
Έν Άθηναις εν τώ Πανεπιστημίω 21 Ια
νουάριου 1879, ήμερα Κυριακή, ώρα 10 π.μ. 
συνελθοντων εικοσαριών εταίρων τής Aργαιο- 
\ογικΐις ’Αθηνών 'Εταιρίας εις ysvixriy επε
τείων συνέλευσιν, προσεοωνησεν αντους κατα 
τά εθισμένα ο πρόεδρος της Εταιρίας Φί
λιππος Ίωάννου, μεθ' ο παρελθών ο γοαμμα- 
τεύς ανεγνω έκΟεσιν τών έν τω ετει πεπραγμέ
νων ύπο του Συμβουλίου, εχουσαν ώς έξης.

14 ύ f> ο ο c.

Περί τών εταίρων πρώτον, τών παρεχόντων τά χρη
ματικά μέσα, οι’ ών τελούνται τά έργα της Εταιρίας, λέ- 
γομεν. Κατά τό ήδη παρελθόν έτος ένεγράφησαν εις τό μη- 
τρώον της Εταιρίας προς τοΐς ύπάρχουσι νέοι εταίροι τα
κτικοί εννέα. Καθ’ δ δέ έχει δικαίωμα τδ Συμβούλιον δυνά
μει τοΰ της Εταιρίας οργανισμού, ώνόμασε προ μηνών τι- 
νών, έρμηνεΰον τά πάντων τών εταίρων αισθήματα, καί ενα 
έπιτίμιον πρόεδρον τής Εταιρίας έν τή αλλοδαπή, τον νυν 
επί τών έξωτερικών τής Γαλλίας υπουργόν W. Η. Wad- 
dington, άνδρα δοκιμώτατον έν άρχαιολόγοις και έξόχως 
φιλέλληνα, δστις καί λαβών τό σταλέν αύτώ δίπλωμα έγρα- 
ψεν ήμΐν φιλόφρονα άπάντησιν.

Εκ τοΰ δλου δέ αριθμού τών έν τω μητρώω εγγεγραμ
μένων έταίρων άπέθαναν τό παρελθόν έτος, καθ’ δσον έμά- 
θομεν, πέντε. Ώς ενα τούτων έπενθήσαμεν προ μικρού τον
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Γεώργιον Καραμάνον, όστις κυρίως της Θέμιοος ων οπαδός 
είχε σέβας καί προς τά των προγόνων μνημεία, δι’ο και ήδη 
άπό τεσσαρακονταετίας συγκατηριθμέΐτο εις τούς εταί
ρους τής ήμετέρας Εταιρίας, γενόμενος καί εκ των πρώ
των αυτής ιδρυτών, πολλά δέ ετη καί ώς σύμβουλος 
αυτής καί ταμίας μετά πάσης προθυμίας καί τιμιότητος 
υπηρέτησε καί μόλις προ ολίγων ετών άπεχώρησε του συμ
βουλίου ένεκα τής προβεοηκυίας ηλικίας του, κατέλιπε δέ 
άποθανών μνήμην χρησίμου άνορός εις τε τό έθνος καί τήν 
πόλιν ταύτην κοινώς καί εις τήν ήμετέραν 'Εταιρίαν ιδίως.

Αί σύνδρομα ί τών τακτικών εταίρων ήσαν μέτριαι τό 
έτος τούτο διά τάς καιρικάς περιστάσεις, α'ίτινες παρωχέ- 
τευον τό άργύριον άναγκαίως εις τοσαύτας καί τηλικαύτας 
του έθνους χρείας.

Συνδρομήν κατέβαλον εν δλω εταίροι 110, καί δή 87 μεν 
έκ τών έν Άθήναις κατοικούντων, 11 δέ εκ τών εν ταΐς 
έπαρχίαις του βασιλείου, 12 δέ εκ τών έν τώ εξωτερικώ. 
Εις τούς αριθμούς τούτους δεν περιέχονται τά συνδραμόντα 
σωματεία ήτοι κοινά, περί ών εφεξής.

Έν τούτοις τά έσοδα του έτους άνέβησαν εις ικανόν πο- 
σόν, τό μέν ένεκα προσφορών τινών γενομένων εκτάκτως 
καί τής παρά τής Κυβερνήσεως επετείου χορηγίας, τό δέ 
ένεκα τών έκ τών κεφαλαίου τής Εταιρίας προσιόντων τό
κων καί τών έκ του αρχαιολογικού λαχείου εισπράξεων, ώς 
θέλετε ακούσει μετ’ ολίγον παρά του ταμίου. Τά όνο'ματα 
τών συνδραμόντων καί τό ποσον τής συνδρομής έκάστου θέ
λουν κατά τό σύνηθες δημοσιευθή έν τελεί τής Έκθέσεως 
ταύτης. Ένταΰθα δ’ έξαιρετικώς άναφέρομεν, τό όνομα τοϋ 
έν Πετρουπόλει Ίω. Κοντογιαννάκη, δστις δίδει προ έτών 
τακτικήν συνδρομήν δρ.560. ’Εκτάκτως δέ συνδρομάς προσ- 
ήνεγκαν οί εξής· ό έν Κωνσταντινουπόλει Α. Ήφαιστίδης δρ. 
1000 (νυν τό δεύτερον), ό έν Όξωνίω τής Αγγλίας Archi-
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Laid H. Sayce Bp. 130, ό έν Πειραιεΐ Γ. Τζαννέτος δρ. 128.
*Ετι μνημονευτέα είναι καί κοινά τινα ήτοι σωματεία· το 

ήμέτερον Πανεπιστήμιου, δπερ, ώς συνήθως, προσήνεγκε δρ. 
1000 καί δήμοι τινες και ίεραί μοναί. Ένω πέρυσιν έκ των 
μονών ούδεμίαν είχομεν ν’ άναφέρωμεν ώς συνδρομήτριαν, 
έκ δε των δήμων μόνους τρεΤς, τον των Πειραιέων και τον 
των Έρμουπολιτών, τούς άπό ετών σταθερώς έκτελοϋντας 
το καθήκον τούτο, έ'τι δέ και τον τών Μυρτουντίων, εφέτος 
τή επιμελείς νομαρχών τινών καί έπαρχων καί άρχιερέων, 
ώς και τού επί τής παιδείας υπουργείου, ήδυνήθημεν να λά- 
βωμεν συνδρομάς παρά 22 δήμων καί παρά 14 μονών.

"Αν κατορθώση τό μεθ’ήμάς Συμβούλιον καί τούτους τούς 
συνδρομητάς ώς έμμονους νά διατηρήση καί τούς άλλους 
τούς άοιαφορούντας νά προσέλκυση, θά εχη ή Εταιρία διαρ
κές καλόν εισόδημα, διότι άν έκαστον τών σωματείων τού
των κατέβαλλεν έτησίως συνδρομήν τινα άνάλογον τής εύ- 
πορίας του, θά συνήγετο οχι ευκαταφρόνητου ποσο'ν. Άλ- 
λ’ άν καί κατά πόσον θά κατορθωθή τούτο, έπιτρέπεται ν’άμ- 
φιβάλλωμεν, άφού βλέπομεν, ότι δήμοι μέν 20, μοναί δέ 
19, περί ών έλάβομεν προ εξ ήδη μηνών εγγράφους τού 
Υπουργείου τής Παιδείας καί άλλων διοικητικών αρχών 
αγγελίας, δτι ένέγραψαν εις τούς προϋπολογισμούς των 
ποσά συνδρομών, άναβαινοντα έν δλω εις δρ. 2021, άκόμη 
δέν μας τά επεμψαν, είς δέ δήμος, όχι τών μικρών ή με
σαίων αλλά τών μεγάλων, καί Ιφεσιν έκαμεν είς τό έπί τών 
Εσωτερικών ύπουργεΐον κατά τού νομάρχου, ώς έπιβαλόν- 
τος δήθεν αύτώ βάρος δυσβάστακτον καί έπέτυχε την εξά
λειψήν, όχι έλάττωσιν, τού σημειωθέντος ποσού. 'Ωσαύτως 
τρεις μοναί τών μειζόνων έκαμαν έφεσιν είς τό Υπουρ
γείου, ής τό αποτέλεσμα άγνωστον έτι. Λυπεΐται πολύ τό 
Συμβούλιον τοιαύτας άναφέρον γλισχρότητας προς Εται
ρίαν, ήτις άπό ετών ήδη τόσην πρόνοιαν ποιείται καί περί
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των έν ταϊς έπαρχιαις αρχαιοτήτων, διά τής καθόλου 
3έ ένεργειας της ώοελεΐ και τιμά άπασαν την 'Ελλάδα.

Έργα τής 'Εταιρίας αρχαιολογικά έχομεν νά καταλέξω- 
μεν του έτους τούτου πρώτον άνασκαφάς.

Έν Άθήναις έσυνεχίσθη ή άπό του παρελθόντος έτους 
προς νότον τής άκροπόλεως άνασκαφή επί μήνας πέντε, μέ
χρι τής 17 Ιουνίου 1878, ότε διεκόπη προς καιρόν, επειδή 
τό Συμβούλιου δέον εκρινεν εις άλλα έργα νά τρέψη τήν 
προσοχήν του, έπανελήφθη δέ πάλιν τή 4 Δεκεμβρίου.

Ή άνασκαφή αυτή έξετάθη επί μεγάλην γής εκτασιν άπό 
τοΰ ωδείου τοΰ 'Ηρώδου μέχρι του νοτιοανατολικού άκρου 
τής πέτρας τής άκροπόλεως, γινομένων των έργων πρό τής 
άναδειχθείσης πέρυσιν έκατονεξήκονταμέτρου στοάς (ήτις 
δεν ελαβεν άκόμη οριστικόν ονομα, άοοΰ σχεδόν άπώλεσε 
το πρότερον τό Εύμένειον)· καί εν τάις παρόδοις καί τή 
σκηνή τοΰ Διονυσιακού Θεάτρου, ώς καί νοτιοανατολικώς αύ- 
τοΰ. Καί κατά μεν τά δυτικώτερα μέρη τής έκτάσεως ταύτης 
τάέργα ήσαν μάλλον άνακαθάρσεις καί διαλύσεις άχρήστων 
μεταγενεστέρων κτισμάτων, προς άνάδειξιν καλλίονα τής 
στοάς καί τοΰ θεάτρου, κατά δέ τά άνατολικά μέρη καί χω
μάτων στρώματα μεγάλα έόέησε νά άποκομισθώσιν.

Βραχέως δέ καί μάλλον υπομνηστικώς θά είπωμεν τά 
περί τής άνασκαφής ταύτης, επειδή ειδήσεις περί αυτής έδη- 
μοσιεύθησαν ήδη πολλαί εν τοΐς ενταύθα έκδιδομένοις περιο- 
δικόΐς τό παρελθόν θέρος (*). Άρχόμεθα δέ τοΰ λόγου άπό 
δυσμών.

Προς νότον τής σκηνής τοΰ ’Ωδείου τοΰ Ήρώδου έγέ- 
νοντο τινες σκαφαι, αιτινες εοειξαν περίεργα τινα οιαλειμ-

(*) "15$ ’Αθηναίου τόμ. ζ' σελ. 74—77.
Έτι καί Mittlieilung. d. deutscli. arcbaeol. Inslit. Ill Jahrg. 2 Heft.
Καί έν τη έφημερίδι 'Ώρα έγρά-ρησάν τινα άρθρα άναφερόμενα εις τάς 

άναικαράς ταΰτας,. ίσως δε καί άλλα χου, δπερ ή μας διέλαθεν.
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ματα λίθων έν τοίς θεμελίοις τοϋ παχέος πώρινου τοίχο» 
της σκηνής, περί της χρησιμότητες των οποίων δίκαιοί εί
ναι ν’ άποφανθώσι οί αρχιτεκτονικοί.

Τά δύσμορφα έκεΐνα μεταγενέστερα γεμίσματα πολλών 
αψίδων της έκατονεξηκονταμέτρου στοάς έξηρέθησαν, καί 
νΰν ή γραμμή αυτών παρέχει είς τον θεατήν εύαρεστοτέραν 
οψιν ή πρότερον, προσεγένετο δέ καί κέρδος γλυπτών τι- 
νών ή ενεπίγραφων λίθων, οί οποίοι εύρέθησαν δντες έντε- 
τειχισμένοι.

Καθηρέθη μία τών τριών δυτικωτάτων άντηρίδων τής 
στοάς ή μεσαία, ώς τδ ήξιζε, ούσα μεταγενέστερον χτίσμα. 
Έλπίζομεν, οτι καί αι άλλαι δύο αί έπιπροσθοϋσαι έτι τώ 
μαρμαρίνω τοίχω θέλουσι καθαιρεθή έν χρόνω εύθέτω, δταν 
δηλ. πλείονες πεισθώσι περί τοΰ αναγκαίου τής καθαιρέ'- 
σεως τών χυδαίων τούτων προσκτισμάτων τά όποια ώς διά, 
νά άπατώσι τον κόσμον έχουν επάνω των περιθέον μαρμά 
ρινον γεΐσον είλημμένον εξ άλλης παλαιοτέρας οικοδομής 
καί άνάστροφα τεθειμένον. Άλλ’ οδτω τό Συμβούλνίον ανέ
καθεν εβαινεν είς τά τοιαϋτα μετά περισκέψεως. Πέρυσι δηλ. 
ειχον καθαιρεθή μόνον αί τέσσαρες όγκωδέστεραι καί άσχη- 
μότεραι αντηρίδες αί πρός άνατολάς, αί όποΐαι άνέδωκαν 
έκ τών κόλπων των καί ούκ ολίγους γλυπτούς καί ενεπί
γραφους λίθους.

Ή μαρμαρίνη κρηπίς τής στοάς διεκόπτετο άηδώς υπό 
την ια'. έκ δυσμών αψίδα διά τίνος γεμίσματος έκ μεγάλων 
πωρίνων λίθων ήνωμένων μέ κεράμους καί τίτανον, ένω έν
θεν καί ένθεν αύτοϋ έφαίνοντο βραχεΐαι παραστάοες μαρμά
ρινα'. δεικνύουσαι, ότι υπολανθάνει τι εκεί. Έξηρέθησαν λοι
πόν οί πώρινοι λίθοι καί άνεφάνη έσωτέρω μαρμαρίνη πλάξ, 
όμοια ταίς άλλαις τής κρηπίοος, εχουσα δε αύλακάς τινας 
καί τρύπας πρός απόρροιαν τών ύδάτων τών κατερχομένων 
εκ τοϋ άνωθεν καί οπίσω τής στοάς ύψηλοϋ χώρου, ένθα
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υπάρχει μεγαλόλιθον κτιστόν τετράγωνον φρέαρ δπερ διά 
συριγγος συγκοινωνεί ριετά τοϋ της στοάς τοίχου. ΕΪχον δέ 
εύρεθή παρ’ ημών βεβυ'σμέναι άμμοκονίιρ αί αύλακες καί αί 
τρΰπαι της μαρμάρινης πλακάς, άλλα τώρα διανοιχθεΐσαι 
ποιοΰσι τδ Ιργον των καθώς προ αιώνων, ένω πέρυσιν ετι 
τό ύδωρ ερρεεν έξ άλλου τίνος τετραγώνου ανοίγματος, 
πεποιημένου έν τω ανωτέρω μεταγενεστέρου τοίχω.

