρδος Έλγΐνος επραξεν, ό παρά τοΐς άλη- 
θινοΐς των αρχαιοτήτων φίλοις δόσφημον κλέος καταλιπών.

Ή ερευνά των εν Έλλάδι αρχαίων μνημείων και ή άμε
σος έξ αυτών διδασκαλία ήρχισε νά έλκυη τήν προσοχήν 
τών νέων Ελλήνων ολίγα έ'τη προ τοϋ υπέρ ελευθερίας ά
γων ο ς, δτε ιλαραί τής επιστήμη; άκτϊνες ήρχισαν άπό τοΰ 
δυτικοΰ ορίζοντος ν’ άνατέλλωσιν είς τήν ήμετέραν πατρίδα 
καί νά διώκωσιν άπ’ αυτής τό μακροχρόνιον σκότος. Σπου- 
δαιοτέρα δέ κατέστη ή άναζήτησις αυτών καί μελέτη μετά 
τήν έγκατάστασιν τής βασιλείας παρ’ ήμΐν, δτε καί ή αρ
χαιολογική Εταιρία κατά τό 1837 έτος συνέστη, προε- 
δρεύοντος μέν του γηραιού καί σοφοΰ "'Ιακώβου Φίζου τοΰ 
.Νερουλοϋ, γραμματεόοντος δέ τοϋ εύφυοϋς καί φιλοπόνου 
’Αλεξάνδρου 'Ρίζου τοϋ 'Ραγκαβή. Τεκμήρια προφανή τής 
εκτοτε προόδου τών αρχαιολογικών έργων καί τής άεί προ
χωρούσες έν τή άρχαιολογίφ γνώσεως είναι αί κατ’έτος εκ
τεινόμενα! εϊςτε τήν πρωτεύουσαν καί εις τάς επαρχίας τοΰ 
ελληνικού βασιλείου άνασκαφαί, ή πανταχοΰ άνίχνευσις καί 
άνεύρεσις νέων μνημείων τής άρχαιότητος καί προϊόντων 
τοΰ βίου τών ήμετέρων προγόνων, ή αΰξησις τών αρχαιο
λογικών συλλογών, ή διά περιοδικών φύλλων δημοσίευσις 
καί έξήγησις τών άνευρισκομένων.

Ή δέ ωφέλεια τών ρηθέντων έργων δέν περιορίζεται μό
νον εις τήν άνάπτυξιν τής αίσθήσεως τοϋ έν τή τέχνη καλοΰ 
καί τήν διασάφησιν πολλών σκοτεινών τής άρχαίας ιστορίας 
μερών, άλλά καί εις τήν πληρεστέραν γνώσιν τής άρχαίας 
ελληνικής γλώσσης καί τών διαλέκτων αυτής. Είς τήν γνώ
σιν τούτων συνετέλεσε τό μέρος της ή ήμετέρα Εταιρία
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από τεσσάρων μάλιστα ετών, ά<ρ’ ου ήρχισε νά ενεργή άνα- 
σκαφάς εις τινα μέρη της Βοιωτίας· διότι διά των άνασκα- 
φών εκείνων άνεκαλύφθηόαν καί όροι τινές Βοιωτικοί καί 
τύποι γραμματικοί της αιολικής διαλέκτου, ου τ’ εν τώ 
περί διαλέκτων βιβλίω του Άρηνσίου περιεχόμενοι, ούτε εν 
ταΐς έλληνικαΐς έπιγραφαΐς του Βοικίου, ούτε άλλοθεν πρό- 
τερον γνωστοί εις τούς περί τήν ελληνικήν γλώσσαν άσχο- 
λουμένους. "Ινα δέ at έκάστοτε έν Έλλάδι άνακαλυπτόμε- 
ναι εύμετακίνητοι αρχαιότητες καταστώσι χρησιμώτεραι 
εις τούς έπισκεπτομένους αύτάς άλλοδαπούς ή τούς παρ’ 
ήμΐν άρχαίολογοϋντας, κατ’ είσήγησιν των παρ’ ήμιν φι
λάρχαιων προεθυμήθη ό γενναιόφρων καί αείμνηστος ομο
γενής Δημήτριος Μπεναρδάκης νά συνδράμη γενναίως εις 
'οικοδομήν νέου έν Άθήναις αρχαιολογικού Μουσείου. Οίκο- 
•δομήθείσης δε ήδη εύπρεπώς μιας τούτου πτέρυγος, έλή- 
φθη προ μικρού φροντίς νά μετακομισθώσιν εις αύτό τά 
'άξιολογώτερα των έν Άθήναις ύπαρχόντων άρχαίων γλυ
πτών καί ταχθώσιν έκαστον εις τον προσήκοντα τόπον, 
ϊϊροχωρει δέ τδ εργον τούτο προσηκόντως. Καί άλλας δέ 
τοπικάς άρχαιολογικάς συλλογάς συνέστησεν ή άρχαιολο- 
"γιχή Εταιρία κατά τά τελευταία τρία ετη· δύο μέν έν 
Βοιωτίφ επιστασία των κυρίων ΠΓ. Σταματάκη καί Α. Δη- 
:μητρ:ιάδου, των ύπδ τής εταιρίας επί τούτω άποσταλέντων’ 
έχει· τρίτην δ’ έν Μυκόνω εκ των άνασκαφών των ένερ- 
■γ’ήθεισών εν Δήλω υπό τού πρώην διευθυντού τής εν Ά- 
θήναις γαλλικής Σχολής κυρίου Αίμ. Βυρνούφ, επιστασία 
του αυτού κυρίου Σταματάκη, τετάρτην δ’ έν Σπάρτη 
σπουδή καί ένεργείγ τού τότε τά τής παιδείας διευθύνοντος 
καί έπαινετώς ύπέρ των άρχαιοτήτων φροντίσαντος κυρίου 
I. Βαλασσοπούλου.

Ή αρχαιολογική 'Εταιρία ήθελε βεβαίως κατορΟώση με
γαλύτερα έργα καί μεγαλητέραν ήθελε παραγάγει ώφέ-
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λείαν, εαν ειχεν άφθονώτερα τά χρηματικά μέσα. Προς 
απόκτησήν τούτων έκρινε το αρχαιολογικόν συμβούλιων 
άναγκαΤον νά προκαλέση καί προεκάλεσε προ ενός έτους 
Βασ. Διάταγρια παρέχον εις τήν εταιρίαν την άδειαν ΐνα συ- 
στήση λαχεΐον συμποσουμενον εις εν έκατομμύριον φράγ- , 
κων, προσκαλέση δέ τούς φιλάρχαιους, ή άλλως φιλότιμους 
ομογενείς εις αγοράν δελτίων προς ωφέλειαν αυτής.

Άξιέπαινον προθυμίαν έδειξαν καί οί έν Έλλάδι καί οι 
έκτος αυτής φιλότιμοι ομογενείς εις εξώνησιν των εκδοθέν- 
των του λαχείου δελτίων. "Οθεν υπέρ τάς δεκαπεντακισμυ- 
ρίας δραχμαι συνήχθησαν,, των οποίων ή κλήρωσις ένηργή- 
θη τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν. Λυπουμεθα δέ ότι, ένω οί. 
ήμέτεροι φίλοι ομογενείς καί εντός τής Ελλάδος καί έκτος: 
αυτής έφιλοτιμήθησαν νά συνδράμωσιν εις τό. κοινωφελές; 
καί όντως ελληνικόν τής Αρχαιολογικής εταιρίας έργον, οί. 
έν Τεργέστη "Ελληνες έκώφευσαν πρός τήν φωνήν τήςαχαύ- 
στως γυμ,νουμένης πατρίδος των καί έδείχθησαν' προς τά 
φθειρόμενα ή ύπ’ ασυνειδήτων άρχαιοκαπήλων κρυφίως εξα
γόμενα μ.νημεία των προγόνων των ψυχροί και άνάλγητοι»- 
Ένω οί ρηθέντες εύποροι ομογενείς δαπανώσι, πολλάκιςείς 
μίαν μόνην εσπερίδα, εις εν μόνον εσπερινόν τεϊοπόσιον εκα
τοντάδας φρά,γκων, δεν εδύναντο άρα νά δαπανήσωσίν υπέρ 
των προγονικών αυτών μνημείων, υπέρ τής τιμής τής πα
τρίδος των ούτε μίαν φράγκων δεκάδα ; Είς μόνος έξ αυ
τών έδείχθη δτι είναι τέκνον φιλότιμον τής Ελλάδος, προσ- 
αγαγών υπέρ τής αρχαιολογικής Εταιρίας ποσόν ικανόν’ 
τούτου δεν μνημονεύω ένταύθα τό δνομα, ίνα μή προσκρούσω 
εις τήν μετριοφροσύνην του. Οί δέ άλλοι άντί πάσης συν
δρομής καί βοήθειας πρός τά έν τή πατρίδι των χρήσιμα, 
ένθυμοΰνται νά στέλλωσι πρός ήμάς διά τών έκει έκδιδομέ- 
νων ελληνικών εφημερίδων νουθεσίας μόνον καί παραινέ-
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σείς, δειν ήν πολλάκις άγνοιαν των παρ’ήμΐν μαρτυρούσας 
και το γν ωμικόν εκείνο έπικυρούσας·

^Απαντες έσμέν εις τό νουθετ,εΐν σοφοί,
αυτοί δ’ άμαρτάνοντες ού γινώσκομεν.

• Έινε αληθές ότι ούτε οι εν Μαγκεστρία παροικοΰντες ομο
γενείς συνέδραμον εις τό υπέρ των ελληνικών άρχαιοτήτων 
λαχεΐον άλλα πρώτον κρίνομεν αυτούς εύλόγως συγγνω- 
στοτέρους τών έν Τεργέστη· δ ο'τι προ ενός έτους έγγραφέν- 
τες εις τον κατάλογον τών μελών της αρχαιολογικής Εται
ρίας προσήνεγκον άπαξ την ετησίαν συνδρομήν των προς 
αυτόν επειτα πιστεύομεν, δτι ή προς τά προγονικά μνημεία 
δειχΟεΐσα άδιαφορία δέν πρέπει ν' άποδοθή εις τούς εν Μαγ
κεστρία φίλους ημών συμπολίτας, άλλα μάλλον εις τον έκε? 
τά του προξενείου άναδεχθέντα κύριον, δστις ού μόνον ού- 
δένα προέτρεψεν εις συνδρομήν, άλλ’ ούδ’ άπεσφράγισε τόν 
φάκελλον τών δελτίων του λαχείου, άλλ’ άπέστειλεν αυ
τό^ προς ημάς δπως τόν ελαβε.

Μέγα κατά δυστυχίαν έμπόδιον προς τόν σκοπόν τής άρ- 
χαιολογικής Εταιρίας προεξένησαν μέχρι τοΰδε καί εππρο- 
ξενοΰσιν άρχαιοκάπηλοί τινες παρ’ήμΤν, οιτινες ούδέν φι
λοπατρίας αίσθημα έχοντες, άλλ” άΟέμιτον κέρδος θηρευον- 
τες έπιπίπτουσι πανταχοϋ ώς κόρακες επί τά μνημεία τών 
προγόνων των καί σπουδάζουσι νά γυμνώσωσι την μητέρα 
των Ελλάδα άπό τών άρχαίων αύτής κοσμημάτων, πω- 
7\θΰντες άσυνειδήτως αυτά είς τούς άλλοδαπούς. Αισχύνη 
και άγανάκτησις καταλαμβάνει πάντα φιλόπατριν "Ελληνα, 
βλέποντα ή μανθάνοντα δτι οχι μόνον άπαίδευτοι χωρικοί, 
αλλά καί πολΐται τής Ελλάδος ύπερτέρας έν τή ελλη
νική κοινωνία θέσεις κατέχοντες καί ετι δημόσιοι λειτουρ
γοί, οιτινες ώφειλον νά δίδωσιν είς τόν λαόν καλόν έθνικής 
φιλοτιμίας παράδειγμα, δεν συστέλλονται νά ένεργώσιν άλ
λ οι αλλαχού καί καθ’ όν τρόπον δυνανται τό παράνομον καί
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παρ’ ήμίν μισητόν της άρχαιοκαπηλείας έ'ργον. Άλλ’ εάν 
τοιοΰτοι άνθρωποι εύρίσκωνται έν Έλλάδι, διατί άρα κατ- 
εκρίναμεν ανωτέρω ουτω πικρώς τούς έκτος της πατρίοος 
διαμένοντας ομογενείς εκείνους, δσοι έδείχθησαν λίαν ψυ
χροί καί αδιάφοροι προς τάς αρχαιολογικός της Ελλάδος 
χρείας; Διότι, άποκρινόμεθα, εκείνοι μάλιστα των φίλων 
ομογενών όφείλουσι νά παρέχωσιν είς τούς ενταύθα αξιομί
μητα παραδείγματα, όσοι έτη πολλά ζώντες έν μέσω πεπο- 
λιτισμένων λαών, έχουσι καθ’ ημέραν προ οφθαλμών των 
τοιαύτα.

’Αφού ή ’Αρχαιολογική Εταιρία κατώρθωσε κατά τά ρη- 
Οέντα νά ύπερβή τά έξ άρχής άπαντώντα εις την οδόν της 
ποικίλα εμπόδια, παρέχει νυν είς ημάς χρηστοτέρας ελπί
δας περί του μέλλοντος. ”Ας μή διστάζωμεν, δτι αί εν Έλ- 
λάοι αρχαιότητες, είς ών την άνεύρεσιν καί. μελέτην ειχο- 
μεν ήδη άπό τριακονταετίας σοφούς, καί φιλοπόνους συνερ- 
γούς ικανά μέλη τής έν Άθήναις γαλλικής Σχολής, άπό 
δέ τριμηνίας τά ομοίως πολυειδήμονα μέλη τής νεοσυστά- 
του γερμανικής Σχολής, θέλουσιν έρευνηθή έπιμελέστερον 
είς τό μέλλον καί μεγαλητέρα έκ τής τοιαύτης έρευνης θέλει 
πρόκυψη ωφέλεια.

Μετά ταϋτα τταρελθών ο γραμματώς άνε- 
γι>(Δ τά έξης’

MApoot,
Ή σημερινή λογοδοσία του Συμβουλίου περιλαμβάνει 

έργα δεκαοκτώ μηνών, τά όποια γενικώς θεινρούμενα εί
ναι μένίσως άνάλογα του χρονικού τούτου διαστήματος καί 
τών πλέον ή άλλοτε εν ίσω χρόνω δαπανηθέντων χρημά
των καί έμφαίνουσιν ουτω τήν πολυειδή άνάπτυξιν τών τής 
,Έταιρίας δυνάμεων,, κατά τύχην δέ τινα δέν παρουσιάζουσιν
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έκτακτόν τί προϊόν, όπερ διά λόγου έκτιθέρ/,ενον νά κάμνη 
πολλήν εις τούς άκροατάς έντύπωσιν. Άλλ’ δμως δύναταί 
τις, νομίζομεν, άκούσας τά ρηθησόμενα νά συμπεράνη τόδε, 
δ τι οδτω τινά έν τώ χρόνω τούτω ώδοποιήθησαν, ώστε μάλ
λον άπροσκόπτως νά χωρήση τό μέλλον Συμβούλιου εις επι
χειρήσεις καρποιρορωτέρας.

