
’Ey ΆΟη'ναις r?) 15 Ιανουάριου 1878, ή/γερα 
Κυριαχγ, ώρα 10 π μ. συνείθόντων δεκαεν
νέα εταίρων της ’Αρχαιολογικής 'Αθηνών 
Εταιρίας έν τώ ϊΐανεπστηρλίω εις γενικήν 
εηετειον συνελευσιν, προσεφώνησεν αύτους ο 
πρόεδρος της Εταιρίας Φίλιππος ’Iooocvyou ώς 
έξνίς*

Αξιότιμοι κύριοι συνέταιροι.

Κατά την αρχήν τ.οΰ 187G έτους ήναγκάσθη τό τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρίας Συμβούλιον νά συγκαλέση Υμάς όλί- 
γας ημέρας βραδύτερου τοΰ έν τή έκτώκτω συνελεύσει τής ‘24 
.τοΰ Νοεμβρίου μηνός τοΰ 1874 έτους όρισθέντος χρόνου, 
ίνα συμπληρωθώσιν οί ετήσιοι λογαριασμοί, ών ή συμπλή- 
ρωσις προαπητεΐτο, ίνα παρασκευασΟή δέ ή προσήκουσα αύ- 
τών ενώπιον Υμών εκθεσις. Ό αυτός ουτος λόγος ήνάγκασε 
και εφέτος τό Συμβούλιον νά συγκαλέση 'Υμάς οϋχί κατά 
την πρώτην Κυριακήν του Ίανουαρίου μηνός του άρξαμέ- 
νου ήδη έτους, άλλα μίαν εβδομάδα βραδύτερου. Συνεκάλεσε 
δέ 'Υμάς σήμερον, ίνα κατά τον κανονισμόν δώση λόγον των 
πραχθέντων ύπ’ αύτοϋ κατά τό λήξαν έτος και καταστήση 
γνωστά εις τούς άξιοτίμους εταίρους τά οικονομικά τής ήμε- 
τέρας Εταιρίας.

Ένεκα των προ ολίγων ήμερων συμβάντων μοι λυπηρών 
στερούμενος τοΰ τε άπαιτουμένου χρόνου καί τήςπροσηκου- 
σης τοΰ πνεύματος ηρεμίας, ίνα προτάξω τής δλης εκθέ- 
σεως, ώς πολλάκις πρότερον έπραξα, εισαγωγικόν τινα λό-
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γον, ζητώ παρ’ 'Υμών περί τούτου συγγνώμην καί παρα
χωρώ αμέσως τον λόγον εις τα άξιότιμα μέλη τοϋ Συμ
βουλίου· τον κύριον Στέφανον Κουμανούδην, Γραμματέα 
της ’Αρχαιολογικής Εταιρίας, καί τον κύριον Έμ. Γιαννό- 
πουλον ταμίαν αυτής. Ό μέν αυτών θέλει Ικθέση εις 'Υμάς 
κατά τα εΐΟισμένα Ιν προσήκούση λεπτομερείς δσα τό Συμ
βούλιον κατά τό λήξαν ήδη Ιτος έπραξεν, άποβλέπον άεί 
πρός τον κοινωφελή τής ήμετέρας σκοπόν· έ δέ κύριος Γιαν- 
νόπουλος θέλει δηλώση εις 'Υμάς τά οικονομικά αυτής.

Μετά τάς δύο ταυτας εκθέσεις δύναται ό θέλων έξ 'Υμών 
νά ζητήσει εξηγήσεις, ή προτείνη βελτιώσεις καί μεταβολάς 
αρμόδιας. Μετά δέ ταϋτα καλεΐσθε, Κύριοι, νά έκλέξητε έν 
ταύτη τή συνελεύσει, συμφώνως πρός τά ώρισμένα, τριμελή 
έπιτροπείαν, ΐνα έξελέγξη τούς λογαριασμούς καί έκθέση 
τάς περί αυτών παρατηρήσεις της έν τή επομένη συνελεύσει, 
έν ή θέλετε έκλέξη καί τό νέον τής Εταιρίας Συμβούλιον.

’Επί τέλους, Κύριοι, κρίνω άναγκαΐον νά προσθέσω εις 
γνώσιν 'Υμών ότι διά τάς δεινάς τοϋ παρόντος έτους περι
στάσεις όλίγιστοι των κλήρων τοϋ λαχείου έπωλήθησαν μέ
χρι τοΰδε εις τάς έπαρχίας τής Ελλάδος καί ετι όλιγώτεροι 
έκτος αυτής. Διό τό Συμβούλιον, σκεφθέν έν συνεδριάσει, 
ένόμισε σκόπιμον νά παρατείνη την πώλησιν των έκδεδο- 
μένων κλήρων μέχρι τέλους τοϋ ερχομένου Φεβρουάριου, 
ότε θέλει ένεργήση τήν διακλήρωσιν.

Μετά ταϋτα παρελΰων ο γραμματευς άνεγνω 
εκΰεσιν των έν τω ετει πεπραγμενών ύπο τοϋ 
Συμβουλίου, εγουσαν ώς εξής*

Κύριοι,

Λέγομεν πρώτον περί των εταίρων, των παρεχόντων τά
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χρηματικά μέσα, δΓ ων τελούνται τά υπέρ των άρχαιοτή- 
των έργα της Εταιρίας. Διαφέρει βέβαια μεγάλως, άν πολ
λοί ί) ολίγοι είναι οί τακτικώς συντρέχοντες καί χαράν τούτο 
ή λύπην προξενεί εις το εκάστοτε διοικούν συμβουλιον, έκ- 
φραζόμενα φυσικώς έν τη λογοδοσία. Άλλ’έφέτος ήμεϊς, άν 
δεν έχώρησαν δλως κατ’ εύχήν τά των συνδρομών, άποβλέ- 
ποντες εις τδ λίαν δυσχερές των καιρικών περιστάσεων, δεν 
0ά δεινολογήσωμεν, ως άλλοτε, θά είπωμεν δέ απλώς τά 
γεγονότα, άρκούμενοι είς τό ότι καθ’ δλον τό έτος ουδέ 
στιγμήν διεκόπη τι των έργων τής εταιρίας των τακτικών, 
άλλά μάλιστα καί τινα εκτάκτως έπεχειρήθησαν αί δέ έπι- 
τυχιαι άμιλλώνται μέ τάς των προτέρων ετών καί αύτών 
των ευτυχέστατων.

Κατά τδ ήδη παρελθόν έτος ένεγράφησαν είς τό μητρώον 
τής Εταιρίας προς το?ς ύπάρχουσι νέοι εταίροι δέκα. Έκ τοΰ 
δλου δέ αριθμού τών έν τώ μητρώω απέθαναν, καθ’ δσον 
εμάθομεν, εξ. Συνδρομήν δέ κατέβαλον 113, καί δή 97 μέν 
εκ τών έν Άθήναις κατοικούντων, ένδεκα δέ έκ τών έν ταίς 
έπαρχίαις του βασιλείου, πέντε δέ έκ τών έν τώ έξωτερικώ. 
Έν τουτοις τά έσοδα τοΰ έτους άνέβησαν είς ικανόν ποσόν, 
ένεκα προσφορών τινών γενομένων έκτάκτως καί άλλων 
τινών εισοδημάτων καί ένεκα τών έκ τών κεφαλαίων τής 
'Εταιρίας προσιόντων τόκων καί τέλος ένεκα τών έκ τοΰ άρ- 
χαιολογικοϋ λαχείου ολίγων τε φίλων τε εισπράξεων, ώς 
θέλετε άκούσει μετ’ ολίγον παρά τοΰ ταμίου. Τά ονόματα 
τών συνδραμόντων καί τδ ποσόν τής συνδρομής έκάστου 
θέλουν κατά τδ σύνηθες δημοσιευδή έν τέλει τής έκθέσεως 
ταυτης. ΈνταΰΟα δ’ έξαιρετικώς άναφέρομεν τδ ονομα τοΰ 
έν Πετρουπόλει’Ιω. Κοντογιαννάκη,δόντος ώς συνήθωςδραχ- 
μάς 560. Εκτάκτους δέ συνδρομάς προσήνεγκαν οί εξής· δ 
έν ’Αλεξανδρείοι Ευάγγελος Άχιλλο'πουλος δρ. 2000, ό έν 
Μα^σαλίφ Στέφ. Ζαφειρο'πουλος δρ. 1120, δ έν Κωνσταν-
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τινουπόλει Α. Ήφαιστίδης δρ. 1000, ό εν Λονδίνω John Γ. 
Phene δρ. 228, δ πρώην έν Άθήναις πρεσβευτής της Μεγά
λης Βρετανίας Ούί’λ. Στούαρτ δρ. 200, δ έν Πάτραις Ν. Α. 
Πετραλιάς δρ. 119:30, δΘηβών επίσκοπος Δοσίθεοςδρ. 112. 
"Ετι μνημονευτέα καί δύο κοινά ήτοι σωματεία, το ήμέτερον 
Εθνικόν Οανεπιστήμιον, δπερ ώς συνήθως προσήνεγκε δρ. 
1000 καί δ δήμος Μυρτουντίων δρ. 100. Έκ των δήμων 
τοΰ κράτους μόνος ετι προσήνεγκε τήν συνήθη του συνδρο
μήν δ δήμος Πειραιέων, άλλος δέ ούδείς. Άναφέρομεν δέ 
οτι έγράψαμεν προ δύο μηνών εγκυκλίους εις τούς νομάρ- 
χας καί τούς αρχιερείς τοΰ βασιλείου, αίτοΰντες παρ’αύτών 
νά προτρέψωσι τούς δήμους καί τάς ιεράς μονάς είς συνδρο- 
μάς τακτικάς υπέρ τής Εταιρίας, καί επειδή έλάβομεν μέ
χρι τοΰδε εξ απαντήσεις ύποσχετικάς, ελπίς υπάρχει τδ 
προσεχές έτος νά φανή τι εϋχάριστον αποτέλεσμα τοΰ δια
βήματος μας τούτου.

νΕργα τής Εταιρίας αρχαιολογικά εχομεν νά καταλέξω- 
μεν τά εξής. Α'. ά ν α σ κ α φ ά ς. Ή άνασκαφή ή κατά τήν 
μεσημβρινήν κλιτύν τής ’Αθηνών άκροπόλεως, ώς ήξεύρετε 
οί παρόντες, έξηκολούθησε καθ’δλον τδ έτος, έντός μέν τοΰ 
καλουμένου Σερπεντζέ είς τά δυτικώτατα ά'μα καί υψηλό
τατα του μέρη, έκτος δε αύτοΰ παρ’ δλην τήν γραμμήν τών 
γνωστών 4-2 αψίδων καί τήν κατωφερή έκτασιν γης, τήν 
μέχρι τής δενδροφύτου λεωφόρου, έτι δέ σκαφαί τινες έγέ- 
νοντο κατά τάς δύο παρόδους τοΰ Διονυσιακού Θεάτρου καί 
περί τδ ανατολικόν άκρον τοΰ κρηπιδώματος τοΰ κοίλου 
αύτοΰ, διότι έκεΐ έν ετει 1862 είχε μείνει ατελές τδ έργον 
τής Εταιρίας καί έκρίθη καλόν τώρα νά άποτελειωθή. Περί 
ενός έκαστου τών μερών τούτων λέγομεν συντόμως τά 
αναγκαιότατα.

Πέρυσιν είχομεν άφηγηθή ένώπιόν σας, πως έν τέλει τοΰ 
1876 ή σκαφή χωρήσασα μάλλον πρός τά ρ,εσημβρινοουτικά
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τοΰ Ιντός τοΰ Σερπεντζέ χώρου είχε φθάσει Ιως τοΰ κυκλο
τερούς έξωτοίχου τοϋ 'Ωδείου τοϋ Ήρώδου καί ειχεν έκεΐ 
ανακαλύψει κλίμακά τινα, ής τήν διεύθυνσιν κατά ενδείξεις 
τινάς τότε ύπεσημάναμεν όπως ένομίσαμεν πιθανόν. Ή 
προχωρήσασα τό έτος τοϋτο προς άρκτον καί δυσμάς σκαφή 
ούτ’ έπεκύρωσεν ούτε ά ήρεσε τά τότε παρ’ ημών ρηθέντα, 
διότι αί καταστροφαί επί των άνωτέρω έδαφών έγένοντο 
μεγάλαι κατά τούς προ ημών χρόνους. Ούδέν υπερθεν καί 
κατακορύφως τοΰ ’Ωδείου σαφώς άρχαΤον κτίσμα έφάνη, 
πλήν κανονικής τινός μικράς λαξεύσεως έκεΤ της πέτρας 
μετά ύποζώσεως μαρμάρινης κατεφθαρμένης νΰν, πολλοί δέ 
θεμέλιοι τοίχοι άσβεστόκτιστοι καί λάκκοι καί πίθοι, ούς 
καθαιροΰντες εύρομεν ολίγα κινητά άρχαϊα, τιμιώτατα δέ 
πάντων άνελέξαμεν, άφοϋ καθηρέσαμεν τοίχους τινάς καί 
πεζούλια καταντικρύ της νΰν ξύλινης πύλης της Άκροπό- 
λεως, τρία τεμάχια μεγάλα έκ τοϋ μαρμάρινου θωρακείου 
τοΰ περί τον ναόν της Άπτέρου Νίκης, εχοντα άνάγλυφα, 
τετριμμένα μέν πολύ, όχι δε άσυντελή προς έπανόρθωσιν 
των πρώην περί τοΰ θωρακείου τούτου καί τοΰ κόσμου αύ- 
τοΰ τοΰ άναγλυφικοΰ γνωμών τών αρχαιολόγων (*). Θέ- 
λοντες δε εις εκείνα τά ύψηλά μέρη τά προ της ρηθείσης πύ
λης νά έξετάσωμεν τό φυσικόν έδαφος άν έχη τινά ίχν·^ 
αναβαθμών κανονικών άνεσκάψαμεν τό όλιγοστόν έκεΐ χώμα 
είσεχωρήσαμεν κατωτέρω καί υπό τήν θολωτήν δίοδον τήν 
προς δυσμάς, ύπεράνωθεν τής όποιας είναι εις οικίσκος τα- 
μεΐον άρχαιοτήτων, εύρομεν δέ τό έδαφος πανταχοΰ άνώ- 
μαλον καί πετρώδες καί ούδέν τι περαιτέρω διδάσκον ήμας.