Σπουδαιότερον δέ τι άναφέρομεν τό έξης· Άνεγνωρίσθη- 
σαν τά θεμέλια στοάς, προσερειδομένης τω νοτιωτάτω 
τοίχω της σκηνής του Διονυσιακού θεάτρου, άφοΰ έγένετο 
τοΰ έκεΐ εδάφους άνακάθαρσις επιμελής καί τελεία. 'Η στοά 
αυτή, ήτις ήτο άναπεπταμένη προς νότον, παρέσχεν ήδη 
εις τινας άφορμήν λο'γων καί θέλει έτι παράσχει, ως έλ- 
πίζομεν.

Σπουδαΐον καί τόδε, δτι, άφοΰ οι άνατολικώς τοϋ θεάτρου 
μεγάλοι σωροί χωμάτων άπεκομίσθησαν, έφάνησαν οί εξω 
τοίχοι τής υποδομής τοΰ κοίλου αύτοΰ όποιοι ήσαν τό πά
λαι, δλως δηλ. άλλοΐοι των κατά τό δυτικόν μέρος ως 
προς την διεύθυνσιν, διότι άντί τής κανονικής έκεΐ κυκλοτε
ρούς γραμμής εχομεν εδώ άνώμαλόν τινα ζητοειδή γραμ
μήν, μετά τίνος σημαντικής προεκβολής προς άνατολάς. Ιίαί 
άλλας ο' έχει άνωμαλίας τό μέρος τοΰτο τό ανατολικόν 
κάτω κατά την πράς βορραν καμπήν τής εξω γωνίας τής 
παρόδου, άς νομίζομεν ότι έλλειψις χώρου ύπηγόρευσεν εις 
τον παλαιόν άρχιτέκτονα καί περί ών δέν δυνάμεθα ένταΰθα 
πλειότερον νά έκταθώμεν. Θέλει τάς δείξει τό συνεκδοθησό- 
μενον τή εκθέσει ταότη διάγραμμα.

Έν τή δυτική δέ παρόδιο τοΰ θεάτρου διελύσαμεν, ως καί 
έν τή άνατολική, συστάδας τινάς ογκώδεις μαρμαρίνας, 
προσερειδομένας τω άοχαίω πωρίνω τοίχω, διότι προ πολ- 
λοΰ είχεν άναγνωρισθή, οτι ήσαν αυται μεταγενέστερα προσ- 
κτίσματα καί ίσως διά οχυρωματικούς λόγους, Άντημεί-
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φθημεν οέ όχι μετρίως εκ τών έξαχθέντων αύτόθεν ενεπί
γραφων βάθροον, ών αί έπιγεγραμμέναι έπιφάνειαι ήσαν επι
μελέστατα άποκεκρυμμέναι, τοΰθ’ δπερ δηλοι δτι έν πα- 
λαιοΐς σχετικώς χρόνοις τα έργα ταΰτα έγένοντο, δτε έ- 
φρόντιζον ετι cl άνθρωποι και περί της εξωτερικής ευπρέ
πειας, οιότι καί άλλως μετά φιλοκαλίας τινός ήσαν ήρμο- 
σμέναι αί συστάδες, δι’ δ και έφείσθη αυτών ή ήμετέρα 
Εταιρία δεκαπέντε δλα ετη άπδ της πρώτης αυτών άποκα- 
λύψεως, εως ου ήλθε τδ πλήρωμα του μοιραίου αυτών χρό
νου, δμως δέ όχι άπασών ετι, διότι άφήσαμεν προς τό παρόν 
δυο έξ αυτών δι’ άλλην ευκαιρίαν. Έκ τής καθαιρέσεως ταύ- 
της τών συστάδων προς ταΤς έπιγραφαΐς προέκυψε ή μέλλει 
να πρόκυψη καί άλλο κέρδος, ή άκριβεστέρα γνώσις τής άρ- 
χμτεκτονικής οιαθέσεως του μέρους τούτου του θεάτρου, 
ήτις μέχρι τοϋδε ήτο πολύ αινιγματώδης (*).

Καθηρέθη δε καί εις τών χειριστών μεταγενεστέρων πα
ραλλήλων τοίχων τής σκηνής, ό πρώτος όπίσω τοΰ προσ
κηνίου (**) οΰοενός ών άξιος. Γενομένων δέ καί άλλων τι- 
νών άνακαθάρσεων εντός τοΰ χώρου τής σκηνής, παρετη- 
ρήθη καί τοΰτο, δτι ό τελευταίος παράλληλος τοίχος προς 
νότον, εκείνος εφ’ ού ειπομεν δτι προσερείδετο έξωθεν ή 
στοά, έχει έσωθεν εξ σηκίδια (niches) άρχήθεν πεποιημένα 
έν άποστάσεσι συμμέτροις, κολοβά δέ τανΰν άνωθεν, προς 
ποίαν χρήσιν, άδηλον ήμϊν. Είναι οέ καί έπεσκευασμένος ό 
τοίχος ούτος ενιαχού. Τό δέ έν μέσω αύ:οΰ πλατύ άνοιγμα 
φαίνεται πως άρχαιον.

(*) Λεπτομερειαί τινες περί τών παρόδων καί τών εν αυταίς μαρμά
ρινων συστάδων, ενταύθα παραλειπόμενα'., έδημοσιεύθησαν εν ’Αθηναίου 
τόμ. ς·'. σελ. 377.

(**) Είναι ουτος ο έν τω ΐχνογραφήματι τοΰ θεάτρου, τω εκδοθ'έντι εν 
Έρημ. Άρχαιολ.β'. περ. πίν. Μ, εχων έπάνιρ τον τά στοιχεία X, Ψ, Φ.
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Τον δέ άνατολικώς του κοίλου του θεάτρου γώρον τον 
ίκανώς ύψούμενον κατά φύσιν καί πλησιάζοντα τη πέτρα 
της Άκροπόλεως ένθα αυτή κάμπτει ώς άκρώτήριον, άνε- 
σκάψαμεν εις ικανήν άπόστασιν καί πέραν τής πρopt,νησθείσης 
εκείνης τοίχου προεκβολής, χωρήσαντες lit καί πρός τά κά
τω, διότι ήλπίζομεν νά ευροιμέν τι τοϋ εκεί που υποτιθεμένου 
’Ωδείου, άλλ’ ούδέν ευρομεν δυστυχώς είμή τειχία άσημα, 
πιθανώς λείψανα ευτελών ποτέ οικήσεων, καί λάκκους καί 
φοέατα καί τα τοιαΰτα. Άλλα οέν άποβάλλομεν την ελ
πίδα σπουδαίων ανακαλύψεων καί κατά ταϋτα τά μέρη, 
όταν ποτέ, ώς εύχόριεθα, εύκολυνθή ή Εταιρία νά εξακο
λουθήσω περαιτέρω πρός νότον καίάνατολάς την άνασκαφήν.

Άνεσκάψαμεν ετι δύο τρία ριέρη του πρός νότον τής σκη. 
νής κατωτέρου καί σχεδόν επιπέδου χώρου. Καί πρώτον ήθε- 
λήσαμεν νά έξετάσωριεν ενα θεριέλιον τοίχον εκ πωρίνων 
λίθων, άναφανέντα προ ετών πλησίον τής νυν λεωφόρου καί 
παραλλήλως αυτή χωροΰντα επί [χέτρα περίπου 40 από 
δυσριών πρός το έκκλησίδιον τής άγ. Παρασκευής. Ή σκάφη
ν<> ? ■* > \ ") / ~ tεοειςεν εμπρός και οπισω αυτου υοραγωγεια κεραμεα πα- 
λαιά οΰκ ολίγα, αυτόν δέ τον τοίχον τεθεμελιωμένον εις 
ικανόν βάθος, διότι σώζονται αύτοϋ 8 τουλάχιστον δόμοι 
λίθων, στρέφοντα δέ κατ’ ορθήν γωνίαν πλησίον του έκκλη- 
σιδίου πρός βορράν ούτως, ώστε τό έκκλησίδιον μένει εξω. 
Ίσως δεν ήτό ποτέ εκτισμένος ό τοίχος ουτος πρός άλλον 
σκοπόν ή μόνον διά νά συνεχή τον ύψηλότερον πρός βορ- 
ράν χώρον, τό δέ πρός δυσμάς αύτοϋ τέρμα, εί καί δέν έξη- 
τάσθη ακόμη άρκούντως, φαίνεται όμως στρέφον κατ’ άμ- 
βλεΐαν πολύ γωνίαν πρός βορραν καί είναι εκεί έπεσκευα- 
σμένον εΰτελώς. Άπωτέρω δέ πρός δύσιν τοίχοι άλλοι ευ
τελέστεροι εφάνησαν κατά μήκος χωροϋντες μετά καί υδρα
γωγείων παρομαρτουντων, καί τέλος εφάνησαν όντες εις 
συνέχειάν τινα, άλλ’ ίσως όχι οργανικήν, πρός εν κ τ ί σ μ α
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πάνυ περίεργον, το όποΤον επ' αύτοΰ τοΰ χείλους τής λεω
φόρου ήτο τέως κεκρυμμένον. Είναι τοϋτο εκ λίθων καί κε
ράμων οπτών τεχνηέντως ώκοδομημένον,σχήματος καθόλου 
μέν είπεΐν στρογγυλού, έχον δ’ έν τώ κέντρω έξάγωνον μα
κράν δεξαμενήν, πέριξ δ’ έν άποστάσει τοίχον χωρισμένον 
εις εξ ώς ύποθέτομεν αντιστοίχους ταΐς πλευραΐς τής δεξα
μενής είσοχάς κογχοειδεΐς, ών έκαστη πάλιν έχει άνά τρεις 
κόγχ_ας ήτοι νύμφας (niches), ούχί κατά κοινόν τρόπον κα- 
τεσκευασμένας καί μεγέθους τόσου δσον να χο>ρή έν αΰταΐς 
άνδρόμηκες άγαλμ,α. Στέγη ή θόλος του χτίσματος δεν διε- 
σώθη καί σχέσις αύτοΰ προς τά πλησίον υδραγωγεία ούδεμία 
μέχρι τοΰδε έφάνη σαφής,εί καί τούτο μάλιστα προσεοοκάτο, 
διότι φαίνεται δτι ήτο τό κτίσμα βαλανεϊον ή Νυμφαιον των 
'Ρωμαϊκών ή Βυζαντινών χρόνων. "Ινα δέ βεβαπυθώμεν περί 
τοΰ στρογγυλού σχήματός του, ήτο χρεία νά σκάψωμεν καί 
επ’ αυτής τής λεωφόρου, καί έζητήσαμεν έπί τούτω παρά 
τής αρχής νά παρεκτραπή έπί μικρόν ή γραμμή τής λεω
φόρου, αλλά δεν ελάβομεν άπάντησιν. Σκάφη δέ τις, ήν έπί 
τοΰ καταντικρύ χείλους τής λεωφόρου καί έπί ιδιωτικού

■> ν \ t \ λ rαγρού εποιησαμεν, εοειςε μεν τοίχους τινας ουναμενους πως 
νά θεωρηθώσιν ώς συνέχεια τοΰ χτίσματος τούτου, άλλ’οχι 
μετά βεβαιότητος. 'ΌΟεν καί ώς μη έχοντες έξουσίαν έπί 
τοΰ αγρού, έπληρώσαμεν πάλιν τον άνοιχθέντα βόθρον καί 
κατεκαλύψαμεν τούς φανέντας τοίχους, περιμένοντες άλλον 
καιρόν εύνοϊκώτερον. "Οσα δέ έν τώ πολυκόγχω μέρει τοΰ 
χτίσματος ευρομεν κινητά αρχαία, βάθρα τινά ενεπίγραφα 
κτ.τ., ήσαν τών 'Ρωμαϊκών χρόνων καί ούδεμίαν πληροφο
ρίαν περί αύτοΰ τοΰ χτίσματος εδωκαν.

"Απας δέ ό άπό τής ανατολικής άκρας τοΰ 'Ωδείου μέχρι 
τοΰ έκκλησιδίου τής άγ. Παρασκευής ανασκαφείς χώρος 
περιεφράχθη πρόσωρινώς διά αιμασιάς έκ λίθων μεγάλων 
αύτής τής άνασκαφής, μέχρις ου, συντελουμένων πασών τών
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έν αύτώ έ'τι άναγκαίων άνακαθάρσεων, ουνηθή ν’ άποφασίση 
τι το μεθ’ ημάς Συμβούλιον περί εϋπρεπεστέρας καί άσφα- 
λεστέρας περιφράξεως, άν όμως άρθή έκ τοϋ μέσου καί ή 
άλλη εκείνη μεγάλη δυσκολία, ήτις παντού, ώς μή ώφελε, 
τήν Εταιρίαν, δπου σκάψη, παρακολουθεί ώς ή σκιά τό 
σώμα, ή δυσκολία λέγομεν ή έκ της γειτνιάσεως οικιών καί 
γηπέδων ιδιωτικών, είσχωρούντων ώς σφήνες εις τούς τόπους 
των άνασκαφών η καί δημοσίων οδών καί πλατειών, έφ’ ών 
δεν εχει ή Εταιρία εξουσίαν καί ών τήν άπόκτησιν ή μεταρ- 
ρυθμισιν σπανιώτατα κατορθόνει, διά τούτο δέ άναγκαζο- 
μένη ν’ άφίνη επί πολύν χρόνον άπεριφράκτους καί άπερι- 
ποιήτους τούς άνεσκαμμενους τόπους κατακρίνεται ώς άμε- 
λοϋσα νά ποιή τό δέον, καί σιγά μέν τό πλεΐστον, ώς οΰκ 
έχουσα έν τώ στόματι έλεγμούς, μελετά δέ και άπεκδέχε- 
ται τήν παϋσιν τοϋ κακού από τίνος γενναίου νομοθετήμα- 
τος, τροποποιοΰντος ούσιωδώς τήν διαχάραξιν οδών τινων 
καί πλατειών καί κανονίζοντος τήν λόγω δημοσίας άνάγ- 
κης έκχώρησιν γηπέδων μετά μετρίαν άποζημίωσιν των 
ιδιωτών, χάριν τής άρχαιολογίας.

