
’Ey ΆΟη'ναις, εν τώ Πανε/πστηριίω, τη 13 Ία- 
νουαρίου 1880, ή/χέρα Κυριακή, ώρα Ί 0^ 
π. μ. συνελθόντων δεκαεννέα εταίρων νης 
Αρχαιολογικής Αθηνών Εταιρίας είς γενι
κήν επέτειον συνέλευαιν άνη^ελθη, οτι ο 
πρόεδρος της 'β,ταφίας Φίλιππος Ίωάννου 
ένεκα ασθένειας δεν δύναται να προσέλθτ), 
/χεθ ο ο αντιπρόεδρος Σπυρίδων Φιντικλής 
προσφων/,σας τους εταίρους κατά τά είθισμένα 
προσεκάλεσεν έπειτα τον γραμματέα Στέφα
νον Κουμανούδην νά άναγνωσγ την έκθεσιν 
των εν τώ ετεί πεπραγμένων ύπο του Συμ^ου" 

λιου. ΐίαρελθων δε ούτος άνέγνω τά έξης'

KOptot,

Πρώτον κατά τά είθισμένα λέγομεν περί των εταίρων, 
των παρεχόντων τά χρηματικά μέσα, δι’ ων τελούνται τά 
έργα τής Εταιρίας.

Κατά τό ήδη παρελθόν έτος ένεγράφησαν εις το μητρωον 
τής Εταιρίας προς τοΐς ύπάρχουσι νέοι εταίροι, τακτικοί 
μέν δεκατρείς, άντεπιστέλλων δέ εις. Έκ του δλου δέ άριθ- 
μοϋ των έταίρων άπέθαναν τό παρελθόν έτος, καθ’ δσον έμά- 
Θομεν, Ιξ. Ώς ενα τούτων έπενθήσαμεν προ μικρού τον Λου- 
κάν ’Ράλλην, τον γεραρόν συνοικιστήν και ευεργέτην του 
δήμου Πειραιέων, δστις φύσει φιλόκαλος ών έθηκε καί τάς
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πρωίας άρχάς δημοτικοϋ Μουσείου αρχαιοτήτων έν Πει- 
ραιεΐ καί εις την ήμετέραν Εταιρίαν χρήσιμος έγένετο πολ- 
λαχώς, δι' δ καί έτιμήθη παρ’ ημών έπαξίως, όνομασθείς 
ήδη προ δεκαετίας έπιτίμιος σύμβουλος. Νϋν δέ εύλογοΰν- 
τες την μνήμην του εύχόμεθα τοιούτους άνδρας να γέννα 
πάντοτε ή Ελλάς.

Συνδρομήν έντδς τοϋ έτους κατέβαλον έν δλω εταί
ροι 106, καί δή 87 έκ των έν Άθήναις κατοικούντων, 9 έκ 
των έν ταΐς έπαρχίαις τοϋ βασιλείου, 10 έκ των εν τώ 
έξωτερικώ.

Εις τούς αριθμούς τούτους δένπεριέχονταιτάσυνδραμόντα 
σωματεία ήτοι κοινά, οντα έν συνόλω 30, περί ων κατόπιν.

Έν τούτοις, εί καί ολίγοι έκ πολλών των έγγεγραμμέ- 
νων έν τω μητρώω συνέδραμον, τα έ'σοδα τοϋ έτους άνέβη- 
σαν είς μυριάδας τινάς δραχμών, όχι μέν Ινεκα προσφορών 
έκτάκτως γενομένων, διότι ούδεμία τοιαύτη τό έτος τοϋτο 
έγένετο, άλλ’ ένεκα μειζόνων τινών τής συνήθους τακτι
κών συνδρομών, άς παρέσχον κοινά τινα ή εταίροι, προς 
δέ τούτοις κυρίως ένεκα τών έκ των κεφαλαίων τής Εται
ρίας προσιόντων τόκων καί τών έκ τοϋ άρχαιολογικοΰ λα
χείου καί άλλων εισπράξεων, ώς Θέλετε άκούσει μετ’ ολί
γον παρά τοϋ ταμίου. — Τά ονόματα τών συνδραμόντων 
καί τό ποσόν τής συνδρομής έκάστου θέλουν κατά τό σύ- 
νηθες δημοσιευθή έν τέλει τής έκθέσεως ταύτης. ’Ενταύθα 
δ’ έξαιρετικώς άναφέρομεν τον έν Πετρουπόλει Ίω. Κοντο- 
γιαννάκην, δόντα την προ έτών τακτικήν συνδρομήν του, 
δρ. 560, καί τούς ένταϋΟα Όδυσσέα καί Μενέλαον Νεγρε- 
πόντε δόντας δρ. 200 καί τον έν Όξωνίω Archibald Η. 
Sayce, δστις έδωκε δρ. 14-7:50.