(*) Περί της εύρέσεως τών τεμαχίων τούτων και της σημασίας αυ
τών Υδε εν ήμετερον άρθρίδιον έν τη Παλιγγενεσία της 25 Μαίου 4877, 
ένθα καί τινες λεπτομέρειαι περί τών κατ’ εικασίαν τριών πλευρών το.5 
θωρακείου.
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Έπείσθημεν δέ, ότι είναι χρεία καθαιρέσεως όλων έχείνων 
των προς δυσμάς καί νότον νεωτερικών προτειχισμάτων, 
-ένθα ή κατοικία των άπομάχων φυλάκων, άν μέλλη τι σα
φές νά φανή λείψανον άρχαιότητος. Τοϋτο δέ είς τό μέλλον 
Οά γίνη, άν ή Εταιρία, ώς ελπίζομεν, εύπορη. Νυν δέ, άφοΰ 
προλαβόντες είπομεν ταΰτα ούτω πρωθυστέρως ενεκα τής 
άναγαγόύση; ημάς είς τάάνω κλίμακος τής περί τό ’Ωδείον, 
χαταβαίνομεν πάλιν είς τά μεσαίτατα περίπου μέρη του χώ
ρου τοΰ εντός του Σερπεντζέ, όπου πέρυσι διεκόψαμεν την 
άφήγησιν των τής άνασκαφής. Έλέγομεν δέ τότε, ότι έκεί 
είναι πολλή εύρυχωρία σχεδόν επίπεδος, άτε τής πέτρας τής 
Άκροπόλεως ύποχωρούσης όπίσω. Λύτου λοιπόν τό έτος 
τούτο διά τής άνασκαφής άνεφάνησαν προς μέν τή πέτρ^ι τής 
Άκροπόλεως δεξαμενή τις μετ’ αντηρίδων καί χλιμακίδος 
εσωτερικής καί τάφοι χριστιανικοί δύο τρεις, ών ούδέ ίχνος 
νυν υπολείπεται, διότι καθηρέσαμεν τά χτίσματα ταΰτα, ινα 
έξαγάγωμεν τά εν αύτοΐς ένωκοδομημένα άρχαία γλυπτά 
«καί ένεπίγραφα μάρμαρα, προς τή πέτρσι έτι εύρέθησαν τε- 
θαμμένα είς δύο θέσεις καί χρυσά νομίσματα Βυζαντινά 57 
και 140, καί εις σωρός χαλκών νομισμάτων διαφόρων χρό
νων, γραμμή δέ τις εκεί που κατωρύχων λίθων άπό νότου 
προς βορράν μέχρι τίνος χιοροΰσα, όχι μέχρι τής πέτρας, 
είναι αύτή εκείνη, τήν οποίαν έν τή περυσινή έκθέσει ώς 
έβοόμην περιβόλου γραμμήν εδηλώσαμεν μετά τίνος, ώς εί- 
κός, άοριστίας. ΠΆησιέστατα δέ ύπάρχει συστάς τις άλλων 
κατωρύχων λίθων, οίον μεμονωμένον λείψανον χτίσματός 
τίνος αρχαίου. Άλλα ταΰτα μέν αφανέστερα καί όποια 
νά παρορώνται καί παρατρέχωνται υπό των παριόντων 
εκείνα δέ τά οποία ελκύουν μάλλον τήν προσοχήν εί
ναι δύο μεγάλα χειροποίητα εν τή κιρ.ωλί<φ κοιλώματα, 
ών τό εν, τό μέ βαθμίδας καταβάσεως, έχει είς βάθος 
δύο περίπου μέτρων χτίσματά τινα κεραμόχτιστα, χρη-
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σιμεύσαντά ποτέ ίσως ώς βαναύσου τίνος τέχνης έργα- 
στήρια, έν οίς πυρ και ύδωρ ένήργουν, κναφεΤα τυχόν ή χω
νευτήρια μετάλλων, διότι τοιοΰτό τι ύποδηλοϊ τό τε άλλο 
αυτών σχέδιον καί σαγματοειδής τις έξόγκωσις οιον προς 
«πό^υσιν ^ευστών, καθώς καί τά κεκαυμένα εν μέρει τοι
χώματα καί τινες ΰλαι μεταλλικαί αύτοΰ εύρεθεΐσαι. 'Γαΰτα 
κεϊνται περίπου έν ω χώρω έπεριμένετο νά φανή τό τής 
Θέμιδος ιερόν κατά Παυσανίαν καί δεν έφάνη, οΰτε δέ τις 
επιγραφή εις αυτό άναφερομένη, δπερ δμως ιερόν ευφάντα
στός τις άνήρ δύναται ίσως νά άναγνωρίση έν τή συστάδι 
έκείνη των κατωρυχων λίθων, οιτινες, αληθώς είπεΐν, ακόμη 
κατ’ ακρίβειαν δεν έξητάσθησαν. Πορρωτέρω δέ προς δυ- 
σμάς έγυμνώθη διά τής σκαφής τοίχος τις πολυγώνιος, βρα
χύς μέν άπ’ άνατολών προς δυσμάς, είτα δέ κατ’ ορθήν γω
νίαν έκτεινόμενος έπΐ πλέον προς νότον καί κάμπτων τέλος 
κατ’ άμβλεΤαν γωνίαν προς δυσμάς. Ουτος φαίνεται άνέχων 
τον όπίσω του καί άπέναντι ημών ύψηλότερον χώρον μέ
τριας έκτάσεως καί επίπεδόν πως· καί ένώ πάλιν έκεΤ προσε- 
δόκα τις νά ιδη λείψανα του κατά Παυσανίαν ναοϋ τής παν
δήμου Αφροδίτης, αντί τούτου τό έδαφος εύρέθη ον έσκαμ- 
-μένον συριγγοειδώς κατά δύο τρείς διευθύνσεις μετά καί 
-τινων φρεατοειδών λάκκων, ένθα καί οστά τινα νεκρών εύ· 
ρέθησαν, έξ οΰ ίκανώς πως είκοτολογήθη, ον. ώς ταφεΤον τών 
μεσαιωνικών χρόνων ο τόπος έχρησίμευσε (*j. Έτι δέ μι
κρόν άνωτέρω εΰρομεν τέλος καί ενός αρχαίου κτίσματος 
■τρεις, πλευράς ύψουμένας ώς δύο μέτρα, προφανώς δέ οχι 
■κατά τό δλον διάγραμμά των σωζομένας. Λδται σχήμα 
περίπου άντιστρόφου ζήτα ορθογωνίου μετά μίκράς κάτω 
προεξοχής παρουσιάζουσι δεξιόθεν τώ άναβαίνοντι την παρά

(*) Οί λάκκοι του τόπου τούτου εκρίΟη καλόν νά γεμισΟΰσι πάλιν, καί 
οϋτ(ι> αήιαερον δεν είναι καταφανείς.
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— 10 —

τό ‘Ωδείον κλίμακα· μάλιστα δέ αύτών ή γραμμή ή δυτί- 
κωτώτη φαίνεται ως εξ ανάγκης ποτέ κολοβωθείσα κατά τό 
μήκος της ενεκα τής κατασκευασθείσης αυτόθι κλίμακος. Τδ 
υλικόν των τοίχων του χτίσματος τούτου είναι λίθα τροχ- 
μαλοπαγείς, ή συναρμογή των λίαν έπιμελής καί, άν δέν 
άπατώσι τινά οικοδομικά τεκμήρια (είσοχαί τινες, ως διά 
ένθεσιν πλακών ποτέ μαρμάρινων, ίσως αναθηματικών), τό 
πρόσωπον αυτών τδ εξω είναι εκείνο τδ όποιον βλέπομεν 
προσιόντες έξ ανατολών κατά τάς δύο πλευράς τάς μακροτέ
ρας , όχι δετό έντδς περιωρισμένου τινδς τετραγώνου τυχδν 
οικοδομήματος, του οποίου νά έξελιπον αί άλλαι γραμμαί. 
Τί δέ ήτο τό κτίσμα τοϋτο, δν οποίον τδ βλέπομεν ; Έστή- 
ριζέ ποτέ απλώς τάς άνωτέρω φυσικάς πέτρας καί διά τοϋτο 
κατεσκευάσθη οδτιυ ζητοειδές, ως παρακολουθούν τάς τής 
«ρύσεως άνωμαλίας, ή είναι ίσως λείψανον θεμελίων ναοϋ 
τίνος καί δή τοϋ τής ’Αφροδίτης ·, Μάλλον κλίνομεν νά 
δεχθώμεν τό πρώτον. Νοτιανατολικώς τούτου τοϋ χτίσματος 
καί σχεδόν καταντικρύ τής προμνημονευθείσης πολυγωνίου 
γραμμής κεΐνται κατά γής τεθεμελιωμέναι δύο πλατεΐαι 
βαθμίδες λίθου πώρινου προς δυσμάς άνάγουσαι, δεξιόθεν 
δ’ αυτών ίσταται τοίχος τις νΰν χαμηλός καί βραχύς χτί
σματος ίσως τών 'Ρωμαϊκών χρόνων, εχων επί τοϋ προσώ
που του δύο πώρινους ήμικίονας εξέχοντας έπικεχρισμένους 
έπιμελώς. Είναι δέ πρόδηλο ’, δτι δπως ήμεϊς σήμερον, οδτω 
καί οί πρό αιώνων πορευόμενοι προς τά άνω έδώθεν διέβαι- 
νον άνέτως, εως ου κατέφθανον ή την παρά τό Ώδεΐον κλί
μακα ή άλλην τινά παλαιοτέραν, ήφανισμένην τώρα εντε
λώς. Υπάρχει δέ καί άλλη τις άνοδος άνωφερεστέρα άπω- 
τέρω προς δεξιά, ήτοι προς άρκτον, ήτις είναι χαραδρώδης, 
άγουσα διά μέσου τών πετρών καί ΰπερθεν τοϋ ζητοειδοΰς 
χτίσματος. Καί ταύτης δέ χρήσις γίνεται τά νΰν, άφοϋ άπε- 
κομίσθη ή ξένη ποτέ σωρευθεΐσα ενταϋθα γη, δεν είναι δέ
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άπιθανον δτι καί τό πάλα'. ’Ασαφέστερου δέ μένει, έπο'α 
άραγε άνωτάτω μετά την έκ τής οϊον χαράδρας έξοδον 
έγίνετο ή καμπή τής οδοΰ προς την ποτέ πύλην τής Άκρο- 
πόλεως. νΙσως οχε πολύ διαφόρως ή όπως τά νϋ ·, διά στρο
φής δηλ. πάλιν επί δεξιά.
. Άλλ’ άρκοΰσι τοσαΰτα περί των μερών τούτων, και φο- 
βούμεθα μη καί πλείονα τοϋ δέοντος έ^έθησαν καί ύποσκό- 
τεινα. "Ας θεωρηθώσιν όμως ώς σχόλια τοϋ μέλλοντος νά 
έκδοθή σχεδιογραφήματος καί ώς άμοιβαιως ύπ’ έκείνου δια- 
σαφούμενα.

Περί δέ τοϋ ποτέ ίεροΰ τής Γής κουροτρόφου καί Δήμη- 
τρος Χλόης, τό οποίον τελευταίου ό Παυσανίας άναφέρει 
κατά την έπί την Άκρόπολιν άνάβασιν, ημείς δέν κρίνομέν τι 
άλλο ρητέον, είμή δτι εύρέθησαν κατά τάς άνασκαφάς τοϋ 
έτους τούτου μόνον δύο έπιγραφαί αύτό άπλώς άναφέρουσαι 
καί εύρέθησαν έντετειχισμέναι εις δύο μακράν άπ’ άλλήθ^ων 
απέχοντας τοίχους νεωτερικούς κατά τά χαμηλότατα καί 
άνατολικώτατα μέρη τοϋ εντός τοϋ Σερπεντζέ χώρου, ώστε 
ούδέν περί τής ποτέ θέσεως αύτοΰ τής αληθούς μαρτυροΰσι.

Πριν δ’έξέλθωμεν τοϋ Σερπεντζέ, κρίνομεν αναγκαίου νά 
δηλώσωμεν, δτι τό Συμβούλιου δέν νομίζει, δτι πάντα ανε
ξαιρέτως τά εντός αύτοϋ έργα έτελέσθησαν. Τινές έτι μικραί 
σκαφαί καί καθαρίσεις, μάλιστα δέ καθαιρέσεις χτισμάτων 
μεταγενεστέρων, οϊον τοϋ προς τώ κωνοειδεΐ σπηλαίω,ούσαι 
πάντως άναγκαίαι νά γίνωσιν, άνεβλήθησαν πρός το παρόν, 
τό μέν ίνά παρέλθη τις χρόνος, έν ω νά ίδωσιν ταϋτα τά χτί
σματα καί πλείονες αρχαιολόγοι κατά την νΰν κατάστασίν 
των καί πεισθώσι περί τής άχρηστίας των, τό δέ ινα παρα- 
σκευασθή πρότερον εύρυχωρία διά τάς εργασίας, άποκομιζο- 
μένων των πολλών μεγάλων αχρήστων τή άρχαιολογίμ λί
θων. Τότε δέ θά είναι δυνατόν τά πολλά καί ογκώδη αρχι
τεκτονικά μέλη, τάτε μαρμάρινα καί τά πώρινα, διακρινό-
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μένα κατά τούς ρυθμούς και τα είδη των καί μεγέθη νά το- 
ποθετηθώσιν ούτω πως, ώστε νά είναι εύκολος ή αυτών με
λέτη παρά των έπαϊόντων, έξ ής μελέτης πολλά έλπίζον- 
ται πορίσματα προς διασάφησήν των ποτέ επί τοΰ τόπου τού
του ύπαρξάντων κτισμάτων καί των περί αύτά γενομένων 
μεταβολών έν τοΐς τών Καισάρων χρόνρις* διότι πρέπει καί 
τοΰτο νά ρηθή εδώ τελευταίον, ότι τά πλείστα των ύπολει- 
πομένων αρχιτεκτονικών μελών τούς χρόνους τούτους έλέγ- 
χουσι καί όχι παλαιοτέρους.

Έξερχόμεθα τώρα του Σερπεντζέ, όστις πλέον δέν είναι 
ύς τοιοϋτος ευδιάκριτος, άφ’ ότου καθηρέθη ό προς νότον 
ποτέ άθλιος τοίχος του μετά των επάλξεων, ο επί των αψί
δων, καθώς ετι καί ο από νότου προς βο(ψάν επί τό της 
Άκροπόλεως τείχος ανιών, έξ ού πολλά έδώλια τοϋ Διονυ
σιακού θεάτρου έντετειχισμένα όντα εξηγάγομεν, ών τά έξ 
έπτά είναι καί ενεπίγραφα.

"Απας ό προς μεσημβρίαν των αψίδων χώρος, δν είγε 
ν’ άνασκάψη ή Εταιρία, δέν ήτο δημόσιος, άλλ’ έν μέρος 
αυτού άνήκεν εις τον συμπολίτην ημών Μιχ. Καλλιφρονδν 
καί τον έν Άγγλίςο αδελφόν του, οιτινες πάνυ προθύμως 
παρέσχον τη Έταιρίφ την άδειαν τοΰ νά σκάψη επί τών 
αγρών των, έφ' ω οφείλεται αύτοίς μεγάλη ευγνωμοσύνη.