Προτάσσομεν δέ και εφέτος κατά επικράτησαν έθος τά 
περί των έ τ α ί ρ ω ν, των παρεχόντων τά χρηματικά μέσα, 
δι’ ών τελούνται τά ύπέρ των άρχαιοτήτων έργα. Τά έργα 
ταΰτα πολλοί τά θέλουσι καί έκ των μή έταίρων, κα£ 
τά άπαιτοΰσι μάλιστα ούτοι σφοδρότερον, διότι, φαίνεται 
δοξάζουσιν δτι ή Εταιρία ημών είναι άτομόν τι, γυνή τις, 
εχουσα σώμα καί δυνάμεις, άδηλον πόθεν πεπορισμένα, έκ 
θεού τυχόν ή έκ τής φύσεως, δι’ ών νά κατορθώνη τά όσα 
βούλεται· και λοιπόν οι τοιοϋτοι συχνά έρωτώσι· διά τί ή 
Εταιρία δέν κάμνει τοΰτο ή έκεΐνο εκ των δεόντων, δπερ 
αυτοί έν τή υπέρ των αρχαίων πολλή μερίμνη των συνο- 
ρώσιν άπαραλλάκτως όπως καί περί τής Κυβερνήσεως ημών 
πλεΐστοι την αύτήν δυστυχώς εχουσιν έ'ννοιαν, καί ταύτην 
ώς γυναϊκά τινα έκλαμβάνοντες, έκτος αυτών των έκαστων 
ύπάρχουσαν, και τελεσιουργουσαν διά νοός ίδιου καί δυνά
μεων καλά ή κακά, ώς νά ήτό ποτέ δυνατόν τοΰτο παρ’ οι- 
ωδήποτε λαώ καί νά μή αλήθευε λογικώς, ότι μόνον έκ τής 
τών πολλών, των πάντων, αρμονικής συμπράξεως συνίσταν- 
ται και τά δέοντα καταπράττουσι καί έθνη καί έταιρίαι καί 
πας τοιοΰτος ανθρώπων σύλλογος. Αντί λοιπόν νά έρωτώσι 
πολλοί·διά τί ήΈταιρίαή ή Κυβέρνησις δέν κάμνει τό καί τό; 
έπρεπε νά έρωτώσιν οδτω· διά τί έγώ δέν κάμνω τό καί τό; 
—τά καθήκον των δηλαδή. Ταΰτα είναι τά δίκαια. Λέγο- 
μεν δέ περί τών έταίρων, ότι κατά τούς 18 τούτους μήνας 
ούτε πλειότεροι άναλόγως παρά άλλοτε εταίροι νέοι προσ- 
ήλθον, είς την εταιρίαν ημών, ούτο οί παλαιοί έδείχθησαν
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•περί την καταβολήν των συνδρομών των τακτικώτεροι, 
ούτε (τδ παντοτεινόν ημών μεμψιμοιρημα·) οίεξω των ’Αθη
νών επίτροποί μας έγένοντο δραστηριώτεροι. Άλλ’ άν καί 
έν τούτοις έμείναμεν σχεδόν στάσιμοι, τό δλον δμως τών 
είσπραχθέντων άνέβη εις ικανόν ποσόν, ενεκα προσφορών 
τινών γενομένων εκτάκτως καί ενεκα τών εκ τών κεφαλαίο/ν 
τής Εταιρίας προσιόντων τόκων, ως θέλετε ακούσει μετ’όλί- 
γον παρά του ταμίου.

Κατά τούς 18 μήνας ένεγράφησαν προς τοΤς ύπάρχουσι 
νέοι εταίροι εκ τών τής πόλεως ταύτης κατοίκων ή άλλα- 
χόθεν είκοσιέξ. Έκ τοϋ δλου δέ αριθμού τών έν τώ μητρώω 
εγγεγραμμένων άπέθαναν, καθ’ οσον έμάθομεν, δώδεκα. 
Συνδρομήν δέ κατέβαλον 167, καί δή 106 μέν εκ τών |ν 
Άθήναις κατοικουντων, δντων περίπου διακοσίων, 15 δέ 
έκ τών πολλών, τών έν ταΐς έπαρχίαις τού βασιλείου, 46 
δέ εκ τών πολύ πλειόνων, τών έν τώ έξωτερικώ. Τά ονό
ματα τών συνδραμόντων καί τό ποσόν τής συνδρομής ενός 
έκαστου θέλουν κατά τό σύνηθες δημοσιευθή έν τελεί τής 
έκθέσεως ταύτης. Ημείς δέ άναφέρομεν ένταΰθα τά ονόματα 
τών έλευθεριωτέρων, τών δόντων από 100 δραχμών καί ανω
τέρω, οί όποιοι έφέτος ήσαν πλειότεροι παρά άλλοτε. Ό 
παρ’ ήμΐν Ένρΐκος Σχλίεμανν εδωκεν 9015 δραχμάς, ό έν 
Κωνσταντινουπόλει Χρηστάκης Ζωγράφος 2300, ό έν Πε- 
τρουπόλει Ίω. Ιίοντογιαννάκης 1145, ό έν Τεργέστη Γε
ώργιος ’Αφεντούλης 300, ό έν Άγγλίφ Λουκάς Μαυρογορ- 
δάτος 280, ή ένταΰθα Παρασκευή Γοργόλη 224, ό πρε
σβευτής τής Βορείου ’Αμερικής Μερεδίθ Ύήδ 200, οί έν
ταΰθα αδελφοί ’Εμμανουήλ 160, ό πρεσβευτής τής Μεγά
λης Βρεττανίας Ούΐλ. Στούαρτ 1 00, ό έν Βιέννη Σίμων Σί- 
νας 100. Έν τοϊς έλευθεριοις δέ είναι κατατακτέα καί δύο 
κοινά ήτοι σωματεία, τό ήμέτερον Εθνικόν πανεπιστήμιο'/ 
διά δρ. 1000 καί ό δήμος Έρμουπολιτών Σύρου διά δρ. 400.
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Δήμοι δέ συντρέχοντες τη Εταιρία, άν θέλη να μάθη ή έν
τιμος ομήγυρις, λέγομεν, ότι είναι δυο μόνοι, ό ήδη όνομα- 
σΟείς καί ό των Πειραιέων, ούδείς δέ άλλος ήδη από ετών 
πολλών. Είναι αληθές, δτι έν ε'τει 1858, δτε άνέστη ή Εται
ρία εις νέαν ζωήν, οχι ολίγοι δήμοι έπροθυμήθησαν να συν
δράμουν, αλλά μετά δύο τρία ετη έπεσαν εις την προτέραν 
αδιαφορίαν, καί πολλών ενεργειών γενομένων παρά του 
Συμβουλίου καί εγκυκλίων δέ πάλιν υπουργικών έκοοθει- 
σών, δεν κατωρθώθη τίποτε. Μομφής δέ διά τούτο είναι, νο- 
μίζομεν, άξιοι όχι μόνον οί δήμαρχοι καί οί δημοτικοί σύμ
βουλοι, αλλά καί οί νομάρχαι, οί μή ποιοΰντες τάς δέουσας 
παρατηρήσεις έν καιρώ τής συντάξεως τών δημοτικών προ
ϋπολογισμών. ”Αν προ δέκα ή δεκαπέντε ετών δέν ήθελον 
οί του βασιλείου δήμοι καί τά μοναστήρια δέ (διότι καί ταΰτα 
εις την αυτήν υπάγονται κατηγορίαν) νά συντρέχωσι τη 
Εταιρία, ήδύναντο ίσως κάπως νά δικαιολογώνται λέγοντες, 
δτι πάντα σχεδόν τά αρχαιολογικά έργα έγίνοντο τότε προς 
άνάδειξιν καί περιποίησιν τών εν Άθήναις μνημείων· άλλα 
τό νά έξακολουθή καί άπό πενταετίας ήδη ή αυτή άδιαφο- 
ρία τών δήμων καί τών μοναστηρίων, δτε δαπανά ή Εται
ρία τόσας χιλιάδας δραχμών ετησίως υπέρ τών έν ταΐς 
έπαρχίαις άρχαίων μνημείων καί τής συναγωγής αύτών καί 
εύθετήσεως έν ίδίαις συλλογαίς, είναι τη άληΟείχ πολύ λυ
πηρόν. Βλέπον ταυτην την δυσθεράπευτον άδιαφορίαν τό 
Συμβούλιον καί σκεπτόμενον, τίνι τρόπω νά συνάξη ώς πλεΤ- 
στα χρήματα πρός τέλεσιν έργων άναγκαιοτάτων καί διά 
διαφόρους λόγους άνεπιδέκτων άναβολής, κατέφυγεν εις 
τήν προ πολλοΰ έν αύτώ κυοφορουμένην ιδέαν περί λ α- 
χ ε ί ο υ υπέρ τών άρχαιοτήτων, ήν καί ύπεστήριξε προ ενός 
έτους ο τότε υπουργός τής παιδείας, καί ούτως έξεδόθη τό 
βασιλ. διάταγμα τής 29 Νοεμβρίου 1874-, δι’ού ώρίσθη 
νά έκδοθωσι κλήροι ενός εκατομμυρίου νέων δραχμών, ών
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τό τρίτον να δοθή εις κέρδη, τά δέ άλλα δύο τρίτα μετά 
τήν άφαίρεσιν των εξόδων νά χρησιμεύσωσιν εις έργα άρ- 
yaιολογικά. Πώς δέ έχώρησαν τά του λαχείου τούτου,πάν- 
τες τδ έμάθετε πρό μιας έβδομάδος, δτε εγινεν ή πρώτη έκ- 
κύβευσις. Θά εξακολουθήσουν δέ καί άλλα! μέχρ! συμπλη- 
ρώσεως του ώρισμένου ποσού.

Προβαίνομεν τώρα εις τά λοιπά ρητέα. Έκ των πολλών 
εξω των Αθηνών επιτρόπων τής Εταιρίας ot έν τώ δε- 
καοκταμήνω χρόνω ένεργήσαντες προθύμωςκαί αποτέλεσμα, 
τικώς καί διά τοΰτο άξιοι τής ήμετέρας ευγνωμοσύνης εί
ναι τρεις μόνοι, ό έν Καλκούττμ των ’Ανατολικών ’Ινδιών 
αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Παπασπυρόπουλος, καί έκ προ- 
τέρων ετών γνωστός ύμΐν, ό εν Ίωαννίνοις Έλλην πρόξε- 
νος Α. Λόντος καί ό έν Πετρουπόλει ιατρός Γεώργ. Συμ-
βουλίδης.

’Έργα δέ τής Εταιρίας άρχαιολογικά, είς ά τό πλεΐστον 
μέρος τών είσπραχθέντων χρημάτων έδαπανήθη, είναι τά 
έξης·

ΙΙρώτον ά ν α σ κ a cp α ί. ’Επί δεκαέξ μήνας άνευ δια
λείμματος μέχρι τέλους του παρελθόντος ’Οκτωβρίου αυται 
έξηκολουθησαν έν Άθήναις. Καί πρότερον μέν έσκάπτομεν 
περί τό εύλόγως υποτιθέμενον Δίπυλον, εξω τής γραμμής 
τού αρχαίου περιβόλου, δστερον δέ ολίγον άπωτέρω, προς 
νότον τής παρά τό έκκλησίδιον τής άγ. Τριάδος δεξαμενής. 
Έκατέραν τών θέσεων τούτων καί τά άναφανέντα αυτόθι 
άς θεωρήσωμεν χωριστά.

Έν τή προτέρΐ}ι θέσει έξηκολούθησαν at έκ τού παρελ
θόντος έτους σκαφαί καί χωρίς νά άρθώσιν έκ μέσου τά με
γάλα τρία κωλύματα, άπερ ήδη δίς καί τρις έν τάίς έπε- 
τείοις ημών λογοδοσίαις δεινολογοϋντες έμνημονευσαμεν. 
Ούτε τό ύδραγωγεΐον δηλαδή ούτε οί τού φωταερίου σω
λήνες ούτε ό τών άκαθάρτων τής πόλεως ύδάτων οχετός

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:31 EEST - 18.237.180.167



14 —

είχον μετατεθή ή άλλως οίκονομηθή, δτε μετά την εν μην? 
’Ιουνίω του 1874 λογοδοσίαν μας έκόντες άκοντες ήρχί- 
σαμεν πάλιν αύτόθι τάς σκαφάς τάς ζητητικά? τοϋ Διπύλου, 
έλπίζοντες, δτι ο μέλλων χρόνος, ίσως δε καί μέγα τι άρ- 
χαιολογικδν εύρημα, ως τις θεός από μηχανής επιφαινόμε
νος ήθελε φέρει την εύκταίαν λύσιν των δυσχερείων, κινών 
και τάς νωθρευομένας διοικητικάς άρχάς προς ενέργειαν 
τελεσφόρον, εξ ής άμα μέν εις την αρχαιολογίαν, άμα δέ 
καί εις την υγείαν καί την ευπρέπειαν τής πρωτευούσης ό
φελος ήθελε προέλθει· άλλα θαύματα προς έ'κπληξιν τοϋ 
άνθρώπου καί έξέγερσιν των δυνάμεων του δεν γίνονται καθ’ 
έκάστην, μάλλον δέ ο κλήρος τής άνθρωπότητος φαίνεται 
ότι είναι νά κάμνη μικρά καί επίπονα βήματα προς την 
άνάντη οδόν τοϋ πολιτισμοϋ καί τής επιστήμης. Οΰτω λοι
πόν προέβημεν σκάπτοντες παρά την γραμμήν τοϋ υδραγω
γείου, ένδοτέρω τοϋ νοτιωτέρου εν έκείνοις τοΐς τόποις πυ
λαίου άνοίγματος, τοϋ δρωμένου μεταξύ δύο βάσεων πύρ
γων. Έκεΐ είχε φανή ύπόνομός τις παλαιά, χωρούσα από 
δυσμών προς άνατολάς, κακώς δέ έκτισμένη έκ μικρών καί 
μεγάλων λίθων, ληφθέντων έκ παλαιοτέρων κτισμάτων, έν 
οίς ήσαν καί τινες εχοντες όχι άσήμους έπιγραφάς, άλ
λοι δέ ήσαν γλυπτοί, τεμάχια μάλιστα σαρκοφάγων, δύο 
τριών,μετά μυθικών παραστάσεων, τέχνης τών ύστέρων 'Ρω
μαϊκών χρο'νων. Πάντα ταΰτα διαλύοντες, ως είκός, την κα- 
κόκτιστον υπόνομον, έξήγομεν. Ειτα δέ χωροόσης τής άνα- 
σκαφής πλειότερον προς άνατολάς,άνεφάνη ή ύπόνομος γεν- 
ναιοτέρα, μέ σωζομένην εκατέρωθεν άρχήν καμάρας στερεω- 
τάτης έκ λίθων πωρίνων μεγάλων καί κανονικών καί μέ 
στρώσιν τοϋ κάτω έδάφους επιμελή. Καί ταΰτα μέν οδτω 
τότε έφαίνοντο επί μήνας τινάς, τούρα δέ άπό πολλοΰ όχι 
πλέον, διότι ΰδωρ έκεΐ πολύ τό μέν άναβρυον, τό δέ όμβριον 
έπεισρέον έκ τών ύψηλοτέρων τόπων τά καλύπτει εντελώς
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σχεδόν. Τότε δέ, άφοΰ επί μέτρα περίπου δέκα παρηκολου- 
θήσαμεν την υπόνομον, εχουσαν χαμηλόν οριζόντειον στέ
γασμα κατά τό πλεΐστον συμπεπτωκός καί τό όποιον καί 
ήμεΤς αύτοί διελύομεν, ινα έξαγάγωμεν έξ αΰτοϋ μάρμαρα 
γλυπτά ή ενεπίγραφα, είδομεν ενώπιον μας ύψουμένην γέ
φυραν τινα καμαρωτήν, τά όπίσω μέν έκτισμένην πλίνΟοις 
οπτοΐς, εχουσαν δέ τό προς δυσμάς πρόσωπον άποτελούμε- 
νον έξ ενός ύπερμεγέθους μαρμάρου λευκοΰ, ημικυκλίου 
σχήματος, όπερ έφαίνετο μέν καί φαίνεται έ'τι ύπερέχον 
του δδατος, ώς τις άψίς, ήτο δέ όντως οχι άλλο ή στρογ
γυλού ποτέ μεγάλου μνημείου βάσις ήμίσεια. Έκεΐ δέ τε- 
θεΐσα ορθή κατά τούς χρόνους ίσως του μεσαιώνος καί στη- 
ριχθεΐσα υπό δύο ορθών μαρμάρων άπετέλει οΐον πρόσω
πον τοϋ ύψηλοτέρου μέρους τής υπονόμου καί έν μέρει αυ
τήν άπέφρασσε καί πάλιν ήνοιγε διά Θύρας καί θυρίδος, των 
μορφουμένων μεταξύ των δυο ορθών μαρμάρων, τά οποία 
καί αύτά δέν ήσαν επί τούτω ε’ιργασμένα, άλλά ειλημμένα 
έκ παλαιών άλλων κτισμάτων καί ενεπίγραφα. Τό παρά- 
ξενον τοϋτο κτίσμα μένει οΰτω ώς τό ευρομεν. ‘Η δέ σκάφη 
προχωρήσασα έσωτέρω μέχρι τινός έδειξε την υπόνομον 
όχι καλώς διατηρουμένην καί διακοπτομένην δέ πως διά 
τινων μεγαλολίθων τοίχων, διεύθυνσιν δέ εχουσαν μάλλον 
νοτιοανατολικήν προς την πόλιν, ήν όμως δέν ήδυνήθημεν 
νά παρακολουθήσωμεν, διότι ήδη είχομεν φθάσει τό τρομε
ρόν τή άρχαιολογική Εταιρία πραγμα καί όνομα—όρια ιδι
οκτήτου άγροϋ. "Ισως ή ύπόνομος αΰτη είναι τό τέρμα εκεί
νης, εις την όποιαν ποτέ καί ό μακαρίτης Τόσς καί άλλοι, 
εσωτέρω τής πόλεως εύρόντες τινά κάθοδον,είσέδυσαν καί εί
παν,ότι ήτο εν μέρει κιονοστήρικτος καί έχώρει προς τον νυν 
μητροπολιτικόν ναόν.(*)Ή δέ εταιρία ημών τώ 1858 άναζη-