Εις πάντα τά είρημένα’μέρη τής άνασκαφής, έκτος των 
φανέντων κτισμάτων, εύρέθη πλήθος αρχαίων κινητών δια
φόρου ύλης καί τέχνης, τά όποια άνευ έξαιρέσεως ήσαν ά- 
τάκτως παρακεχωσμένα ή έντετειχισμένα έκεΐ δπου εύρέθη- 
σαν, ούδέν δε κατά χοόραν κείμενον, δπου τό πρώτον ίδρύθη. 
Καί τινά μέν αυτών βεβαίως’εϊχον ριφθή άνωθεν έκ τής Ά- 
κροπόλειος, άλλα δέ έκ των κάτω πλησίον τε καί μακράν 
κειμένου ποτέ κτισμάτων, ετι καί τών πέραν τού Ίλισσοΰ 
ταφείων, είχον μετακομισθή εν παλαιοϊς ήδη χρόνοις εις 
τούτους τούς το'πους, απλώς ώς υλικόν εις οικοδομάς άθλίας 
καί εις επισκευάς χρησιμεύσαντα, τούθ’ δπερ έκ τής ποιό
τητάς των ασφαλώς συμπεραίνεται. Καί οδτως δμως έ'χουσι 
τήν ίδιαν έκαστον αυτών αξίαν καί συντελοΰσι προς γνώσιν
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πληρεστέραν του άρχαίου βίου των προπατόρων ήμών καί 
της φιλολογίας αυτών καί τέχνης. Έκθεσις δε περί αυτών 
λεπτομερής καί έκτίμησις ειδική επειδή είναι άδύνατον νά 
περιληφθή έν λογοδοσία, οϊα ή παρούσα, δίδομεν δπως πέ
ρυσι καί προπέρυσι, άπαρίΟμησιν των εύρεθέντων τούτων 
κινητών κατά είδη, έξηγμένην έκ του ήμερολογίου των 
άνασκαοών.ι

ΕΰρέΘησαν λοιπόν από τής 16’Ιανουάριου 1878 μέχρι 
τής 17 Ιουνίου τοΰ αύτοΰ έτους και πάλιν από τής 5 Δε
κεμβρίου μέχρι τέλους τοΰ μηνός καί έτους τάδε.

Λίθινα.

Α". Γλυπτά.

περιφερή (έν οίς καί !ν Αιγυπτιακόν ειδώλων κατα- 
κεκαλυμμένον μέ ιερογλυφικά καί ά'λλα μορφώ
ματα) ...................................................................... 107

ανάγλυφα διάφορα....................................................... 14
» αναθηματικά τω ’Ασκλτιπιω ................. 2

αρχιτεκτονικά μέλη .................................................. 51
σκεύν) διάφορα .................... ....................................... 14 188

IS”. ΊΕπεγραφαί

ψτ,φίσμ ............................................................................ 14
ταμιακαί άναγραφαί ............................................. .. · 2
άγωνιστικαί χορτ,γικαί............................................. 4
κτισμάτων έπιγραφαί δροι .................................... 2
αναθνιματικαί (έν αίς δύο τω Διονύσιο)......... .. 9
τιμητικαί ...................................................................... 10
επιτύμβιοι (εν αίς δύο Χριστιανικαί) ..................... 17
αδιαγνιυστα είσέτι έπιγραφών τεμάχια..................... 23 81

Γ'. Μομίβματα

άργυροϋν Τουρκικόν....................................................... 1
χαλκά (τά πλεΐστα 'Ρωμαϊκάζκαί Βυζαντινά)·· · · 47 48
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Α.'. Αιάφορχ. άλλα πράγματα

χρυσά .................................................................... 2
χαλκά ................................................................................ 6
ύάλινον .........................................   1
οστέϊνον................................................................................ 1
πήλινα' λύχνοι .................   7

αγγεία ή τεμάχια αυτών................................... 0
κωνικά καί άρτοειδή διάτρητα.................* · 4
κέραμοι διάφοροι................. · ......................... 18
λαβα'ι άμφορέων ενεπίγραφοι ........................ 6 54

Το δλον κομμάτια · · .................. 371

"Αν δέ το δλον τούτο ποσόν είναι κατά πολύ μικρο'τερον 
τοΰ πέρυσιν η προπέρυσιν συναχθέντος, ένθυμητέον, οτι μό
λις εξ μηνών εργασίας είναι ευρήματα ταΰτα, ούχ'ι δώδεκα, 
έπειτα δτι κατά μέγα μέρος οί τόποι, εν οίς τά εύρεΟέντα 
ταΰτα εόρέθησαν, είχον ήδη πρότερον μέχρι τίνος άνασκαφή 
πρό δεκαπέντε ετών, ιδίως οι περί τήν σκηνήν τοΰ θεάτρου 
καί οί πρός τήν λεωφόρο,· όμως δέ καί ούτω άνέδωκαν οί 
τόποι ουτοι πάνυ άνελπίστως τάς τελευταίας τοΰ Δεκεμ
βρίου ημέρας, πρός τισιν άλλοις περιέργοις, μάλιστα γλυ
πτά τινα έργα άξιόλογα, δυο κεφαλάς μεγάλας 'Ρωμαίων 
αΰτοκρατο'ρων (*) ίκανώς διατηρουμένας καί ένα κορμόν κο
λοσσιαίου Σειληνοϋ (άπό τοΰ κάτω χείλους καί τής γενειά- 
δος μέχρι μέσων των μηρών), έξ εκείνων των ποτέ ή τήν 
σκηνήν τοΰ θεάτρου κοσμουντων ή μάλλον ίσως τήν κατά 
νώτον τής σκηνής στοάν, περί ής είπομεν πρό μικρού. Έγέ- 
νοντο νυν Σειληνοι, άπό τής πρώτης τοΰ θεάτρου άνασκαφής 
μέχρι τοΰδε εύρεθέντες, οί πάντες εξ, και είναι δύο μεγε
θών, πρώτου καί δευτέρου, τριών δέ σχημάτων, ώς όντες 
άνευ βλάβης τής καθο'λου οικογενειακής όμοιότητος, έρρυθ-

(*) Περί τούτων βραχέα τινά έγράφησαν εν ’Αθηναίου τόμ.ζ'. σελ.290.
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μισμένοι διαφόρως κατά τάς χρείας της αρχιτεκτονικής εις 
ήν υπηρετούν. Εις δέ ριόνον αυτών σώζει τώρα την κεφα
λήν ολόκληρον. Πλήν δε των μεγάλων εξ κορμών ύπάρ- 
χουσι καί ένδεκα άλλα μείζονα ή ελασσόνα τεμάχια σκελών' 
καί βραχιόνων, τά όποια συνηγάγομεν εσχάτως πάντα επί 
τό αυτό εν τή ορχήστρα του θεάτρου.

Ή μελέτη τών άξιοπεριέργων τούτων έργων τής γλυ
πτικής, όντων πάντων μιας και τής αυτής εποχής καί τέ
χνης πάνυ καλής, δέν έγινε, καθ’ δσον ήξεύρομεν, μέχρι 
τουδε τελεία παρά τών αρμοδίων καί είναι ελπίς, δταν ποτέ 
γίνη δεόντως, να παράσχη ουσιώδη πορίσματα διά την τής 
πόλεως οικοδομικήν ιστορίαν ώς και τήν τής τέχνης (*). 
Άλλα φαίνεται, ότι δέν συνεπληρώθη ακόμη δλος ό άριθ- 
μός τών ποτέ ύπαρξάντων εδώ Σειληνών. Θά ήσαν, ώς έκ 
τεκμηρίων τινών εϊκάζομεν, πλείονες άρχήθεν, και όντως 
άπορον καθίσταται, πώς ό Παυσανίας ό τον β\ μετά Χρ. 
αιώνα ιδών καί περιγράψας οπωσοΰν τό θέατρον, δέν ήξίωσε 
νά μνημονεύση αυτών, όντων τοιούτων καί τηλικούτων, 
διότι δυσπαράδεκτον πάνυ τό νά υπόθεση τις αυτούς κατα- 
σκευασθέντας μετά τούς χρόνους του περιηγητοΰ, και λοι
πόν ρητέον ή δτι άπεσιώπησεν αυτούς, δπως άπεσιώπησε 
δι’ οίονδήποτε λόγον καί τήν Πνύκα καί τό Λεωκόριον και 
τήν Άττάλου στοάν καί τό ώρολόγιον του ’Ανδρονίκου καί 
τό κτίσμα τής ’Αθήνας άρχηγέτιδος καί τον ναόν τής θεάς 
'Ρώμης καί τινα άλλα, ή δτι έν τώ περί του θεάτρου κεφα- 
λαίω χάσμα τι θά υπάρχει του κειμένου, όπως καί αλλαχού 
τής συγγραφής ταυτης κριτικοί τινες παραδέχονται χά-

(*) Η μόνη, όσον ήξεΰρω, πραγματεία περί ενός τών Σειληνών τούτων 
είναι ή του ling. Ι’ιυΐ έν Compies rendus do I’Acad. des inscr. 1869, p. 
23, Cl S. όστις λέγει, οτι τέσσαρας Σειληνοϋς εν τώ Λουβρω τών flapt- 
αίων και ένα εν Στοκχόλμη άνεγνώρισεν ώς όμοιους τώ εν Άθηναις, οΟεν 
καί εικάζει, ότι έ; ’Αθηνών πάντες κατάγονται.
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σματα. Άλλ’ άς μεταβώμεν εις τήν άφήγησίν των άλλων 
έργων τοΰ έτους.

Δευτέρα άνασκαφή έγένετο έν Μ υ κ ή ν α t ς κατ’ έξακο- 
λούθησιν της από πέρυσιν, ήν ή Εταιρία είχεν άναλάβει, 
ΐνα συμπλήρωσή δεόντως τό Ι'ργον τοΰ δόκτορος Σχλείμανν 
του πρώτου άνακαλύψαντος εκεί τα πασίγνωστα ήδη κατα- 
στάντα των παναρχαίων χρόνο)ν μνημεία. Διήρκεσαν μήνας 
τινάς εις διάφορα μέρη έπιστατοΰντος τοΰ εφόρου Π. Στα- 
ματάκη έργασίαι, ών ή έ'κθεσις έν καιρώ θέλει δημοσιευθή. 
Ημείς δ’ένταΰθα τόγε νΰν άναφέρομεν τήν γενομένην άνα- 
κάθαρσιν τής μακράς εισόδου ήτοι τοΰ δρόμου τοΰ θησαυροΰ 
τοΰ Άτρέως, δι’ ής άνακαθάρσεως πρώτον νΰν έφάνη τό 
δλον σχήμα καί ή μεγαλοπρέπεια τοΰ τέως άτελώς γνω
ριζόμενου κτίσματος καί ήλθαν εις οψιν των αρχαιολόγων 
καί ούκ ολίγα καί σημαντικά τεμάχια τοΰ ποτέ πολυτελοΰς 
αυτοΰ άρχιτεκτονικοΰ κόσμου, τα όποια, μετά καί των εις 
ΑονδΤνον καί Μονάχον ήδη πρώην άπαχθέντων,παρέχουσι νΰν 
πληρέστερα τά στοιχεία τής αυτοΰ οργανικής μορφής είς τούς 
φιλοτιμουμένους νά άνερευνώσι τάς κατά τέχνην ιδέας των 
αρχαίων εθνών, Περιέφραξε δέ ή Εταιρία καί διά σιδηρών 
κιγκλίδων τήν είσοδον τοΰ δρόμου τούτου ώς καί τήν πύλην 
τών λεόντων, 1'ργα τά όποια προ πολλοΰ έποθοΰντο καί νΰν 
έτελέσθησαν. "Οσα δέ έν ταΐς διαφόροις έργασίαις εύρέθησαν 
κινητά άρχαΐα, καί τινα έκ τών ήδη πρότερον γενομένων 
γνωστών, οιον αί μεγάλαι πώριναι πλάκες τοΰ έπί τής 
άκροπόλεως κυκλικοΰ τών τάφων ερκους, αί έχουσαι τά 
αρχαϊκά άνάγλυφα, ταΰτα πάντα πληρώσαντα 27 κιβώτια 
έκομίσθησαν είς ’Αθήνας καί ήνοίχθησαν μέν καί έξετέθη- 
σαν προχείρως Ιν τώ Πολυτεχνεία), άλλ’ ακόμη δέν έξετε- 
λέσθη πάντων ή οριστική έν θήκαις τοποθέτησις. Έόαπανή- 
θησαν δραχμών εννέα χιλιάδες καί πλέον.

Τρίτη άνασκαφή έγένετο ενός παναρχαίου τάφου παρά
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τό 'Ηρα to ν, βορειοδυτικών των αύτοϋ ερειπίων. Είχε 
γνωσθή ή ύπαρξίς του ήδη άπό του 1872, ώς εν τινι των 
προηγουμένων λογοδοσιών είπομεν, νϋν δ'έξετελέσθη ή άνα- 
σκαφή του άπό 26 Μαρτίου εως 6 Μάίου 1878 δαπάνη τής 
Εταιρίας διά του εφόρου Π. Σταματάζη, όστις την προς την 
Εταιρίαν σταλείσαν μακράν περί τούτου εκθεσίν έδημοσίευ- 
σεν ήδη προ δύο μηνών έν τω ενταύθα έκδιδομένω περιο
δικά) τοϋ Γερμανικού άρχαιολογικοϋ καθιδρύματος (*), 
προσθεΐς καί κατάλογον πάντων των εύρεθέντων κτερισμά- 
των και πίνακα, έν ώ τό σχέδιον τοϋ τάφου και εικόνες τι- 
νών έκ των εύρεθέντων αρχαίων. ’Εκ τής έκθέσεως ταύτης 
έξάγεται, δτι ο τάφος ουτος γενικώς ειΛεΤν είναι δμοιος 
τω θησαυρω τοϋ Άτρέως, άλλα μικρότερος και εύτελέ- 
στεοος την κατασκευήν, πάντως δμως περίεργος διά τάς 
διαφοράς και τάς αναλογίας άς παρέχει προς τούς εν Μυ- 
κήναις και Σπάτςι τάφους καί τά εν αύτοϊς κτερίσματα.

Τετάρτη τις άνασκαφή έν Ν α υ π λ ί ω έπεχειρήθη τον 
παρελθόντα Αύγουστον καί Σεπτέμβριον, αλλά δέν έπρο- 
χώρησεν, ενεκα κωλυμάτων, τά όποια παρενέβαλον ίδιώ* 
ται, ώς συνήθως τοοτο συμβαίνει εις τά έ'ργα τής Εταιρίας.