’Εντός έξ περίπου μηνών άπεκομίσθησαν πάντα τά από 
αιώνων σωρευθέντα χώματα τά από τών άψίδων μέχρι της 
λεωφόρου καί έφάνη ή φυσική κιμωλία. Είναι αληθές, ότι έν 
μέρος, τό όυτικώτατον, ένθα αί τρείς γνωσταί άντηρίδες, 
είχεν άνασκαφή προ ετών, άλλ’ οχι μέχρι τής κιμωλίας. 
Νύν δέ καί εκεί άπετελέσθη τό έργον ώς δεί. Έφάνησαν δέ 
τάδε· ό αψιδωτός τοίχος είναι εις καί συνεχής μήκους μέ
τρων 163 άπό τού ’s^Seicu εκ δυσμών μέχρι τής προς άνα- 
τολάς άκρας του, έ'νθα μεταξύ αυτής καί τοΰ δυτικού κυ
κλοτερούς τοίχου τού θεάτρου μένει κενόν όσον 10 μέτρων,
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έμοιότατος δέ είναι την κατασκευήν τώ τοίχω τώ άνατολικώ 
τοΰ ’Ωδείου καί έκ του αύτοΰ υλικοΰ, πλήν καθ’ δσον έπε- 
σκευάσθη μετά την πρώτην του οίκοδόμησιν καί προσετέθη- 
σαν αύτω επί τοΰ προσώπου at αντηρίδες. Τούτων at τρεις 
δυτικώταται έγνωρίζοντο, ώς ειπομεν, καί πρότερον, έφά- 
νησαν δέ νυν άλλαι τέσσαρες μέχρι τοΰ άνατολικοΰ άκρου 
τοΰ τοίχου. ΙΊασαι δέ άπεΐχον κατ’άνισα διαστήματα άπ’άλ- 
λήλων καί διάφορον είχον την κατασκευήν καί τδ μέγεθος, 
ούδεμία δ’έσωζε τό δλον τη; άρχικόν ύψος. “Ησαν δ’έκτισμέ- 
ναιέκ παντοίων λίθων μεγάλων ώς καί εδωλίων τοΰ Αιονυ- 
σίακοΰ θεάτρου καί έμπεριεΐχον έτι καί γλυπτά μάρμαρα και 
τινας έπιγραφάς, ώς τοΰτο έγνώσθη, άφοΰ τάς τέσσαρας τάς 
νΰν φανείσας καθηρέσαμεν. 'ϊποθέτομεν δέ, δτι έκτίσθησαν 
δτε πρώτον ο τοίχος των άψίδων έχρησιμοποιήθη ώς οχυρω
ματικός καί πιθανώς καθ’ ούς χρόνους καί οί προ τής Άτ- 
τάλου στοάς πύργοι, δηλ. προ τής εις τήν ιστορίαν εισβο
λής τοΰ μεσαιώνος· διότι ή οίκοδομία καί τούτων καί έκεί- 
νων φανερώνει, δτι οί άνθρωποι εσωζον ετι ικανόν μέρος αι- 
σθήσεως τών αρχιτεκτονικών γραμμών καί τής συμμετρίας, 
καί έκλεκτικώς έχώρουν προς χρήσιν τών παρακειμένων λα
ξευτών λίθων τών άρχαιοτέρων έν έρειπίοις οικοδομών (*).

Πλήν τών άντηρίδων τούτων ένεφανίσθησαν προς ταΐς 
άψίσιν ανέλπιστα ιή άληθείφ πράγματα. Τίς ποτ’ έφαντά- 
ζεΐο, δτι ή σειρά εκείνη τών έκ πώρινου λίθου άψίδων (**),

(*) Μικρά τις διαφορά όμως υπάρχει" οί τής Άττάλου στοάς πύργοι, 
ά’τε έκ καλλίονος έτοιμου ύλικοΰτ.ών. παρακειμένων οικοδομών κτισβέντες, 
είχον πλείονα εύρυθμίαν.

(**) Είναι' αύται, νΰν πρώτον άκριδώς άριθμηδεΐσαι, τεσσαράκοντα δύο* 
(ΐδε καί τον πίνακα τοΰ περιηγητικοΰ συγγράμματος τοΰ Stuart) λογιζο- 
μένων όμοΰ ώς είκός και τών χασμάτων, ένθα κατεστράφη ύπο τοΰ χρό
νου το σχήμα τών άψίδφν ή έγεμ.ίσΟη διά επισκευών μεταγενεστέρων 
καί φαίνεται οΐον συνεχής τοΤχος εις τον έπιπολαίως παρατηροΰντα. ’ HSg
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ουσα τοιαύτη όποια έφα'νετο, ήδυνατο νά έ'χη κατωτάτω 
καί έξωθεν, ήτοι προς μεσημβρίαν, ώς επικάλυμμα κρηπίδα 
Ύμηττίου μαρμάρου, ικανώς ύψηλήν (μέτρ. 1,66) καί εκ 
τριών αρχιτεκτονικών μελών κατεσκευασμένην, καθ’ άπαν 
το μήκος διήκουσαν επί μέτρα 163, έμοιοτάτην δέ προς την 
της άνατολικής πλευράς τοΰ ’Ωδείου τοΰ Ήρώδου καί συνά- 
πτουσαν ταύτη όργανικώς; Καί δμως ούτως έχει τό πράγ
μα (*). ΈπΙ ταύτης δέ τής κρηπΐδος δόμοι πλίνθων πωρίνων 
άποτελοΰσι τοίχον ύψούμενον ίκανώς, δμοιον μέν καί τού
τον τώ τής ανατολικής τοΰ ’Ωδείου πλευράς, ού σωζόμενον 
δέ πανταχοϋ κατά το πρώτον του καλόν σχήμα έξ όμοειδοΟς 
ύλικοΰ, άλλα τό πλεΐστον έπεσκευασμένον μέ χρήσιν άμμο
κονίας, ενιαχού δέ καί κεράμων. "Οπου δέ ό τοίχος ουτος 
δέν φθάνει εως άνω, εκεί βλέπομεν τό όπίσω αύτοϋ μεταξύ 
τών ποδαρικών των αψίδων μέρος όχι κενόν, ώς τις Θά ύπέ- 
θετε, αλλά γεμισμένον μέ δόμους πωρίνων λίθων κανονι
κούς, μόνον δέ μέχρι τινός· οπού δέ καί ουτος δ τοίχος έχει 
έκλείψει καί έμεινε κενόν τό μεταξύ τών ποδαρικών μέρος, 
έκεΐ τέλος βλέπομεν τον όπίσω παχύν έκ τροχμαλοπαγών 
λίθων συγκείμενον τοίχον, δστις συγκρατεΐ τον άνω υψηλό
τερο ν επίπεδον τόπον. Καί τί δέ άλλο ; Έφάνη οτι ή έπικε- 
καλυμμένη αυτή καί γεμισμένη γραμμή τών άψίδων, έρει- 
δομένη ώς έρείδεται επί τοΰ οπισθέν της έκ τροχμαλοπαγών 
λίΟων_τοίχου, δέν ωκοδομήθη τό πάλαι ούτως απλώς, ινα

8s τινα τών μεταγενεστέρων γεμισμάτων καθήρεσεν ή Εταιρία καί μέλ
λει καί άλλα νά καθαίρεση όπου είναι δυνατόν τοΰτο νά γείνη, άνευ 
βλάβης του αψιδωτού σχήματος.

(*) Έοάνη μέν ήδη καί προ ετών τινών, οτε ή Εταιρία εκεί έ'σκαψεν, 
αίίτη ή συνέχεια του μαρμάρινου κρηπιδώματος άπό τοΰ ’Ωδείου έπι τόν 
τοίχον τών άψίδων, άλλ’ ϋπετίθετο, οτι μέχρι τινός μόνον εχώρει καί 
ούδείς έπίστευεν, ότι θά παρετείνετο ούτως έπι πολύ καί μέχρι τοΰ άνα-, 
τολικοΰ άκρου των άψίδων,
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ύποσττιρίζη μόνον έπί πλέον τον ανωτέρω ύψηλότερον τό
πον, έφ’ ου τό Άσκληπιεΐον και άλλα ιερά, άλλα εκτίσθη 
ποτέ καί ως οπίσθιος τοίχος αυτοτελούς στοάς μακράς ήτις 
είχε προς μεσημβρίαν κίονας έν διπλή σειρά καί ήτο πάν
τως έστεγασμένη, ινα περιπατώσιν καί άλλως ένδιατρίβωσιν 
ύπ’ αύτήν άνθρωποί Τοϋτο κατεδείχθη σαφώς νϋν έκ των 
πολλών έν συμμέτρω άπό του έπικαλύπτοντος τάς αψίδας 
τοίχου άποστάσει άναφανέντων κατωρυχων στυλοβατών 
τών ποτέ κιόνων καί έκ τοϋ άπωτέρω έ'τι πρός μεσημβρίαν 
ωσαύτως άναφανέντος μακροΰ κατ’ εύθυγραμμίαν θεμελίου 
τοίχου, παραλλήλου τοϋ τών αψίδων, δστις θά έβάσταζέ ποτέ 
δευτέραν σειράν κιόνων, σωζόμενος δέ νϋν μέ οχι πολύ ση- 
μαντικάς διακοπάς, ορίζει έναργώς το ποτέ βάθος ή πλάτος 
τής στοάς, ήτις πιθανώς έκ πυρκαϊάς κατεστράφη, διότι πολ- 
λαχοΰ εύρέθησαν άνθρακες καί άλλα σνμεΐα ένεργείας πυ- 
ρός. Τδ βάθος τοϋτο ή πλάτος είναι μέτρων 16,70.

Ταϋτα λοιπόν πάντα είναι όμολογουμένως αξιόλογα πο
ρίσματα τής πολυδαπάνου άνασκαφής (*) καί οία νά διευ- 
κολύνωσι τούς αρχαιολόγους εις τό νά δώσωσι προσεχώς τό 
οίκεΐον ονομα εις ταύτην την οικοδομήν, περί ού μέχρι τοϋοε 
ήτο άμφιβολία μεγάλη, ώς καί περί τών χρόνων καθ’ ούς 
έκτίσθη· διότι οί μέν έθεώρουν αυτήν, καθ’ ά είπομεν, ώς 
απλώς άντερείδοντα τοίχον, τό δέ αψιδωτόν αυτής σχήμα 
εσχάτως τεχνικοί τινες υπέθεσαν, ότι χάριν οικονομίας υλι-

(*) Ένος ά'λλου τετραγώνου οικοδομήματος προς τώ' άνατολικώ πέ- 
ρατι τής στοάς εν τώ βαθυτέρω έδάφει έφάνησαν τά θεμέλια μόνα καί 
ταυτα ουχί συνεχή κατά τάς τέσσαρας πλευράς του. Πολλά δέ άλλα κατά 
τ'ο εκτενές διάστημα ά'σημα τειχία και δεςαμεναι καί πίθοι καί λάκκοι 
καί αύλακες καί ύπόνομ,οι, εδώ καί έκεΐ διεσπαρμ.ένα, φαίνονται ώς οντα 
τών μεσαιωνικών χρόνων, πλήν μιας μεγαλολίθου υπονόμου, ήτις εκ του 
ύποκάτωθεν τών αψίδων τοίχου προβαίνει προς νότον, έ'χουσα επίπεδον 
στέγασιν έκ πλακών, Αβτνι φαίνεται επιεικώς παλαιά.
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κοΰ (;) έδοθη αότή, οι δέ, ότι είναι ίσως υδραγωγείου τών 
'Ρωμαϊκών χρόνων, ο\ δέ, ότι είναι κτίσμα οιονδήποπε 
των Ικ Φλωρεντίας δουκών Άκκιαϊουόλων (άπιθανώτατον 
τοϋτο)· καί τέλος οι παλαιότατοι των τοπογράφων, δτι είναι 
λείψανον της Εύμενείου στοάς, περί ής δυστυχώς εν μόνον 
χωρίον παλαιού συγγραφέως υπάρχει, τό τοϋ Βιτρουβίου (de 
archit. 5, 9, 1) κ’ εκείνο σκοτεινόν, διότι δεν δρίζεται εξ 
αύτοΰ προς ποιον μέρος τοϋ Διονυσιακού θεάτρου έκειτο (*).

*Ας έλπίζωμεν δέ τώρα, δτι αρχαιολόγοι και άρχιτέκτο- 
νες σπουδαίοι, προσερχόμενοι άνετώτερον εις το άνασκαφέν 
καί καθαρισθέν κτι'σμα, θέλουσι τό μελετήσει δεόντως καί 
προσπαθήσει νά έξηγήσωοι πρό πάντων τά αινιγματώδη 
ιδιώματα τής οικοδομίας του, άπερ φαίνονται εις ημάς τέσ- 
σαρα όντα· α'. τό διά μαρμάρινου μέν κάτω, πώρινου δέ 
ανωτέρω τοίχου έπικάλυμμα τών αψίδων, άδηλον μέχρι 
πόσου υψους· β'. τό διά τοίχου ωσαύτως πώρινου καί αρ
χαίου, ώς νομίζομεν, γέμισμα αυτών μέχρι τινός, δπερ γέ
μισμα δυναται νά μελετηθή μάλιστα έν ταΤς δυτικωτάταις* 
γ'. ή άνισότης τοϋ υψους τών αψίδων (**), μεγεθυνομένων 
μέν κατά μικρόν ή και διά πηδημάτων απ’ άνατολών πρός 
δυσμάς μέχρι τινός, πάλιν δ’ ύστερον, άν δέν άπατώμεθα, 
σμικρυνομένων καθ’ όσον πλησιάζουσιν είς τό ’Ωδεΐον, καί δ', 
διατρήματά τινα ήτοι κενά τετραγωνικά, άφειμένα διά τοϋ 
πάχους τών ποδαρικών τών αψίδων κατά μήκος, ούχί δέ 
συνεχή ταϋτα δΓ όλου τοϋ μήκους, ούδ’ έπί τής αύτής ορι
ζόντιας γραμμής, άλλα κατά πολύ διάφορα ύψη πεποιημένα.

(*) Συνηγορε'ίΐσως υπέρ τοΰ ονόματος Εύμενείου στοάς καί τδ ότι μαρ
μάρινη κρηπις στοάς άλλης τών έν ΆΟήναις, χτίσματος ωσαύτως Περ- 
γαμηνου βασιλέως, δηλότι ή της Άτταλείου, είναι οχι μόνον σχεδόν ίση 
τί> ύψος (μετρ. 1, 62) άλλα καί δλως όμοία την κατασκευήν καί έκ του 
αύτοΰ ύλικου.

(**) Καί τδ πλάτος δέν είναι πασών το αύτό.
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’Ωσαύτως θέλουσιν ίδεΐ οι προς μελέτην του χτίσματος προσ·^ 
ελευσόμενοι, δτι προς άνατολάς μέν δεν συνάπτει το άκρον 
αύτοϋ τω δυτικω τοίχω του Διονυσιακού θεάτρου, ώς τούτο 
και άνωτέρω ε’ίπομεν, άλλα μένει εκεί τόπος τις κενός, όσον 
δέκα μέτρων (*), προς δυσμάς δέ ή τελευταία άψίς έν μέρει 
εισχωρεί κατά πολύ παράξενου τρόπον εις τό ’Ωδεΐον τοϋ 
'Ηρωδου, έξ ου καί είκασαν ήδη τινές, δτι άρχαιότερον χτί
σμα είναι ή των αψίδων σειρά, εγώ δέ καί δτι επί πολύ ετι 
προέβαινε χαμηλόνουσα κατά μικρόν, εως ή τελευταία ποτέ 
δυτική άψίς έγίνετο τόσον χαμηλή, όση νυν φαίνεται ή άνα- 
τολικωτάτη. ’Αλλά τούτο μετά πολλής δειλίας λέγω.

Ή Εταιρία εχει τό καθήκον δταν προσεχώς συντέλεση 
τήν άνασκαφήν, νά δημοσίευση καί σχεδιογράφημα του χτί
σματος ακριβές (**), τά δέ περαιτέρω ήτοι ή εξήγησις αύ-, 
του καί ή οριστική όνομάτισις, άφοϋ ούδεμία επιγραφή ήλθε 
νά δώση άμεσον δίδαγμα (***), Οά είναι Ιργον ούχί ενός,

(*) Είναι μεν αληθές, οτι ή γωνία ή εξω της τελευταίας προς άνατολάς 
άψϊδος δεν σώζεται νυν, ιός έξ άρχής έκτίσθη, άλλ’έπεσκευασμένη εκ λί
θων παντοίων μετά άμμοκονίας, βεβαιότατον όμως είναι, δτι ανέκαθεν 
έκεΤ δεν έπροχώρει περαιτέρω το χτίσμα, ώς τούτο κατάδηλον γίνεται 
έκ της όρωμ,ένης αυτού σκαφής ήτοι κοίτης (Bettuilg) έν τή γυμνή φυ-, 
σική πέτρα.