(*) Τίε Itoss, Archaeology Aufsaelzr. 1, σίλ. 151—G,
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τήσασα την Ορυλουμένην κάθοδον διά σκαφής παρά τον ναόν 
τοΟ αγίου Φιλίππου καί δυτικομεσμηβρινώς αύτοΰ, δεν επέ
τυχε νά την εδρη,φαίνεται δέ δτι κρύπτεται υπό τάς προτε
λευταίας οικίας τάς επί της βόρειας γραμμής τήςόδοΰ Άδρΐ- 
ανοΟ,ώςέχομεν λόγους νά είκάζωμεν(*)Ταΰτα παρεκβατικούς* 
έκ δέ των άνευρεθέντων έν τη άνασκαφή, περί ης ήμΐν δ 
λόγος, δεν κρίνομεν ενταύθα άρμόδιον νά άναφέρωμεν (**) 
άλλα,είμή δύο τρία μεγίστων διαστάσεων τμήματα δωρικού 
γείσου έκ λίθου πώρινου, τά όποια ήσαν έν άλλοις μετα
γενεστέρου κτίσμασιν ένωκοδομημένα, ημείς δέ τά έξηγά- 
γομεν καί εκεί παρά τό καίιόκτιστον μέρος τής υπονόμου 
τά άφήσαμεν, σχεδόν κατά χώραν, δπου εύρέθησαν. ’Άξια 
κρίνομεν αυτά σημειώσεως καί μελέτης παρ’ άρχιτεκτόνων, 
ίνα, εί δυνατόν, έξευρεθή τω χρόνω, εις τίνα άρά γε ποτέ 
άνήκον οικοδομήν, εις τον περίβολον καί την αύτοΰ που πλη
σίον ύποτιθεμένην πύλην, ή εις στοάν τινα, έξ ών μνημο
νεύει ό Παυσανίας κατά την είσοδόν του εις τον έσω Κερα- 
μεικόν ; Εις εν δέ άλλο μέρος, βορειότερον του τόπου περί 
ου τώρα λαλουμεν, έντός τοϋ περιβόλου καί πλησιέστατα 
τή θέσει, έ'νθα ή του Εενοφάνους γνωστή επιγραφή είχε 
προπέρυσιν εύρεθή, άνεσκάψαμεν, κατά τύχην σχεδόν, δυο 
έκ λίθου Πεντελησίου άκέφαλα και άχειρα φυσικοΰ μεγέθους 
αγάλματα, τό εν πιθανώς ’Ασκληπιού, τό δέ θηλείας τίνος 
θεότητος, ίσως Άρτέμιδος, τά οποία μετά ταΰτα μετεκομί-

(*) Αότοϋ που,ώςΙΟΟ—120 βήματα δυτικώς τοΰ ναοΰ τοϋ άγ. Φιλίππου, 
έπι τής βαρείας γραμμής τής όδοΰΆδριανοϋ,κτιζόμενης τω 1860 οικίας τί
νος, εόρέθη εις ικανόν βάθος υπόνομος έστεγασμένη εν μέρες δπό μεγίστων 
αρχαίων επιτύμβιων στηλών καί άλλων μαρμάρων. ”ΐδε ΈπιγραφάςΈλλη- 
νικάς κατά το πλίϊστον ανεκδότους, φυλλάδιον Α' εν Άθήναις, 1860, έν 
σελ. 29. Άλλα τίς ήδόνατο καί τότε και τώρα νά αναζήτησα) υπό τόσας 
ιδιωτικός οικίας την διεύθυνσίν της!

(**) Έν ’Αθηναίου τόμ. 3, σελ. 267—2*73 έδημοσιεΰθησαν οχι ολίγαε 
λεπτομέρεια', καί «ι κυριώτεραι των εΰρεθεΐσών αυτόθι επιγραφών.
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δΟησαν εις τό εθνικόν Μουσεΐον. Ή τέχνη των όχι άξιοκατα™ 
φρόνητος. Έπλανήθη δέ ή άνασκαφή και εις άλλα μέρη, 
ε'ξω του περιβόλου, ένθα δέν έκωλυόμεθα, καί εύρέθησαν 
διάφοροί τινες θεμέλιοι κτισρ,άτων δυσερμήνευτων, μάλιστα 
προς βούδαν τοΰ υδραγωγείου, ά καί νυν φαίνονται εις βά
θος πέντε καί τι πλέον μέτρων, καί τάφοι αυτόθι ολίγοι είς 
τό αύτδ βάθος, εξ ων εις εϊχεν εν μέγα άρχαϊκώτατον άγ- 
γεΐον μέγραφάς περί τον λαιμόν άνδρών στενοτάτης όσφύος, 
άλλος δέ πλησίον μίαν στάμνον μέ γραφάς τοΰ Διονυσια
κού μύθου, τέχνης της έν άκμή. Έν άλλη δέ θέσει βορει- 
ότερον καί πλησιέστατα τώ περιβόλω έντός τοίχου τετρα
γώνου άσβεστοκτίστου εύρέθη παρά πάσαν ελπίδα κεκρυμ- 
μένη ουσα λάρναξ μεγάλη μαρμάρινη, κεκοσμημένη γλυ- 
φαΤς καί κάλυμμα εχουσα διαμεμορφωμένον εις κλινοστρω
μνήν, όλως δέ άλύμαντος, την οποίαν άνοίξαντες ευρομεν 
Ισω δύοσκελετούς καί πλουσιαχρυσάκτερίσματα,έν οίς καί ζεύ
γος ψελλίων έγγράμματον,έ'χον τά «Φιλωτέρα Άμυμώνης,» 
πιθανώς τδ όνομά τοΰ ετέρου των νεκρών καί χρυσοΰν νό
μισμα μνημόνιον τοΰ Άδριανοΰ Καίσαρος, περί των όποιων 
άμα τή εύρέσει έγράφησαν έν ταΐς έφημερίσιν ενταύθα ικα
νά καί περιττός τώρα ό πλείων περί αυτών λόγος. — Ειτα 
έχωρήσαμεν προς τά μεσημβρινοδυτικά μέρη, καί εκεί, με
σημβρινούς τοΰ υδραγωγείου, εδρομεν μίαν εκτενή γραμμήν 
τοίχου, έξ ογκωδών μαρμάρων καί πωρίνων λίθων εκτισμέ- 
νην καί ύποδεικνύουσαν την προς δυσμάς καί τό έκκλησί- 
διον τής άγ. Τριάδος έξακολούθησιν τής προμνημονευθεί- 
σης δπονόμου, διότι καί βορείως τοΰ υδραγωγείου ομοία 
γραμμή τοίχου καί πρότερον είχε φανή, οίον έ'ρυμά τεαύτής 
εκατέρωθεν. Ταύτην τήν γραμμήν τοίχου, οδσαν όχι κανο- 
νικώς εκτισμένην, έθεωρήσαμεν άναγκάίον να διαλύσωμεν 
έν μέρει, διότι έβλέπομεν ότι είχεν ένωκοδομημένα όχι 
ολίγα επιτάφια μνημεία ένεπίγραφα. "Οθεν έξηγάγομεν ίκα-

2
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να εξ αυτών, εως δτου πλησιάσαντες εις τό έκκ?νησίδιον τής 
άγ. Τριάδος, είδομεν άριδήλως σωζομένην ύπό το ύδραγω- 
γεΐον μίαν πλευράν της μεγαλολίθου καί κανονικής υπονό
μου, ό δέ περί αυτήν χώρος έπαρουσίαζεν εν άταξια: θεμε
λίους τινάς χτισμάτων, αλλά καί λάρνακας νεκρών, δμως 
δέ έφαίνετο καί φαίνεται ετι, δτι έκεΐθεν προς βορράν έστρε
φε ποτέ ή υπόνομος, άλλα κατεστραμμένη ή τό πλεΐστον 
ή εντελώς, καί έτεινε προς την εις τα έλαιοτριβεΐα άγουσαν 
οδόν. Ενταύθα ή σκάφη άφοϋ έφθασε, πλησιέστατα τω έκ- 
κλησιδίω καί παραπλεύρως αύτοϋ προς τό βόρειον μέρος,· 
εις βάθος ί μέτρων, έδειξεν, δτι τό έδαφος συνίστατο 
έξ άμμου τό πλεΐστον ποταμοκλύστου καί συντριμμάτων 
κεραμίων, δπερ άξιον' τω οντι παρατηρήσεως, διότι ούτως 
έξέλιπεπάσα έννοια περί λόφου ενταύθα πετρώδους φυσικοϋ, 
οποίον πάντες οι μέχρι τοΰδε έκδοθέντες τοπογραφικοί πί
νακες έσημείουν τον τόπον, έφ’ ου τό έκκλησίδιον. Ημείς 
δέν άμφιβάλλομεν, δτι άν ποτέ τό εκκλησίδισν καθαιρεθή, 
θά έχη τις νά σκάπτη ύπ’ αύτό εις πέντε τούλάχιστον μέ
τρων βάθος, πριν ή εύρη τό έν τή άρχαιολογίκή γλώσση 
λεγόμενον παρθενικόν έδαφος

’Από δέ τής 10 Φεβρουάριου 1875 μετεβιβάσαμεν τούς 
σκαφείς εις τον τόπον τής ποτέ μεγάλης Στακτοθήκης, εν
τός οντα τοϋ άρχαίου περιβόλου. ’Εκεί εις ολίγον βάθος 
καί πλησιέστατα καί σχεδόν κολλητά εις τόν άρχαΐον περί
βολον έφάνησαν θεμέλιοι ιδιωτικών οικιών, πιθανώτατα 
των 'Ρωμαϊκών χρόνων, ως εικάζεται έκ τινων ιδιοτήτων 
τοΰ διαγράμματος των. 'Ως τό πολύ έφάνησαν τα εδάφη 
των έστρωμένα μέ ψηφίδας κοινής εργασίας, τινά δέ δωμά
τια, ύπεράνω των θεμελίων ως 1 καί 1 Ί/2 μέτρον σωζό- 
μενα, ειχον καί έχουσιν ετι (*) διατηρούμενα τα θυραΐα

(*) Και 6ά εχωσιν οσον χρόνον εδίοκήσωσι τα άγυιόπαιδα της πλη,σίον 
συνοικίας. Δ Ια παν 5έ Ινίεχόμενον έκίίίεται σήμερον σχέίιον αυτών.
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Ανοίγματα μέ χαλκά κοιλώματα, έφ’ ών ποτέ οι στρόφιγ
γες έκινοΰντο, έσωθεν δέ έπΐ των τοίχων διατηρείται χρί
σμα ήτοι κονίαμα καθ’ όλου μέν λευκόξανθον, ε'χον δέ ερυ
θρού, πρασίνου καί κίτρινου χρώματος ζώνας διαφόρους, υπό 
τάς οποίας κατωτάτωπεριθέουσι καί κοσμήματα τινα μεγάλα 
Ιρυθροΰ χρώματος άνθεμοειδή, απομιμούμενα κάπως έλικας 
’Ιωνικών κιονόκρανων,πεφορτωμένας μέ σχήματά τινα τριαι- 
νοειδή,χονδροειδούς μέν τέχνης,αλλά πάντως έτιτοϋ αρχαίου 
κόσμου καί οχι του μεσαιωνικού. Αδτη ή περί τής εποχής 
των οικιών τούτων γνώμη έκρατυνθη καί εκ τής αυτόθι εύ- 
ρέσεως συμπαγούς τίνος βώλου άργυρών ’Αττικών νομι
σμάτων, τετράδραχμων τε καί δραχμών, έν δλω 58 (36 
μέν τετράδραχμα, 22 δέ δραχμαί·) τα όποια καθαρισθέντα 
έφάνησαν τά πλεΐστα οντα τών χρόνων τού βασιλέως Μι- 
θριδάτου, καί τινα αύτών λίαν σπάνια ή καί μοναδικά. "Αλ
λως ή θέσις αδτη, καθαρισθεΐσα εις ικανήν έ'κτασιν, δέν άνέ- 
δειξε πολλού λόγου άξια, διότι καί δέν έσκάψαμεν βαθέως, 
μή θέλοντες νά άφανίσωμεν τά εδάφη τών οικιών.