Ύπήρχον εκεί επί τής βορειοανατολικής κλιτύος τοϋ Πα- 
λαμηδίου σπήλαιά τινα μικρά έν τή πέτρςι λελαξευμένα, 
γνωστά ειςπάντας τούς κατοίκους καί τούς ξένους περιηγη- 
τάς, μόνον δέ διεφώνουν ούτοι, άν είναι ταΰτα τά υπό Στρά
βωνος (8, 6) ώς εκεί υπάρχοντα άναφερόμενα «Κυκλώπεια 
σπήλαια καί έν αύτοΐς οίκοδομητοί λαβύρινθοι» ή άν εκείνα 
ζητητέα άλλαχοΰ, έπειδή τά ύπάρχοντα δέν παρουσιάζουσιν 
ύπογείους διόδους έπιδεχομένους τό όνομα λαβυρίνθων. 
Αλλά τό παρελθόν θέρος τό μέν έκ τύχης τό δέ έκ προ-

(*) Mittheil. d. deutsch. arch. Instil. Ill Jalirg. 3tes Ilcft. σελ. 
271—28(3. ’

2

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:30:47 EEST - 18.237.180.167



θεσεως ειχον γίνει παρά διαφόρων σκαφαί τινες είς τά Σπή
λαια ταΰτα καί ειχον εύρεθή τινα οστά άνθρώπων καί συν
τρίμματα άγγείων. "Οθεν ό εκ των της Εταιρίας συμβού
λων Εύθ. Καστόρχης διατριβών κατά μήνα Αύγουστον έν 
Ναυπλίοι έκρινε καλόν να ποιήση διά σκαφής έρευνας είς 
τινα έξ αυτών, έξ ών έφάνη, δτι έν γένει τά φαινόμενα 
ταΰτα σπήλαια όμοιάζουσι κατά τό σχέδιον τούς έν Σπάτιφ 
παναρχαίους τάφους μετά δρόμων ή εισόδων, καί δτι ήσαν 
σεσυλημένοι κατά τό πλεΐστον ήδη έν πάνυ παλαιοΐς χρό- 
νοις. Άναχωρήσας δέ μετά δύο ημέρας άνέθηκεν είς τον 
εκεί Ίω. Κονδάκην δικηγόρον την περαιτέρω ερευνάν, όστις 
καί την έξετέλεσεν έφ’ ημέρας τινάς καί έ'κθεσιν περί τοΰ 
έργου έπεμψεν είς ’Αθήνας καί τά εύρεθέντα κτερίσματα 
καί οστά νεκρών ωσαύτως· ταΰτα δέ παρατεθέντα τοΐς έκ 
Σπάτα έν τω Πολυτεχνεία) εύρυνουσι τόν ορίζοντα των αρ
χαιολογικών γνώσεων διά αντιπαραβολής καί άλλως. Λε
πτομέρεια! περί τοΰ έργου τούτου παρά τοΰ Εύθ. Καστόρ- 
χη καί ή μνησθείσα έκθεσις τοΰ Κονδάκη έδημοσιεύθησαν 
ήδη εν τω Άθηναίω τόν παρελθόντα Νοέμβριον, ένθα καί 
σχέδια δύο τάφων καί εικόνες τινών έκ των εύρεθέντων κτε· 
ρισμάτων, οίον ειδωλίων πήλινων, άγγείων κτλ. Μετά ταΰτα 
ή Εταιρία ήθέλησε νά έκτείνη έπί πλέον τάς έρεύνας διά 
τοΰ έφορου Σταματάκη καί τότε οι έχοντες έπί των τόπων 
αξιώσεις κυριότητος ήναντιώθησαν, καί τό πράγμα μένει 
ουτω άκόμη. Ό δέ Σταματάκης κατά παραγγελίαν τής 
Εταιρίας έτράπη είς άλλο εργον*

Εις κάθαρσιν τοΰ εσωτερικού χώρου τής παρά τό Κε
φαλάρι 'Αργους αρχαίας πυραμίδος καί μετά ταΰτα 
είς περισυναγωγήν των άρχαίων των διεσκορπισμένων έν 
Άργει καί τοΐς περιχώροις καί μετακόμισιν αυτών είς την 
εκεί δημοτικήν συλλογήν. Έγένοντο ταΰτα κατά τούς τε
λευταίους δύο μήνας τοΰ έτους, καί έκθεσις περί αυτών θέ
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λει έν χαίρω ύποβληθή εις το Συμβούλιον παρά τοϋ έπιστα- 
τήσαντος, δστις δμως τοϋτο έδήλωσε προχείρως περί της 
πυραμίδες, δτε «έν αυτή ούδέν σημεΐον τάφου εύρέθη, μό
νον έν τω μέσω περίπου αυτής εύρέθη λίθος μετά μεγάλης 
χοίλότητος, έν είδει βωμοΰ, εξ έκείνων οίτινες εύρίσκονται 
εις διάφορα μέρη τής Ελλάδος» (*).

Επισκευήν άρχαίου χτίσματος άναγκαίαν καταστά- 
σαν προ πολλοΰ και άποφασισθεισαν, συντελεσθεΐσαν δέ τδ 
έτος τοϋτο εχομεν ν’άναφέρωμεν τήν τής βορειοδυτικής γω
νίας του τείχους τής Άκροπόλεως τοϋ ύπό τήν Πινακοθή
κην· συνετέλεσε δέ αυτήν τδ Συμβούλιου κατά σχέδιον τοϋ 
συναδέλφου ήμών άρχιτέκτονος Λυσάνδρου Ιίαφταντζόγλου, 
οστις κατά τό είκός έτήρησεν ακριβώς τήν άρχαίαν γραμμήν 
καί τήν τεχνοτροπίαν τής οικοδομίας, μεταχειρισθείς καί τι- 
νας των σωοτέρων αρχαίων πωρίνων πλίνθων τής γωνίας 
δπου τοϋτο ήτο δυνατόν, προς τεκμηρίωσιν πλείονα τοϋ δτι 
έν τή έπισκευή δεν έγινε παρέκκλισις τής αρχαίας γραμ
μής ούτε χρήσις άλλοίου ύλικοΰ (**). Έδαπανήθησαν εις τδ 
έργον τοϋτο δραχμαί 6119,7ο. Έτι έδαπανήθησαν εις άλ- 
λοίας τινάς έπισκευάς, γινομένας άναγκαίας σχεδόν καθ’ 
έκαστον έτος, τάς των αυλόγυρων τής Άττάλου στοάς καί 
των περιοχών τοϋ Κατηφόρη καί τών Γιγάντων δρ.140,25.

Ά γ ο ρ α ί δέ άρχαιων έργων τέχνης καί επιγραφών

(*) Περιγραφή τής πυραμίδος ταΰτης λεπτομερής, καθ’ οσον ήτο δυνα
τόν νά γίνη τούτο άνευ έρεύνης διά τής σκαπάνης κα'ι ά'νευ εξαγωγής 
τών εν αυτή χωμάτων, έδόθη ύπο του μακαρίτου Ross έν τω βιβλίω 
Reisen ιι. Reiseroulcn durch Griechentond. I ler Theil. Reisen im Pelo- 
ponnes, τώ εκδοθέντι το 1841 εν Βερολίνω, έν σελ. 141—144, ένθα καί 
σχέδιον του κτίσματος καί εΐκών.

(**) Το υλικόν τών πωρίνων πλίνθων έλήφθη δλον έκ τών του καθαι- 
ρεθεντος μεσαιωνικού τής Άκροπόλεως πύργου καί τών έν τοίς έρειπίοις 
του Ασκληπιείου και προς το θεατρον σποράδην κειμένοιν, Πάντες δέ 
οότοι ήσαν λίθοι παλαιοτέρων κτισμάτων.

2*
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πρός πλουτισμόν τοΰ Μουσείου της Εταιρίας του έν τώ Βαρ- 
βακείω έγένοντο κατά τό έτος τούτο όχι μεγάλαι, ώς άλ
λοτε. ’Αντί δραχμών 2627,10 ήγοράσΟησαν άρχαΐα πολλά 
μέν, μικρά δέ ώς έπϊ τό πλεΐστον και όντα διαφόρου ύλης 
καί ποιότητος, περί τής άξίας των οποίων δεν είναι εύκαι
ρον να ειπωμέντι ένταΰθα.Όλίγας όμως λέξεις λέγομενπερί 
μιας άγοράς άρχαίων τής Μήλου γλυπτών άξιων λο'γου γε- 
νομένης υπέρ τοΰ Έθνικοϋ τής Ελλάδος Μουσείου, εις ήν 
αγοράν προθύμως συνετέλεσε το Συμβούλιον τής Εταιρίας. 
Τριμελής επιτροπή έκ μελών αύτοΰ άπεστάλη υπό τής Κυ- 
βερνήσεως εις την νήσον εκείνην προς έπίσκεψιν τών έν ίδιω- 
τικώ τινι άγρώ εύρεθέντων άρχαίων καί γνωμάτευσιν περί 
τής τιμής των. Προκατέβαλε δέ δστερον ή'Εταιρία υπέρ 
τοΰ δημοσίου τό συμφωνηθέν ποσόν δραχμών 27 χιλιά
δων, επί τώ δρω τοΰ νά άπολάβη αυτό έκ τοΰ προϋπολο
γισμού τοΰ κράτους τοΰ εφεξής έτους. Έν τοΐς άγορασθεΐ- 
σιν εξέχει άγαλμα Ποσειδώνος, μεγέθους υπέρ τό φυσικόν, 
δπερ δταν προσεχώς μετακομισ&ή εις Αθήνας, θά είναι, νο- 
μίζομεν, έν τών κάλλιονων τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου. 'Υπάρ
χει δ’ έλπίς αντί τοΰ καταβληθέντος ποσοΰ νά εύρεθώσιν ετι 
έν τώ συναγορασθέντι μετά τών γλυπτών έκείνων άγρώ καί 
άλλα έργα τέχνης, όπόταν ή Κυβέρνησις ή ή Εταιρία εύ- 
κολυνθή νά κάμη αυτοΰ άνασκαφήν.

’Ανοίγει δέ τό Μουσεΐον τής Εταιρίας τό έν τώ Βαρβα- 
κείω διά τε τούς εταίρους καί δι’ άπαν τό κοινόν τής πρω- 
τευούσης δίς τής έβδομάδος (*) παρεχομένων καί πασών 
τών ευκολιών εις τήν μελέτην τών έν αύτώ άρχαίων συμ- 
φώνως προς τά άναγεγραμμένα έν τώ έλευθερίω όργανισμώ 
τής Εταιρίας. ’Αλλά τό Μουσεΐον ημών τοΰτο ύπερεπλη- 
ρώθη ήδη, ώς τό εΐπομεν καί πέρυσι, όν καί άλλως στενο

ί*) Δευτέραν καί τετάρτων άπο ώρας 2—4 μ. μ. τον χειμώνα, τ!> 8έ 
βέρος άπο 3—5.
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χοίρον καί τάς διαιρέσεις των δωματίων έ'χον δχι καταλ
λήλους καί επιτήδειας προς τήν παρά τοΰ ύπηρετικοΰ ευ- 
κολον έπιτήρησιν, τό δέ επί τής οδοΰ Πατησίων ’Εθνικόν 
Μουσεΐον, εις δ πολλά τινα των τής Εταιρίας άρχαίων 
προπέρυσι ριετεκοριίσαριεν καί ήλπίζοριεν δτι καί πάλιν εις 
αυτό δυνάμεθα νά καταφύγωμεν, μένει άπδ ετών εις τήν 
αυτήν κατάστασιν άτελές εξ απορίας χρημάτων. "Οθεν τό 
έτος τοϋτο μόνον λίθινά τινα αρχαία των όχι λεπτοφυών 
έξαγαγόντες έκ των υπογείων τοΰ Βαρβακείου των ήδη 
υπερπληρωθέντων μετεκομίσαμεν εις τήν ύπαιθρον αυλήν 
τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου έκόντες άέκοντες. Είναι τή άληθειοε 
άπορον, πώς δέν εύρίσκεταί τις εύπορος άνήρ νά ζηλώση τήν 
δο'ξαν τοΰ μακαρίτου Δ. Μπεναρδάκη καί νά συνέχιση καί 
άποτελειώση τδ εργον του, καθώς εύρέθη διάδοχος εις τήν 
τοίαυτην φιλοτιμίαν τοΰ Τοσίτσα καί τοΰ Στουρνάρη έ Γ. 
Άβέρωφ. Άλλ’ άς ελπίζωμεν, τώρα μάλιστα, δτε καί αί 
τής ’Ολυμπίας άνασκαφαί έπιβάλλουσιν εις τό έλληνικόν 
έθνος τήν ύποχρέωσιν τοΰ νά παρασκευάση ώς τάχιστα 
ένταΰθα χώρον προς άξιοπρεπή άπόθεσιν τών εκεί εύρεθέν- 
των άριστουργημάτων τοΰ Παιωνίου, τοΰ Άλκαμένους, τοΰ 
Πραξιτέλους. Άφοΰ δέ χάριν τούτων προς ταΐς μεγάλαις 
τής Γερμανίας δαπάναις δαπανά καί τδ δημόσιον Έλληνι- 
κδν ταμεΐον περί τάς 15 χιλ. δραχμών έτησίως, δίκαιον 
φαίνεται ήμΐν νά έλθη εις επικουρίαν καί ή τών ιδιωτών 
ελευΟεριότης.

Τό δέ άλλο Μουσεΐον τής Εταιρίας τδ έν τώ Πολυτε
χνείο), τδ ιδίως περιλαβόν τά Μυκηναΐα καί Σπαταΐα έσχά- 
τως δέ καί τά έκ Ναυπλιας αρχαία, γίνεται δσον ουπω εύ- 
πρεπέστερον, άφοΰ πρό μικροΰ παρεσκευάσθησάν τινες θή- 
και καί άλλαι ετι παρασκευάζονται προς υποδοχήν τών 
πολλών άλλων άρχαίων τά όποια αί τελευταΐαι άνασκαφαί 
άνέδειξαν. Ή εις αϋτδ είσοδος έγίνετο καί τοϋτο τό έτος
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όπως πέρυσι έκανονισθη, τρις τής έβομάδος, άπαξ μέν 
ελεύθερα, δίς δέ αντί τιμής εισιτηρίου. Είσεπράχθησαν δέ 
καθ’ δλον τδ έτος εκ των εισιτηρίων δραχμαί 1093.

Τά δέ Μ ο υ σ ε ι α κ ά έ ξ ο δ α, τά είς συγκολλήσεις,ιδρύ
σεις, μετακομίσεις, κατασκευήν θηκών, άγοραν σκευών και 
εργαλείων καί άλλα, άνέοησαν τό έτος τοΰτο είς δρ. 4, 
606.80, τοΰθ’ δπερ δηλοί, δτι τό Συμβούλιον δσημέραι επι
λαμβάνεται τών έργων εύθετήσεως γενναιότερον ή προτού. 
Ιδίως δέ αί τόσον άναγκάίαι συγκολλήσεις αγγείων και ε
πιγραφών πολυκομμάτων έπροχώρησαν τό έτος τοΰτο με- 
γάλως. 'Ρητέον δέ, δτι εν μέρος τοϋ ποσοΰ τούτου, δρ. 
758.50, έδαπανήθησαν είς διασκευήν ενός δωματίου δντος 
επί τής Άκροπόλεως παρά τοϊς άπομάχοις φύλαξιν, όπου 
έκρίθη καλόν να άποτεθώσι προσωρινώς τά μικρότερα έκ 
τών τοϋ Ασκληπιείου άρχαίων καί δσα άλλα βλάπτονται 
πλειότερον, Ικκείμενα είς τό ύπαιθρον.