(**) Έκδίδεται νυν έν τελώ του φυλλαδίου τούτου το σχεδιογράφημα, 
κατασκευασθέν υπό του τροφίμου του ήμετέρου πολυτεχνείου Μ. Μη- 
τσάκη. Τά έν αΰτω περιεχόμενα ξχρηζον πλειοτέρων έξηγήσεων ή δσης 
ήμε?ς έδώκαμεν έν τω κειμένω ταύτης τής εκθέσεως καί ύπο τό σχέδιον 
αΰτο βραχέώς διά των A, Β, Γ κτλ. αλλά δεν εΰκαιρουμεν νυν πρός 
τοιοΰτο έργον.

(***) "Οσαι έπιγραφαί ή έργα πλαστικής καί αρχιτεκτονικής εξήχθη- 
σαν των χωμ,άτων έχουσι, καθ’ οσον ημείς διεκρίναμεν μέχρι τοΰδε, τήν 
ιδίαν μόνον αξίαν καί οΰδεμίαν προς τό κτίσμα αναφοράν, πλήν μόνον 
’ίσως ενός είδους κιονόκρανων ιδιοφυών, άνηκόντων εις άρραβδώτους κίο
νας μετά βάσεων ωσαύτως ιδιοφυών, πάντως όμ.ως αρχαίων καί ούχί των

2
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ώς φαίνεται, ή δύο, άλλα πολλών αρχαιολόγων, έχόντων 
γνώσεις άρχιτεκτονικάς, ή αρχιτεκτόνων, έχόντων γνώσεις 
άρχαεολογικάς.

Κατά την άνατολικήν πάροδον κατεσκάψαμεν έν θολω
τόν ταφεΐον του μεσαιώνος και έξηγάγομεν αύτόθεν μαρμά- 
ρενα ρεέλη σηρεαντεκά ενός εύμεγέθους και καλοΰ χορηγι
κού μνημείου τοΰ δ', προ Χρίστου α’ιώνος, τοϋ οποίου ή 
ωσαύτως μαρμάρινη κρηπες δλη υπήρχε μέν αυτόθι δι’άνα- 
σκαφής άποκεκαλυρερεένη και τοΐς πασιν φανερά ήδη άπό 
τοΰ 1862, εχουσα μήκος 4,75 καίΰψος 1,24, άλλα δέν εε- 
χεν άναγνωρεσθή ώς τοεαύτη· διότι ούδεΐς ύπώπτευεν έν 
τοιαύτη θέσει αυτοτελές κτίσμα των καλών τής Ελλάδος 
χρόνων, πάντες δ’, δποθέτω, έθεώρουν την κρηπίδα ώς με
σαιωνικήν προσθήκην, στηρίζουσαν ίσως τον έκεΐ οχυρωμα
τικόν ποτέ τείχος, οποίας καί άλλας έν τή αυτή παρόδω καί 
τή έτέρα τή προς δυσμάς Ιβλεπον ύπαρχούσας. Τώρα δέ έκ 
των άναφανέντων άλλων τοϋ μνημείου τεμαχίων άναγκα- 
ζόμεθα να τό παραδεχθώμεν ώς αύτοϋ κατά χώραν ιδρύμέ- 
νον έξ άρχής. Τής δέ έν τοιούτιρ τόπω, έν τή παρόδω δηλ. 
τοϋ θεάτρου εδρύσεώς του δυναταε να ρηθή δικαιολόγησες 
αδτη· δτι πιθανώς τότε ειχον ύπερπληρωθή οι τόποι οι παρά 
τό θέατρον και την οδόν των τριπόδων, οί πρόσφοροι να δέ- 
χωνται τοιαϋτα χτίσματα, καθ’ ά δή τοΰτο ύποδεικνύει καί 
ή τοΰ βρασυλλείου μνημείου ΐδρυσις προ τοΰ σπηλαίου τοΰ 
επί τής κορυφής τοΰ θεάτρου και προσέτι ή ΐδρυσις των άνω- 
τέρω έ'τι δυο ύψηλών κιόνων, των κ’ εκείνων ποτέ βαστα- 
ζόντων τρίποδας χορηγικούς. Τοΰτο τουλάχιστον φρονεί ο

Βυζαντινών χρόνων, περί ών άλλοτε. Τά κιονόκρανα ταΰτα, εις πολλά 
οντα τεμάχια συντετριμμένα καί αί βάσεις δε, μόλις δυο τρεις, ανεκομ-ί- 
σθησαν 1κ τοΰ της στοάς εδάφους εις τον επάνω χώρον τοΰ Σερπεντζέ 
καί άπετςθησαν παρά τίιν έκ·;ί οΐκίσκον τοΰ φύλακος απομάχου,.
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τήν εκθεσιν ταύτην άναγινώσκων, εως ου ύπ’ άλλου ε!δη- 
μονεστέρου των τοιούτων μεταδιδαχθή άλλα (*).

Μετά ταϋτα έπροχώρησεν ή σκάφη άνατολικώτερον καί 
άνέδειξε κάλλιον την του κρηπιδώματος του κέρατος του 
θεάτρου γωνίαν. Έκεΐ ήτο τοίχος τις οχυρωματικός του με- 
σαιώνος, ον καθαίρέσαντες, ώς καί εν έσωτέρω δωμάτιονκα- 
κόκτιστον, είδομεν ότι ή γωνία αΰτη ή άνατολική είναι διά
φορος κατά τι της ανατολικής, οχι δηλ. ορθή επί πολύ 
προΐοϋσα προς άρκτον άλλ’ επί βραχύ μόνον, είτα δέ άλ- 
λάζουσα διεύθυνσιν ολίγον προς δυσμάς. Έλλειψις χώρου 
ίσως ήνάγκασε τούς αρχαίους νά κατασκευάσωσιν εδώ 
τοιοΰτο τό άκρον τοϋ κέρατος, όχι ορθογώνιον ώς το δυ
τικόν. Εξακολουθεί δ’ ετι ή άνασκαφή προς τά άνω, ίνα ίδω
μεν επί πόσον έκεΐ σώζεται ή υποδομή τοΰ κοίλου του θεά
τρου καί πώς συνάπτει τή τής Άκροπό7\εως πέτρφ.

Εις όλα τά μέρη ταϋτα έκτος των φανέντων χτισμάτων 
εύρέθη πλήθος αρχαίων κινητών διαφόρου ύλης καί τέχνης 
τά όποια έχουσι τήν ιδίαν έκαστον αξίαν καί συντελοϋσι με- 
γάλως προς γνώσιν πληρεστέραν τοΰ αρχαίου τών προπα
τόρων ημών βίου καί τής φιλολογίας καί τής τέχνης αυ
τών. Έκθεσις δέ περί αυτών λεπτομερής καίέκτίμησις επειδή 
καί απολύτως είναι έργώδες νά γίνη καί αν γίνη, άδύνατον 
νά περιληφθή εις ταύτην τήν λογοδοσίαν, άρκούμεθα νά 
δώσωμεν, όπως καί πέρυσιν, άπαρίθμησιν τών εύρεθέντων 
κατά είδη, έξηγμένην έκ τοΰ ήμερολογίου τών άνασκαφών.

(*) Περί τοΰ χορηγικού τούτου μνημείου είπα τινα εν ’Αθηναίου τό
μου ς·'. σελίδι 277 έπ’ εύκαιρίόι της έκδόσεως της επιγραφής τοΰ επιστυ
λίου του, βραχέα μέν κ’ εκείνα καί ανεπαρκή πως πρ'ος τδν σκοπόν, άλ
λ’ οσα καίοία ήδυνήθην. Προσθέτω δ’ ενταύθα, οτι τοΰ επιστυλίου εκεί
νου τά δύο τεμάχια περιθέονται κατά τά δύο εξωτερικά άκρα των ήτοι, 
τάς γωνίας ύπ'ο όδοντώσεως καί ταινιώσεως τοΰ Ίωνικοΰ άρχιτεκτονικοΰ 
κόσμου των καί ού’τω ύπεμφαίνουσι τδ εαυτών ά’ρτιον καί οτι τδ μηκός 
των ήτο άνάλογον τω τής 5κεΐ στερεως ιδρυμένης μαρμ.αρίνης κρηπΐδος.

2*
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Εύρέθηταν λοιπόν από της 40 ’Ιανουάριου 187*? ρχρ« 
σήμερον 15 ’Ιανουάριου 1878.

(

0

ν

(·

Λίθινα

A.'. Γλυπτά

περιφερή ..................................................... * ·* 072
ανάγλυφα διάφορα ·····........ .. .............. ... 118

» αναθηματικά τώ Άσκληπιφ, (εν οίς εν
θη'κης χειρουργικών εργαλείων)............... * · 15

αρχιτεκτονικά μέλη·· "?.................   102
σκεύη διάφορα.................................................. 23 629

θ'. Έπιγραφαί

ψηφίσματα...................................................... 48
ταμκακαί άναγραφαί.......................  11
χτισμάτων έπιγραφαί ..................................... 11
τυπικά ιερών τελετών............   4
άγωνιστικαί και χορηγικαί ...................  7
διδασκαλιών δραματικών τεμάχια καί κατάλο

γοι ποιητών ............................................. 14
άναθηματικαί τώ ’Ασκληπιφ · · ·.................. 33

)) άλλαι ..................................... 38
τιμητικαί ..........    37
επιτύμβιοι...................................................... 48
«διάγνωστοι είσέτι έπιγραφαί....................... 154 4Θ5

ΛΙομίοματ*
. ... u ν Γ.. (■.·.>· rr-j co? : ι;.\ , <-■..... . -

χρυσά...............................   197
αργυρά ..................................................................... 5
χαλκά (πλήν τών εν σωρώ, ά δεν ·ηριθμηθηααν) · · 67 269

Διάφορα άλλα πράγματα

χαλκά, (έν οίς μία ψήφος δημοσία διάτρητος καί 
δύο χριστιανικά μνημόνια μέταλλα,εχοντα το 
τροπάριον Τοϋ δείπνου σου τοΰ μυστικού κτλ.) 19
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μολύβδινα ................................................................ 7

σιδνιρα .......................................................... 1
οστέινα.................   3
ξύλινα .......................................................... 3
υάλινα (έν οίς δύο λυχνίαι εκ χριστιαν. τάφου) 5
'λύχνοι πνίλινοι.................................................. 30
αγγεία πήλινα ή τεριάχια αυτών............  28
ριορφαί πνίλιναι η τεριάχια αυτών................... 21
κωνικά καί άρτοειδη πνίλινα διάτρητα........... 12
κέραμοι διάφοροι ήτοι όρθοκέραμοι κττ.............. 14
λαβαί πήλινων αμφορέων ενεπίγραφοι ........... 18 160

Το δλον........... 1468

Τά πέρυσιν ευρεθέντα ήσαν 2111. Οΰτω μετ’εκείνων γί
νεται το δλον των πρός μεσημβρίαν της ’Λκροπόλεως εύρε- 
θέντων 3574 κομμάτια.

Έδαπανήθησαν καθ’ δλον τό έτος είς την άνασκαφήν ταύ- 
την δρ. 46,757:35. Δέν περιλαμβάνονται δε εις τδ ποσόν 
τούτο τά χρήματα δσα έδόθησαν δι’ αγοράν άγρών τινών 
παρά την μεσημβρινήν πλευράν της περί την Άκρόπολιν 
λεωφόρου, εις ούς έρρίψαμεν τά έκ τής άνασκαφής χώματα, 
διότι τά χρήματα ταυτα (δρ. 2567:20) θέλει μάς τά απο
δώσει ή κυβέρνησις, μεταβιβαζόμενων των κτημάτων εις το 
Δημόσιον κατά την γενομένην συνεννόησή. Έ^ρίφθησαν δέ 
τά χώματα εκεί δπου έ^ρίφθησαν, διότι μακρότερον νά μέτα- 
κομισθώσιν δέν έσυμ.φερεν· άν δ’ έκεΐ κρύπτονται τυχόν υπό 
γην άρχαΤα, δυνανται οι μεθ’ ημάς πάλιν ν’ άνασκάψωσι 
τον τόπον, εΰποροϋντες πλειόνών χρημ.άτων, όπως ημείς 
άνεσκάψαμεν καί άπεκομίσαμεν τά από τής ’Λκροπόλεως 
πρότερον ριφΟέντα εις τον Σερπεντζεν χώματα. Τό δέ ρηΟέν 
παρά τινων, δτι ώφειλε τό Συμβούλιον, πριν ή έπι^ρίψη αύ- 
τοΰ τά χώματα, νά σκάψη πρώτον σταυροειδώς χάνδακας 
άποπειρατηρίους, έδοκιμάσθη επί βραχύ καί έφάνη δλως ά-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:30:38 EEST - 18.237.180.167



λυσιτελές προς αρχαιολογικούς σκοπούς, σφόδρα δέ δαπανη
ρόν. "Αν οί χάνδακες έ'μελλον νά γίνωσιν αρκούντως πλα
τείς βαθεΐς και πυκνοί παραλλήλως tva ριή μάς διαλάθη τι 
των υπό γην, έπρεπε νά παραιτηθώμεν δλως της τοΰ Σερ- 
πεντζέ άνασκαφής καί νά έπιδοθώμεν άποκλειστικώς εις την 
έξέτασιν των αγρών εκείνων, έν οις δεν ειχοαεν πολύ εύλο
γους ελπίδας αρχαιολογικών άνακαλυψεων, καί οΰτω τότε 
τό πάρεργον ήθελε γίνη έργον, άνευ ίσως ούδεριιάς ή έλα- 
χίστης επιστημονικής ωφέλειας.

Έν δέ τή Τ a ν α γ ρ α ϊ κ ή χώροι: τής Βοιωτίας, τή τό
σον φημισθειση προ ολίγων ετών διά τά καλά εξ οπτής γής 
ειδώλια, τά όποια άνέδωκεν έκ των κόλπων της, έγένετό τις 
τό έτος τούτο άνασκαφή τάφων έπί ιδιωτικού εδάφους, δ ει- 
χεν ενοικιάσει επί τούτω άρχαιοπράτης τις. Συνεχωρήθη δέ 
αΰτη υπό τής κυβερνήσεως επί τώ δρω τού νά στείλη ή Ε
ταιρία ημών επιστάτην τής άνασκαφής καί νά λάβη διά κλή- 
ρου τά ήμίση έκ τών εόρεθησομένων έν τοΐς τάφοις κτερι- 
ρισμάτων, αί δ’έπιγραφαί καί τά άνάγλυφα νά κατατεθώσιν 
έν τή έν Τανάγρα σχηματισθείση δημοσία συλλογή. Ουτω 
δαπάνη τής Εταιρίας έστάλη τον Μάρτιον τοΰ 1877 έπι- 
στατήσων $ΐς την άνασκαφήν ό φοιτητής τού πανεπιστημίου 
Σπυρ. Τριάντος, δν έγκατέστησε πρώτον καί ώδήγησεν εις 
τό εργον έ έφορος Π. Σταματάκης καί ή σκάφη έγένετο 
δαπάνη τού άρχαιοπράτου. Τά κτερίσματα δσα εύρέθησαν 
έκομίσθησαν ένταύθα εις τό Βαρβάκειον μετά καταλόγου 
συνταχθέντος υπό τού έπιστατήσαντος καί έγένετο ή συμ- 
φωνηθεΐσα διανομή. Επειδή δέ έκρινε τό Συμβούλιον δτι καί 
τινα τών εις τον κλήρον τοΰ άρχαιοπράτου πεσόντων κτε- 
ρισμάτων ως καλά ή άλλως περίεργα έπρεπε νά άγορασθώσι 
διά τό ΜουσεΤον τής Εταιρίας, τρία ειδώλια, δύο άγγεΐα καί 
τρεις χαλκοί στλεγγίδες, έδόΟη §ι’ αυτά τό ποσόν δρ. 1300, 
καί οΰτω δυνάμεθα νά είπωμεν δτι τά καλλίονα τών εύρεη
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θέντων έγένοντο κτήρια δημόσιον. Έδαπανήθησαν δέ εις 
επιστασίαν καί άλλα δρ. 328:40.