’Αφού δέ δλον τον χώρον ήρευνήσαμε.ν δσοςήτο τού δημο
σίου, καί δέν μας έσυγχωρήθη νά προβώμεν περαιτέρω, άνι- 
χνευοντες τον παράταΐς άρχαίαις ίδιωτικαΤς οίκίαις περίβολον, 
όπως έποθοΰμεν, μετέβημεν περί τά τέλη τού παρελθόντος 
’Ιουνίου προς σκαφάς εις τό προμνημονευθέν μέρος, τό προς 
νότον τής δεξαμενής τής άγ. Τριάδος. Κυρίως ημείς είχομεν 
ζητήσει παρά τής Κυβερνήσεως προς άνασκαφήν τον τόπον, 
τον προς δυσμά; τής δεξαμενής καί αριστερά τής ίερας 
οδού, έλπίζοντες αυτού σειράν ήτοι γραμμήν άρχαίων μνη
μάτων έπισήμων νά εδρωμεν, άλλ’ ενεκα δυσκολιών τίνων 
ή Ιίυβέρνησις τον παρακείμενον τόπον μόνον μας παρεχώ- 
ρησε, τόν προς νότον, δστις είναι επί τής νέας όοοΰ ΙΙειραιώς 
Ιν δεξιοί κατιόντων καίέδέχθημεν εκεί νά σκάψωμεν, επ’ελπίδι 
νά έπιτυχωμεν γραμμήν άλλην μνημάτων,από τού γνωστού

2*
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Χαρωνείου μνήματος προς δυσμάς κατ’εύθεΐαν. "Οθεν τέσσα- 
ρας εκεί δλους μήνας μέχρι τέλους ’Οκτωβρίου έσκάπτο- 
μεν, όχι δμως άποκομίζοντες άλλαχοϋ τα χώματα, άλλα 
άφου έβλέπομεν, τί περιείχον τα βάθη καί έξήγομεν δ,τι 
άρχαΐον ήτο έξαγώγιμον, πάλιν έπερρίπτομεν τα χώματα 
εις τό άνεσκαμμένον μέρος καί οΰτω προέβημεν άνερευνή- 
σαντες εκτασιν γης ώς 75 μέτρων μήκους καί 25 πλάτους. 
Ήδυνάμεθα δέ ταύτην την μέθοδον ενταύθα ν’ άκολουθή- 
σωμεν, διότι δεν εύρίσκοντο μνήματα ορθά ή άλλα κτίσμα- 
τα στερεά, άλλα ταφαί πολλαί καί έπάλληλοι, ή έκ κεράμων 
συνηνωμένων τεγοειδώς προς έπικάλυψιν τοΰ νεκροΟ, ή ώς 
λάκκοι έπιμήκεις έν τή γή έσκαμμένοι, ή καί, τό περίεργον, 
οστά πλεΐστα κεκαυμένα καί άκαυτα, ώς στρώματα ή φλέβες 
έντή γή άνεφαίνοντοπολλαχοΰ,οιον πολυάνδριά τινα.Μόνον 
δέ δύο τρεις κιονίσκοι επιτύμβιοι, εύρεθέντες ορθοί εις ολίγον 
βάθος, άφέθησαν παρ’ ημών κατά χώραν καί μία ώσαυτως 
στήλη των πλατειών. "Ενα δέ όγκον κτιστόν τετράγωνόν 
πως, άλλ’ άμορφον, διότι ειχον άπ’ αύτοϋ πρόπαλαι άφαι- 
ρεθή αι έπικαλύπτουσαι τάς πλευράς του λεπταί μαρμά
ρου πλάκες, εσκεπάσαμεν πάλιν, σημειώσαντες μόνον την 
θέσιν του. Οι τάφοι πάντες ήσαν εις παντοίας διευθύνσεις 
καί άλλοι μέναύτών ειχον κτερίσματα, άλλοι δέ όχι. Ταΰτα 
δέ ήσαν παντοΐα, μόνον όχι πήλινα ειδώλια, εί δέ τινα τοι- 
αϋτα ολίγα ευρομεν σώα ή βεβλαμμένα, ήσαν έσκορπισμένα 
εδώ καί ΙκεΤ έν τή γή. Τα τιμιώτατα δέ τών εύρεθέν- 
των, πλήν τινων άναγλύφων έπιτυμβίων όχι μεγάλων καί 
πολλών επιγραφών, ήσαν πρώτον δύο εύμεγέθεις Σειρήνες 
μαρμάριναι, ών ή μία σώζει καί τήν κεφαλήν,εύρεθεΐσαι όχι 
επί τών ιδίων μνημάτων, δι’δ καί άπεκομίσθησαν παρ’ημών 
εις τό εθνικόν Μουσεΐον, καί δεύτερον άγγεία πήλινα πολλά, 
μάλιστα λήκυθοι, τών λευκών, μετά γραφών, έν αίς πρω
τεύει μία ή τον Χάρωνα έχουσα έν τώ πορθμείω καί παρά
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την δονακόφυτον όχθην της λίμνης γυναίκα προσερχομένην 
Ινα εις το πορθμεΐον άναληφθή. Πλεΐσται δέ άλλα', λήκυθοι 
του αρχαϊκού ρυθμοΰ μετά γραφών καί άλλα μικρά προ πάν
των καί πολύσχημα άγγεΐα βραχέως οΰτω άναφέροντες, ϊνα 
μή δλως τάπαραδράμωμεν, έξαίρομεν έτε δύο των μειζο'νων 
στάμνωνήτοι υδριών, την μέν εχουσαν γραφήν τής κρίσεως 
του Πάριδος, την δέ ’Λμαζονομαχίαν, καί ουτω τον περί 
ταύτης τής άνασκαφής λόγον παύομεν.

Έδαπανήθησαν εις τάς άνασκαφάς τάς περί τδ Δίπυλον 
καί κατά την Στακτοθήκην δρ. 23569» 20. Εις δέ τάς 
των τάφων 3741» 60. Ευχαρίστως δέ άγγέλλομεν τοΐς 
έταίροις, δτι ή περί τούς τόπους τούτους του Διπύλου καί 
τοϋ εξω Κεραμεικοϋ έν γένει σκάφη εύκολωτέρα όπωσοΰν 
θά γίνη εις τό μέλλον Συμβούλιον,επειδή προ τριών περίπου 
μηνών συνετελέσθη παρά τής Κυβερνήσεως ή μετάθεσις του 
εκεί υδραγωγείου, άν δέ καί προς διοχέτευαιν των ακαθάρ
των και τών λ’μναζόντων ύδάτων κατασκευαστή υπόνομος, 
ως μαςέδόθη άρτίως ύπόσχεσις παρά του Προέδρου του υ
πουργικού Συμβουλίου (*), τότε δέν μένει σχεδόν άλλη εύχή 
ημών ύπόλοιπος, ε’ιμή ή περί μεταθέσεως τών τοϋ φωταε
ρίου σωλήνων.

Μικρά δέ τις ολίγων ημερών σκάφη έγένετο άρχάς Δεκεμ
βρίου τοϋ 1874έντή κοίτη τοϋ’Ιλισσοΰ ού μακράν τής 
μεγάλης γέφυρας, υπέρ ήν διέρχεται ό σιδηρόδρομος. Είχεν 
έκεΐεύρεθή τυχαίως εν καλόν καί μέγα επιτύμβιον άνάγλυφον, 
κατά τι όμως κολοβόν, όπερ κατέσχενή Κυβέρνησες και έδω- 
κεν άφορμήν εις την Εταιρίαν νά κάμη τινά περαιτέρω ζή- 
τησιν, μήπως εύρεθή τό λέϊπον μέρος τοϋ άναγλύφου. Άλλ’ 
έκεΐνομέν δέν εύρέθη,άλλου δέ όγκωδεστάτου άναγλύφου μέ

(*) "Ήίη ένω ταΰτα τυπουνταt ι'μίσα Μαρτίου), ίχει αρχίσει ή της υπο
νόμου κατασκευή.
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ρος άνεσκάφη, εχον 3 μορφάς άκεφάλους, καί είς κιονίσκος 
επιτύμβιος, οστις, ώς καί τό άνάγλυφον, είχαν έντοιχισθή 
έν τοΐς Ύωμαϊκοΐς πιθανώς χρόνοις εις τινα γραμμήν τοί
χου άποτελοΰντος αιμασιάν τοΰ ποταμού. Ταΰτα έξήχθησαν 
έκεΐθεν τή δαπάνη δρ. 132.

Έγένετο καί έν τή Ά τ τ ά λ ο υ στοά εργασία τις τον 
Σεπτέμβριον τοϋ 1874. Περί τήν στοάν ταύτην από τοΰ 
1860 άσχολεΐται εκ διαλειμμάτων ή Εταιρία, ώς έκάστοτε 
αίρονται τινα των εμποδίων, των κωλυόντων τήν άποτέλε- 
σιν τοΰ δλου έργου. Κατεδαφίσθη λοιπόν ή προς τω βορειο
δυτικοί» αυτής άκρω ιδιωτική οικία, καί ούτως ήλευθερώθη 
εντελώς μέν όχι τό δλον άκρον, άλλα τουλάχιστον άνεδεί- 
χθη κάλλιον ή εκεί έν τετραγώνω είσοχή πρότερον (τον 
Απρίλιον) ύποφανεΐσα εξέδρα (*) καί έγνώσΟη, ότι ήτο 
αυτή ώκοδομημένη έπ’ αύτοΰ τοΰ χείλους τοΰ προς βορράν 
μεγαλολίθου κρηπιοοόματος τής όλης οικοδομής, έ'νθα καί 
ούδεμία δευτέρα θυρα ή κλίμαξ άγουσα προς τό χαμηλότε
ρου έδαφος έφάνη όπάρχουσα, ώς πρότερον είκάζετο. Ηϊτο 
λοιπόν τό βόρειον τής στοάς άκρον διάφορον τοΰ νοτίου κατά 
τινα. Περί τής στοάς ταυτης εξέδωκεν όλίγω προ των ήμε- 
τέρων τελευταίων εργασιών μονογραφίαν αξιόλογου ο εκ 
Βερολίνου άρχιτέκτων Adler, καί έδοκίμασε να άναπαρα- 
στήση τό όλον αυτής σχέδιον καί τήν άποψιν ώς πιθανώ- 
τατα. Ελπίζει τό Συμβούλιου,προσεχώς καί άλλαι τινές έρ- 
γασίαι υπό τής Εταιρίας αυτόθι νά τελεσθώσι, καί τότε, νο-

(*) Έν τή λογοδοσία τοΰ 1814 εν σελ. 22 αφηγούμενοι τα κατά την 
στοάν έργα δεν ήδυνήθημεν να διακρίνωμεν ακριβώς τήν εφεύραν, ύιότΐ ή 
μετακόμισις των χωμάτων δέν είχε συντελεσθή, ωνομάσαμεν δέ «Ιδώλια 
όόο έσωτέρω των δόο παραστάδων τής έκεϊ θύρας». Νΰν δέ λέγομεν, δτι ή 
θύρα ύέν παρέχει έξοδον έξω τής οικοδομής, άλλ’είναι μόνον άνοιγμα προς 
ένα μικρόν τετράγωνον χώρον, οστις κατά τάς τρεις πλευράς του εχει συ
νεχές Ιδώλιον και είναι αυτό δή τοΰτο οπερ εξέδραν καλού μεν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:31 EEST - 18.237.180.167



μίζομεν, θά είναι καιρός νά έπενέγκη ό προμνησθείς λόγιος 
άρχιτέκτων τάς δέουσας προσθήκας καί μεταβολάς εις τά 
σχέδιά του.

Έδαπανήθησαν εις την τελευταίαν έν ήτ Άττάλου στοά 
Εργασίαν καί εις τινας έπισκευάς αύλογύρων κτλ. δραχμ. 
974:15.

’Ιδίως δέ επισκευή αρχαίου μνημείου έγένετο μία. 
Ύπεστηρίχθη τό βάθρον του γνωστού κολοσσιαίου άγάλμα- 
τος, του επί τοΰ νησιδρίου, τοϋ προ του λιμένος 'Ράφτη της 
’Αττικής, διότι,καΟ'άς εχομεν πληροφορίας, ήπειλεΐτο ή πτώ- 
σίς του. Τώρα άφοΰ έγινεν ή δέουσα ύποικοδομή καί περί- 
ζωσις διά στερεών σιδηρών στεφανίων επιστασίφ τοΰ Π. Στα- 
Σταματάκη καί δαπάνη δρ. 617:10, ήσφαλίσΘη καλώς.

Εις άναστηλώσεις δέ, ιδρύσεις, συγκολλήσεις, μετακομί
σεις αρχαίων καί άλλα τοιαΰτα Μουσειακά έργα έδαπανή- 
Οησαν δρ. 561:50.

ΈνταΰΘα περίπου αρμόζει \ά μνημονεόσωμεν καί ενός 
πολυδαπάνου έργου τής δεκαοκταμηνίας ταύτης, οπερ ούτε 
επισκευή ούτε άνασκαφή κυρίως δύναται νά όνομασΟή, διότι 
είναι καθαίρεσις, κατεδάφισις αρχαίας οικοδομής, προς άπο- 
κάλυψιν καί άνάδειξιν άλλης άρχαιοτέρας καί τιμιωτέρας, 
Ιννοοΰμεν την καθαίρεσιν τοΰ επί τής ’Αθηνών άκροπόλεως 
μεσαιωνικού πύργου, τήν όποιαν τό Συμβούλιου εξετέλεσε 
τή γενναία χορηγία τοϋ παρ’ ήραν από ετών διατρίβοντος 
φιλάρχαιου άνδρός Ένρίκου Σχλιέμανν. Είχε σχεδόν λάβει 
παρά τής ήμετέρας Κυβερνήσεως τήν άδειαν τής καΟαιρε- 
σεως ό άνήρ τόν Ιούλιον τοΰ 1874 καί είχε συμφωνήσει 
τό εργον μετά τίνος εδώ εργολάβου αντί 13 χιλιάδων δραχ
μών καί είχε δώσει αύτώ καί αρραβώνα 4 χιλ.δραχμάς,ότε 
ή άδεια άνεστάλη καί δή παρά πάσαν προσδοκίαν, διότι ή Κυ- 
βέρνησις προ πολλοΰ καί αύτή έβουλεύετο νά κατεδάφιση 
τόν πύργον, τόν τόσον «πρεπώς έπικαλύπτοντα μέρος τών
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γέρα ρω v Προπυλαίων καί διαφθείροντα τήν αρμονίαν τών 
γραμμών της δλης άκροπόλεως, ανέβαλλε δέ τδ εργον διά 
τήν πολλήν άπαΐτουμένην δαπάνην άλλ’ δπωςδήποτε ή 
άδεια τότε δέν έδόθη. "Οθεν ό Σχλίεμανν προσήνεγκεν εις 
τήν Εταιρίαν ημών τάς 9 χιλιάδας δραχμών, άς έμελλε νά 
δώση ετι είς τον εργολάβον, άν έξετελεΐτο τδ εργον, καί 
άφήκεν εις αύτήν τήν φροντίδα τής του έργου έκτελέσεως 
έν καιρώ εύθετωτέρω. Ό καιρός ούτος ήλθε διά τε τδν εν
θουσιώδη δωρητήν κ«ί διά τό τής Εταιρίας Συμβούλιου 
μ,ετά 11 μήνας, ήτοι τόν Ιούνιον του 1875. Ή Ιίυβέρνησις 
έδωκεν επί τή αιτήσει τής Εταιρίας τήν άδειαν τής καθαιρέ- 
σεως καί τδ εργον έτελέσθη καλώς, στέρξαντος καί τοΰ ερ
γολάβου νά λάβη μόνον 8 ετι χιλιάδας δραχμών, ώστε αί 
χίλιαι έμειναν είς όφελος τοΰ ταμείου τής έταιρίας. Είναι 
δέ περιττδν νά άναφέρωμεν εις τήν μνήμην τών ενταύθα 
συνηγμένων εταίρων δ,τι αυτοί ίδίοις δμμασιν είδαν άναβάν- 
τες πολλάκις εις τήν ιεράν άκραν καί γινώσκουσι καλώς, 
δτι δηλ. πλεΐστα καί μέγιστα μέλη αρχιτεκτονικά τ.ών 
Προπυλαίων, βαρβάρως ποτέ έντειχισθέντα είς τδν πυργήρη 
εκείνον ογκον, εξήχθησαν καλώς, ωσαύτως δέ καί σπου· 
δαιαι έπιγραφαί ίκαναί καί γλυπτά τινα όχι δλως λόγου 
ανάξια, τδ δέ μέγιστον, άνεδείχθη ή έτέρα τών πτερύγων 
τοΰ Μνησικλείου άρχιτεκτονήματος κατά τό αρχικόν της 
σχέδ ον καί άποκατέςη ήΈλληνική φυσιογνωμία τοΰ τηλαυ
γούς προσώπου τής άκροπόλεως καθαρά καί αμιγής παντός 
όθνείου, έφ’ οις πασι χάριν δμολογοΰμεν είς τδν αίτιον.