Δ ω ρ ε α ί άρχαίων είς τό τής Εταιρίας Μουσείον 
έγένοντό τινες καί κατά τό έτος τοΰτο, ως και κατά τά πα
ρελθόντα παρά διαφόρων έν Άθήναις και άλλαχοΰ κατοι- 
κούντων (είς ομογενής μας ένθυμήθη και έκ Κωνστάντσας 
τής παρά τον Εΰξεινον Πόντον)· ών τά ονόματα θά περι- 
ληφθώσιν είς τήν εκθεσιν ταύτην δταν τυπωθή, άνεγρά- 
φοντο δέ μετ’ ευγνωμοσύνης καί έν ταΐς δηλώσεσιν, άς τό 
γραφεΐον τής Εταιρίας κατεχώριζεν έκάστοτε είς τάς έφη- 
μερίδας τής πρωτευούσης. Άλλ’ αν θέλωμεν δωρεάς πολ
λών καί πολυσήμαντων καλών άρχαίων, πρέπει έξ άπαντος 
νά άποτελειωθή ή οικοδομή τοΰ Μουσείου (έπανερχόμεθα είς 
τά προ μικροΰ ρηθέντα, άναγκάζοντος ήμάς τοΰ πράγμα
τος)· καί πρέπει νά έρισθώσι καί ποσά επαρκή, έξ ων νά πα- 
ρασκευάζωνται διηνεκώς θέσεις καί θήκαι δχι ευτελείς πρός 
εύπρεπή εκθεσιν τών καλών* διότι, ώς καί άλλοτε προ 18 
ετών τό ειπομεν έν τοιαύτη ευκαιρία, ή φιλοτιμία τών δια-
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τιθέμενων νά κάμνωσι δωρεάς Ελλήνων είναι μέν πολλή* 
άλλ’εΐναι φιλοτιμία· ούδεις ανέχεται άποξενωθείς αγαπητόν 
αΰτω καλόν άγγεΤον ή έκλαμπρου προτομήν, τα όποια πε- 
ριεΐπε καλώς έν τή αιθούση, τω τιμιωτάτω μέρει τοϋ οικου 
του, νά ΐδη αυτά έπειτα έν ατιμία πολλή καί σκότω τεθει
μένα ή μάλλον είπεΐν άπε^ριμμένα εντός των νΟν λεγομέ
νων Μουσείων μας· καί ταΰτα λέγομεν πεπειραμένοι των 
διαθέσεων των ήμετέρων συμπολιτών ουδέ κακίζομεν πάνυ 
τον τρόπον αύτων τούτον. Αυπούμεθα μόνον, δτι έκ τούτου 
πολλά των παρ'ϊδιώταις αρχαίων ποικίλας περιπέτειας ύφι- 
στάμενα διασκορπίζονται καί άπόλλυνται διά παντός τή 
επιστήμη. Κτίσε Μουσεΐον, έλέγομεν τότε καί έπαναλέγομεν 
τώρα, κτίσε Μουσεΐον, καί μετ’ ού πολύ θά ίδης νά εισέρ
χεται ΐνα έγκατοικήση έν αύτω ’Αφροδίτη τις Μηλία ή 
’Απόλλων τις Βελβεδέρειος.

Έν τή συντάξει δέ τοϋ λεπτομερούς καταλόγου 
των τής Εταιρίας αρχαίων έπροχωρήσαμεν εφέτος πολύ, 
φθάσαντες μέχρι τοϋ γενικοϋ άριθμοΰ 9,739 (**). Πέρυσιν

(*) Τά αρχαία της Εταιρίας, ά καταγράφονται εις τον κατάλογον 
τούτον, είναι αποτεθειμένα έν διαφόροις τόποις, τά μέν πλείστα έν τω 
Βαρβακείω καί έν τω ’Εθνικώ Μουσείω, όχι ολίγα δέ έν ταϊς περιοχαίς 
τού λεγομένου Βουλευτηρίου, της ’Άτταλου στοάς, των Γιγάντων, του 
Κατηφόρη, ετι έν τοΐς ύπαιθροις του ’Εθνικού Μουσείου, της έ’ξω του 
Διπΰλου νεκροπόλεως, του Διονυσιακού θεάτρου, του Ασκληπιείου, τέ
λος καί έν αύτη τη Άκροπόλει παρά τω των άπομάχων φυλακείω. Τά 
δέ έν τω Πολυτεχνείω ωσαύτως της Εταιρίας Μυκηναια, ΣπαταΤα και 
Ναυπλιακά άρχαΤα είναι εις ίδιους καταλόγους καταγεγραμμένα.

(**) Σύγκειται ο αριθμός ούτος έκ των έξης καθ’ΰλην ειδικών αριθμών. 
Αιθίνων 4082, χαλκών 818, σιδηρών 39, μολυβδίνων 1315, αργυρών 41, 
χρυσών 115, οστέινων 83, ύαλίνων 170, διαφόρων υλών άναμίκτων (οΐον. 
γύψου, ξύλου κτλ.) 112, πήλινων αγγείων 1988, πηλ. μορφών 710, πηλ. 
λύχνων 403, πηλ. σκευών 214, πηλ. τύπων ήτοι μητρών 107, πηλ. 
θραυσμάτων 221, πηλ. πυραμιδοειδών καί κωνοειδών 95, πηλ. φακοειδών· 
καί άρτοειδών 22, πηλ, λαβών αμφορέων ενεπίγραφων 4. Ίστέον δέ, δτι.
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h αριθμός ήτο 8,538. Ή αύξησις αύτη κατά 1200 αριθμούς 
χρεωστεΐ'ται τό πλεΐστον εις τον άπό Μαρτίου 1877 προσ- 
ληφθέντα βοηθόν τοΰ γραφείου και των της Εταιρίας Μου
σείων, δστις καί εις τούτο φι?νοτίμως είργάσθη καί εις την 
εισαγωγήν πλείονος τάξεως καί άκριβείας εν τη μουσειακή 
υπηρεσία, πράγματος άναγκαιοτάτου. Δεν άποσιωπώμεν δε 
ούδ’ έφέτος, ότι πολλά ετι μένουν άρχαΐα νά καταγραφώσιν 
εις τον κατάλογον, περί ων δμως ύπάρχουσιν εϊτ’ έν τοΐς 
πρακτικοΐς των συνεδριάσεων τοΰ Συμβουλίου, εϊτ’ έν τοΐς 
ήμερολογίοις των άνασκαφών αί πρόχειροι σημειώσεις,

Ή β ι β λ ι ο θ ή κ η τής Εταιρίας ηΰξησε κατά 43 τό
μους καί φυλλάδια τό έτος τούτο, ών τά μέν 29 έδωρήθη- 
σαν αυτή παρ’ άλλογενών, 11 δέ παρ’ ομογενών, 3 δέ ήγο- 
ράσθησαν χρήμασι τής Εταιρίας άντί δρ, 89,75, Των δωρη- 
Οέντων βιβλίων έξέχουσι τά παρά τής Αύτοκρατορικής έν 
Πετρουπόλει Επιτροπής άρχαιολόγων, ώς καί τά παρά τής 
Γερμανικής Ιίυβερνήσεως καί τής έν Βερολίνω ’Ακαδημίας 
των επιστημών σταλέντα δημοσιεύματα, ετι δέ καί ·τό τού 
ήμετέρου Ιίωνστ. Καραπάνου δίτομον περί τής άνακαλυ-τ 
φθείσης ύπ’αύτού Δωδώνης σύγγραμμα. Πάντων των βιβλίων 
πίναξ θά προσαρτηθή εις την Έκθεσιν ταύτην, πλήν δμως 
17 βιβλίων εις Ινδικήν γλώσσαν γεγραμμένων περί μου
σικής, τά όποια λαβόντες έκ Ιίαλκούττας παρ’έγχωρίου άν- 
δρός λογίου, τοΰ δόκτορος Sourindro Mohun Tagore, ηύ- 
χαριστήσαμεν μέν αύτώ δεόντως καί κατελέξαμεν αυτόν εις

αί λαβαί άμφορέων αί ενεπίγραφοι (Ικ 'Ρόδου, Θάσου, Πάρου, Κνίδου, 
Κολοφώνος καί άλλων τόπων) συμ,ποσοΰνται νυν περί τάς 10 χιλιάδας, 
ές ων μέγα μέρος ΙξεδόΟη ώπο A. Dumont έν τω βιβλίω Inscriptions 
ceramiques de la Groce. Paris, 1871. Νομίσματα δέ ύπάρχουσιν έντω . 
της Εταιρίας Μουσεία), άν καί εϊσέτι δχι διατεταγμένα, χρυσά μέν 25S 
(τά πλεΐστα Βυζαντινά καί 'Ρωμαϊκά), άργυρα δέ καί τοΰ κράματος potjn 
η billon περί τά 600, χαλκα δέ υπέρ τάς 12 χιλιάδας,
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τούς τής Εταιρίας εταίρους, έκρίναμεν δέ πρέπον τά βιβλία 
νά πέμψωμεν είς τήν Εθνικήν ημών βιβλιοθήκην, ώς εκεί 
μάλλον προσήκοντα νά ταμιευθώσιν, δ καί έποιήσαμεν δια 
τοϋ ύπ’άρίΟ. 96 γράμματος τοϋ Προεδρείου.

Έν δέ ταΐς έ π α ρ χ ί α ι ς τοϋ κράτους, περί ών τώρα ο 
τελευταίος ημών λόγος, καί περ δυσκολευο'μενον τδ Συμ- 
βούλιον νά πράττη υπέρ τών άρχαίοτήτων δσα βούλεται διά 
τήν σπάνιν καί σχεδόν έλλειψιν τοϋ χρειώδους προσωπικού, 
καθ'ά περί τούτου είπομεν εκτενέστερου πέρυσιν, δμως έγέ- 
νοντο καί εφέτος έπιμέλειαί τινες αρχαίων όχι ασήμαντοι.

α'. Έν Θ ε σ π ι αΐ ς τής Βοιωτίας έγένετο επιστασία τοϋ 
επαρχιακοϋ δημοδιδασκάλου Θηβών Έπαμ. Κορομάντζου 
περισυναγωγή άρχαίων πολλών λίθων γλυπτών καί ενεπί
γραφων, μάλιστα τών κατά τό ιερόν άλσος τών Μουσών τό 
έν ταΐς ύπωρείαις τοϋ Έλικώνος, καί μετακόμισις αυτών 
είς τήν έν Έρημοκάστρω δημοσίαν συλλογήν.

Τό έ'ργον δεν ήτο εύκολον. ’Ήρχισε πρώτον τον ’Απρίλιον 
καί διεκο'πη,ίνα έπαναληφθή τον ’Οκτώβριον καί Νοέμβριον, 
δτε καί κατεσκευάσθη ένταΰθα άμαξα έπι τούτω καί εστάλη 
εκεί· ή δέ δυσχωρία τών τόπων ήτο τόση, ώστε έδέησε νά 
κατασκευασθή καί οδός είς τινα μέρη καί ίπποι εντεύθεν νά 
σταλώσι ρωμαλεώτεροι διά τήν άδυναμίαν τών έγχωρίων είς 
τό νά σύρωσιν όγκους μαρμάρου μεγάλους, ωσαύτως δέ καί 
έργάται έπιτηδειότεροι τών έκεΤ. Έγένοντο όμως έπι τέλους 
αί μετακομίσεις καί τά περισυναχθέντα αρχαία, έν όλω 123 
κομμάτια, κατεγράφησαν έπιμελώς έν καταλέγω παρά τοϋ 
μνησθέντος άνδρός, όστις καί εκθεσιν έπεμψεν είς τήν Εται
ρίαν, διαλαμβάνουσαν λεπτομερώς περί πάντων καί έκτυπώ- 
ματα πολλά χάρτινα τών έν τή συλλογή επιγραφών, τών 
μέν γνωστών ήδη καί πρότερον, τών δέ νϋν πρώτον έλθου- 
σών είς φώς, Έδαπανήθησαν είς τό έργον τοΰτο, συμπερι- 
λαμβανομένης καί τής τιμής τής άμάξης, δρ. 1,342.80.
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Καί εις την έν Τανάγρα δέ Συλλογήν αρχαίων, ής τον 
φύλακα μισθώνει ή Εταιρία, προσετέθησαν άρτίως λίθοι 
τινες επιτύμβιοι ενεπίγραφο', καθ’ά έπληροφορήθημεν παρ’ 
αύτοΰ τούτου τοϋ φύλακος, ανθρώπου μόλις είόότος τό γρά- 
φειν, φιλοτιμουμένου δέ δμως νά πέμπη ήμΐν και άντί- 
γραφα των έκάστοτε είσαγομένων λίθων, Τής Ταναγραίας 
δέ ταύτης συλλογής κατάλογον γενικόν συνέταξε γαλλιστί 
προ μηνών τινών δ έκ των μ.ελών τής ένταϋθα Γαλλικής 
σχολής κ. Haussoulier καί μέλλει προσεχώς νά έκδώση, 
καθώς τοιοϋτον κατάλογον τ?,ς έν Σπάρτη άρχτίων συλλο
γής συνέταξαν ού προ πολλοΰ καί έξέδωκαν Γερμανιστί οί 
Η. Dressel καί Λ. MilchhOfer, οί έκ των μελών του ένταϋθα 
Γερμανικού αρχαιολογικού καθιδρύματος. ’Ασμένως άναφέ- 
ρομεν τάς φιλότιμους ταύτας εργασίας τών έν τή ήμετέρα 
πατρίδι άρχαιολογούντων ξένων, δι’ ών άνακοινοΰται εις 
πθνείονας καί ταχύτερον ή γνώσις του έν ταΐς Συλλογαΐς 
ημών από ολίγων ετών συναχθέντος αρχαιολογικού πλού
του. Τοιοϋτος κατάλογος ήτο καί ό τών ένεπιγράφων λα
βών άμφορέων του Βαρβακείσυ, δν έξεπόνησε τω 1871 ό 
τότε μέν μέλος ειτα δέ διευθυντής γενόμενος τής Γαλλικής 
σχολής A. Dumont. ’Αγαθή δ’έρις ήδε Γαλάταις καί Γερ- 
μανοϊς καί οΐα νά κεντήση καί τήν φιλοτιμίαν τών ήμετέρων 
εις τοιαύτας καλάς ενασχολήσεις. Οΰτω έμάθομεν δτι καί 
τής έν τω Βαρβακείω συλλογής τών πήλινων αγγείων έξε- 
δόθη άρτίως κατάλογος παρά τοϋ Μ. Collignon πρώην μέ
λους τής Γαλλικής ένταϋθα σχολής. Προ έτών δέ είχον έκ ■ 
δοθή καί τών έν ταΤς τοϋ κράτους συλλογαΐς λίθινων άρ- 
χαίων δύο κατάλογοι υπό τών Γερμανών Keltllle καί Hey- 
demann, γενόμενοι χρησιμώτατοι εις πολλούς.