Τον δέ ’Ιούνιον ή Εταιρία μεταξύ των άλλων έργων της 
έπεχείρησε άνασκαφήν άλλην ολιγοήμερον μέν, καρποφορω- 
τάτην δέ έν τω χωρίω Σ πά τα τής ’Αττικής, τω κειμένω 
έπί τίνος, λόφου μεταξύ τής άρκτιζοανατολικής πλευράς 
τοΰ 'Υμηττού καϊ τής θαλάσσης. Έκεΐ ειχεν άνακαλυφθή 
τυχαίως τον Όκτώβρισν^'τοΰ 1S/6 κατάγειόν τι ταφεΐον έν 
μαλακώ πετρώματι λελαξευμένον, έξ ού έξήγαγον τότε οί 
πρώτοι εις αύτό άνωθεν ε’ισδύσαντες λάθρα αρχαία πολύτιμα, 
πράγματα, ά δμως έλέγοντο ολίγα, έμειναν δέ άγνωστα τή 
επιστήμη, άτε διασκορπισθέντα εις ίόιώτας. Ί ο Συμβούλιον 
τής Εταιρίας μετάτινα χρόνον πληροφορηθέν δτι τό ταφεΐον 
τοΰτο ήτο πανάρχαιον, άπεφάσισε την έξέτασίν του,άφοΰ μά
λιστα ελαβε καί την άδειαν παρά του ιδιοκτήτου τοΰ τό
που, τοΰ ενταύθα Μιχ. Καλλιφρονά, όστις πάνυ γενναιο- 
φρόνως και παν δικαίωμά του έπΐ των όσων ήθελον άνευρεθή. 
αρχαίων παρεχώρησεν εις την Εταιρίαν. ’Εστάλη λοιπόν ό 
Π. Σταματάκης, όστις διά σκαφής άναζητήσας εύρε την εις 
τό ταφεΐον άγουσαν έξωθεν άπό τής ρίζης τοΰ λόφου μακράν 
είσοδον, αύτό δέ εσω διαιρούμενον είς τρεις θαλάμους και Ιχον 
καθ’ όλου ειπεΐν ομοιότητα μέ τον έν Μυκήναις λεγόμενον 
θησαυρόν τοΰ Άτρέως, μόνον άνευ τοιχοδομίας. Εύρε δέ αύτό 
σεσυλημένον μέν πρόπαλαι έν χρόνοις ήμΐν άγνωστοις, υπε- 
λείποντο δέ όμως καί οΰτω μάλιστα μεταξύ των χωμάτων 
τής εισόδου καί τής κτιστής εύρεθείσης πύλης τοΰ πρώτου 
θαλάμου πολλά λείψανα μικρών τεχνουργημάτων, έκ χρυ
σού μέν ολίγα, πλείονα δ’ έξ ύέλου καί ελέφαντες, ολίγα έκ 
χαλκού καί άργύρου καί πηλού, ετι δέ άνθρακες καί οστά 
ανθρώπων. Καί άλλο δέ τα-φεΐον όμοιον πλήν μικράτερον 
έκεΐ πλησίον ό Σταματάκης ευρε διά σκαφής, καί αύτό σε
συλημένον. Έν τούτοις τά έκ τοΰ μείζονος μάλιστα ταφείου
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συναχθέντα κτερίσματα ύπερέβησαν τον άριθμόν των 2000 
κομματιων, ών ούκ ολίγα, δυνά.μεθα είπεΐν καί δλως ανέ
παφα εύρέθησαν. Ούδεν δ’ έν αύτοΐς γράμμα η επιγραφή οΰτε 
νομίσματα ούτε σίδηρος παρετηρήθη. ’Αρχαιολογικών δέ 
γνώσεων άνδρες, οί ΐδόντες αυτά καί εκεί έπιτοπίως και ύστε
ρον άφοΰ έκομίσθησαν εις ’Αθήνας πάντες άπεφήναντο, δτι εις 
πάνυ άρχαίους χρόνους άνήκουσι καί ομοιότητα έχουσι τινά 
έξ αυτών μεγάλην προς τά έν Μυκήναις εύρεθέντα, δι’ δ καί 
άξια θεωρούνται πολλής μελέτης. "Ηδη δέ καί ήρξαντό τινες 
αυτά έρμηνεύοντες, άφ’δτου ριάλιστα καταταχθέντα υπό τοΰ 
αυτά συγκορ,ίσαντος παρετέΟησαν τοΐς έκ Μυκηνών έν τώ 
ΤΙολυτεχνείω (*), ΈδαπανήΟησαν εις τό ςργον τοΰτο δρα- 
χμάς 1249:75.

Τετάρτη υπό τής Εταιρίας άνασκαφή ήρχισε τον Νοέμ
βριον καί εξακολουθεί Ιτι έν Μ υ κ ή ν α ι ς, συμπληρωτική 
τής του παρελθόντος έτους, λίαν καρποφόρος καί αδτη.’Αφοΰ 
καθώς είπομεν έν τή περυσινή λογοδοσιμ ό διδάκτωρ Σχλεί- 
μανν διέκοψεν τή 4 Δεκεμβρίου 1876 τάς έν Μυκήναις εϋ- 
τυχεστάτας σκαφάς του καί ή?\θεν έδώ ίνα φωτογράφηση τά 
υπό τοϋ Σταματάκη κομισθέντα καί προσωρινώς τότε έν τή 
Εθνική Τραπέζη άποτεθέντα ΜυκηναΤα αρχαία, άπεστάλη 
ύστερον πάλιν ό Σταματάκης υπό τής 'Εταιρίας εις Μυκή- 
νας, ΐνα επιμεληθή την οικοδομήν αυτόθι παραπήγρ,ατος διά

(*) Σημειουμεν χάριν τΰν φιλάρχαιων, οχι ιχνογράφημα τών ταφείων 
του Σπάτα χαΐ απ^ικόνισις πολλών καί των περιεργοτερων κτεβίσμά- 
των εις έξ πίνακας ξξζδόΟησαν εν πω γή τεύχει του ς· . τόμου του εν
ταύθα εκδ;όομενου περιοδικοί ’Αθηναίου, μετά καί εισαγωγής βραχείας, 
περιεχούσης μάλιστα τό ιστορικόν της άνευρεσεως καί τινας άλλας λε
πτομέρειας. Έτι οε καί έν τη Jievup archeologiquc lie Paris καί έν ταΓς 
Mittiieilungen des deulsclion archaeol. Institutes in Athen καί έν τϋί 
Bulletin de correspondance helienique έδημ.οσιεύθησαν περί αυτών άρ- 
Ορα. κατά τό μάλλον ή ήτταν εκτενή καί διδακτικά.
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τούς φυλάσσοντας τούς τάφους και τά άλλα κατά χώραν 
άπομείναντα αρχαία στρατιώτας. Τότε δέ εσκαψε καί εν τινι 
έρειπίω εξω του έκ πλακών διπλού κυκλικού περιβόλου και 
εΰρε πολλά έν αύτώ χρυσά καί άλλα αρχαία, έκόμισεν 
ωσαύτως εις ’Αθήνας (*), ύστερον δέ ήσχολεΐτο εδώ ικανόν 
χρόνον εις διαλογήν καί κατάταξιν πάντων των αρχαίων τού
των προς τον σκοπόν του νά εκτεθώσιν εις τήν οψιν καί με
λέτην τοϋ κοινού έν τω Νέω πολυτεχνεία), ου μέρος παρε- 
χώρησε τή Εταιρία ή επί τής οικοδομής αύτοϋ επιτροπή, 
τή προθυμω συγκαταθέσει του τελευταίου ίδρυτοϋ Γ. Άβέρωφ 
καί επινεύσει τής Κ,υβερνήσεως. Ήσχολήθη δ’ώσαύτως καί εν 
Σπάτα ως ειπομεν, καί άφοΰ τά τε έκ Μυκηνών καί τά έκ 
Σπάτας πάντα καταταχθέντα εξετέθησαν εις τό κοινόν, ως 
υμείς πάντες ήξεύρετε, άπεστάλη τρίτον εις Μυκήνας άρχάς 
Νοεμβρίου, ίνα άποτελέση εκεί τινας σκαφάς καί εξετάσεις 
άκριβεστέρας των χωμάτων των έν τοΐς τάφοις καί κομίση 
ύστερον άλλα τε εκεί άπομείναντα αρχαία καί μάλιστα τά 
μεγάλα λίθινα άνάγλυφα τοΰ κυκλικού περιβόλου, ίνα λά~ 
βωσι καί αυτά τήν οίκείαν των θέσιν έν τω Πολυτεχνεία). 
Εις ταϋτα δ’ άσχολοόμενος καθώς καί εις ύποστήριξιν των 
Ι'σω τοιχωμάτων των τάφων καί τοϋ έκ πλακών ίϊεριβόλου, 
ετι δέ καί εις καθάρισιν τής μακράς εισόδου τοΰ λεγομ,ένου 
θησαυροΰ τοΰ Άτρεως, άνέσκαψεν άμα κατά τάς τελευταίας 
εβδομάδας και άλλον ετι τάφον έντός τοΰ κυκλικού περιβόλου, 
περιέχοντα άξια λόγου κτερίσματα. ’Αλλά περί τούτων τών 
έργων ώς άτελέστων εΐσέτι άρκείτω ή βραχεία αυτή μνεία.

(*) Καί ταυτα καί τά πρότερα συμπεριέλαβεν ο Σχλείμανν εν τώ άρ- 
τίως έκδοΟεντι περί Μυκηνών βιβλίωτου, ου ή Γερμανική εκδοσις επι
γράφεται οΰτω" Mykenae. Berieht fiber meine Forscliungen und Enlde- 
ckungon in Mykenae und Tiryns von Dr. II. Schlicmann, mil einer 
Yorrede von W- E. Gladstone etc. Leipzig. 1878.
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Το οέ μεθ’ ημάς Συμβούλων Θέλει φροντίσει, δεν άμφιβάλ- 
λομεν, νά μη παράλειψη παν δ τι άλλο πρ ου απαιτείται νά 
γίνη, ώστε και εδώ ή δλη συλλογή εν τώ Πολυτεχνεία) εύ- 
πρεπώς νά κατατεθή καί τά εκεί έν Μυκήναις κτίσματα κα
λώς έξετασθέντα και καθαρισθέντα νά διατηρούνται καί τοΰ 
λοιπού άθικτα προς δόξαν καί τιμήν τής παλαιάς τε καί 
νέας Ελλάδος.

’Επισκευήν αρχαίου κτίσματος, άναγκαίαν κατα- 
στάσαν προ πολλοΰ, έπεχείρησε μίαν τό Συμβούλιου μόλις 
προ μικρού, αλλά δεν συνετέλεσεν είσέτι, τήν τής βορειοδυ
τικής γωνίας τοΰ τείχους τής Άκροπόλεως τοΰ υπό τήν Πι
νακοθήκην. Ίδιος δέ εις τάς καθ’ έκαστον έτος άναγκαίας 
γινομένας έπισκευάς αυλόγυρων τής Άττάλου στοάς καί 
τών περιοχών τοΰ Κατηιρδρη και τών γιγάντων έδαπανήθη- 
σαν δρ. 175:43. ,·Γ

Άγοραί δέ αρχαίων έργων τέχνης καί επιγραφών 
προς πλουτισμόν τοΰ Μουσείου τής Εταιρίας τοΰ έν τώ Βαρ- 
βακείω έγένοντο καθ’ δλον τό έτος πολλαί, δαπανηθέντος 
ποσοΰ δραχμών 13711:81. Τά άγορασθέντα είναι διαφόρου 
ύλης καί ποιδτητος, πλήν νομισμάτων καί δακτυλιόλιθων, 
ών τής άγοράς απέχει συστηματικώς άπό ετών τό Συμβού
λιον, διότι υπάρχει έν Άθήναις άλλο καθίδρυμα δυνάμενον 
καταλληλότερ ο ν νά φροντίζη περί άποκτήσεως τοιουτων άρ- 
χαίων, τό έν τώ Πανεπιστήμιο) Νομισματικόν Μουσείου. Έκ 
δέ τών παρά τής Εταιρίας άγορασθέντων αρχαίων μνημο- 
νεύομεν ένταΰθα ενός μόνου, δ καί δικαίως διεθρυλήθη δτε 
προ μηνών τινών ήγοράσθη υπό τής Εταιρίας· είναι δέτοΰτο 
τό ενεπίγραφου γείσωμα τοΰ έν Άθήναις παρά τον Ίλισσόν 
βωμοΰ τοΰ Πυθίου Απόλλωνος, τοΰ ιδρυθέντος παρά Πει- 
σιστράτου τοΰ υίοΰ τοΰ Ίππίου, δπερ ηύτυχήσαμεν νά άνεύ- 
ρωμεν, εχον τήν επιγραφήν άπαράλλακτον όπως άντιγρά- 
ψας αυτήν παρέδωκεν ήμΐν ό αθάνατος Θουκυδίδης. Άνοί-
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γει δέ τό Μουσεΐον της Εταιρίας τό έν τώ Βαρβακείω 
διά τε τούς Εταίρους και δι’ άπαν το κοινόν τής πρωτευου- 
σης δΐς τής έβδομάδος, δευτέραν καί τετάρτην, παρεχομένων 
καί πασών των ευκολιών εις τήν μελέτην των έν αύτώ αρ
χαίων, συμφώνως πρός τά άναγεγραμμένα έν τώ ελευθε
ρία) όργανισμώ τής Εταιρίας. Άλλα τό ΜουσεΤον ημών 
τοΰτο υπερεπληρώθη ήδη, ως τό ειπομεν καί άλλοτε, δν και 
άλλως στενόχωρον καί τάς διαιρέσεις τών δοψατίωνεχον όχι 
καταλλήλους καί επιτήδειας πρός τήν παρά τοΰ υπηρετικού 
εύκολον έπιτήρησιν, τό δέ επί τής όδοΰ Πατησίων Εθνικόν 
Μουσεΐον, εις δ πολλά τινα τών τής Εταιρίας άρχαίων πέ
ρυσι μετεκομίσαμεν καί ήλπίζομεν δτι καί πάλιν εις αυτό δυ- 
νάμεθα να καταφύγωμεν, μένει κ’ εκείνο από ετών εΐζ τήν 
αύτήν κατάστασή ατελές έξ απορίας χρημάτων.