Έγένοντο καί κατά τήν δεκαοκταμηνίαν ταύτην ά γ ο- 
ρ α ί ά ρ χ α ί ω ν έργων τέχνης καί επιγραφών πρδς πλου
τισμόν τοΰ Μουσείου τής Έταιρίας,τοΰ έν τώ Βαρβακείω, Τδ 
δαπανηθέν ποσδν είναι ο ρ. 3 8 9 3: ο 0. ’Ολίγα δέ σχετικώς 
προς άλλα ετη ήγοράσθησαν αρχαία, τό μέν διότι ολίγα έν 
γένει άξια λόγου έκομίσθησαν εις όψιν τοΰ Συμβουλίου, τδ
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δέ διότι δέν συνεφωνήσαμεν μετά των πωλητών,τιμιουλκούν- 
των ύπερμέτρως. Τδ νά ερχωνται ολίγα εις δψιν τοΰ Συμ
βουλίου άρχαΐα έχει αιτίαν διττήν· πρώτην, ότι άπλοϊκοί 
τινες κάτοχοι αρχαίων φοβούνται πάνυ παραλόγως τήν 
Εταιρίαν ως τινζ αρχήν, δυναμένην δήθεν καί κατάσχεσιν 
νά κάμνη των παρ’ ίδιώταις αρχαίων άνευ άποζημιώσεως· 
δευτέραν δέ,δτι οι ενταύθα άρχαιοκάπηλοι,οί τήν εξαγωγήν 
των άρχαίων είς τδ εξωτερικόν παρανόμ,ας διενεργοΰντες, 
εχουσι παρά τοΐς πολλοΐς ήδη πρδ καιρού διαβεβλημένον 
τδ Συμ,βούλιον τής Εταιρίας, δτι τάχα δέν προσφέρει δικαίας 
τιμάς. Ουδέτερον τούτων άληθεύει.

Ανοίγει δέ τδ Μουσεΐον τής Εταιρίας διά τε τούς εταί
ρους καί δι’ άπαν τδ κοινδν τής πρωτευούσης δίς τής έοδο- 
μάδος, δευτέραν καί τετάρτην (*), παρεχομένων καί πασών 
των ευκολιών εις τήν μελέτην των έν αύτώ άρχαίων, συμ- 
φώνως πρδς τα άναγεγραμμένα έν τώ έλευθερίω όργανισμώ 
τής Εταιρίας. Άλλ' ολίγοι έκ των ήμετέρων φοιτώσιν είς 
τδ Μουσεΐον καί οδτοι χάριν απλής περιέργειας, δχι δέ χά- 
ριν σπουδής, πολύ δέ πλειότεροι ξένοι Εόρωπαΐοι, οιτινες 
καί άντιγράφουσι συχνά καί σχεδιάζουσι καί άποτυποϋσι. 
Δέν ήξεύρομεν δέ, πότε τούτους θά μιμηθώσι καί οι ήμέ- 
τεροι λόγιοι καί τεχνΐται, οιον γλύπται, ζωγράφοι, φιυτο- 
γράφοι. "Ας έλπίζωμεν δμως τούτο έκ τής άποτελειώσεως 
τοΰ επί τής οδού Πατησίων ’Εθνικού Μουσείου, ένθα ποτέ 
συγκομισθέντα πάντα των ’Αθηνών τά άρχαΐα, τά τε τοΰ 
Κράτους καί τής Εταιρίας, καί διευθετηθέντα καλώς θέλουσι 
κατά τδ πιθανδν πλειοτέρους προσελκύει Οεατάς καί διεγεί
ρει τήν νΰν παρ’ ήμΐν ως επί τδ πολύ κοιμωμένην αισθησιν 
τού έν τή τέχνη καλού. Άλλ’ αυτό δή τούτο, ή άποτελεί- 
ωσις τής μνησθείσης οικοδομής, ή, ακριβέστερου είπεΐν, τής

i*j Τον μεν χεί[λ(5ν« άπο 2—4 ωρ, μ. μεσημβρ. τό $ε Θέρο; άπο 3-5*
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μιας αυτής γραμμής τής τού προσώπου, ενώ τον προπαρελ- 
θόντα Νοέμβριον τοΰ 1 S74 έφαίνετο πάνυ προσεχής, έπι- 
σπεύδοντος τό πράγμα άξιεπαίνως καί έξευρίσκοντος τούς 
προς τούτο πόρους τού τότε υπουργού τής παιδείας, καί 
ενώ είχε γίνει έναρξις είσκομιδής άρχαίων καί διευθετήσεως, 
δτε καί τα εκλεκτότερα των εν τώ Βαρβακείω λίθινων 
έκεΐσε μετεκομίσθησαν, αίφνης τόν Απρίλιον τα πάντα 
έσταμάτησαν, καί άδηλον πότε πάλιν θά έπαναληφθή ή ευ
κταία ενέργεια. Χρέος είχε ταΰτα το Συμβούλιου να δηλώση 
εις τούς συνηγμένους ενταύθα εταίρους, ίνα καί αυτοί, καθ’ 
οσον ίδιοι έκαστος δυναται, συντελέσωσι μετά του μέλ
λοντος Συμβουλίου προς τήν τού τόσον ποθητού καί απα
ραιτήτου έργου έκτέλεσιν, τήν ευπρεπή καί ασφαλή άπο- 
κατάστασιν τών άξιων λόγου άρχαίων τής τε Εταιρίας 
καί τοΰ Κράτους, παρακινούντες παντί τρόπω καί ώς υπουρ
γοί καί ώς βουλευταΐ καί ώς δημοσιογράφοι καί ώς πολΐ- 
ται έν γένει φιλόκαλοι τήν Κυβέρνησιν νά μή άναβάλλη 
επί πλέον τήν τελείωσιν τοΰ Μουσείου. Ώς νύν έ'χουσι τά 
πράγματα, είναι πολύ τώ οντι λυπηρόν νά βλέπη τις κατα- 
κείμενα άτάκτως έν τώ νέω Μουσείω τά πλεΐστα τών 
μετακομισθέντων άρχαίων έκ τού Θησείου, έκ τής Άδρια- 
νείου στοάς, εκ τοΰ ώρολογίου τού Ανδρονίκου Ιίυρρήστου 
καί άλλαχόθεν, ώσαύτονς δέ καί τά έκ τοΰ Βαρβακείου, ώς 
είπομεν. Ταΰτα έν τάίς πρότερον αυτών θέσεσιν ειχάν τινα 
τουλάχιστον τάξιν, πολλά μάλιστα ήσαν καί έν καταλό- 
γοις έντύποις περιγεγραμμένα παρ’άλλογενών καί ήδυναντο 
εύχερώς πως νά μελετώνται παρά τών φιλάρχαιων. Τώρα 
καί αυτή ή ευκολία έξέλιπεν, άναμιχθέντων τόσων διαφό
ρου προελεύσεως άρχαίων καί συσσωρευθέντων έν ένί τόπω 
άνευ νέας κατατάξεως. Έσχεδιάσθη μέν ή κατάταξις, ώς 
άπητεΤτο,καί ήρξατο καί ή κατ’αύτήν ιδρυσις,ώς προείπομεν, 
άλλ’ άπό εννέα μηνών ρύοέν περαιςέρω διευθετήθη, μόνον
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δ εκ διαλειμμάτων ή άτακτος καί άλλων αρχαίων συσσώρευ- 
σ>.ς έκεΐ έπήρχετο, ώς έκάστοτε ήναγκαζόμεθα. Ουτω εσχά
τως, επειδή έν τώ Βαρβακείω ήτο στενοχωοία διά τάς αύ- 
ξηθείσας των φοιτώντων μαθητών τάξεις, ήναγκάσθη ή 
Εταιρία νά κένωση δυο εκ των του Μουσείου δωματίων καί 
τινά μέν των άρχαίων της νά συμπυκνώση δπως δήποτε έν 
τοΐς άλλοις δωματίοις καί έν τοΐς σκοτεινοΐς ύπογείοις, άλλα 
δέ" μετακομίσασα εις τό νέον Μουσεΐον ν’ απόθεση δπως 
ετυχε. Τούτου του κακού, κύριοι, «πάντας ημάς δει τέμνειν 
φάρμακον»,'ίνα μή καί υπό των ξένων ψεγώμεθα. Μεθ’ δλα 
ταΰτα βλέπομεν εις τον προϋπολογισμόν τοϋ κράτους δτι 
έσημειώθησαν 12 χιλιάδες δραχμών διά μετακόμισιν καί 
άνίδρυσιν άρχαίων έν τοΐς Μουσείοις* άλλα τοΰτο τό ποσόν 
άρκεΐ διά τοιαΰτα έργα ;

Λ ω ρ ε α ί ά ρ χν α ί ω ν εις τό τής Εταιρίας Μουσεΐον 
έγένοντό τινες καί την δεκαοκταμηνίαν ταύτην, ώς καί τά 
παρελθόντα ετη, παρά διαφόρων έν Άθήναις καί αλλαχού 
κατοικούντων ομογενών καί άλλογενών, ών τά ονόματα 
θά περιληφθώσιν εις την εκθεσιν ταύτην, δταν τυπωθή· άνε- 
γράφοντο δέ μετ’ ευγνωμοσύνης καί έν ταΐς δηλώσεσιν, άς 
τδ γραφεΐον τής Εταιρίας κατεχώριζεν έκάστοτε εις τάς 
εφημερίδας τής πρωτευούσης. Εξαίρετου δέ μνείας άξιοϋμεν 
ενταύθα τέσσαρα δώρα· ά. τον διπρόσωπον Διόνυσον έν σχή- 
ματι Έρμου τής τετραγώνου εργασίας, δν ή Α.Μ. ο βασιλεύς 
άνασκάψας έν τώ Παναθηναικώ σταδίω τέως μέν έφύλαττεν 
έν τοΐς άνακτόροις, προ δέκα δέ μηνών προσήνεγκε τή Εται
ρία. Ό Ερμής ουτος ήδη καί ίδρύθη άξιοπρεπώς έν τώ νέω 
Μουσειω· β\ τά διάφορα χρυσά, άργυροί καί άλλης ύλης ποι
κίλα άρχαΐα, τά όποια ή Εθνική τής Ελλάδος Τράπεζα προ 
τών πυλώνων του καταστήματος της είχεν άνασκάψει προ 
10 έτών καί προ ολίγου εις τό Βαρβάκειον προσήνεγκεν γ\ 
μίαν μαρμαρίνην ’Αθήνας προτομήν κολοσσιαίου μεγέθους,
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ήν ο ενταύθα φιλέλλην Ένρ. Τράϊμπερ προσήνεγκεν ο', ένα 
βωμόν, άρχαϊκάς εχοντα γλυφάς, δν ή ενταύθα συ μπόλι- 
τις ημών Ευανθία Θ. Ιίαντσιλλιέρη προσήνεγζεν.

Έν τήσυντάξει του λεπτομερούς καταλόγου των τής 
Εταιρίας άρχαίων έφθάσαμεν νυν μέχρι του γενικού άρι- 
θμοΰ 7500. Πρό δεκαοκτώ δέ μηνών ή μάλλον, δτε έτυ- 
ποΰτο ή τελευταία ημώνλογοδοαία, ο άριθμόςήτο 6920.(*) 
Μένουν δ’ ετι πολλά νά καταγραφώσιν είς τον κατάλογον, 
περί ών όμως ύπάρχουσιν έν τοϊς άρχείοις τής Εταιρίας αί 
πρόχειροι σημειώσεις.

Ή βιβλιοθήκη τής Εταιρίας ηυξησε κατά 28 τό- 
μους καί φυλλάδια την δεκαοκταμηνίαν ταυτην, ών τα μέν 
'ί 7 έδωρήθησαν αυτή παρ’άλλογινών, 6 δέ παρ’ ομογενών, 
5 δέ ήγοράσθησαν. Πιναξ αυτών θά προσαρτηθή είς την εκ- 
θεσιν ταυτην, όταν τυπωθή.

Τής αρχαιολογικής έφημερίδος, τής από 
ετών έκδιδομένης εξ ονόματος τής Εταιρίας καί δαπάνη τής 
Κυβερνήσεως, δεν έξεδόθη ουδέ εν φυλλάδιον κατά τό διά

(*) Μέχρι της σήμερον, 20 Μαρτίου 1876, ημέρας, δτε έκτυποϋται τό 
■παρόν φόλλον, ό δλος αριθμός των καταλελεγμένων αρχαίων άνέβη είς 
7761, καί σόγκειται έκ των εξής κατά ύλην ειδικών αριθμών- λίθινων2412, 
χαλκών 699, σιδ'-ρών 37, μολυβδίνων 611, αργυρών 30, χρυσών 92, 
οστέινων 63, όαλίνων 147, διαφόρων υλών ανάμικτων (οΤον γύψου, ξό- 
λου κτλ.) 104, πήλινων αγγείων 1909, πήλινων μορφών 661, πήλινων 
λύχνων 396, πήλινων σκευών 200, πήλινων τόπων ήτοι μητοών 79, 
θραυσμάτων πήλινων 202, πυραμιδοειδών καί κωνοειδών πήλινων 95, φα
κοειδών και άρτοειδών πήλινων 20, λαβών αμφορέων ενεπίγραφων 4. Ίστέον 
δέ, δτι αί λαβαί αμφορέων αί ένεπίγραφοι (έκ 'Ρόδου, Θάσου, Πάρου, Κνί- 
δου, Κολοφώνος και άλλων τόπων) συμποσοΰνται νΰν περί τάς 9 χιλιά
δας, ές ώ/ μέγα μέρος έξεδόθη υπό A. Dumont έν τω βιβλίιρ Inscripti
ons ceramiljues de G/CCC. Paris, 1871. Νομίσματα δέ ΰπάρχουσιν έν τω 
τής Εταιρίας Μουσείω, άν καί είσέτι δχι διατεταγμένα, χρυσά μέν 19, 
τα πλεΐστα 'Ρωμαϊκά και Βυζαντινά, αργυρά δέ καί τών έκ τοΰ κράματος 
polill ή billon περί τά 600, χαλκά δέ υπέρ τάς 10 χιλιάδας.
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στημα της δεκαοκταμηνίας ταύτης, (*) διότι όλιγιστοι των 
ήμετέρων ή μάλλον ουδέ είς είδικώς καί άποκλειστικώς εις 
την αρχαιολογίαν άσχολεΐται, όπως τοΰτο γίνεται έν άλλοις 
εθνεσι μεγάλοις. Μέγα έθνος καί ημείς να γίνωμεν διά μιας 
καί να εχωμεν ουτω πολλούς τούς καί είς τάς ειοικωτάτας 
των επιστημών αύθορμήτως άσχολουμένους, βέβαια δεν εί
ναι δυνατόν, άτε παρά φύσιν· άλλα διά τίνος ίσως περιτε- 
χνήσεως εν τη χ,ρήσεο των δσων δήποτε τωρινών ημών μέ
σων πιθανόν τινές τών έπαισθητοτέρων επιστημονικών χρειών 
νά θεραπευωνται. "Οθεν επειδή καί άλλοτε έν ταΐς λογοδο- 
σίαις του Συμβουλίου τό δυσάρεστου τής άραιάς έκδόσεως 
τής εφημερίδες ώμολογήθη, τινές τών εταίρων έν τή συνε
λεύσεις τή προ 18 μηνών συγκροτηθείση,έπρότειναν «νά δα- 
πανώνται εκ τοϋ ταμείου τής Εταιρίας χρήματα προς μί- 
σθωσίν τίνος, δστις ν’ άσχολήτοι αποκλειστικούς εις την σύν
ταξιν άρθρων διά τήν αρχαιολογικήν εφημερίδα, ίνα Ικδίδε- 
ται αυτή συχνότερου.» Άλλ’ο τοιοΰτος μισθωτός καί διαθέ
σιμος προς τοιοϋτο έργου εύρίσκεται άρά γε εύκο'λως ;

Λέγομεν τώρα καί όσα υπό τής Εταιρίας κατά τό διά
στημα τής δεκαοκταμηνίας έν ταΐς έπαρχίαις τοϋ βασιλείου 
κατά τό δυνατόν έπράχθησαν υπέρ τών άρχαιοτήτων, χο- 
ρηγούσης προς τοΰτο τής Κυβερνήσεως τή Εταιρία συνδρο
μήν έτησίαν. Δύο δέ είχεν είς τήν διάθεσίν της μέχρι προ 
τεσσάρων μηνών είς τα έργα ταϋτα ή Εταιρία άποστόλους, 
τον Άθ. Δημητριάδην, πρώην υπότροφον τής Κυβερνήσεως, 
σπουδάσαντα εν Ευρώπη αρχαιολογίαν καί έπανελΟόντα,καί 
τον ήδη καί πρότερον γνωστόν ύμΐν Παν. Σταματάκην. Αί 
δυσκολίαι δέ ας άπήντων είς τήν έκπλήρωσιν τών έργων