β'. Έν Δ ε λ φ ο ΐ ς έπεχειρήθη άνακάθαρσις τής Καστα
λίας πηγής περί τά μέσα τοϋ παρελθο'ντος Σεπτεμβρίου,παρά 
δύο συμβούλων τής Εταιρίας τοϋ Εύθ. Καστόρχη καί τοϋ Σ.
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Δραγούμη, οίτινες εΐχον εκεί άποσταλή διά την άγοράν μιας 
οικίας χάριν άνασκαφών, άπετελέσθη δ' ΰστερσν μετά την 
άναχώρησίν των έπιστασίμ τοϋ κατοίκου τής κώμης Χρυσοΰ 
Έρωτοκρίτου Άθανασιάδου.Ή Κασταλία δηλ. είχε γίνει άφα- 
νής ώς κεχωσμένη διά καταπτώσεως ογκωδών λίθων καταπε- 
σόντων επ’αυτής άπό τοϋ Παρνασσού έπί τοϋ συμβάντος τώ 
1870 σεισμού καί διά χωμάτων ά ειχεν επισωρεύσει επ'αυ
τής ο παρα^ρέων χείμαρρος, το δε ύδωρ αυτής ειχεν εϋρει 
έξ άνάγκης αλλαχού διέξοδον. Τώρα δέ μετά την γενομέ- 
νην εργασίαν έφανερώθη πάλιν το πρώτον σχήμα της πη
γής καί τό ΰδωρ ήρχισε νά ρέη διά τών αρχαίων αΰτοϋ 
κρουνών (*).

Εις τάς έπιμελείας της Εταιρίας ύπέρ τών έν ταί'ς έπαρ- 
χίαις αρχαιοτήτων άνήκουσιν καί αί άγοραί οίκιών καί γη
πέδων εν Δελφοις καί Έλευσΐνι, τάς οποίας έν τούτω τώ 
ετει διενήργησε τό Συμβούλιον χάριν τών μελλουσών άνα
σκαφών, κατά συνεννόησιν μετά τοϋ υπουργείου τής παι
δείας καί προκαταβαλόν τά τιμήματα έκ τοϋ ταμείου τής 
Εταιρίας, ινα τά άπολάβη έν καιρώ εύθέτω. Ήγοράσθη λοι
πόν οΰτω έν Δελφοις μεν μία οικία μετά τών παραρτημά
των της καί 2 γηπέδων ή τοϋ Δημητρίου Φράγκου κείμενη 
έν τώ άρχαίω περιβόλω τοϋ ίεροϋ τοϋ Πυθίου ’Απόλλω
νος καί έγένοντό τινες προεισαγωγικαί διαπραγματεύσεις 
περί άγοράς καί άλλων, έν Έλευσΐνι δέ ήγοράσθησαν ωσαύ
τως οίκίαι δώδεκα, καί ήδηήρξατο ή αύτών καθαίρεσις, μέλ— 
λουσι δέ προσεχώς ν’ άγορασθώσιν έπί δροις ήδη προσυμ- 
πεφωνημένοις καί δσαι άλλαι έτι κεΐνται έντός τοϋ ίεροϋ 
περιβόλου τής Δήμητρος, ώστε νά μείνη ελεύθερον δλον τό 
έδαφος διά την μελετωμένην έπ’ αΐσίοις οίωνοΐς άνασκαφήν.

(*) Λεπτοιαερείας περί της πηγης καί του έν αΰτη γενο;αένου έργου, 
(5; έν ’Αθηναίου τό*, ζ'. σελ. 203—205.
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"Ετι βητέον, δτι έπλήρωνεν ή Εταιρία καθ’ δλον τό έτος 
μισθούς άρχαιοιρυλάκων διά τάς συλλογάς τάς εν Χαιρω- 
νεία, Τανάγρα, Θεσπιαΐς καί Νεμέα.

Ταϋτα ήσαν τά έπέτεια έργα, α διεξήγαγε τό Συμβούλιον. 
Βουλεύματα δέ αύτοΰ τινα καί εύχάς ή αιτήσεις προς τήν 
κυβέρνησιν έπ’ άγαθω των αρχαιοτήτων, τάς μέν τελεσθεί- 
σας, τάς δέ οΰπω, δέν άναψέρομεν πλήν μιας αίτήσεως, ήν 
τή 2 Δεκεμβρίου άπευθύναμεν προς τό ύπουργεΐον τής παι
δείας, αίτούντες νά είσαγάγη νομοσχέδιον είς τήν βουλήν, 
δι’ ού νά τροποποιήται τό ριβ' άρθρον του εν ίσχύϊ άρχαιο- 
λογικοΰ νόμου, ως καί τά άρθρα 701 καί 702 τοϋ ποινικού 
νόμου, τά όποια άναφέρονται εις τήν έκδίκασιν των περί 
τάς άρχαιότητας αδικημάτων, διότι εκ τής πείρας πολλών 
ετών ήλέγχθησαν άνεπαρκή. Διά τήν ταχέως έπελθοΰσαν 
διακοπήν των συνεδριάσεων τής βουλής δέν υπεβλήθη τό 
συνταχθέν νομοσχέδιον, άλλ’ έλπίζομεν νά ύποβληθή είς 
πρώτην ευκαιρίαν καί ψηφισθή προς μείζονα είς τό μέλλον 
προφύλαξιν των αρχαιοτήτων από πάσης βλάβης.

Μετά τον γραμματέα παρελθών ό ταμίας τής Εταιρίας 
άνέπτυξε κατ’ άρθρον τά τε έσοδα καί έξοδα, τά ένδιαλαμ- 
βανόμενα εν τω ύποβληθέντι είς τήν συνέλευσιν έντύπως 
Ισολογισμού (*), ώς καί τά τής διοικήσεως των οικονομικών 
τής Εταιρίας υπό του Συμβουλίου διά τό έτος 1878, συγ
κρίνουν ταϋτα προς έαυτά καί πράς τον προηγούμενον Ισο
λογισμόν του έτους 1877. Τής ετήσιας δέ ταυτης διαχει- 
ρίσεως τελικόν αποτέλεσμα προκύπτει,δτι ηύξγ,σεν ή περιου* 
σία τής 'Εταιρίας κατά δραχ. 15,90δ:87.

(*) Βλέπε τούτον προσηρτηυ.ίνον είς τί> τέλος του φυλλαοίου.
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νΑξιον παρατηρήσεως ύπέδειξεν ό ταμίας καί τοΰτο, ότι 
αΐ από του ταμείου της 'Εταιρίας, κατ’ εντολήν καί δια λο
γαριασμόν τής κυβερνήσεως γενόμεναι καταβολαί εις αγο
ράν γηπέδων προς άνασκαφήν, εν τε Άθήναις καί Έλευσίνι 
καί προς άγοράν ωσαύτως των έν Μήλω άνακαλυφθέντων 
αρχαίων, ανέρχονται έν ολω κατά την 31 Δεκεμβρίου 1878 
εις δραχ. 72,04.3:60. Έ< τούτων, δραγ. 4.4,543:60 άνε- 
γράφησαν έν τω προϋπολογισμοί τοϋ κράτους τοΰ έτους 
1879 προς άπο'δοσιν, αί δέ λοιπαί δραχμαί 27,500 άνα- 
γραφήσονται εις τόν τοϋ προσεχούς έτους 1880 μετά 
των γενησομένων όμοιων καταβολών διαρκοϋντος τοϋ έ
τους 1879.

Μετά ταΰτα έπί τή προσκλήσει τοΰ Προέδρου ΐνα όμιλή- 
ση δ βουλόμενος περί των τής Εταιρίας πραγμάτων, τή 
προτάσει ενός των Εταίρων παρεδέχθη ή Συνέλευσις κατά 
πλειονοψηφίαν (29 κατά 3) νά συστηΟή εις τό μέλλον Συμ- 
βούλιον νά προκαταβάλη έκ των χρημάτων τής Εταιρίας 
ποσόν τι εις την Ιίυβέρνησιν επαρκές,ώστε νά άρχίση ή έξοι- 
κοοόμησις τοϋ Έθνικοΰ Μουσείου αμέσως.

Εϊτα προέβη ή συνέλευσις εις την εκλογήν τής κατά 
τόν οργανισμόν εξελεγκτικής των λογαριασμών επιτρο
πής, καί έξελέχθησαν έλεγκταί οι κύριοι Έλευθ. Τηγά- 
δης, Γ. Έμ. Άντωνιάδης, καί Θ. X. Φιλαδελφεύς καί ουτω 
διελύθη ή Συνέλευσις περί μεσημβρίαν.

Τή δε 4 Φεβρουάριου 1879 ημέρα Κυριακή, ώρα 10 π. μ. 
συνελΟόντων αυθις έν τω Πανεπιστημίω εταίρων τριάκοντα 
καί δύο, ό Πρόεδρος προσεκάλεσε τήν εξελεγκτικήν έπιτρο-
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πήν νά ύποβάλη τήν έκθεσίν της. Όθεν πάρελθών ο εισηγη
τής αυτής άνέγνω τά έξης·

Κύριοι,

Τή εντολή τής Συνελευσεως πειθόμενοι έπελήφθημεν τής 
έξελέγξεως των λ/μών τής Εταιρίας, καί ιδού ύποβάλλο- 
μεν ύμΐν τήν περί τούτου έκθεσιν.

Δι’ άντιπαραβολής των διπλοτύπων προς τά στελέχη πα- 
ρετηρήσαμεν, δτι αί πληρωμαί έγένοντο ριετά τής προση- 
κούσης ακρίβειας, εσημειώθησαν δέ καί έν τάξει εν τω (3ι- 
6λίψ. Καί είσήλθον μέν χρήματα εις το ταμεΤον τής Εται
ρίας καθ’ δλον το έτος................................ Δρ. 131,835:37
προστιθεμένου τοϋ υπολοίπου τοΰ προηγου

μένου έτους ...........................................» 18,938:03

Έν δλω ...» Τδίλ773:40
Έδαπανήθησαν δέ........................................... » 141,109:90

"Ωστε τά έξοδα είναι δλιγώτερα των εσόδων
κατά................................................ » 9,663:50

Ή δέ περιουσία τής Εταιρίας συμποσουμένη τω 1877 
εις δρ. 303,262:23, ήλαττώθη μέν άφ’ ένός έκ τής πωλή- 
σεως άκινήτων καί χρεογράφων, ηύξησε δ’ άφ’ ετέρου καί 
διά των γενομένων υπέρ τής Ιίυβερνήσεως προκαταβολών, 
ώστε παρουσιάζει σήμερον*πλεόνασμα Ικ δρ. 15,905:87. 
Διά νά έκφρασθώμεν δμως σαφέστερον, ανάγκη νά ειπωμεν 
οτι ή αύξησις τής περιουσίας προήλθεν έκ τοΰ δτι έσημειώ- 
θησαν μέν εις τά έξοδα 141,1 ()9:90, πράγματι δμως έδαπα
νήθησαν μόνον 69,109:90 αί δέ λοιπαί 72,043:60 άπλώς 
έδανείσθησα'ηυπό τής Εταιρίας είς τήν Κυβέρνησιν.

Πλείονα έ'κτασιν νά δώσωμεν είς τήν περί των λ/σμών 
τής Εταιρίας έκθεσίν μας νομίζομεν περιττόν, άφοΰ δ αξιό
τιμος ταμίας κατά τήν προηγηθεΤσαν συνέλευσιν άνέγνω 
ύμΐν τον ισολογισμόν συνοιδευμένον μέ πολλάς εξηγήσεις
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αναλυτικός. Τοΰτο μόνον λέγομεν, ότι ευχής εργον είναι οί 
ισολογισμοί νά συντάσσωνται έν τώ μέλλοντι μεθοδικώτε- 
ρον, άναλυτικώτερον καί μετά μείζονος εΐ δυνατόν άκριβο- 
λογίας, ώς γίνεται τοΰτο εις άλλα; Εταιρία;, ώστε πας τις 
λαμβάνων αύτόν άνά χεϊρας νά έννοή ευκόλως όποια τις 
είναι ή περιουσία της Εταιρίας, πόσα έδαπανήθησαν καί 
πόθεν εχει νά είσπραξη καθυστεροΰντα. Καί ταΰτα μεν περί 
τοϋ ισολογισμού* μετάβαίνομεν οέ νυν εις τα περί τοϋ τα
μείου.

Καθόσον προβαίνει αΰξουσα ή τής Εταιρίας ημών περιου
σία, καί μάλιστα ή χρηματική, κατά τοσοΰτον μεγαλητέρα 
επιβάλλεται φροντίς προ; ασφάλειαν αύτής, άλλως δέ καί 
οργανισμός ημών έν δυσίν αύτοΰ άρθροις σαφώς καί ρητώς 
τοΰτο διατάσσει* όθεν καί αι έλεγκτικαί έπιτροπαί καί αύ- 
τός ό αξιότιμος τής Εταιρίας ταμίας έν έπιγνώσει τής ευ
θύνης τής έπ.βαρυνούσης τούς διαχειριστάς περιουσίας εκτε
θειμένης εις απροόπτους κινδύνους έζήτησαν άλλοτε παρά 
τής’Εθνικής 'Γραπέζης πίστωσιν έπ’ άνοικτώ λ/σμώ. ’Αλλά 
τότε μέν αί διαπραγματεύσεις έκεϊναι άπέληξαν εις άρνησιν* 
ευτυχώς όμως σήμερον δι’ έπιμελείας ενός έξ ημών τοϋ κυ
ρίου Έλ. 'Ρηγάδου έπετεύχθη τό ποθούμενον, παραδεχομέ- 
νης τής Βιομηχανικής Τραπέζης, καταστήματος άξίου πά- 
σης εμπιστοσύνης, νά χορηγήση την αίτηθεΐσαν πίστωσιν επί 
όροις συμφερωτάτοις* τουτέστιν ή μέν Εταιρία ημών θά 
κατάθεση εις τό ταμεΐον τής Τραπέζης διά συμβολαίου 
άπαντα τά χρεώγραφα αύτής, ή δέ Τράπεζα θά δώση πί- 
στωσιν έπ’ άνοικτώ λ/σμώ καί τόκω άμοιβαίω 8 θ/0, διά δέ 
τά περισσεύοντα τυχόν τής Εταιρίας χρήματα θά πληρώνη 
τόκον 3 °/0, άναδέχεται δ’ώς έκ περισσού δωρεάν νά έξαργυ- 
ρώνη έν καιρώ τά τοκομερίδια τών κατατεθησομένων χρεω- 
γράφων καί νά πιστώνη δΤ αυτών την μερίδα τήςΈταιρίας.