Τό δέ άλλο Μουσεΐον τής Εταιρίας τό έν τώ Πολυτε- 
χνείω, τό ιδίως περιλαβόν τά Μυκηναΐα καί Σπαταΐα αρχαία, 
ώς ανωτέρω ειπομεν, κατέστη αντί πολλών χρημάτων τή 
Έταιρίμ (12,880), διότι πρώτην ταύτην φοράν έν Έλλάδι 
άξιοπρεπώς έξετέθησαν αρχαία έν θήκαις καταλλήλοις, καί 
ή υπό χωροφυλάκων έν τώ καταστήματι σταθμεύονται φύ- 
λαξις αυτών προσαπήτησεν δαπάνας. "Οθεν έ'κρινε τό Συμ- 
βούλιον όχι άτοπον νά όρίση και τιμήν εισιτηρίου διά τούς 
επισκεπτομένους αύτό δις τής έβδομάδος, άπαξ δέ τής εβδο
μάδες συγχμορεΐται έλευθέρα ή είσοδος. Αέγομεν δέ, δτι έντός 
δύο καί ήμίσεως μηνών είσεπράχθησαν έκ τών εισιτηρίων 
δραχμαί 304:64, αΐτινες έσημειώθησαν εις τά τής Εταιρίας 
έσοδα τοΰ έτους τούτου.

Δ ω ρ ε α ί ά ρ χ α ί ω ν εις τό τής Εταιρίας Μουσεΐον Ιγέ- 
νοντό τινες καί κατά τό έτος τοΰτο, ώς καί κατά τά παρελ- 
Οο'ντα παρά διαφόρων έν Άθήναις καί άλλαχοΰ κατοικούν- 
των, ών τά ονόματα θά περιληφΘώσιν εις τήν εκθεσιν ταύ
την όταν τυπωθή, άνεγράφοντο δέ μετ’ εύγνωμοσύνης καί
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έν τοΐς δηλώσεσιν, άς τό γραφεΐον τής 'Εταιρίας κατεχώρι- 
ζεν έκάστοτε εις · τάς εφημερίδας τής πρωτευούσης.

Έν τή συντάξει του λεπτομερούς καταλόγου των 
τής Εταιρίας αρχαίων (πλήν των Μυκηναίων καί Σπαταίων, 
ά εις ίδίους είναι εγγεγραμμένα καταλόγους) έφθάσαμεν 
μέχρι του γενικού άριΟμοΰ 8538 (*). ΙΤέρυσιν ό άριθμόςήτο 
7950. Μένουν δ’ έτι πολλά νά καταγραφωσιν εις τον κατά
λογον, περί ών δμως ύπάρχουσιν είτ’ έν τοΐς πρακτικοΐς 
των συνεδριάσεων του Συμβουλίου είτ’ έν τοΐς ήμερολογίοις 
των άνασκαφών αί πρόχειρα σημειώσεις.

Ή βιβλιοθήκη τής Εταιρίας ηυξησε κατά 39 τό
μους καί φυλλάδια τό έτος τούτο, ών τά μέν 20 έδωρήθη- 
σαν "ϋτή παρ’ άλλογενών, 13 δέ παρά ομογενών, 6 δέ ήγο- 
ράσθησαν άντί δρ. 197:20. Πιναξ αυτών θά προσαρτηθή εις 
την εκθεσιν ταυτην.

Έν δέ ταΤς έπαρ χίαις του κράτους, περί ών τώρα ο τε
λευταίος ημών λόγος, θέλει μέν πάντοτε τό Συμβούλιου νά 
ενεργή υπέρ τών άρχαιοτήτων, αλλά μεγάλως δυσκολεύε
ται ώς Ικ τής έλλείψεως τοΰ χρειώδους προσωπικού, διότι

(*) Σύγκειται ο άριθμ'ος ούτος Ικ των έξη; καθ’ ύλην ειδικών αριθμών 
Λίθινων 2973, χαλκών 739, σιδηρών 38, μ,ολυβδίνων 660, αργυρών 33, 
χρυσών 98, οστέινων 66, ύαλίνων 151, διαφόρων υλών αναμ.ίκτων (οίον 
γύψου, ξύλου κτλ.) 106, πήλινων αγγείων 1960, πήλινων μορφών 696, 
πήλινων λύχνων 402, πήλινων σκευών 202, πήλινων τύπων -/(τοι μ.ητρών 
83, θραυσμάτων.πήλινων 212, πυραμιδοειδών καί κωνοειδών πηλίνων95,, 
φακοειδών καί αρτοειδών πήλινων 20, λαβών αμφορέων ενεπίγραφων 4. 
Ίστέον δέ οτι αϊ λαβαί άμ,φορέυνν αΐ ενεπίγραφοι (Ικ 'Ρόδου, Θάσου, Πά
ρου, Κνίδου, Κολοφώνος καί άλλων τόπων) συμ.ποσαΰνται νυν περί τάς 
10. χιλιάδας-, Ιξ ών μεγα μέρος Ιξεδόθη ύπο A. Dumont, εν τώ βιβλίω 
Inscriptions ceramiques de la Groce. Paris, 1871. Νομίσματα δέ ύπάρ- 
■χο.υσιν εν τώ της". Εταιρίας Μουσείώ, άν καί είσετι δχι διατεταγμένα, 
χρυσά μέν 258, τά πλεΤστα Βυζαντινά καί 'Ρωμαϊκά, αργυρά δέ καί εκ 
του κράματος potiil ή billon περί τά 600, χαλκά οέ υπέρ τάς 12 χιλιάδας.
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δεν είναι δυνατόν οΰτε σκόπιμον νά άνατίθενται έ'ργα τοιαΰτα 
(ώς τινες εξω όντες των πραγμάτων γνωμ,ατεύουσιν) είς 
τούτον καί εκείνον των κατά τόπους λογιών. Τό απλώς 
γράμματα έπίστασθαι δεν άρκεΐ εις τοιαΰτα έργα· απαι
τούνται καί άλλα προσόντα, άπερ είδικώς μόνον μεμορφω- 
μένοι δύνανται νά έ'χωσι, προς δέ τούτοις καί φυσική τις 
κλίσις καί σώμ.ατος ρώμη καί ψυχής ήθος παστόν* ταΰτα δε 
πάντα £>φδίως δεν ευρίσκονται. 'Όμως δέ καί ούτως έγένοντσ 
καί έφέτος παρά τής Εταιρίας έν ταΐς έπαρχίαίς μικραί 
τινες έπιμέλειαι άρχαίων, ιδίως συναγο^γαί λίθων ενεπίγρα
φων έν Θήβαις διά τοΰ έκεΐ επαρχιακού δημοδιδασκάλου 
Έπαμινώνδα Κορομάντζου. Έτι έπλήρωνεν ή Εταιρία καθ’ 
δλον τό έτος, ώς πρότερον μισθούς άρχαιοφυλάκων καί ενοί
κια διάτάς συλλογάς τάς έν Χαιρωνείφ, Τανάγρα, Θεσπιαΐς 
καί Νεμ,έγ.

Καί γενικιυτερον δέ έμερίμνησε τό Συμβούλίον, λαβόν 
αφορμήν έξ έκθέσεως, ήν ο άντιπρόεδρος τής Εταιρίας Σπυρ. 
Φιντικλής μετά τινα κατά τό παρελθόν θέρος περιοδείαν του 
εν τή Στερεά Έλλάδι υπεβαλεν εις αυτό περί τής καταστά- 
σεως των άρχαίων εν ταΐς έπαρχίαις, πεισθέν δτι ή κατάστα- 
σις αΰτη είναι οίκτρά καί δεΐται θεραπείας. "Εγραψεν άνα- 
φοράν προς τό Ύπουργεΐον τής παιδείας καί άμα διά προ
σωπικής έντεύξεως παρεκάλεσε τον υπουργόν νά σημειώση 
επαρκές τι ποσόν εις τον προϋπολογισμόν του προσεχούς 
έτους δπως διορισθώσι κατά έκαστον εί δυνατόν νομόν έμμι
σθοι έφοροι των αρχαιοτήτων άνδρες λόγιοι καί ικανοί, οΐ>ς 
ήθελε προτείνει τό τής Εταιρίας συμβούλιον, ώς τούτου 
όντος του μόνου τρόπου, δι’ οΰ ήδύναντο αί πολύτιμοι τής 
πατρίδος άρχαιότητες έφορευόμεναι προσηκόντως νά σώ- 
ζωνται άβλαβεΐς άπό τής άδιαφορίας των πολλών καί τής 
αθεμίτου τινών κερδοσκοπίας.

Εις τον περί επαρχιών λόγον ανήκει πως καί τόέξής ερ~
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γον της Εταιρίας. "Ηλθε τό Συμβούλιον αύτής εες συνεν» 
νόησεν μετά της Κυβερνήσεως περί εξαγοράς των έν Έλευ* 
σενε ιδιωτικών οικιών, όσαε οεκοδομηθεΐσαι κατά τούς πρώην 
αθλίους καιρούς έπε τοϋ δαπέδου τοϋ σεβασμίου της Δήμη- 
τρος εεροϋ καε εντός τοϋ περε αύτό περεβόλου έγε'νοντο 
έμπόδεον εες τάς άρχαεολογεκάς άνασκαφάς καε έπρεπε νά 
έκλειψωσι νϋν, δτε ή νέα Ελλάς ή έν παεδεεήε καε έλευθερεήε 
άνατρεφομένη σπουδάζει περε τά μνημεία των προγόνων. 
Προ εικοσαετίας περίπου ή Κυβέρνησες εεχεν έξαγοράσεε ολί
γα; τενάς. Τώρα δέ έπεεδή έδειξαν προθυμίαν πολλοί των 
κατοίκων Έλευσενος νά μετοεκεσθώσε ταχέως εες τά πλησεέ- 
στερα τη θαλάσση μέρη, άποζημεούμενοε διά τάς οικίας των 
αντί εύλογου τμήματος, έν δέ τώ προϋπολογεσμώ τοϋ κρά
τους δέν υπήρχε σημεεωμένον ικανόν ποσόν προς τοεοΰτον 
σκοπόν, τό Συμβούλιον έ'κρενε καλόν νά προκαταβάλη έκ 
τοϋ ταμείου τής Έταερίας τά τιμήματα ά ήθελε συμφωνήσει 
επιτροπή τις αυτού μετά των ιδιοκτήτων, ενα τά άπολάβη 
κατόπιν παρά τοϋ δημοσίου έκ των προϋπολογισμών των 
επομένων ετών. Καε οΰτω μετάβασης τής τοϋ Συμβουλίου 
έπιτροπής δες καί τρίς εες ’Ελευσίνα καε γενομένων τών συμ
φωνιών, ήγοράσθησαν ήδη επτά οεκίαε αξίας 13210 δραχμών, 
αε οποΐαι μέλλουν προσεχώς νά καθαιρεθώσεν. Εεθε νά τε- 
λεσθώσιν ομοίως καί αί λοεπαί έτε άγοραί καε μένοντος έλευ- 
θέρου τοϋ ίεροϋ εδάφους, νά έπεληφθή αισίως έν χρόνω εύ- 
θέτω αυτή ή Εταιρία τοϋ έργου τών έκεΐ άνασκαφών. Μέ 
ταύτην τήν εύχήν τελειόνομεν τήν τοϋ έτους λογοδοσίαν.

Μετά τά άνωτέρω, παρελθών ό ταμίας κ. ΓΙ. Έμ. Γιαν- 
νόπουλος είπε.

Κύρεοε

*Η έτησία λογοδοσία τοϋ ύμετέρου διοικητικού Συμβου-
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λίόυ διαιρείται εις δύω, ώς γνιορίζετε, εις τήν υπό τοΰ κυ
ρίου Γραμματέως γενικήν έκθεσιν των πεπραγμένων καθ’ 
δλον τδ έτος καί εις τήν υπό τοΰ ταμίου ειδικήν περί τής 
χρηματικής διαχειρήσεως καί των οικονομικών τής Εται
ρίας· ήκούσατε ήδη τήν πρώτην, επεται ή δευτέρα.

Κατά τό είωθός εχετε άνά χέίρας τον ισολογισμόν των 
κατά τδ λήξαν έτος 1 $77 εσόδων καί εξόδων τής Εταιρίας, 
ώς καί τήν οικονομικήν κατάστασιν αυτής κατά τήν 31 Δε
κεμβρίου του έτους εκείνου, ήτοι τήν κατάστασιν τής περιου
σίας αυτής.

Α'. περί εσόδων

Αι τακτικαί συνδρομαί, αί έτησίως καταβαλλόμεναι, προ 
ετών περιωρίσθησαν εις τά αυτά περίπου ποσά, ποικίλλου- 
σιν δμως αι έκτακτοι κατά τήν σύμπτωσιν πλειοτέρων ή 
ολιγωτέρων τοιούτων καθόσον πλειότεροι ή όλιγώτεροι φί
λοι των αρχαίων προσφέρουσι πλειότερα ή όλιγώτερα· τό 
λήξαν έτος ειχεν ολίγους ή Εταιρία, άλλ’ ευτυχώς γεν
ναίους τοιούτους συνδρομητάς, ών τά όνο'ματα άνέφερεν ο 
κύριος Γραμματεύς.

Ή ειδική συνδρομή τοΰ ύπουργείου τών εκκλησιαστικών 
καί τής δημοσίας έκπαιδεύσεως δίδεται τή Έταΐριφ διά τάς 
δαπάνας αυτής πρδς διάσωσιν καί συλλογήν εις τοπικά μου
σεία τών κατά τάς επαρχίας άρχαίων· ή συνδρομή αΰτηέκ 
δραχμών 5000 είναι πολύ μικρότερα τών ύπό τής Εται
ρίας δαπανωμένων, ώς ρηθήσεταί κατωτέρω.

Τά επόμενα έν τώ ίσολογισμώ κονδύλια τόκοι, δηαόσια 
χρεώγραφα, Εθνική Τράπεζα μέρισμα 22 μετοχών της εί
ναι άφ’ εαυτών ευκρινή.

Ιίερί τοΰ άπδ τής Εθνικής Τραπέζης ληφθέντος προσωρι
νού δανείου δρ. ΰΟ,ΟϋΟ παρατηρεΤται, δτι κατά τήν 31 δε- 
κεμβρίου 1876, ήσαν τοποθετημέναι έκ χρημάτων τής Έται-
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ρίας είς έντοκα γραμμάτια τής Κυβερνήσεως δρ. 28,500:—»
Μετετράπησαν ωσαύτως, άρχομένου του 

έτους 1877, εις έντοκα γραμμάτια, τά διά 
χρηματικών γραμματίων των επαρχιακών 
ταμείων διαβιβασθέντα έκ πωλήσεως κλήρων 
τοϋ λαχείου..................................................... » 26,203:01

Όλον » ^54^03701
—....... .....  =

’Επειδή προκειμένων μετά ταΰτα κατεπειγουσών δαπα
νών, δέν,εύκολύνετο εις τήν έξαργύρωσιν αύτών τδ κεντρι
κόν ταμεΐον, τό Συμβούλιον ένέκρινε τήν λήψιν δανείου έκ 
τής ’Εθνικής Τραπέζης καί περιοδικώς κατά τήν άνάγκην 
μέχρι δραχμών 50,000, οπερ άπεδόΟη άμα τδ κεντρικδν 
ταμεΐον ηύκολύνετο είς τήν έξαργύρωσιν τών εν λόγω εν
τόκων γραμματίων, ώς άπέναντι εις τά έ'ξοδα παρατηρεΐται. 
Ό υπέρ τής Εθνικής Τραπέζης τόκος 8 °/0 είναι ο αύτδς μέ 
τδν·.έπί τών έντοκων γραμματίων πληρωνόμενον, ώστε ού- 
δεμία συνέβη ζημία εις τήν Εταιρίαν.