Έκ δέ τών συνδραμόντων κοινών ήτοι σωματείων πρω
τεύει τό ήμέτερον Πανεπιστήμιον, δπερ ώς συνήθως προσή- 
νεγκε δρ. 1000, μετ’ αύτό δ’ έρχονται δήμοι τινες, ό δήμος
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’Αθηναίων δρ. 300, ο Έρμουπόλεως δρ. 200, ο Θηβαίων 
διετή συνδρομήν δρ. 400, ο Καλαμών δρ. 150, ο Πλατα- 
μώδους δρ. 100, ο Πειραιώς δρ. 100, ό Λεβαδείας δρ.100, 
ο Μεγάρων δρ. 100. Δήμοι άλλοι έτι έδωκαν συνδρομήν 
τέσσαρες, ώστε έν δλω, μετά των ^ηθέντων οκτώ, γίνονται 
δώδεκα. At συνδρομαΐ εκάστου των τεσσάρων δήμων και 
αί των 17 ιερών μονών, δσαι εφέτος μας ένθυμήθησαν, εί
ναι άνώτεραι μέν τής κατωτάτης δεκαπενταδράχμου, δεν 
φθάνουσι δέ τάς 100.

Ουδόλως δ’ εφέτος έκφέρομεν, ώς άλλοτε, παρατηρήσεις 
γενικωτέρας περί τών μή θελόντων νά συντρέχωσι τή Έται- 
ρίφ δήμων καί μονών, διότι δεν ώφελοΰσι λόγοι ένταϋθα λε
γάμενοι, άφοΰ καί προτρεπτικαι εγκύκλιοι του ύπουργείου 
παιδείας καί έγγραφα νομαρχών, άπερ έκάστοτε προκαλοϋ- 
μεν, μένουσιν άπρακτα. ΈπαινοΟμεν μόνον τον επίσκοπον 
Θηβών Δοσίθεον, δστις μόνος έκ πάντων τών αρχιερέων 
τοϋ κράτους συνδρομήν έξ έαυτοϋ εδωκε καί πάσας τάς μο- 
νάς τής επισκοπής του παρέσχε συνδρομητρίας τή Έταιρίφ.

'Ωσαύτως οόδένα λόγον νΰν ποιοΰμεν, ώς ούδέ πέρυσι, 
περί επιτρόπων τής Εταιρίας έν ταΐς έπαρχίαις καί τώ 
έξωτερικώ, διότι ούδέν σημεΐον ζωής έδειξαν.