Τούς υπέρ προσδοκίαν ευνοϊκούς τούτους όρους έγκρι-
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θέντας καί παρά ΐθϋ κ. ταμίου συνιστώμεν θερμώς ε!ς το 
νέον Συμβούλιον, έλπίζοντες δτί έν τοΐς πρώτοις αύτσϋ με- 
λήμασι θά κατατάξη καί τδ περί άσφαλείας της εταιρικής 
περιουσίας, καθόσον μάλιστα δχι μόνον θά ελάττωση οΰτω 
τά βάρη τοΰ ταμίου καί θ’ άπαλλάξη αυτόν επαχθούς ευθύ
νης, άλλα καί θά προσπορισθη κέρδος ούκ εύκαταφρόνητον 
έκ τοϋ τόκου των σήμερον μενόντων αγόνων κεφαλαίων. 
Τό σωτήριον τοΟτο μέτρον άποδεχθεΐσα καί ή ένταΰθα Φι
λεκπαιδευτική ’Εταιρία έχει παρά τή Γεν. Πιστωτική Τρα- 
πέζη άνοικτόν λ/σμόν, δπου ό ταμίας αυτής ύποχρεοϋται νά 
καταθέτη αυθωρεί τά είσπραττόμενα χρήματα (*).

(*) Έν τή Συνέδρ. του Συμβουλίου της 29 Ιουνίου 1879, προκεΐμένοι) 
να δοθή εις τύπωσή το φυλλάδιον τούτο, ένεκρίθη νά προστεθώσιν αί έξης 
ύπδ στοιχε~ον α καί [1 παρατηρήσεις.

α'. Πάντα τά χρεώγραφα καί οί τίτλοι της εταιρικής περιουσίας, οσα 
άπ'ο τδν μακαρίτην πρώην ταμίαν Καραμ-άνον παρεδόΟησαν,έξησφαλίσθησαν 
ά’μα άρξαμένης της διαχειρίσεως του νυν ταμίου Γιαννοπούλου (18 ’Οκτω
βρίου 1870) κατατεθεντα, τήν α’ Δεκεμβρίου 1870, έντος ίδιου κιβω
τίου, είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, έν ή προς έξασφάλισιν ύπάρχουσι προ 
πλείστων ετών πολλαΐ καί ποικίλαι τοιαυται παρακαταθήκαι σωματείων 
καί ιδιωτών. Εις το κιβώτιον τούτο κατετίθεντο καί τά μετά ταΰτα απο
κτώμενα χρεώγραφα έκ διαθεσίμων κεφαλαίων τής Εταιρίας, ήτοι όμο- 
λογίαι έθνικών δανείων, μετοχαί τής ’Εθνικής Τραπέζης καί έντοκα 
γραμμάτια τής Κυβερνήσεως. Έξήγοντο έξ αΰτου περιοδικώς αί κληρού- 
μεναι όμολογίαι έθνικών δανείοιν καί άπεκόπτοντο τά πρ'ος εΐσπραξιν τών 
τόκων παραρτήματα, συντασσομένου έκάστοτε διπλού πρωτοκόλλου δια 
πάσαν εισαγωγήν καί έξαγωγήν.

Έντοσούτω ή Βιομ-ηχανική Τράπεζα είς ήν προτείνεται νά κατατε- 
Οώσι πάντα τά χρεώγραφα, καί οί τίτλοι τής εταιρικής περιουσίας προς 
τ'ον σκοπόν νά χορηγηθή τή Έταιρίμ πίστωσις ανοικτού λογαριασμού, 
καί τοι παρακληθεΐσα, δεν δέχεται τοιαύτας παρακαταθήκας λόγω α
σφαλείας ή καί ένεκα πιστώσεως έπ’ άνοικτώ λογαριασμό)' τοιαύτην πδ- 
στωσιν μέχρις έκατον χιλιάδων δραχμών δΰναται νά χορηγήση κατά χά- 
ριν τή ήμετέρμ Εταιρία, αλλά 8t’ όλιγοχρόνιον προθεσμίαν καί μόνον έπί 
ενεχόρω τών χρεωγράφων καί τίτλων αυτής, τηρούμενων ακριβώς τών 
περί ένεχΰρου διατάξεων του νόμου.
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'Ως προς την διαχείρισιν του Συμβουλίου, αΰτη έγένετο 
μετά τοσαύτης φειδοΰς χαί πρόνοιας, ώστε προκαλεΐ δικαίως 
τον έπαινον, μίαν δέ μόνην παρατήρησιν ύποβάλλομεν εις 
τό μέλλον Συμβούλιον ώς πρός τάς δαπάνας τοϋ λαχείου. 
"Ισως δηλαδή Θά ήτο επωφελέστερου τη Έταιρίμ αντί νά 
δαπανά τρισχιλίας δραχμάς έτησίως εις αντιμισθίαν προ
σωπικοί» άσχολουμένου άποκλειστικώς εις τοΰτο καί μόνον, 
θά ήτο, λέγομεν, επωφελέστερου νά προσλάβη επί μηνιαίγ. 
άντιμισθίφ 150 δραχμών ή καί πλέον λόγιάν τινα νέον ικα
νόν νά βοηθή μέν τό Συμβούλιου κατά τάς πολλάς καί πολ
λής εποπτειας χρηζούσας εργασίας τής Εταιρίας, νά κράτη 
δέ καί τούς λ/σμούς τοϋ λαχείου καί τήν μέ τοΰτο σχετιζο- 
μενην επιστολογραφίαν έπιστάσης δέ τής ώρας τής έκκυβεύ- 
σεως εύκολου είναι νά προσλαμβάνηται έκτακτος βοηθός επί 
μέτρια άντιμισθίφ πρός κατάστρωσιν καί έκκαθάρισιν των 
καθολικών τοϋ λαχείου λ/μών. Φρονοϋμεν δέ δτι είναι πλέον 
καιρός νά πήξη τήν σκηνήν αυτής καί ή ’Αρχαιολογική 
Εταιρία, ιδρύουσα εν ώρισμένω τόπω μο'νιμον κατοικίαν, 
δήλα δή γραφείου διευθυνόμενον υπό εμμίσθου βοηΘοΰ, όστις 
ώς είπομεν νά διεξάγη καί τά τοϋ λαχείου. *Ας μή φο- 
βίζη δέ ή λέξις γραφείου τά μέλη τοϋ Συμβουλίου, διότι 
αυτή δέν συνεπάγεται καί τήν ύποχρέωσιν συνεχοΰς αυτών 
παρουσίας· άλλ’ απλώς σημαίνει ότι ό ζητών τήν Εταιρίαν 
δύναται νά τήν εύρη εκεί είτε διά νά προσφέρη δωρεάς, είτε 
διά ν’ άναγγείλη τι σπουδαίου, είτε διά νά έξελέγξη τούς 
λ/σμούς αυτής ή λάβη τό άντίτιμον τοϋ κερόίσαντος κλήρου, 
εάν ήναι έκ τών υπό τής τύχης εύνοουμένων. Δέν είναι δέ 
άξιοπρεπές, νομίζομεν, Εταιρία διαχειριζομένη μεγάλην 
περιουσίαν νά ήναι ούτως είπεΐν φερέοικος καί άστεγος, δί- 
δουσα λαβήν εις μομφάς καί παράπονα.

Καί ταΰτα μέν περί τούτων, πέραίνουσα δέ τήν έ'κθεσιν 
αυτής ή επιτροπή φρονεί ότι οφείλει κατά καθήκον καί έξ

3
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αφορμής δοθείσης κατά τήν προηγηθεΐσαν συνέλευσιν, δτε 
έγένετο πρότασις περί ταχείας άποτελειώσεως του έθνικοΰ 
μουσείου, rjv ολοψύχως συμμερίζεται, οφείλει, λέ·γω, εξη
γήσεις τινάς ώς πρός τδ χρηματικόν μέρος τής προτάσεως 
εκείνης. ’Επειδή δηλαδή τινες των εταίρων έξέφρασαν φόβον 
μή τοι οι πόροι τής Εταιρίας έξαντληθώσιν έκ τής προτει- 
νομένης δαπάνης, ή επιτροπή έγκύψασα είς τούς λ/σμούς 
τής Εταιρίας έπείσθη έκ των αριθμών δτι οι φόβοι εκείνοι 
είναι ανυπόστατοι. Διότι καί άν ύποθέσωμεν δτι τά έξοδα 
τοΰ τρέχοντος έτους θ’ άνέλθωσιν ώς καί τά του λήξαντος 
είς 150 χιλιάδας δραχμών, πάλιν ή Εταιρία θά εχη πλεό
νασμα 120 περίπου χιλιάδων, τάς οποίας δύναται νά δαπα- 
νήση εις άγοράν γηπέδων, άποπεράτωσιν των παλαιών ήμι- 
τελών άνασκαφών, άποκάθαρσιν καί εύπρεπισμόν τών άνα- 
καλυφθέντων μνημείων καί οίκοδόμησιν ειδικών μουσείων. 
Καί εάν λοιπόν έπρόκειτο νά ύποχρεωθή ή Εταιρία νά δα- 
πανήση έξ ιδίων πρός άποτελείωσιν τοΰ εθνικού μουσείου, 
επρεπεν ή πρότασις εκείνη διατυπωθεΐσα καί έγκριθεΐσα ύπό 
τής Συνελεύσεως νά έκτελεσθή αμελλητί ύπδ τοΰ Συμβου
λίου. Διότι κατά £ενοφώντα τό άργύριον,ούκέστι 
χρήματα, είμή τις έπίσταιτο χρήσΟαιαύ- 
τ ώ, ώστε Θ’ άπέβαινεν ούτως άσκοπος ή υπαρξις Εταιρίας 
δαπανώσης μέν άδρώς είς άνασκαφάς καί άγοράς αρχαίων 
κειμηλίων, ούδολως δε μεριμνώσης περί καταθέσεως καί 
κατατάξεως αυτών έν τόπω άσφαλεΐ καί προσήκοντι. Ευτυ
χώς δμως σήμερον ή Εταιρία δεν ευρίσκεται έν τοιαύτη 
ανάγκη, άφοΰ ή Κυβέρνησις συναισθανΟεΐσα τό βάρος τής 
μομφής τής προκληθείσης έκ τής αδιαφορίας αυτής πρός τά 
Ιερά λείψανα τών έργων ευκλεών προγόνων, άπεφάσισε νά 
σημειώνη κατ'ετος έν τώ προϋπολογισμώ τοΰ Κράτους άνά- 
λογον χρηματικόν ποσόν υπέρ αρχαιολογικών έργων. Δεν 
πρόκειται λοιπόν τώρα νά δαπανήση έξ ιδίων ή Εταιρία
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προς άποτελείωσιν του μουσείου, άλλ’ άπλώς καί μόνον να 
προκαταβάλλω ένιαυσίως 50 χιλιάδας η καί πλέον, αί όποΐαι 
θ’ άποδίδωνται αύτή υπό του δημοσίου ταμείου εντός τοϋ 
έπιόντος έτους. "Ωστε ούτε δισταγμός καν επιτρέπεται προς 
αποδοχήν καί έκτέλεσιν τοιαύτης ούχί εταιρικής άλλ’ εθνι
κής ούτως είπεΐν ευχής, άφοΰ μάλιστα ούτε εις δάνεια θά 
προσφυγή ή Εταιρία, διότι εχεε τάς προμνησθείσας 120 χι
λιάδας προερχομένας έκ των καθαρών εσόδων τοϋ λαχείου, 
άτινα κατά τό τρέχον Ιτος άνέρχονται εις 50 περίπου χιλιά
δας καί έκ τής επιστροφής 12 καί τι πλέον χιλιάδων δραχ
μών καταβληθεισών εις λ/μόν τής Κυβερνήσεως κατά τό πα
ρελθόν έτος (*).

(*) β'. ’Ασχέτως της προς άνίγερσιν τού,Μουσείου συνδρομής προς τήν 
κυβέρνησιν, περί ής κατωτέρω ό λόγος, το διοικητικόν Συμβούλιον της 
'Εταιρίας άλλως εννοεί1 αναλυόμενον τον λογαριασμόν καί την χρήσιν 
της εταιρικής περιουσίας.

Κατ’ έτος επαναλαμβάνεται ότι’
αλ) Εις τήν ήμετέραν Εταιρίαν παρεδάθησαν ύπο της των φιλάρχαιων 

επιτροπής κατά το 1869, όμολογίαι του εθνικού δανείου των 28 εκατομ
μυρίων 9 τοΐς °/0 650' προσέτι δέ καί μετρηταί δραχ. 4861, ύπο τόν ρη
τόν όρον νά μένωσι πάντα ταΰτα ώς κεφάλαιον πάγιον, ή δέ Εταιρία ή 
’Αρχαιολογική νά χρησιμεύεται τούς ετησίους τόκους.

Αί διαληφθεισαι όμολογίαι, εις τήν διά των αλλεπαλλήλων κληρώ
σεων ονομαστικήν τιμήν τής έξαργυρώσεως αυτών, ήτοι προς δραχμάς
280:—, άντιπροσωπεύουσι κεφάλαιον ............... ............δρ. 182,000:—
προστιθεμένων εις ταύτας καί των μετρητών ............... » 4,861:—
αποτελεϊται όλον τής δωρεάς τών φιλάρχαιων···............. 186,861: —

&.) 20 όμολογίαι του εθνικού’ δανείου τών 6 εκατομ
μυρίων προσφερθεΐσαι ύπο τών έν μακαρίμ τή λήξει Τσά- 
τσου εκ Δακίας 1, Ίω. Κουμανούδη 17 καί Γ. Συμβου- 
λίδου 2, άντί .....................................................................  » 2,000:—

γ .) Έπαρχε! εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν πολυετής έν
τοκος κατάθεσις, μ ή πω ληξάσης τής προθεσμίας αύτήςέκ »

ο\) 12 μετοχαί τής ’Εθνικής Τραπέζης αξίας.............. .