Νέον άρθρον έσόδου άναγράφεται κατά πρώτον ήδη εις 
τούς λογαριασμούς τής Εταιρίας τδ «Μουσεία, εισιτήρια 
Ιπισκέψεως Μυκηναίων άρχαίων». *0 λίαν ελευθέριος οργα
νισμός τής Εταιρίας εχει καί το πλεονέκτημα τής δωρεάν 
<ροιτήσεως είς τά μουσεία αύτής· μετά τήν εύτυχή συγκέν- 
τρωσιν έν τώ Πολυτεχνεία) τών πολυτίμων Μυκηναίων άρ
χαίων καί τήν έξακολοόθησιν τών υπδ τοϋ κ. Σχλίεμαν έγ- 
καταλειφθεισών άνασκαφών εκεί, τό ύρ.έτερον Συμβούλιον 
υπεβλήθη έντδς τοϋ 1877 εις δαπάνας δραχ. 12,S80 διά 
τήν διασκευήν τής ορισθείσης διά αυτά αιθούσης καί τήν ά« 
ξιοπρεπή τοποθέτησιν αυτών, έτέρας δέ δραχ. 6614:75-f 
1249:75=7864:50 δι’ άνασκαιράς έν Μυκήναις καί Σπάτα, 
ήτοι έν δλω δραχμάς 20744:50 ώς απέναντι εις τδ μέρος 
τών εξόδων παρατηρεΐται· σχετικά! δαπάναι συνεχίζονται
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*«'- κατά το άρχόμενον έτος 1878 είς άνασκαφάς εκεί, είς 
την μεταφοράν δέ, διασκευήν καί τοποθέτησιν του πλήθους 
των λοιπών άνευρεθέντων, χρυσών μεν έλιγίστων, πολυ
τίμων δμως, και τών μή τοιούτων τής παναρχαίας εκείνης 
τέχνης αντικειμένων, διά ταΰτα έκρίθη δικαία ή επιβολή τέ
λους τίνος έπΐ τών εισιτηρίων, καί έξ αύτοΰ προέρχεται ή ει- 
σπραξις τών δραχ. 304:64.

Βραδέως μέν, άλλ’εΰελπι άπέβλεψε το ύμέτερον Συμβού- 
λιον εις μέσον πορου επαρκούς προς άνάπτυξιν γενναίων 
τής Εταιρίας εργασιών, ήτοι είς τδ προ τριών ετών προκε- 
κηρυγμένον άρχαιολογικδν λαχεϊον. Έξ αύτου περιήλθον 
είς τό ταμεΐον, διά τής ειδικής έπΐ του λαχείου επιτροπής,
εντός του έτους 1875 ............................. δρ. 60,425:74
κατά τό 1876 ............................................ 88,401:28
καί τδ 1877 ....................... . -...................» 78,606:56

"Ολον s 227,433:58
Έπληρώθησαν δέεις κατασκευήν τών έν

τυπων κλήρων, είς προμήθειας, μισθούς προ
σωπικού, είς τούς κερδήσαντας κατάτάς έκ- 
κυβεύσεις κλήρους κατά τό 1875 δρ. 7,977:40 

κατάτό1876 » 56,633:31 
καί κατάτό 1877 » 36,194:50

----------------- 100,805:21
Καθαρόν έσοδον δρ. 126,628:37

Ή ειδική επί τού λαχείου επιτροπή δημοσιεύσει προσε
χώς τδν ειδικόν λογαριασμόν τής διαχειρίσεως τού λαχείου, 
ή τρίτη περίοδος τού οποίου (1877 πρός τό 1878) προσέ- 
κοψε δυστυχώς ένεκα τών έγερθεισών εξωτερικών καί εσω
τερικών πολιτικών ανωμαλιών. Δραχ. 2,199:24 περιήλθον 
κατ’ αύτάς είς τό ταμεΐον τής Εταιρίας έκ τών διατεθέντων 
κλήρων τής γ' ταύτης περιόδου, καί περί τάς 15,000 πε-
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ρίπου υπολογίζονται τά έν χρηματικοίς γραμμάτίοις των 
επαρχιακών ταμείων καί επιταγών των της Εθνικής Τρα- 
πέζης υποκαταστημάτων διαβιβασθέντα εσχάτως εις την ει
δικήν επί του λαχείου επιτροπήν πιθανόν νά προστεθώσιν 
ετι περί τάς ο—6,000 δραχμάς εκ μεταβιβάσεως καί των 
λοιπών καθυστερούντων ανταποκριτών. "Ωστε λίαν πενιχρά 
αποβαίνει ή εκ τοΰ λαχείου τής γ' περιόδου συνδρομή, καί 
τίς οίδε οποία εσεται ή τύχη τής προσεχούς δ'. Έντοσούτομ 
έκ τοΰ από τό λαχείον προκύψαντος σπουδαίου ποσοϋ ως 
ανωτέρω, τό Συμβούλιον εύκολύνθη είς τάς σπουδαίας κατά 
τά τελευταία τρία ετη υπέρ τών αρχαίων καί τής επιστήμης 
εργασίας, περί ων κατωτέρω 6 λόγος.

Τά τελευταία τρία κονδύλια τών εσόδων ούδεμιάς δέον
ται παρατηρήσεως.

Β'. περί τών εξόδων.
Ή άνάπτυξις τών εργασιών τής Εταιρίας, συνεπάγεται 

άναγκαίως καί προ πάντων την άνάπτυξιν εργασιών εις τόν 
Γραμματέα τοΰ Συμβουλίου, έν αίς ήτε διεύθυνσις καί ή εφο
ρεία τών Μουσείων τής Εταιρίας, ενός μέχρι προ μικρού 
υπάρχοντες του Βαρβακείου, δευτέρου δέ προστεθέντος άπό 
τίνος χρόνου, τοΰ τών Μυκηναίων άρχαίων έν τώ Πολυτε
χνεία). Τό Συμβούλιον προσέλαβεν ενεκα τούτου βοηθόν, 
επιστήμονα, φιλόπονον καί τοΰ πατρός την άκραν φιλίαν καί 
άφοσίωσιν προς την αρχαιότητα έμπνευσμένον, έπί μη
νιαία άμοιβή δρ. 150, έκ τούτου δέ ή κατά πρώτον φαινο- 
μένη . τοιαύτη δαπάνη είς τό προσωπικόν τοΰ γραφείου, ήτις 
περιωρίζετο μέχρι τοΰδε είς τόν μισθόν τοΰ κλητήρος καί 
είσπράκτορος ένταυτώ, καί ενός φύλακος απομάχου· ούδε- 
νός δέονται λόγου τά επόμενα δύο κονδύλια δαπανών τοΰ 
γραφείου, ήτοι γραφική υλη κλπ. καί βιβλιοθήκη, 

ν Μουσεία. Άνασκαφαί. Άγοραί άρχαίων.
Τοΰ πρώτου άρθρου 31 ου σε ία, αί δαπάναι, κατά πρώ-
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τον ήδη παρουσιάζονται άνώτεραι χιλιοδράχμου. Ή ύπόθε·-; 
σις των Μυκηνών μόνη επέβαλε τή Εταιρία την δαπάνην 
προς διασκευήν τής έν τω Πολυτεχνείω αιθούσης, την το- 
ποθέτησιν των έκεΐθεν αρχαίων, εις συγκολλήσεις αυτών 
κλπ. άνερχομένων εις δραχμάς περίπου · · 14,000:—>

Τό άρθρον άνασκαφαί, παρουσιάζει έν 
όλω δαπάνην κατά τό Ί 877δρ. 54,986:— 

είχονδέδαπανηθή κατά τό 1876 » 52,641:14 
καί κατά τό 1875 » 32,998:58

Όμοΰ ---------------- 140,625:72
Τό δέ άρθρον άγοραί αρχαίων δει

κνύει κατά τό 1877 δαπάνην δρ. 13,723:81 
είχονδέδαπανηθή κατά τό 1876 » 15,563:95 

και κατά τό 1875 » 3,950:50
Όμοΰ 33,238:26

Είς τάς κολοσαίας ταύτας δαπίνας δλον δρ. 187,863:98

ώδηγήθη καί ηύκολύνθη ή Εταιρία, ιδίως έκ τής δπό τοΰ 
λαχείου παρασχεθείσης συνδρομής διά καθαράς τριετοΰς 
προσόδου δραχ. 126,628:37 περί ών έ^έθη άνωτέρω. 

Έπαρχιακαί άρχαιότητες δρ. 1,347:55 
Εις την κατηγορίαν ταύτην άνάγονται καί 

αί δαπάναι διά τάς εν Μυκήναις, καί εκτός τών 
’Αθηνών λοιπάς άνασκαφάς, καί τ.οι καταλογι- 
σθεΐσαι ώς έκ τής φύσεώς των εκεί, έκ δραχ

μών 6,614:75+1,249:75 + 364:15= 9,228:65

Όμοΰ δραχ. 10,576:20

Ιδού διατί έ^ρέθη ανωτέρω είς τό περί εσόδων μέρος «Ει
δική συνδρομή υπουργείου εκκλησιαστικών δρ. 5,000», δτι 
αΰτη είναι πολύ κατωτέρα τών διά τάς έπαρχιακάς αρχαιό
τητας δαπανωμένων.
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„ Δημόσια χρεώγραφα. Δάνεια,
ι Uepi τών κονδύλων τούτων, φαινομένων εις έσοδα καί 
έξοδα, ε^ρέθησαν τά δέοντα εις τό περί εσόδων μέρος.
ϊ ό κ ο ί. Εις τό μέρος τών εσόδων σημειοΰνται είσπρα- 

χθέντες τόκοι έξ εντόκων γραμματίων δραχ. 3,314:59 
Εις δέ τό τών έξόδων πληρωθέντες τόκοι διά 

τό έκ της Εθνικής Τραπέζης δάνειον · · · 1,552:10

Πλεόνασμα είσπραχθέντων 1,762:49

, Καί ιδού τό ρηθέν ανωτέρω δτι ή Εταιρία ούδεμίαν ύπέ- 
στη ζημίαν ιός έκ της διά προσωρινού δανείου οικονομίας 
τών αναγκών αυτής.

Προκαταβολαί εν ολω δρ............................. 22,683:20
Τό ποσόν αύτό έξήλθε του ταμείου τής Εταιρίας, δεν εί

ναι δμως δαπάναι αυτής. Έξ αύτοϋ τό μέν έκ δραχμών 
20,523:20 θέλει έπανέλθει εις τό ταμεΐον έκ πληρωμής του 
υπουργείου τών έκκλησιαστικών κλπ., διότι κατ’ εντολήν 
αύτοΰ ήγοράσθησαν γήπεδα και οίκίαι έν Άθήναιςκαί Έλευ- 
σΤνι προς τον σκοπόν προσεχούς άνασκαφής αύτών υπό τής 
'Εταιρίας· τά δέ επόμενα τρία κονδύλια δρ. 1 500 + 560 
100=2160, θέλουσι μετατραπή είς τάς κυρίας ομωνύμους 
δαπάνας διά τακτικών ένταλμάτων, άμα περατωθώσιν αι 
έργασίαι καί καταρτισθώσι τά δικαιολογητικά τών δαπανών 
έγγραφα.

Λαχεΐον δραχ. 36,194:50.
Τά άπαρτίζοντα τό ποσόν αύτό τρία κονδύλια, είναι άφ’ 

εαυτών δικαιολογημένα.

F. περιουσία τής Εταιρίας.

Τά διάφορα κονδύλια έ'νθεν καί ενθεν του λογαριασμού 
τούτου, είναι άφ’ εαυτών ευκρινή· ή δέ παράθεσις μεταξύ 
τών δύω έτων δεικνύει διά τό 1877, διαφοράν επ’ έλαττον 
δρ. 7,571:45. λ
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Το φαινόμενου τοϋτο δεν είναι πράγματι έλάττωσις της 
εταιρικής περιουσίας, διότι κατά τό έτος τοϋτο κατώρθωσεν 
ή 'Εταιρία κτήσεις πλουσιωτέρας διά των άνασκαφών, δι’ α
γορών αρχαίων καί άλλων· δηλοΐ λοιπόν μόνον ότι έπλή- 
ρωσε πλειότερα των όσα είσέπραξε χρήματα.

Ό τίτλος ούτος έν τοίς λογαριασμοΐς περιουσία 
δείται σχολίου τινός: διά την ήμετέραν Εταιρίαν ή λέξις 
δέν παριστάνει τό πράγμα, διότι ως εκ τοϋ οργανισμού αυ
τής καί τοϋ ύπ’ αυτής έπιδιωκομένου σκοπού, ή Εταιρία 
προώρισται νά έργάζηται καί δημιουργή υπέρ δύο άλλων 
μεγίστων κ,ρίων ήτοι τής επιστήμης καί τοϋ έθνους· διά 
τοϋτο καί ό βίος τής Εταιρίας προώρισται μακρότατος καί 
δή αιώνιος. Οί έν τώ ουτω τιτλοφορουμένω λογαριασμώ 
αριθμοί, ήθελον παριστάνει άληθώς τάς διά τής Εταιρίας 
κτήσεις τής επιστήμης καί τοϋ έθνους, έάν ήτο δυνατόν νά 
ύπολογισθή ή άξια των έν τοίς Μουσείοις αυτής αποταμιευό
μενων κειμηλίων, καί ή άξια των διά τής άνασκαφής προ- 
κυπτόντων εις τό φως αρχαίων ιερών, παντοίων μνημείων 
καί έργων τέχνης. Ό κόσμος άπας φέρει άνά χείρας τά 
περισωθέντα συγγράμματα τών άθανάτων προγόνων ημών.' 
Έάν ή σκαπάνη, έκθάπτουσα τάς αρχαίας πόλεις τής 'Ελ
λάδος, τά ιερά, τά παντοία μνημεία καί τά λοιπά τής τέ
χνης αριστουργήματα, συμ,πληροί τό έργον τοϋ παρίστα- 
σθαι ζώσαν την άρχαιότητα εις τά όμματα καί τον νουν τοϋ 
νέου κόσμου, όποια ή τιμή καί ή δόξα καί ή άλλη ωφέλεια 
τής νέας Ελλάδος !! Εις την επιτέλεσιν τοϋ μεγάλου τού
του έργου προσφέρουσα τάς ασθενείς αυτής υπηρεσίας καί ·ή 
ήμετέρα Εταιρία μετ’ άφοσιώσεως έπικαλείται τών έπαρ· 
χιών, τών δήμων, ώς καί τών εύπορούντων συμπολιτών καί 
ομογενών Ελλήνων όπου άν γής εύρίσκωνται την συνδρομήν 
διά γενναίων χρηματικών συνδρομών, κληροδοσιών καί δω
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ρεών, επαρκών προς την έξακολούθησεν καί άνάπτυξίν των 
έργων αυτής.