(*) Το ποσόν δρ. 1636‘95, τό σημείουμενον έν τφ έαετεινω ισολογισμό), 
ώς δαπανηθέν δι’έκδοσιν αρχαιολογικής έφημερίδος,είναι διά τό ΙΖ'. φολλά- 
διον, τό οποίον έν τή πρό 18 μηνών λογοδοσία άνεοέραμεν ώς ον οπό τά 
πιεστήρια καί τό όποιον ευθύς μετά τήν τόπωσιν τής λογοδοσίας έξεδόθη.
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τιυν οι άπόστολοι οδτοι ήσαν άπειροι, κυριολεκτικώς ειπεΐν, 
χι πλεΐσται παρά των επιτόπιων αρχών πολιτικών τε καί 
στρατιωτικών έμβαλλόμεναι, διότι αί κοριριατικαί έν τάίς 
έπαρχίαις ένέργειαι άκμάζουσι δυστυχώς χάριν άτομικών 
ωφελημάτων, καί τον μέν του νόμου εκτελεστήν ασθενή 
άποδεικνυουσι, τούς δέ παρανομοΰντας ισχυρούς. Ούτε δε 
προπηλακισμοί ούτε άπειλαΐ καί βία παρ’ αρχών ελειψαν 
κατά τών αποστόλων τής Εταιρίας. (*) Καί δρόμους έπειτα 
κατά συνέπειαν τηλεγραφημάτων τό Συμβούλιου έδώ έν τή 
πρωτευούση εκαμνεν εις τα υπουργεία συχνούς,καί έγγραφα 
έπ’ εγγράφων συνέττατεν υπέρ του δικαίου καί του νόμου, 
καί εις τον Βασιλέα αύτόν μετά ίκετηρίας έν σώματι ήναγ- 
κάζετο νά παρουσιάζηται επ’ έλπίδι μικρας άνέσεως. Δεν 
έπαυσε δέ αύτη ή κατάστασις καί άφοϋ ή Κυβέρνησις έκπλη- 
ροΰσα όπωςδήποτε παλαιάν τής Εταιρίας εύχήν, άμφοτέ- 
ρους τούς προ^ρηΟέντας αποστόλους περί τά μέσα ’Απριλίου 
καί έφορους έμμισθους του κράτους διώρισε, τον μέν τής 
Πελοπόννησου, τον δέ τής Στερεας Ελλάδος, έξ ου διορι
σμού προσεδοκάτο μεΤζόν τι, ενίσχυσις τής νομίμου ενέρ
γειας των, ήτις δμως δέν ήλθεν ετι, ουδέ θά έλθη έν δσω 
πολλοί τών πολιτών εις άθλια συμφέροντα άποβλέποντες 
τής εύεξίας τού δλου πολιτικού σώματος άμελοΰσιν, ή δέ 
κεντρική έξουσία εις τάς επιθυμίας τών έκασταχοΰ δυνατών 
ύπενδίδει, ζωήν εαυτή πρόσκαιρον ποριζομένη. Όπωςδήποτε 
όμως οί έφοροι, καί περ μένοντες ανυποστήρικτοι συνήθως 
παρ’ ών έδει, ένήργησαν διά τού ζήλου των ένίοτε σωτήρια 
ύπέρ τών άρχαιοτήτων. ’Από δέ τεσσάρων μηνών μόνον τόν 
Σταματάκην είχεν ή Εταιρία εις την διάθεσίν της, διότι εις 
τόν Δημητριάδην ιδιαιτέραν, ως γνωστόν, ή Κυβέρνησις ένε- 
πιστεύθη ύπηρεσίαν άρχάς τού παρελθόντος Σεπτεμβρίου.

(*) Οΐον έν Σπάρτη καί Ιν Θήβαις, έν δυαι δηλ. πόλεσίν, ένθα τόσα 
από ετών ενεργεί ή Έτα'.ρία, σεβόμενη τό άρχαίον αξίωμά των.
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Άνασκαφή τάφων έγένετο έν Ταναγρατής Βοιω
τίας, διαρκέσασα μ,ήνας όλους καί έκτελεσθεΐσα καί εις τι- 
νας άπωτέρω θέσεις, ώς Κοκκάλι, Μ πάλή, Σωληνάρι, Αιά- 
τανην, Μπράτσι κ. λ. Μνήματα επιτάφια ορθά καί έ'μπεδα 
κατά χώραν ούδαμοΰ εόρέθησαν. Οι δέ τάφοι αυτοί διαφό
ρων οντες χρόνων καί διαφόρου κατασκευής, οχι σπανιως 
καί έξ έπιτυμβίων λίθων άλλων προγενεστέρων συγκείμε
νοι, περιεΐχον προς τοΐς όστοΐς καί ποικίλα κτερίσματα. 
Έξήχθησαν λοιπόν πολλά οπτής γής ειδώλια διαφόρων 
σχημάτων καί διαφόρου τέχνης, ωσαύτως αγγεία κεράμεα, 
σπανιως ταΰτα εχοντα γραφές και έπιγραφάς, έπειτα επι
τύμβια! στήλαι ενεπίγραφοι τό πολύ, σπανιως γλυπταί, τέ
λος και άλλοΐά τινα αρχαία, οίον σκεύη καί εργαλεία ή κο
σμήματα μετάλλινα, ών τά μέν έκομίσθησαν εις τό ενταύθα 
Μουσεΐον τής Εταιρίας, τά μικρά, τά δέ μεγάλα καί βαρέα 
κατετέθησαν εις την έν Τανάγρα Συλλογήν, καταγραφέντα 
ακριβώς καί τακτικώς παραδοθέντα, ώς καί άλλοτε.

At πλεισται των άνασκαφών έγένοντο επί δημοσίου εδά
φους, τινές δέ καί επί ιδιωτικού, συναινέσει των ιδιοκτητών 
καί επί συμφωνίμ να λάβωσι τά ήμίση έκ τών εδρεθησομέ- 
νων κτερισμάτων, τάς δ’ έπιγραφάς καί τ’ ανάγλυφα να 
καταθέσωσιν έν τή εκεί Συλλογή.Έπειτα τινών μέν τών εύ- 
ρεθέντων έγένετο κατά ταΰτα ή διανομή, τινών δέ άλλων, 
καθ’ όσον ένέκρινε τό Συμβούλιον, ήγοράσθη καί τό ήμισυ, 
τό άνήκον τοΐς ίδιοκτήταις, άντί εύλογου άποζημιώσεως. 
Περί τής ποιότητος τών είτε ούτως είτε άλλως άποκτηθέν- 
των δέν είναι δυνατόν νά γένη ένταΰθα λόγος λεπτομερής. 
’Αρκεί μόνον νά είπωμεν, ότι ειδώλια έξοχου καλλονής, 
όποια διαθρυλούνται από 2—3 ετών εύρεθέντα υπό άρχαιο- 
καπήλων καί πωληθέντα εις ξένα Μουσεία καί τινας ένταΰθα (*)

(*) Περί τών έν Τανάγρα άνασκαφών.'βλέπε λεπτομέρειας τινάς έν ΆΟη- 
ναίοο τόμ. γ'. σελ. 164 κ. έ|.
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ίδιώτας, ήμεϊς δεν ευρομεν, αλλά μόνον τινά μετρίως καλά 
και περίεργα, γνησιώτατα δέ βεβαίως, ένω εκείνα τά διαθρυ- 
ληθέντα πολλαχώς έκιβδηλεύθησαν, δπως τοϋτο έξ αυτο
ψίας ήξεύρομεν καί βεβαιοΰμεν. Αί δέ πολλαί έπιγραφαί, αί 
εύρεθεΐσαι καί διασωθεΐσαι Οπό της Εταιρίας,είναι ομολογου- 
μένως πολυτιμότατου κτήμα τη άρχαιολογική επιστήμη, 
συμβάλλουσαι μεγάλως εις γνώσιν πληρεστέραν του άρχαίου 
βίου καί μάλιστα τής άνεξαντλήτου ποικιλίας των Ελληνι
κών διαλέκτων. ’Εκ των γλυπτών λίθων εν αρχαϊκής τέχνης 
επιτύμβιου επίθημα είναι αξιόλογου, έκ δέ των ποικίλων 
άλλων άρχαίων μνημονευτέα είναι εργαλεία τινα χειρουρ
γικά χαλκά καλής διατηρήσεως καί μία ευμεγέθης λίθος 
των τίμιων, ’ίσως εκ πόρπης, εχουσα γλυφήν Άρτέμιδος.

Έγένετο καί τις μικρά σκάφη εν θέσει Σωρώ παρά τό χω
ρίου Μουσταφάδες ού μακράν τής Τανάγρας, ένθα ερείπιου 
τι έφάνη καί έξ αύτοϋ διάφοροι γλυπτοί λίθοι έξήχθησαν. 
Πιθανώς δέ ήτό ποτέ αύτοϋ ιερόν άρχαΐον, εις δ οί ευσεβείς 
πολλά άναθήματα μικρά άφιέρουν, ων τώρα τά λείψανα εύ- 
ρέθησαν. Εις των αύτοϋ εύρεθέντων ενεπίγραφων λίθων ανα
φέρει την Μητέρα θεών.

Καί έν Θήβα! ς έγένοντο ζητήσεις τινές, όχι κυρίως 
άνασκαφαί, έξ ών παρήχθησαν εις φως άγνοούμεναι τέως 
έπιγραφαί πλείστου άξιαι λόγου καί κατετέθησαν έν τή αύ- 
τόθι Συλλογή (*), ής την έπιμέλειαν έμπεπιστευμένος είναι 
ο έπαρχιακός δημοδιδάσκαλος Έπαμ. Κορμοάντζος, άνήρ ζη
λωτής των προγονικών μνημείων-

Τοιαΰται συζητήσεις έγένοντο καί έν Θ ί σ β η καί έν 
'Αλαΐς τήςΛοκ ρίδος καί έν Δένδρα, καί έν ' Α γ ί- 
οιςΤαξιάρχαις τής Βοιωτίας πμρά τό χωρίου 
X ό σ τ ε ι α καί έν Α ε β α δ ε ί μ καί έν Μ ε σ ο γ ε ί ο ι ς

(*) ’Ίίε τα περί αυτών εν Αθηναίου τόμφ γ'. σελ. 477 κ. εξ.
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*Α τ ΐ t κ η ς καί έν Σπάρτη, (ένθα καί ΜουσεΤον έκτίσθη 
τον παρελθόντα χειμώνα παρά της Ιίυβερνήσεως διά τά επι
μελείς και δαπάνη τής'Εταιρίας συναχθέντα αρχαία·) καί έν 
Κορώνη της Μεσσηνίας, καί έκ πάντων τούτων των 
μερών έπιγραφαί σημαντικαί, ωσαύτως δέ καί γλυπτά 
τινα (*) παρήχθησαν άξια λόγου, μαρτυρουντα την μετά 
πεφωτισμένου ζήλου ενέργειαν άμφοτέρων τών άποστόλων 
τής Εταιρίας. Τινά τούτων ήδη έδημοσιεύθησαν ενταύθα. 
Ημείς δ’ εδώ τών άλλων μερικοτήτων έξ άνάγκης πολλής 
άφιστάμενοι, λέγομεν μόνον, ότι έκ τών επιγραφών ώρίσθη- 
σαν θέσεις δύο άρχαίων πόλεων τέως άμφισβητούμεναι,ή τής 
,'ϊηττου καί ή τής Χορσείας.

Έν δέ ΝέςΚορίνθω κατά τό νοτιοδυτικόν αυτής 
μέρος έγένετο τον παρελθόντα Φεβρουάριον άνασκαφή 107 
τάφων, έπιστατούντων δύο μ=λών του Συμβουλίου, του 
Σπυρ. Φιντικλέους καί του Ίω. Παπαδάκη, οι οποίοι τότε 
ειχον σταλή έκεΐσε παρά τής Κυβερνήσεως δι’ άλλην τινά 
δημοσίαν ύπηρεσίαν, ήδυνήθησαν δέ καί ταύτην την άνασκα- 
φήν νάποιήσωσιν.Έξήχθησαν έκ τών τάφων περί τά 300 άγ- 
γεΐα κεράμεα, ών τά πλεΐστα άρχαϊ/.ά, ούκ ολίγα δέ εχοντα 
κοσμήματα καί γραφάς. Έδαπανήθησαν δρ. 380:75.

Τό Συμβούλων έχορήγησε μικρόν τι ποσόν (δρ. 150) καί 
εις τον φοιτητήν Κλώνα Στέφανον, τον συναγαγόντα (καθ’ 
ά έρρέθη έν τη τελευταία λογοδοσία) τάς τής νήσου Σ ύ- 
ρουέπι γραφάς, ινα εύκολυνθή ή εκδοσίς των,καί ού
τως έξεδόθησαν αδται έν ίδιαιτέρω φυλλαδίω, όπερ άσμένως 
οί άργαιολογοΰντες άπεδέχΟησαν.

Τέλος έν τη λογοδοσίς ταύτη μνημονευτέον κρίνομεν καί 
τόδε,ότι τό περίτής 'Ολυμπιακής συ μ βά σε ως υπόμνημα 
τό συνταχθέν παρά τοΟ Συμβουλίου καί έγκριθέν παρά τής

(*) Ίδίακ εν λίαν αρχαϊκόν άνάγλοφον έχΘΐαπιών. ϊοε ’Αθηναίου τόμ.ί'. 
«λ. 107.
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Γενικής Συνελεύσεως των έταίρων της 24 Νοεμβρίου 1874 
άπεστάλη προς την Ελληνικήν Βουλήν τη 27 τού αύτού 
μηνός, καί έντυπον διενεμήθη τό αυτό εις πολλούς βουλευ- 
τάς ιδία (*) άλλοι πάντες ήξευρετε, δτι δι’ δλου δέν έλή- 
φθη 'δ π’ οψιν. Ή 'Εταιρία το επ’ αύτή έξεπλήρωσε το χρέος 
της τό προς τήν πατρίδα καί τήν έπιστήμην.

Τοσαΰτα είχε νά είπη τό Συμβούλιον. Ή δε Συνέλευ» 
σις των εταίρων άς κρίνη.

Μετά ταΰτα παρελθών ό ταμίας τής Εταιρίας κ°< Παν. 
Έμμ. Γιαννόπουλος ελεξε τάδε.

Κ-ύροοι-

Τό φύλλον λογαριασμού, δ φέρετε άνά χεΐρας, παριστά
νει τήν διαχείρισιν τού ύμετέρου διοικητικού συμβουλίου 
καί τήν οικονομικήν κατάστασιν των τής Εταιρίας· ή έπι- 
γραφή αύτοΰ «’Ισολογισμός εσόδων καί εξόδων από ’Ιουνίου 
1874 μέχρι 31 Δεκεμ. 1873» ήτοι διαχείρισις μηνών δέκα 
οκτώ, εχει ιστορίαν τινά, ήν επιτρέψατε μοι νά άφηγηθώ 
έν συντομί^.

Ή ήμετέρα Εταιρία συστηθεΐσα τό 1837, διήλθε πρώ
τον βίον περίπου δεκαπενταετή, άριθμοΰσα τότε μεταξύ 
των επιτίμων προέδρων, αντιπροέδρων καί επιτίμων με
λών αυτής, κεφαλάς Ιστεμμένας, ύψηλής περιωπής άν- 
δρας καί άκρους λογίους, άλλά καί εόεργέτας τινάς, οΐκονο- 
μικώς υποθάλποντας τήν ζωήν αύτής, έπιληφΟείσης καί έκ- 
τελεσάσης σπουδαίας Ιργασίας έν τή Άκροπόλει· καί μόλον 
τούτο έβιάσθη νά κοιμηθή, οικονομικών λόγων ενεκα.