Μεταφορά »

10,061.—
39,600:—

238,522:—
3*

A
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Ευχόμενοι λοιπόν νά ίδωμεν μετ’ οΰ πολύ σύν τοίς άλ-

Έκ μεταφοράς δρ. 238,522:- 
ε'.) Εις ακίνητα" γήπεόον Λ. Ψωμά δρ. 11,000: — 

και εκ της οικίας έν Κηφισία » 2,500:—

ς·'.) Επειδή δε, καθόσον έκ των αλλεπαλλήλων κληρώ
σεων ήλαττουτο το πάγιον κεφάλαιοντών 650 ομολογιών, 
το Συμβούλιον ώφειλε νά αντικαθιστά αΰτο δι’όμοίων ή 
άλλων χρεωγράφων, δπερ καί έπραξε πάντοτε, εις την 
αυτήν ανάγκην εύρέΟη καί άαα τή λήξει του έτους 1878, 
οτε, μετά τήν πώλησιν ομολογιών 64 προς πληρωμήν των 
αρχαίων τής Μήλου, άντί των 650 όμ,ολογιών, υπολεί
πονται 526 των 9 °/0 

καί 89 των 8 °/0 
615

διά τάς μέχρι των 650 ελλειπούσας...................δρ.' 35
καί διά κληρωΟησομένας το 1879 κατ’ αναλογίαν
των προηγουμένων ετών........................................ “ 30

~65

φερουσών δραχ. 18,200:—, τδ Συμβούλιον, προκειμένης 
τής εκδόσεως του νέου δανείου των 60 έκατομ., έ'κρινεν 
εύλογον ώφελούμενον τής περιστάσεως νά άγοράση έξ 
αΰτοΰ 100 ομολογίας, μελλούσας νά άναπληρώσι καί τάς 
έντοίς έπομένοις τρισίν έ'τεσιν κληρωΟησομένας διά κατα
βολής περίπου..................................................................... »

'Ώστε, κατά του Συμβουλίου 'τήν πεποίθησιν, -ςρσου- 
τον ποσδν περίπου ................................................ ............

13,500:-

45,000:—

297,022:-

εκ τής εταιρικής περιουσίας φυλάσσεται κατ’ άνάγκην άθικτον, έκτος 
των ετησίων δαπανών" καί τούτο διότι, των μέν εσόδων ύπολογιζομ.ένυ^

Έκ συνδρομών έν γένει......................... ......................
Έκ τόκων .............................................. ......................
Έκ μερισμάτων μετοχών............... · .........................
Έκ κληρουμένων ομολογιών........................................
Έξ εισιτηρίων Μουσείου ............................................
Καί εκ του λαχείου ....................................................

Έν όλο.

δρ. 12,800 —
» 18,100 —
» 5,100 —
» 8,400 —
» 1,200 —
» 50,000 —
» 95,600 —
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λοις αποτελειωμένου καί τό Εθνικόν Μουσεΐον καί «ταγ
μένα έν αύτώ εύπρεπώς καί προσηκόντως τά διά δαπάνης 
μέν και μόχθου πολλοΰ περισωθέντα πολύτιμα της άρχαιό- 
τητος λείψανα, κατακείμενα δέ τώρα έν υπαίθριο ή έγκα- 
θειργμένα έν ύπογείοις, έπικαλούμεθα της Συνελεύσεως τάς 
ευχαριστίας υπέρ ολοκλήρου τοΰ Συμβουλίου του μετά το- 
σούτου ζήλου έργασθέντος υπέρ του σκοπού τής Εταιρίας 
ημών.

Έν Άθήναις, τή 2 Φεβρουάριου 1879. *

Ή εξελεγκτική επιτροπή 
Ε. ΡΗΓΑΔΙΙΣ 
Γ. ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 
Θ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ.

Των δέ εξόδων ωσαύτως
Γραφεΐον ............................................
ΜουσεΤον ............................................
Αρχαίων έπισκευαί,άγοραί,άνασκαφαί
Έπαρχιακαί αρχαιότητες ...............
Διάφορα ............................................
Λαχεΐον..........................................
Πλεονάζουσι καί δι’ άνάπτυξιν εργα

σιών πλειοτέρων ····.···...........

Έκ μεταφοράς δρ. 95;600

3,600 —
7,300 —

32,000 —

5,500 —
600 —

25,000 —
74,000 —
21,600 —

δρ. 95,600:—

Καθόσον δ’ άφορχ την περί άνεγέρσεως τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου συνδρο
μήν της Εταιρίας πρδς την Κυβερνησιν, τ'ο Συμβούλιον, αντί της μή γε- 
νομένης δέκτης υπό της Βιομηχανικής Τραπέζης παρακαταθήκης των 
χρεωγράφων καί λοιπών άξιων, κατά τήν πρότασιν τής ελεγκτικής επι
τροπής, παρεδέχθη τήν ένεχυρίασιν πάντων τούτων, κατά τήν άξίωσιν 
τής ρηθείσης Τραπέζης, επί χορηγήσει πιστώσεως, δι’ ανοικτού λογα
ριασμού, μέχρις 90,000 δραχμών, καί επί έτησίω τόκω 8 τοΤς °/0, δε'ον 
δέ νά εύχώμεθα ώστε καί νά άποδίδωνται εγκαίρως ύπΐ> τής Κυβερνή- 
σεως τά καταβαλλόμενα.

*
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Περί των έν τή ανωτέρω εκθέσει προτάσεων έγένετο συζή
τησές τις. ΠαρεδέχΟη δέ ή Συνέλευσις νά συστηθή ή πρώτη 
(ή περί καταθέσεως των χρεωγράφων εις την Βιομηχανικήν 
Τράπεζαν επί άλληλοχρέω άνοικτω λογαριασμω) εις τό 
μέλλον Συμβούλιον, ετι δέ νά μελετήση τδ αύτδ Συμβούλιον 
καί την δευτέραν πρότασιν (την περί γραφείου), άν είναι δυ~ 
νατή καί ωφέλιμος ή πραγματοποίησές της.

Εφεξής προέβη ή Συνέλευσις διά δύο ψηφηφοριών, ως κε
λεύει ο οργανισμός, εις την εκλογήν του διά τδ έπιδν έτος 
Συμβουλίου καί έξελέχθησαν οί εξής·

Πρόεδρος Φίλιππος Ίωάννοο διά ψή<ρ. 32

’Αντιπρόεδρος ϊΓ.νρίΐΐ. Φιντιχλής » » 30

Ταμίας Μαν. Έμ. Γιαννόπουλος » 27

Γραμματεϋς 2Ετ£φ. Ά9. Ιέουμανούδης » 31

Μέλη δέ τοϋ Συμβουλίου Λ-ύσ. Καφταντ'ζόγλους » 
Εύϋ. Καστόρχν,ς »
S3. Ευστρατιάδης » 
Λι;μ. Μ,οχίδης »

22τεφ. Μ. Αραγούμης » 
Γερ. Μαυρογιάννης a 
2Ε. ΙΞωτηρόπουλος »

»

»
»

27

25

23

22
20
17

Μετά την ύπδ του Προέδρου άνακήρυξιν τοΰ άποτελέ- 
σματος τής ψηφηφορίας, εις των εταίρων προέτεινε καί ή 
Συνέλευσις παρεδέχθη νά συστηθή εις τό Συμβούλιον, ινα 
φροντίση είδικώτερον καί περί συντηρήσεως των έργων τής 
παλαιας εκκλησιαστικής τέχνης διά προσφορών μέσων, 
Μεθ’ δ ή Συνέλευσις διελύθη περί μεσημβρίαν.
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ΪΪΟΛΟΓΙΪΜΟΪ

Εσρόων και Εςοοων της 'Αρχαιολογικής Εταιρίας σιά το έτος Ί8>8

ESOIA.

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ
ΣΥΝΑΓΟΜΑΙ

s
2

ΤΟΚΟΙ
ύ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΔΗ Μ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Τής 31 Δεκεμβρ. 1877. · .............................................
Τακτικαί ετήσια ι.................... ................................................
’Έκτακτοι.............................. ................................................
Ειδική υπουργείου ’Εκκλησιαστικών κλπ -....................
Εντόκων καταθέσεων ...........................................................
'Ομολογιών Έθν, δανείου 6°/.......................................

2 f 3 » 8 και 9 % Α' καί Β' εξαμηνίας
Δεδουλευμένοι πωληθεισών ομολογιών

Μέρισμα 22 μετοχών δύο έξαμηυιώνΓ?10< 12 με”Χδν ΈταιΡίαί *«<
* * J /I I* /"Ilf »ΓΛΙΙ 1α/.\·* Λ.

ΜΟΥΣΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ
ΑΚΙΝΗΤΑ
λαχειον.

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΔΑΝ ΓΙΟΝ

10 ομ. του 'Ρώμα
Έξαργΰρωσις 32 κληρωθεισών ομολογιών......................

» πωληθεισών 34X 2961
» » 30χ^86)....................

Υπερτιμησις κληρωθεισών καί παραρτημάτων · *
Εισιτήρια εις Μυκηναΐον Μουσεϊον.............................
Άπόληψις προκαταβολών............................................

. Έκποίησις ακινήτων .................................................
Εξ όφειλομένων Α'. Περιόδου.......................................

Όμοίως Β'. ι ........
Εκ πωλήσεως κλήρων Τ', a ..................................

Έκ πωλήσεως φυλλαδίων Λογοδοσίας.........................
Εκ τής Έθν. Τραπέζης.....................................................

r

6503
1278
5000

652
120

17031
294

8960 

18644 

386

1497
1696

23317

60
80

90

75

62

11
78
03

18938

12782

18098

5085

27S90
1095

14784
5474

26510
13

20000
150773

03

40,

65

52

62
36
40
50

92

40

Ε S Ο Λ. Α.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ
2

2

ΜΟΥΣΕΙΑ

Πσοσωπικόν .··.................................. ....
Γραφ. ΰλη, χάρτης, τυπωτικά ταχυδρομικά κλπ. · 
Βιβλιοθήκη, άγορασθ. βιβλία..................................

Προσωπικόν. ·
Έξοδα διάφορα

Έπισκευαί και συγκολλήσεις Μυκηναίων αρχαίων κλπ 
Μουσεϊον Άσκληπ. αρχαίων έν Άκροπόλει - . .
Άγοραϊ ’Αρχαίων διά τά Μουσεία τής Εταιρίας
Έπισκευαί τείχους άχροπόλε-^ς........................

» αρχαίου Βουλευτηρίου...................

Άνασκαφαί περί την Άκρόπολιν.........................
» είς Μυκήνας ..................................

Προσωπικόν εφόρου καί φυλάκων των Μουσείων καί των άρχαίων Θ 
σπιώνΧαιρωνείας Τανάγρας Νεμέας, Μυκηνών καί‘Ηραίου * * 
ΙΙερισυναγωγή και μεταφορά αρχαίων είς Μουσεία Βοιωτίας · ·

ΑΝΑΚΤΗΣΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Τής έν Κηφισία οικίας 
11ΡΟΚΑΤΑΒΟΑΑΙ

ΑΡΧΑΙΑ

ΕΠΑΡΧ. ΑΡΧΑΙΟΤ.

Εις αγοράν γηπέδων έν Άθήναις καί Έλευσΐνι 
2 οικίας Φράγκου έν ΔΙλφοις · ·

Άνέγερσις Φνλακείου επί τάφων είς Κηφισίαν
’Αγορά άρχαίων τής Μήλου.............................
Δαπάναι άλλαι άποληπτέαι ......................... ·

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΛΑΧΕΙΟΝ 
Δ \NEIA 
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ

Τώ είσποάκτοοι ποσοστά εισπράξεως καί λοιπά
Πρ οσωπικο'ν .......................................................
Άποσοσις δανείου είς Έθν. Τράπεζαν · · · 
μ,εταφερόμενον είς τό 1879 .........................

2640
863

89

240
635

3034
758

2627

6120
140

14684
9645

2834
2617

25256
9000
1832

27500
608

60
75

20
35
50
70
75
25

88

40
50

90

30

3593

7295

6261

24329

35

75

88

5451 90 
7000 -

64197 20 
730 82 

2250 
20000 

9663
150773 40

50

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1877.

ΑΚΙΝΗΤΑ.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. 
ΙΔΙΑ.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΕΩΓΡ.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ

Γήπεδα εν Άθήναις.......................
’Αξία 12 μετοχών ............................
Κατάθεσις έντοκος ............................
556 όμσλογίαι Έθν. δανείου 9 0/() 
155 2 » 2 8 0/0
20 2 226 0|θ

Άποληφθησο'μεναι · · 
Την 31 δεκεμβρ. 1877

(ϊ)
• · · ·

ν

ΠΑΡΑΘΕΣΙΣ Ό ανωτέρω λ/pt δ ς του 1877 
Ό απέναντι του 1878 · ·

Έν Άθήναις την 6 ’Ιανουάριου 1879.

Αυξησις δρ.

■*—r*X '(/Ταμίας 

Π. ΕΛ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΑΟΣ.

(α)
(β)

155680
43400

2000

(«)
(ε)

14500 — 
36000 
10061

201080
22683
18938

303262

—

303262 23
319168 10

15905 87

20
03

23

ΑΚΙΝΗΤΑ.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

2

ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΕΩΓΡ.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛ.

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1878.

Γήπεδον έν Άθήναις καί οικία έν Κηφισία
’Αξία 12 μετοχών.......................................
Κατάθεσις έντοκος.......................................
526 όμολογ. δανείου 9 0/ο ·*····

89 2 2 8 0/ο των 4 έκατομ.
20 2 2 6 0/ο......................

(ϊ)
Τά καταβληθέντα είς αγοράς γηπέδων καί οικιών εν Αθήναις Έλευσΐνι 
καί Δελφοΐς καί τών αρχαίων τής Μήλου άποληφθησ. παρά τής Κυβερν. 
Είς τον είσπράκτορα διά πρόχειρα έξοδα...........................................

(δ)
Την 31 δεκεμβρ. μεταφερόμενον εις 1879 ......................................(ε)

Ή απέναντι αύξήσεως διάφορά έκ · · ·
ΙΙΗΙΆΖΕΙ (α) Ακίνητα λ/σμος τοΰ I 877

2 1878

δΡ,

’Ήτοι* άνάκτησις οικίας εν Κηφισία ..........
έκ τιμήματος οικίας και γηπέδου ........
έκ ζημίας οικίας, άνάκτησις....................δρ. 7000 —

πώλους . . . . β 4479:50

δρ. 5474:50
δρ. 7000 —

*)
(δ)

147280
24920

2000

72043
100

60

14500
13500

1000

όμοίως· άγορα γηπέδου 
πώλησις * · 1

δρ. 3500 
2 349ο

2520:50

13500
39000
10061

174200 —

72143
9663

319168

15905

δρ. 2525:50
8000

1000 —
(γ) Δημόσια χρεώγραφα λ/σμός 1877 .............................. . . . . . . L 201080

Όμ. 187 8..·..,..· s 174200

(ε) 'Υπόλοιπον

(δ) Προκαταβολα! 
Όμ.

» 1877
» 1878

» 1877
» 1878

2 18938 03 
» 9663:50

Όλιγώτερα δρ.

» 22683:20 
2 72143:60

(β) ’Εθνική Τραπεζα λ/σμός 1877 . . « δρ. 36000 — 
°μ’ 1878 .. . j 39600 —

49460:40 

3600 —

Ηλειότερα δρ.

60
50
ΪΟ

26880

9274

37154

53060

53

53

40
15905 87
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