Εύγνώμον τό έθνος μνημονεύει άϊδίως των μεγάλων ευερ
γετών αύτοϋ, των υπέρ της άπελευθερώσεως αύτοϋ άγωνε- 
σαμέ,ων, τον πλούτον δέ τών γνώσεων καί του βαλαντίου 
αύτών συνενεγκδντων, αίσιον δόξαν καί τιμήν άνομολογεΐ 
ή Ελλάς προς τούς άοιδεμους Βαρβάκην, Τεζάρας, Σεναν, 
Ζάππαν, Στουρνάρην, Τοσετσας καί Άβέροφ, Τριανταφυλ- 
λεδην, Άρσάκην καί τοσούτους άλλους νεωτέρους αυτής με
γάλους εύεργέτας, διά του πλούτου αύτών συντρέχοντας 
πολυτρόπως εες την έκπαεδευσεν καί την ύλεκήν άνάπτυξεν 
αυτής· στήλην οόξης αιωνίου έγείρουσιν υπέρ εαυτών βε
βαίως καί οε γενναίοι πατρεώταε, δσων ό πλούτος έπετρέπεε 
νά προσδεορίσωσε μερίδα τούτου γενναεαν ύπέρ τών ανασκα
φούν τής αρχαίας Ελλάδος καί ύπέρ τής άποτελέσεως του 
έΟνεκοΰ Μουσείου, εις του οποίου την θεμελίωσεν καί τήν 
όενέγερσιν μιας πτέρυγος μόλις έπρόφθασαν νά έπαρκέσωσεν 
ο άοίδεμ,ος Δ. Βερναρδάκης καί οε υιοί αύτοϋ.

Εες δυναταε νά άναλάβη τήν δαπάνην τών άνασκαφών 
τής Άκροπόλεως τών ’Αθηνών καί τών περί αύτήν· ετερος 
τήν άνασκαφήν τών ιερών τής Έλευσΐνος· άλλος τήν τών 
Δελφών άλλος τήν ύπολεεπομένην τών Μυκηνών καί τής 
Τερυνθος* άλλος τήν του Όρχομενοϋ, καί άλλος τήν τής 
Σπάρτης, Σικυώνος. ’Ιδού τρόπαια δόξης άφθετου νέων η
ρώων, άπελευθερούντων τήν άρχαεαν Ελλάδα άπό τών αιώ
νων τό βαρύ πένθος καί παραδεδόντων αύτήν κτήμα ολο
κλήρου του νέου κόσμου. Είθε !!

Έπε τοεαυτης πεποεθήσεως ή Εταιρία ημών βαδίζει τήν 
κεχαραγμένην αυτή οδόν καθά δυνάμεως εχεε.

Μετά ταϋτα προέβησαν οε εταίροι είς εκλογήν τής κατά 
τον οργανισμόν έξελεγκτεκής τών λογαριασμών επιτροπής
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και έξέλεξαν τους Γερ. Μαυρογιάννην, Κωνστ. Εανθόπουλον 
καί Σπ. Κ. Σαχελλαρόπουλο , καί ουτω διελύθη ή Συνέλευ- 
σις περί μεσημβρίαν.

Τή δέ 29 ’Ιανουάριου 1878, ήρ«.έρςρ Κυριακή, ώρα 10 πρ. 
μεσ. συνελθο'ντων αυθις έν τω Πανεπιστημίω εταίρων τριά
κοντα καί δύο, πρώτον δ εισηγητής τής εξελεγκτικής επιτρο
πής κ. Γερ. Μαυρογιάννης άνέγνω τήν εξής εκθεσιν.

Προς τήν Γενοκήν Χονελεοσιν των εταίρων 
τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρίας.

Κύριοι,
Κατά τήν δοθεΐσαν ήμ.ΐν έντολήν ύπδ τής τελευταίας 

Συνελευσεω; των Εταίρων μετέβημεν παρά τω Ταμίμ τής 
'Εταιρίας κυρίω Γιαννοπούλω δπως εξελέγξωμεν τούς λογα
ριασμούς τής χρηματικής διαχειρίσεως τοϋ διοικητικού Συμ
βουλίου κατά τδ λήξαν έτος 1877.

"Οθεν, λαβόντες ύπ’ δψιν τά λογιστικά βιβλία τής Εται
ρίας και έξ άντιπαραθέσεως αύτών, διά μέν τά έσοδα, προς 
τά στελέχη των διπλοτύποον άποδείξεων, διά δέ τά έ'ξοδα, 
προς τά έξωφλημενα εντάλματα, φέροντα έπισυνημμένα τά 
άπαιτούμενα δικαιολογητικά των δαπανών έγγραφα, εξη- 
κριβώσαμεν δτι τά τε έσοδα τού έτους, συμπαραλαμβανο- 
μένου καί τού από τήν διαχείρισιν τού προηγουμένου έτους 
1876 μετενεχθέντος ύπολοίπου, ώς καί τά κατ’ αυτό έξοδα, 
είσί λεπτομερώς έγγεγραμμ,ένα, παρίστάνοντα τον εξής έν. 
περιλήψει ισολογισμόν.
'Υπόλοιπον 1876 ...................................... δρ. 13,589:52
Εισπράξεις καθ’ δλον τδ 1877 .... » 230,703:03

Όμοΰ 244,292:55
Πληρωμαί δέ ομοίως 225.354:52
καί υπόλοιπον μεταφερό-

μενον εις τδ 1870 18,938:03

Ίσοζυγιον 244,292:55

Έλήφθη μετά τούτο ύπ’ δψιν ο ειδικός λογαριασμός τής 
περιουσίας τής Εταιρίας· ούτος δέ έξ άντιπαραθέσεως προς
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τόν τοϋ προηγουμένου έτους 1876 και προς τα εξαγόμενα 
της διαχειρίσεως του 1 877, παρίστάνεται έξ ενός μέν, υπό 
του κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1876 έκ τής άξίας ακινήτων 
καί χρεωγράφων διαφόρων όμοϋ εκ · · δρ. 237,244:16 
καί εκ του μετενεχθέντος υπολοίπου εις την

διαχείρισιν τοϋ 1877 ................................... 13,589:62

Όμοΰ δραχμάς 310,833:68 
Άφ’ ετέρου δέ υπό τοϋ κατά την 3 I Δεκεμ

βρίου' 1877
Έκ τής αξίας άκινήτων καί χρεωγράφων

όμοϋ.....................................................δρ. 261,64-1
Έκ των προκαταβολών άποληφθησομένων 

παρά τοϋ δημοσίου και άλλων συμψηφι- 
στέων εις τάς δαπάνας άνασκαφών δρ. 22,6S3:20 

Καίέκ τοϋ υπολοίπου μεταφερομένου εις τήν 
διαχείρισιν τοϋ έτους 1878 · · - δρ. 18,938:03

303,262:23

7,571:46:

236,683 
201,080

3ο,6θ3

16

16

Έπί έλαττον διαφορά δρ.
Ή διαφορά αΰτη πηγάζει έκ των χρεωγρά-

οων λ/μός 1876 .............................δρ.
1877 ............................. .....

Όλιγώτερα »
Έκ των προκαταβολ. δρ. 22,683:20 
καί έκ τώ/ύπολοίπων
1876 δρ. 13,589:32
1877 » 18,938:03

” 5,348:31
Πλειότερα - · · ------------ 28,031:71 7,571:45

Των άποτελοόντων τήν εις ακίνητα καί χρεώγραφα 
περιουσίαν τής Εταιρίας όμοϋ ώς άνωτέρω έκ δρ. 261,641 
υπεβλήθη ήμΐν υπό τοϋ κ. Ταμία προς έλεγχον τό πρωτό
κολλου τοϋ έν τή Εθνική Τραπέζη παρακατατεθειμένου κι
βωτίου, έντός τοϋ οποίου φυλάσσονται οι έν τώ πρωτοκολ
λώ τούτω λεπτομερώς περιγραφόμενοι τίτλοι καί χρεώ
γραφα παριστάνοντα ακριβώς τό ειρημένον ποσόν σύμφωνα 
πφός τον ύποβληθέντα τή Συνελεύσει ’Ισολογισμόν.
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Ύπεβλήθησαν ήμΐν ωσαύτως τά συμβόλαια καί λοιπά δι- 
ομαολογητικά έγγραφα των άποληπτέων προκαταβολών 
έμοΰ έκ δρ. 22,683:2(1.

Μετά ταϋτα ήριθμήθη ενώπιον ημών το υπόλοιπον τοϋ 
ταμείου, όπερ εύρέθη άκριβώς σύμφωνον προς τό καθημερι
νόν καί τόν ύποβληθέντα τη Συνελεύσει ’Ισολογισμόν. ΙΙροσ- 
Οέτομεν οέ ότι καθ άπασαν την προς έξέλεγξιν εργασίαν 
ημών, εδρομεν πλήρη τάξιν καί ακρίβειαν είςτε τά βιβλία 
τής Εταιρίας καί την διαχείρισιν.

Τελευτώντες 5έ καθήκον ημών νομίζομεν καί ώς μέλη τής 
Εταιρίας νά έκφράσωμεν δημοσία τάς εύχαριστίας ημών 
πρός τε τό Συμβούλιον τής Εταιρίας καθ’ όλου καί τόν κύ
ριον Ταμίαν ίδιοι διά τούς παντός επαίνου άξιους μόχθους, 
οΰς καταβάλλουσι πρός προκοπήν των τής ήμετέρας Εται
ρίας, ής τόν επιστημονικόν άμα καί εθνωφελή σκοπόν πάν- 
τες συναισθανόμεθα.

Έν Άθήναις, τή 28 ’Ιανουάριου 1878.

Ή εξελεγκτική επιτροπή 
Γ. ΜΑΪΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Κ. S ΑΝΘΟΠΟΓΛΟΣ.
Σ. Κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. ·

Μετά ταΰτα επί τή προσκλήσει του προέδρου, ίνα ομιλήση 
ό βουλόμενος περί των τής Εταιρίας πραγμάτων, έπροτάθη 
παρ’ ενός τών εταίρων καί μετά συζήτησιν έγένετο δεκτόν 
τό εξής· Ή Συνέλευσις συνιστα εις τό Συμβούλιον νά μερι- 
μνήση εκ τών ένόντων περί άποτελειώσεως τής οικοδομής 
τού Εθνικού Μουσείου καί της έν καιρώ κατατάξεως τών 
τής Εταιρίας άρχαίων έν αύτώ. 'Ωσαύτως έγένετο δεκτή 
καί ή εξής άλλου εταίρου πρότασις· Ή Συνέλευσις συνιστα 
εις τό Συμβούλιον νά έπιόιώξη ώς τάχιστα καί συμφερώτατα 
τήν καθαίρεσιν τοΰ παρά τά αρχαία έκκλησιδίου τής άγ. 
Τριάοος πρός άποτελείωσιν τών εκεί άνασκαφών.
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’Έπειτα προέβη ή Συνέλευσή διά δύο ψηφηφοριών, ώς:κε
λεύει ο οργανισμός, εις την εκλογήν τοϋ διά τό έπιόν έτος 
Συμβουλίου καί έξελέχθησαν οι έξης·

Πρόεδρος Φίλιππος Ίωάννου διά ψνίφ . 30
’Αντιπρόεδρος Χπυρίδ. Φιντικλ^ς )) )) 26
Ταμίας Slav. Έμ. Γιαννόπουλος )) 23
Γραμματευς Χτέφ. ΆΟ. Κουμ-ανούδ^ς » 30

Μόλ·/ι δέ του Συμβουλίου H. Ευατρατιάδ^ς )) )) 29
ΔΑύσ. Καφτα,ντζόγλους » )) 28
ΕυΟ. Κ,αστόρχης » » 28
Χτεφ. X. Αραγούμης » )) 27
Αημ.. Κυκίδης S )) 26
X. Χωτηρόπουλος » » 18
Γερ. Μαυρογιάνννις » )) 18

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

ΚΑΤΑΑΟΓΟϊ

,ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΝ 
ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

(Γ,0σων ονομάτων εΐναι προτεθειμένος άσχερίσκος, αΰχο'ι προς τ'ή έτη" 
σΐα συνδρομή και καθυστερούσαν συνδρομήν κατέβαλαν η τήν χοΰ προσε
χούς Υτους).

ΕΝ ΑΘΙΙΝΑΙΣ

Τδ ’Εθνικόν Πανεπιστήμιου................... Δρ. 1000
Άγγελόπουλος Ίω.............................. » 15
Άνδρόπουλος Σταΰρ.................... * · » 15
Άντωνιάδης A. I. .......... . a 15
Άντωνιάδη; Γ. Έμ. ....... » 15
Άρεταΐος Θ. . ........................................ a 15
Βενιζέλος Μιλτ. ......... » 15
* Βικέλας Δημ.......................................  » 89,60
Γεδεών Μ. I...........................................  a 20
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Etf%£duur& MlMnxxteiunt*q.

A UpTVTttCf 'ZOO tLOL.ilIV ΌΟΟ θεαΧρον, - 
B C(fCOZCjOCU7V LCVT-nfLC;.

Γ riu/Acc, rrο ά,-τζο τον ΰεάχροϋ.
^ ί V V - , ^ /

I t0L T&VJQOC, C UCU, VTpC TWV GfJVCttiuapCOV pCLLVOft&VOC, 

\ α,γωγοο, των ορχβρεων οοά/Οων.

Ε cfX.7tiUuOtfJ CV ώ vdujjO UCLO du.OVCC, UOLL riZCLOpCC,.

[Λ O-C

/ ο'τοον Λωρ turns.
Z ot τΧη-ρρο» βωρόζων.
Η,Π. Η dttiloiiwixic·
®( πψάγ,^ν ί,/,ηώτγον Uapoc., CV oj ορνρρ.α/ 

1 βνζοαντοντί' ocuoSopon/.

<χ opoyytcOj ε/χ, ο οχετενετοα, το etc τον cfzznAcucv νσωο.

κ,κ,κ tfccfetc, Lljocov όηρχονζων τριών εαΐίάτι0(ων.

A τχ/jpoc Xpuf’tux/vciuiis.

M ζιρτζ/τ/όωρ/εο cc/ocdoyonc, (vctovj ).

N ότοου Iojvucvs.

Z l<p fL7T/SuJptCO cotccdojLcnc,.

0 upη.σιίοαψχΐ' o/.uodcycnc, ptfxco octdctov /tup α&ε&όωι> Jojvu/ωi 

II Οεζαρενη. -Two'/y-tov νδαΖΦξ.

II,α ύείαριχ,νη, ζηρχχ/.

P 0£(fCCt "cpcv UpyisVTlC,. °

Σ τεΰόαρεχ, ϋζνΛοδάχοα/.

T. Τ,α Τ,6 Χγ. Τ,δ Τ,ε. τ, ζ Τ,η/Γ. 0 γραρρχαί περΜ^ν.
Τ, ι tupaptouxtcfzov &avcLV(/ovpρεών ρ/χοε <ϊνο ?✓„αχcc£clocojv. 

Υ opvjpt/XftoL/ (τάροο Xpufrutviuco ;) ■

Φ XsctcpcaxoQ flcpuZZcot, cxc, 0%ήρχοε αντοότρορον ζήτα/.

A uJ/pcaz, xl /ctpoc το phccov-

Xa o’VC tfcL&pciSeC, tcdifXjOOUOQ.

Φ T.ctjpcc, punzts sipuuacvwv ioccpppicszoc,.

il avoooc, jpcxpucpuidric, duoρχεείου των σζετρων.

Ω, a.o'^octy εν ?£ όεωαοιννω dzvJlo^axcuX. 

ί£,& βνροεζοεο, ανοεγριχα τεα)^ οcov upfzvny.

ιVTZopccaJc, -ιχοονωνουν τρ κρήνη/. 

β,δ vxovopccc, -τζάοαχοόιιεπτίε,.

,£. to,Γα>,ο>, o>,co, co. ετοτοε α-ντ/ηροκεχ^^ ων n cc7zo ovcpuov

vzpcoT.rv t/cu, rt /ptr.TV ufcavrctx fXC,αχ όε dovxcto χοοο0ηρεθηθα,ν. 

SI, Li αρνωότον outc^opcnpu/y.

A',h6oypapncit>J'. K'/fM'·
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