Ή κατάστασις αύτη τών πραγμάτων καί Ιδίως ή οχι ευ
άρεστος καθυστέρησις τών τακτικών συνδρομών παρεκίνησε 
τό Συμβούλιον νά σκεφθή περί θεραπείας, καί πρό τίνος 
χρόνου παρεδέχθη εν μέτρον περί διαπομπής έντυπων ύπο- 
μνηστηρίων γραμμάτων γινόμενης κατ’ έτος εις ενα έκα
στον τών καθυστερούντων έταίρων, δπου δεν εχομεν επι
τρόπους, όπου δέ εχομεν, συλλήβδην εις τούς έπιτρόπους, 
δπερ μέτρον, δταν προσεχώς τεθή εις ενέργειαν παρά τοΰ 
μέλλοντος συμβουλίου, θά δείξη άν έχη τίνά πρακτικήν χρη
σιμότητα. Πρό τής πείρας δεν είναι εύλογον νά παραδοθώ- 
μεν από τοΰδε εις ελπίδας μεγάλας.
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Έργα τής Εταιρίας αρχαιολογικά τοϋ έτους τούτου, περί 
ών νά άφηγήθώμεν, εχομεν τά έξης· Πρώτον άνασκαφάς 
έν Άθήναις. Έ πρώτη τούτων, ή προς νότον τής σκηνής 
του Διονυσιακού Θεάτρου, ήτις διήρκεσε δύο μόνον μήνας 
άπό των αρχών 'Ιανουάριου μέχρι 3 Μαρτίου, ήτο κυρίως 
είπειν μικρόν άπομεινάριον τοϋ μεγάλου έργου, δπερ από 
τριών ετών έκτελούμενον ύπό τό νότιον τείχος τής άκροπό- 
λεως άπέβη τόσον κάρπιμον τή αρχαιολογική επιστήμη. 
Άλλ’ ενταύθα ήδη πρότερον ειχον τελεσθή αί κυριώτεραι διά 
τής σκαπάνης εργασία'. καί μόνον αναζητήσεις τίνές εις μέ
ρη οχι ίκανώς έρευνηθέντα ύπελείποντο, αί όποΤαι καί έγέ- 
νοντο, χωρίς δμως νά δείξουσι άξιόν τι λόγου πόρισμα, πλήν> 
μιας σειράς κατωρύχων λίθων, άποτελούντων παχύν τινα 
τοίχον φερόμενον άπό άνατολών προς δυσμάς επί μέτρα 12 
δστις καί άπεικονίσθη ήοη έν τώ πίνακι τής τελευταίας του 
Συμβουλίου λογοδοσίας. Οι’ ό καί ούδέν περαιτέρω περί αύ- 
τοΰ λέγομεν. "Οσα δέ κινητά αρχαία ενταύθα εύρέθησαν, 
οντα όχι πολλής σημασίας, πλήν ενός ψηφίσματος καί ενός 
ειδωλίου, καταλέγομεν έν τώ έξ-Jjg πίνακι.

Εύρέθησαν άπό 2 'Ιανουάριου μέχρι 2 Μαρτίου 1879.

Λίθινα.

Α\ Γλυπτά.
περιφερών αγαλμάτων τεμάχια.................................... 16
αναγλύφων τεμάχια έξ ών έν έπιτύμβιον................. 2
αρχιτεκτονικά μέλη....................................................... 22
σκεύη διάφορα καί προσωπίδων τεμάχια ................. 4 44

Έπογραφαε.
ψήφισμα .......................................................................... 1
άδιάγνωστος είσετι επιγραφή ................  1 2

Οήλονα.
αγγεία, έξ ών έν μ.ε γραφάς......................................... 3
λύχνοι...........................................   2

ν
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είδώλιον £ν αρχαϊκόν, οία τά έν Μυκηναις, ως τής
’Ιοΰς ή ''Ηρας εκλαμβανόμενα ............................... 1

ορθοκέραμοι καί άρτοειδή σωμ-άτια διάτρνιτα............ . 3 11
Χαλχα.

διάφορα σκεόν) ........................................................  3 3
’Οστέινα.

γραφίς................................................................................ 1 1

Το δλον κομμάτια............  61

Καί ήθελε μέν τό Συμβού?.ιον νά συνέχιση ταύτην ύπό 
την άκρόπολιν άνασκαφήν, περιάγον τούς σκαφείς διά τοΰ 
δοτικού η τοΰ ανατολικού μέρους καί εις την βόρειον κλι
τόν της πέτρας, άλλ’ έπετράπη τοΰ έργου τό γε νΰν εύρόν 
μεγάλας δυσκολίας διά την άποκόμισιν των χωμάτων εις 
πολύ μακρυνούς τόπους· έπειτα έκρινεν, δτι άρμοδιώτερον 
τοΰτο δύναται νά τελεσθή όταν πρώτον εντελώς καθαρισΘή 
καί το εντός της άκροπόλεως έδαφος.