Κατά τήν πρώτην εκείνην περίοδον ορθόν έκρίθη, ινα αι

(*) Έΐυπώθη χαΐ χ«ριν τοΰ κιηνοϋ έν τή <:\Εφημεριδι» τής 3 Δεκεμβρίου 
1874, ip. 429.
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Ιτήσιαι συνελεύσεις των εταίρων γίνωνται έν τη ’Ακροπόλει 
εντός καί υπό την σκιάν των ύπερηφάνων έρειπίων τ&0 έν- 
δοξοτέρου καί σεβασμιωτέρου των μνημείων της άρχαιό- 
τητος,τοΰ Παρθενώνος, καί κατά μήνα Μάϊον,άντιστοιχοΰντα 
περίπου προς την εποχήν των αρχικών εγκαινίων του ναοΰ 
καί την εορτήν των Παναθηναίων* άλλ’αί συναθροίσεις έκει- 
ναι πολυάριθμοι κατ’άρχάς καί έκ θεατών μάλλον πολλών, 
ώλιγόστευσαν είς τρόπον, ωςτε εκρίθη εύλογον νά μετενε- 
χθώσιν είς τήν πόλιν εν τω Πανεπιστημίω προς εύκολον των 
Εταίρων προσέλευσιν.

"Οτε δέ κατά τό 1808 άνεβίωσεν ή 'Εταιρία ήμών, οίκο- 
νομικώς μέν έβάδιζεν αύθις τήν δύσβατον των πενιχρών πό
ρων οδόν, απειλούμενη ίσως και ύπνον δεύτερον, εάν δέν 
επήρχετο ή σπουδαία διά μιας προικοδότησις αυτής υπό τής 
Εταιρίας τών φιλάρχαιων. Τής μεγάλης ταύτης ευεργεσίας 
ct καρποί έτέθησαν βάσις ασφαλής εις τήν εκτοτε άνάπτυ- 
ξιν τών έργασιών ήμών, προστεθείσης προ ολίγου συνδρομής 
έτησίας του επί τών ’Εκκλησιαστικών 'Υπουργείου. Καθ’ δ- 
σον δ’ αφορά τήν έμφάνισιν τών Εταίρων είς τάς συνελεύ
σεις, έν τω Πανεπιστημίω γινομένας, σύν τω προίόντι χρόνω 
κατέστη άραιοτέρα· συνέβη δέ κάποτε ό δλος άριθμος τών 
συνελθόντων νά μήν ήναι διπλάσιος τών μελών του διοικη
τικού συμβουλίου, καί τούτων συμπεριλαμβανομένων.

Αιτία τής καταστάσεως ταύτης έθεωρήθη ή έν τω όρ- 
γανισμώ ώρισμένη τών συνελεύσεων εποχή, καθ’ ήν οι 
πλείονες τών εταίρων άπέρχονται συνήθως τών ’Αθηνών. Διά 
τοϋτο καίΐνα μή τδ αρχαιολογικόν έτος τής Εταιρίας παρι- 
στάνη μοναδικήν έξαιρεσιν άπέναντι του προς πάντας συμφέ
ροντος καί αποδέκτου πολίτικου έτους,ή τελευταία συνέλευ- 
σις του έ'τους 1874 άπεφάσισεν ινα ή διαχείρισής του διοικ. 
συμβουλίου παραταθή κατά τήν επί του ισολογισμού έπι- 
γραφήν «από ’Ιουνίου 1873 μέχρι τής 31 δεκεμβρ. 1873»

3*
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προβλεφθησομένης έν ταΐς ύπ’ οψιν λοιπαις τροπολογίαις 
τοΰ οργανισμού της Εταιρίας καί της παραδοχής του πολί
τικου έτους διά την διαχείρισιν καί λογοδοσίαν τοΰ συμβου
λίου,επομένως καί διά τάς γενικάς συνελεύσεις των εταίρων, 
καί ιδού την ύποχρέωσιν ταύτην έκπληροΐ σήμερον τό συμ
βούλιών Σας· ο έτερος δέ σκοπδς τής άποφάσεως εκείνης, 
οτι κατά την έποχήν ταύτην θέλουσι προσέρχεσθαι καί οί 
έν Άθήναις εταίροι εύκολώτερον εις τάς συνελεύσεις, δυ
στυχώς δεν επετεύχθη, εάν κρίνωμεν άπό τον αριθμόν των 
ένταΰθα παρισταμένων, άσχέτως προς τό δτι ή συνέλευσις 
αύτη, ώς πρώτη έν τοιαύτη εποχή, δέν έσυνειθίσθη Ιτι υπό 
των εταίρων.

Μετά τά εκτεθέντα ο κ. Ταμίας άνέπτυξεν εις τάς λεπτο
μέρειας των πάντα τά κονδύλια εσόδων καί εξόδων τοΰ 
’Ισολογισμού, καθώς καί τά τοΰ είδικοΰ τής εταιρικής περι
ουσίας, αύξηθείσης εις τό ^ηθέν χρονικόν διάστημα κατά 
δραχ. 57-926:89.

Ό ειδικός λογ|σμός τής ύπηρεσίας τοΰ λαχείου επιφυλάσ
σεται εις τόν ’Ισολογισμόν τής νέας διαχειρίσεως, διότι καί 
αί πολλαί εισπράξεις έξ αύτοΰ, καί ή έκκύβευσις καί ή μετ’ 
αότήν γενική έκκαθάρισις γίνονται εντός τοΰ νέου έτους,εις 
δ μόλις είσήλθομεν.
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Μετά ταΰτα προέβησαν οι εταίροι εις εκλογήν τής κατά 
τόν οργανισμόν έξελεγκτικής των λογαριασμών Επιτρο
πής καί εξέλεξαν τούς ’Ελευθέριον Φηγάδην, Στέφανον Ν. 
Δραγούμην καί Βασίλειον Λάκωνα,καί ουτω διελύθη ή Συνέ- 
λευσις περί μεσημβρίαν.

Τή δέ 8 Φεβρουάριου 1876 ήμ.έρα Κυριακή, ώρφ 10 
π. μ. συνελθόντων αυθις έν τω πανεπιστημίω έταίρων εί« 
κοσιτεσσάρων,πρώτον δ εισηγητής τής έξελεγκτικής επιτρο
πής άνέγνω τήν έξης έκθεσιν.

Κύριοι συνέταιροι ϊ

Έκτελοΰντες τήν έν τή τελευταία υμών γενική συνελευ- 
σει άνατεθείσαν ήμΐν εντολήν, έπελήφθημεν καί διεξηγάγο- 
μεν τήν έξέλεγξιν τής δκτωκαιδεκαμήνου οικονομικής δια- 
χειρίσεως των τής αρχαιολογικής Εταιρίας, διαχειρίσεως 
περιλαμβανούσης έξαιρετικώς, πλήν των συνήθων ετησίων 
εισπράξεων καί δαπανών, καί τάς ένεκα τοϋ έσχάτως κλη- 
ρωθέντος λαχείου γενομένας.

Καί πρώτον μέν έξηλέγξαμεν τήν διαχείρισιν τής έπί τοΰ 
λαχείου τούτου έπιτροπής έν ίδι'οις βιβλίοις έγκατεστρωμέ- 
νην καί έχουσαν έν συνόψει ώς επεται·

Έκ πωλήσεως 47717 γραμματίων, * προς δραχμάς 3,36 
έκαστου, παρήχθησαν op. 160329,12

Έκ τούτων δ’ έκρατήθησαν 
μέν λόγω προμήθειας δραχμαί 14133,30

Είσήλθον δέ εις τό ταμεΐον

* Σημ. Έν τή ύπο τής επιτροπής τυπωβειση έχθεαει περί τής α' κλη- 
ρώοεως σημειοΰνται ως ίιατεθεντες κλήροι 47807" άλλα προ τής κληρώ- 
σεως άκορωθέντες μεταξύ των άπωλήτων 5έν έτέθησαν ιΐς την χληρβιτίίβ. 
90 κλήροι (2911-3000;. Διό άφτ]ρέβαμεν αϊτούς.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:31 EEST - 18.237.180.167



— 38 —

της έπίτροπης δραχμαι / 139227,03

’Άθροισμα εισπράξεων δρ. 133360,33 
’Οφείλονται δ’ Ιτί χατά τάς 

εντοΐς βιβλιοις σημειώσεις δρ. 6941,20

Το δλον δραχμαι 160301,53

Προκύπτει δ’ οδτω διαφορά επί ελαττον δρ. 27,59.

Έκ δέ των είσπραχθεισών ύπδ της έπιτροπ?ς του λαχείου 
δραχμών 139227,03, ά.) παρεδόθησαν τώ ταμία της 
Εταιρίας κατά τά δ π’ άρ. 196,20ί),201,206,21 I (1875) 
2—9, 11 καί 12 (1876) διπλότυπα αύτοϋ δραχμαι 137, 
812,49, ών μόναι δραχμαι 60425,74 περιελήφθησαν έν τώ 
ίσολογισμώ των δεκαοκτώ παρελθόντων μηνών, άτε μόναι 
προ της 31 Δεκεμβρίου 1877» είσαχθεΤσαι εις τό ταμεΐον της 
Εταιρίας, β') έδαπανήθησαν υπό της επιτροπής εις διαφόρους 
τού λαχείου άνάγκας δραχμαι 905,37 καί γ') μένουσιν έν 
τώ χαρτοφυλακίω της επιτροπής δραχμαι 230 μόνον, άνα- 
φαινομένου οδτως ελλείμματος δραχμών, 279,17, κατά 
τον επόμενον πίνακα.

Εισαχθέντα εις τό ταμεΐον της Εταιρίας δρ. 137812,49 
Δαπανηθέντα » 905,37
Υπόλοιπον έν τώ χαρτοφυλακίω » 230

Τό δλον » 138947,86
Είσεπράχθησαν εν όλω, ώς όπισθεν » 139227,03

Διαφορά επί ελαττον 279,17

Άλλα, καί διά ταυτην την διαφοράν καί διά την ανω
τέρω σημειωθεΐσαν, μικράς καί άσημάντους άλλως έν με 
γάλη καί ποικίλη διαχειρίσει δυσχερούς καί πολυπλοκω- 
τάτου έργου, νομίζομεν δτι οόδεμίαν έχει εύθύνην ή κατ’ 
οόδεν άμελήσασα επιτροπή μάλλον δ’ εύθύνεται επ’ «Οτ^
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ο λογιστής τής έπιτροπής ο ε’ιςπράττων καί πρός ώραν φυ- 
λάττων τό άντίτιμον των γραμματίων.

'Οδη'ι ούμενοι δέ ύπ’ ακριβούς καταλόγου των κατά τό
κους διατεθέντων ή μεινάντων άπωλήτων γραμματίων, έξ- 
ηλέγξαμεν ώς οίόν τε άκριβώς και τά είς χεΐρας τής έπι
τροπής έναπολειφθέντα άπώλητα γραμμάτια. Καί εδει μέν 
είναι ταΰτα 29383 έν όλω, άλλ’ ένεκα τής μή μέχρι τουδε 
άποστολής 8023 γραμματίων υπό των έν Κ,ωνσταντινουπό- 
λει, Όδησσω, Τεργέστη καί Γαλαζίω, επιστατών τοΰ λαχείου 
I, Γεωργαντοπούλου, I. καί Γ. Βουτζινα, X. Φραγκούδη καί 
Α. Τσαμαδοΰ, ύπάρχουσι παρά τή επιτροπή μόνα γραμ-τ 
μάτια 21358. Χαίρο-ντες δέ βεβαιοϋμεν ότι καί βασιν εΰρο- 
μιν ανελλιπή καί τάς σημειώσεις τής έπιτροπής ακριβέ-* 
σεάτας.

Άλλ’ όμως παρετηρήθησαν και τινες ζημίαι όλως άνε- 
ξίρτητοι άπό τής επιμέλειας καί των δυνάμεων· των διοικη
τήν τοΰ λαχείου, ήτοι α'.) απώλεια δέκα γραμματίων 
(5409*—5 Η (i0) έν τω έξωτερικω· β') απώλεια τοΰ άντι- 
τ'μου 68 γραμματίων, μή εύρεθέντων μεταξύ των πραγμά
των τοΰ άποθανόντος άρχιεπισκόπου Άργολίδος,παρ’ω ήσαν 
π>ός πώλησιν μετ’ άλλων 32 κατατεθειμένα, θεωρηθέντων

ώς ήγορασμένων και περιληφθέντων έν τή κληρώσει, ίνα 
ρή βλαφθώσιν οι τυχόν ύπάρχοντες καλής πίστεως κάτοχοι 
ιύτών.
Είτα δέ μεταβάντες παρά τω ταμία τής Εταιρίας κ. Π* 

1μ. Γιαννοπούλω, έθεωρήσαμεν τά ύπ’αύτοϋ κρατούμενα 
βόλια καί, έ,ξετάσαντες κατ’ άκρίβειαν τάς τε ειςπ,ράξεις 
κά τάς δαπάνας, άντιπαραβαλόντες αάτάς προς τά σχετικά 
διπλότυπα καί έντάλματα, βασανίσαντες τάς άθροίσεις, 
πορατηρήσαντες καί άριθμήσαντες τάς έπιδειχθείσας ήμΐν 
έθικάς ομολογίας, τά έντοκα γραμμάτια, τάς μετοχάς τής 
Έ'νικής τραπέζης, ίδόντες τό περί των ήδη κατατεθειμένων ,
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έν τη Εθνική τραπέζη τίτλων πρωτόκολλον, συνηγάγομεν 
τά επόμενα.

Α') Ό ύπό του κυρίου ταμίου ύποβληθείς ήμΐν έν τη τε
λευταία συνελεύσει ισολογισμός, εν ω βεβαιοΰται ή κατά 
δραχμάς 57926,89 αδξησις τής εταιρικής περιουσίας, ελέγ
χεται έκ των έν τοΐς βιβλίοις κατακεχωρισμένων σημειώ
σεων καί των διπλοτύπων μέχρι λεπτού άκριβής.

Β) Παρά μέν τη Εθνική τραπέζη ύπάρχουσι κατατεθει
μένα’. 589 ομολογία; του Έθνικοΰ δανείου των 9 c/°,20 ομο- 
λογίαι των 6 εκατομμυρίων, 8 μετοχαΐ της Έθν. τραπέζης 
καί τέσσαρες τίτλοι έντοκων καταθέσεων δρ. 10,031· παρό 
δέ τω ταμία της-Εταιρίας α') 5 όμολογίαι τοΰ έθν.δανείου των 
9°/., ών αί 4 έκ δωρεάς τοΰ Βαλλιέρου, (3') 166 ομολογίαι 
του έθνικοΰ δανείου των 8 άγορασθεΐσαι έσχάτως έκ χρη
μάτων τής Εταιρίας, γ') δύο έντοκα γραμμάτια φέροντα έ» 
δλω δραχμάς 15500, δ') 4 όνομαστικαί μετοχαΐ τής ’Εθνι
κή; τραπέζης.

Γ') Τό έν τω ίσολογισμω έγγεγραμμένον και ακριβές 
έλεγχθέν περίσσευμα δραχμών 2935 ί,32 ύπάρχει εις χεΤ- 
ρας τοΰ ταμίου, πλήν δρ. 14094,85, κατατεθειμένων άτό· 
κως εις την Εθνικήν Τράπεζαν.

Περαίνοντες δέ, Κύριοι συνέταιροι, την ήμετέραν έκθεσιν, 
καθήκον άπαράβατον θεωροΰμεν νΰν, δτε καί τό κεφάλαιον 
τής Εταιρίας ηύξήθη σπουδαίως καί αί έπεκταθεΐσαι έργα-Ι 
σίαι αυτής πολυπλοκώτειαι κατέστησαν, ινα συστήσωμε'* 
ώς άναπόφευκτον τήν ύπό τοΰ συμβουλίου, συναινούσης τήι 
συνελεύσεως, πρόςληψιν είδικοΰ καί έπί τούτω μισθό 
μένου λογιστοΰ καί βοηθοΰ τοΰ ταμίου τής Εταιρίας, ευ- 
χηθώμεν δέ καί μείζονα ετι των μέχρι τοΰδε άξιεπαίνως τι~ 
τελεσμένων κατά τε τήν καθαρώς αρχαιολογικήν καί κάτι 
τήν ιστορικήν αξίαν έργα* πεποιθότες δτι μόνη ή επιχείρι- 
σις μεγάλων άρχαιολογικών ερευνών^ έξάγουσα τήν μέχιΐ
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τοΰδε άπορουσαν Εταιρίαν έκ της σκιάς, ήν παρεντιθέμεναι 
καί άποτρέπουσαί τήν προσοχήν των πολλών έκτείνουσιν 
επ’ αυτής ως κολοσσιαία οικοδομήματα αί ύπό ξένων ένερ- 
γουμεναι καθολικαί περιφανών ιστορικών τόπων άνασκα- 
φαί, αυξάνει μέν τό όνομα καί την φήμην τής Εταιρίας, 
καθέλκει δέ πανταχόθεν εις τό ταμεΐον αύτής αύθορμήτους 
ούτως είπεΐν καί άφθονους τούς πόρους, έμπεδοϋσα ούτως 
μέγα καί ασφαλές μέλλον.

Έν Άθήναις,τή 8 Φεβρουάριου 1876.

Οι Έ λ ε γ κ τ α ί

Β. ΛΑΚΩΝ, Ε. ΡΙίΓΑΛΗΣ, Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ.

Περί τής έν τή εκθέσει προτεινομένης προσλήψεως λογι- 
στοΰ ή Συνέλευσις άπεφάνθη, ότι, αν τό έγκρίνη τό μέλλον 
Συμβούλιον, δύναται να διορισθή λογιστής. Ειτα ό πρόεδρος 
ήρώτησε την Συνέλευσιν, άν την πέρυσι γενομένην πρότασή 
περί αύξήσεως τού άριθμοϋ τών συμβούλων εις Ινδεκα θέλη 
σήμερον νά τήν συζητήση ή να την άναβάλη. Ή Συνέλευ- 
σις άπεφάνθη, σήμερον μέν νά γίνη ή εκλογή του Συμβου
λίου κατά τά μέχρι τοΰδε ώρισμένα έν τώ οργανισμώ, νά 
συγκαλεσθή δέ προσεχώς έκτακτος Συνέλευσις διά τε ταύ- 
την τήν περί προσθήκης δυο ετι συμβούλων προτασιν καί 
δι'άλλας μεταβολάς,άς τινες τών εταίρων έχουν σκοπόν νά 
προτείνουν, ιδίως δε ό μέχρι τοΰδε γραμματεύς, οστις καί 
άνήγγειλε Ρητώς τοΰτο.

Μετά ταΰτα διά δύο ψηφηφοριών έξελέχθη τό νέον Συμ
βούλιον. Καί κατά μέν τήν ατν ψηφοφορίαν έξελέχθησαν 
οι εςης.

Πρόεδρος ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩANNOY διά ψήφων 93
Άντιπρόεδρ. ΣΠΥΡ. ΦΙΝΤΙΚΛΗΣ 5) » 12

(τοΰ Στεφάνου Ν. Δ ραγού μη λαβόντος ψήφους 8 και άλλων 
τριών λαβόντων τάς άλλας τέσσαρας).
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Ταμίας Π. EM. ΠΑΙΝΝΟΠΟΥΛΟΣ διά ψήφων 22
Γραμματέας ΣΤΕΦ. Α.ΚΟΥΜ ΑΝΟΥΔΗΣ » » 23
Κατά δέ την 2*'1 ψηφηφορίαν, ψηφηφορησάντων 23 έταί- 

ρων,διότι εϊχεν έν τω μεταξύ προσέλθει εις άκόμη εταίρος, 
έξελέχθησαν σύμβουλοί ο: εξής·

ΕΥΘ. ΚΑΣΤΟΡΧΗΣ διά ψήφων 24 
ΙΩ. Γ. ΠΑΠΑΑΑΚΗΣ » » 23
Π. ΕΥΣΤΡΑΤΙΔΔΗΣ > a 21
ΛΥΣ. ΚΑΦΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥΣ » a 20
ΣΩΤ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ s a 17

Τούτων γενομένων,ή Συνέλευσις διελύθη περί ώραν 1 μ.μ.

ΙΙΙΛΓΑ3 Α'ί

έμφαίνων τά είσαχθέντα άρχαΤα εις τα δημοτικά μουσεία 
α') Σπάρτης, β') Μυκόνου, γ') Τανάγρας, δ') Θηβών, ε') 
Πλαταιών,ςΛΧαιρωνείας και ζ')Αεβαδείας,άπδ τοϋ ’Ιουλίου 
1871 εως τέλους Δεκεμβρίου 1875, επιμελείς καί δαπάνη 
τής άρχαιολ. Εταιρίας καί συνδρομή τής Κυβερνήσεως.

ά. Εις το Μουσεϊον Χπάρτης.

1) ανάγλυφα άναθηματικά αρχαϊκά, λίθι
να, σώα καί εις τεμάχια..................... .

2) άνάγλυφα λίθινα, σωα καί εϊς τεμάχια,
ων τά πλεΐστα αναθηματικά..............

3) κεφαλαί λίθιναι σωα: καί έφθαρμέναι . .
4) αγάλματα λίθινα άνευ κεφαλής μικρά καί

μεγάλα, σωα καί τεθλασμένα..............
5) προτομαί λίθινα:.......................................
6) άκρα: χειρες καί πόδες λίθινο: . . . . ,
7) λίθο: ενεπίγραφοι παντδς είδους, σώοι καί

εις τεμάχια.........................

10

70
40

60
4

17

^ I
116
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ΙΣΟ
Εσόδων και Εξόδων της ΑργαιοΚογικας

ΑΟΓΙΣΜΟΣ
Εταιρίας άττο Ιουνίου 1874 p*g%pt 31 Asxsμορίου 1875.

Κεφ.

Α'.

Β'.

Γ.
Δ'.

Ε'.

ΣΤ'.
Ζ'.
Η'.

Αρθ.

2
3

Ε S Ο 1 Α.

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ
ΣϊΝΔΡΟΜΑΙ.

»
»

ΤΟΚΟΙ.

Διαχειρίαεως προηγουμένου έτους............................................................
Ταχτικαί..................................................................................................
Έκτακτοι..................................................................................................
Ειδικαί υπουργείου προς έπιθεώρ. καί συντήρησ. ’Επαρχ. αρχαιοτήτων

Β'. Ιξαμανίας 1874 δρ. 20001

* Έτους όλου 1875 » 70001

'Ομολογιών Έθν, δανείων 8 καί 9 τοΐς °/0 Β'έξαμηνίας 1874, Α'καί Β' 1875
» a a 6 °/0.....................................................................

Εντόκου καταθέσεως εις Έθν. Τράπεζαν δραχμών 10061 · · ·
ΔΗΜ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ. Έξαργύρωσις 10 όμολογιώυ...........................................................

ΕΘΝΙΚΙ1 ΤΡΑΙΙΕΖΑ. Μέρισμα 22 μετοχών Β'. εξαμηνίας 1874, Α' καί Β' 1875 
ΠΑΡΑΚ ΑΤΑΘΗΚΑΙ. Ύπουργ. Έκκλ. δι’ έκδοσιν ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος

Έρ. Σχλίεμαν διά καθαίρεσιν τοΰ εν τή Άκροπόλει πύργου
ΑΙΙΟΛΗΨΙΣ 1ΙΡΟΚΑΤΑΒ. Μισθού άρχαιοφυλάκων...........................................................

» Όμοίου ’Εφόρου Δημητριάδου........................... ...
a 'Αξίας οικοπέδου Μαντζαβίνου..................... .... ...
β ’Αρχαιολογικών ερευνών εις Κύθηρα...................................
β Εκδρομής εις Κόρινθον......................... .........................

\ ΡΧΛΙΟΛ.ΕΦΗΜΕΡ1Σ. Έκ πωλήσεως φυλλαδίων άνηκόντων εις την Εταιρίαν · ·
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤ.Έξ έπιστροφής Έπαρχου ΚορίνΟου.......................................
ΛΑΧΕΙΟΝ. Εισπράξεις έκ πωλήσεως κλήρων.......................................
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Άρθ. Ε Ξ Ο 1 Α.
1

Δραχ.

I

Λ Δραχ. Α.

1 ΓΡΑΦΕΙΟΝ 1598 —
2 Γραφ. υλη, χάρτης, τυπωτικά ταχυδρομικά κλπ........................... 1169 60
3

ΜΟΥΣΕΙΟΝ

Βιβλιοθήκη· αγορά βιβλίων · -.......................... .................. 120
2887 60

650 45
1 ♦ΑΡΧΑΙΩΝ. Άνασκαφαί είς Δίπυλον, Τάυαγραν, Βοιωτίαν, Σπάρτην .... 32998 55
2 Β Άγοραί διά τό Μουσειον ................................................................... 3950 50
3 Β ’Αναστηλώσεις καί επισκευαί - . · ...................................... 1116 25

38065 30
ΕΠΑΡΧ. ΑΡΧΑΙΟΥ. Έπιθεώρησις, διάσωσις, συυτήρησις.................................. .... . 10290 50
ΑΠΟΛΗΦ. ΠΡΟΚΑΤΑΒ , Μισθοί εφόρου καί ερευναι άρχαιολογικαί είς Κύθηρα · · · . * 3908 35

1 ΑΠΟΔΟΣ. ΠΑΡΑΚ AT. Καθαίρεσις Πύργου έν Άκροπόλει · · · ... ...
Σύνταξις και τύπωσις άρχαιολ. Έφημερίδος..................................

8016 25
2 1636 95

9653 20
1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ’Αγορά 100 εθνικών όμολογιώυ τών 8 τοΐς % μετά δεδουλ. τόκου 29223 16
2 'Ομοίως έντοκων γραμματίων τής Κυβερνήσεων .......................... 15500I1

—
44723 16

ΔΙΑΦΟΡΑ. Είς δικηγορικά............................... .... ........................................... . 59 50
ΛΑΧΕΙΟΝ. Μισθοί προσωπικού, χάρτης καί εκτύποτσις κλήρων, ταχυδρομ. κλπ . . . • 7977 40
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ 31 δεκεμ. μεταφεράμενον εις διαχειρισιν του 1876 ...................... (·' 29354 32

(α) Είς άτοκου κατάθ*. σιν» έν τή Εθνική Τραπέζη...................... δρ. 14094:8£
Εις ταμεϊον εξ εισπράξεων λαχείου τών τελευτ. ήμερων δεκεμβρ. β 15259:47r

β 29354:37ί
147565 78ί

ΠΕΡΙΟΡΪΙΑ Τ II ϊ ΕΤΑΙΡΙΑ X.

,Κεφ. Άρθ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΕΤΟΣ 1873-1874. Δραχ· Λ. Δραχ. Λ.6

1 ΑΚΙΝΗΤΑ. 11000 ζ\
2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. ’Αξία ί 2 μετοχών.................................................................................. 36000 —1
3 ΙΔΙΑ. • 10061 __jjj
4 ΔΙΙΜΟΣΙΑ ΧΡΕΩΓΡ. 600 όμολογίαι 9 0/ο δωρεάς Φιλάρχαιων.................................. .... I

4 β Β » Βαλιέρου............................................
604 ........................................................... ........................................... 169120 — 1

66 » 8 0/ο.............................. .................................. 18480 — 1
670 ....................................................................................................... (α) 187600 __|

5 ΟΜΟΙΩΣ 20 β 60/ο, ......................................................................... 2000 —1
6 ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ Είς νέον ’Ισολογισμόν............................................ (β) 13350 59

260011 59 J
ΠΑΡΑΘΕΣΙΣ 260011 59

Λήξασα περίοδος 1874—1875 (ιδε απέναντι).............................. 317938 48
• Λυξησις τής εταιρικής περιουσίας.................................................(δ) 57926 89 57926 89|

317938 ΊΑ

. 1

ΙΚεφ. Άρθ.

1
2

3
4

5
6
7

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗ3ΑΣΑΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΑΠΟ ΙΟΥΝΙΟϊ 1874 ΕΩΣ ΔΕΚΕΜ. 1875. 

ΑΚΙΝΗΤΑ. Γήπεδον εν Άθήναις........................................................................
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Αξία 11 μετοχών της................... I·..........................................

1 όμοιας κληροδοτήματος Κυρίλλου Άρχιεπισκ. Πατρών

Κατάθεσις έντοκος..............................................................................
590. ‘Ομολογίαι 9 Ο/ο δωρεάς Φιλάρχαιων...................................

4 β δωρεά Βαλιέρου.................................................

ΙΔΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΕΩΓΡ

594

25

141

β 8 0[θ άντί τής αξίας τής έν Κηφι
σία οικίας Ίωνιδών (δωρεάς) 

β 8 0/θ Έκ χρημάτων τής εταιρίας

166

ΟΜΟΙΩΣ
ΟΜΟΙΩΣ
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ

20 β 6 0/ο, ... ...
1. Έντοκον γραμμάτιον άριθ. 1244 

’Εσόδων προς τά έξοδα.......................

(α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΕΩΓΡ. ΙΙαρελθών λ/σμός 
a Τά ανωτέρω · *

δρ. 187,600 
β 214,023,16

(β)

(γ) ΟΜΟΙΩΣ 

*(δ)

'Υπόλοιπον παρελθόντος Ίσολ/μοΰ 
β ΐό ανωτέρω »

Τό ανωτέρω έντοκον γραμμ, · · 
Λυξησις τής εταιρικής περιουσίας

β 13350,59 
β 29,354,32
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Έν Άθήναις τήνΐ2 ’Ιανουάριου 1876. •ο Τ α μ ί α ς U. ΕΜ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΑΧΕΙΟΤ

ΤΗΣ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ.

Έπωλνίθήσαν εντός της 'Ελλάδος γραμμάτια.............  34,724
» είς τό εξωτερικόν » .......... .. 13,083

Το δλον » ............. 47,807

'Άτινα προς δραχμάς παλαιάς 3:36, φέρουσι δραχ. 160,631:52 
Έκ της ποσότητας ταύτης άφαιροϋνται

1) . To ’'/g δπέρ κατά τό άρθρον 4 ,του από
1 4 Ναεμβρ. 1 874 Β. Διατάγματος α
νήκει εις τους κερδησαντας 200 λα
χνούς, ών κατάλογος έδημοσιεύθη εν 
ΐδιαιτέρω φυλλαδίω εύθυς μετά την 
εκκύβευσιν ......................................δρ. 53,543:84

2) . 5,Εξοδα εγκαταστάσεως του ειδικού
γραφείου /κατασκευής των γραμματίων, 
διαχειρίσεως του λαχείου καί μισθού 
προσωπικού μέχρι τέλους ’Ιανουάριου, 
ό'τε εληξεν η πρώτη περίοδος δρ. 9,312:80

3) . Ιίρατηθεΐσα προμήθεια υπό των αντα
ποκριτών της 'Εταιρίας επί των πραγ- 
ματοποιηθεισών εισπράξεων · · · · δρ. 14,203:86

Τό ό'λων των δαπανών · · · .......... 77,060:50

''Ωστε υπολείπεται καθαρά υπέρ της εταιρίας ωφέ
λεια δραχ. ........................................... 83,571:02

Έν ΆΟνίναις την 20 μαρτίου 1876.

Ή ειδική τοΰ λαχείου επιτροπή,
'Ο Νομάρχης Αττικής καί Βοιωτίας 5Ιϊλ. Iϊαη'/.χλιΟΓ.ΟΟλος 
Ό πρόεδρος της αρχαιολογικής εταιρίας Φίλιππος Ίωάννου 

Μέλη τοΰ συμβουλίου της αύτης εταιρίας

23. 2*ωτηρόπουλος
II. Έμμαν. Γεαννάπουλος
Ευθύμιος Κ,αβτόρχϊΐς.
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