Ή δε δευτέρα των άνασκαφών, ή πλειότερον διαρκέσασα, 
ηρξατο τη 12 Μαρτίου προς άνατολάς της παρά τό εκκλη- 
σίδιον της άν· Τριάδος αρχαίας νεκροπόλεως και παρά την 
παλαιάν Πειραϊκήν οδόν, καταντικρύ τοΰ πύργου τοΰ σιδη
ροδρόμου, επί αγρών ιδιωτικών προηγορασμένων παρά της 
κυβερνήσεως. Έπεχειρήθη ή άνασκαφή αυτή όλίγας ημέρας 
μετά την έγκατάλειψιν της προτέρας διά δύο μάλιστα λό
γους· ά. διότι έγίνετο όλιγοδαπανωτέρα ή έντεΰθεν άπο- 
κόμισις των χωμάτων, ύπαρχούσης εύκολίας νά δέχηται 
αύτά ό πλησίον σιδηρόδρομος, έχων αυτών χρείαν, καί β'. 
διότι ήθελε τό Συμβουλιον άμα τή άνασκαφή νά άσχοληθή 
καί εις τακτοποίησίν τινα, ιδίως περίφραξιν τοΰ ήδη προ 
έτών άνεσκαμμένου χώρου τής νεκροπόλεως, πρός δέ καί νά 
παρεκτείνη τό εκεί ξύλινον παράπηγμα, τό προς άπόθεσιν 
αρχαίων χρησιμεΰον, ά έργα καί εν μέρει έξετέλεσε νΰν. 
?Ητο δέ καί τις ελπίς, δτι εκτείνεται έτι καί εις τοΰτο τό
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μέρος επί ποσόν ή νεκρόπολις καί πιθανόν να εύρίσκετο καί 
άλλο κάνέν δημόσιον μνήμα, οια τά των πρέσβεων Κέρκυ
ρας καί τοϋ προξένου Σηλυβρίας. Άλλ’ άφοΰ ήρξαντο αί 
σκαφαί, έπροχώρουν επί τινα χρόνον επιεικώς άκαρποι· τό 
έπισωρευθέν άπ’αίώνων χώμα ήτο πολύ, περί τά δέκα ενια
χού μέτρα ύψούμενον, δπερ εδει ν’άποκομισθή, Ιως ου φανή 
ή άρχαία επιφάνεια της γης ή τό φυσικόν έδαφος. ~Ητο δε 
πανταχοϋ σχεδόν τό άνασκαπτόμενον χώμα άμμώδες καί 
πλήρες τεμαχίων κοινών της κεραμευτικής προϊόντων, έμ- 
φαινόντων ώς τό πολύ την τών 'Ρωμαϊκών χρόνων χειρω
νακτικήν τέχνην, τάφοι δέ ολίγιστοι έφάνησαν καί μάλλον 
προς τό νοτιοδυτικόν μέρος τής όλης άνασκαφικής περιφέ
ρειας, τό καί φυσικώς ύψηλότερον, δηλ. τό πλησιέστερον τή 
παλαια Πειραική όδώ. Άλλα καί εκεί ούδέν ορθιον μνήμα 
εύρέΘη. Τά δέ έν τοΐς τάφοις εύρεΘέντα κτερίσματα ήσαν 
πολύ εύτελή. Κατά τό δυτικοβόρειον όμως μέρος ένθα έγέ- 
νετο ή σκάφη διά τά Θεμέλια τοϋ παρά την νέαν καί πλα
τείαν οδόν Πειραιώς τοίχου, δι’ου περιεβάλομεν την νεκρό- 
πολιν, ώς νΰν έράται, έκεϊ καί τάφοι πλειότεροι καί πα- 
λαιοτέρων χρόνων έφάνησαν, έχονχες άξιολογώτερα δπω- 
σοϋν κτερίσματα καί δη προ πάντων λήκύθους πηλίνας μέ 
γραφάς, έπίχρυσά τινα σκευάρια πήλινα, κάπου καί φύλλα 
χρυσά. “Ησαν δέ οι τάφοι ουτοι ή εκ τών λεγομένων κεκαυ- 
μένων ή κεραμοσκεπεΐς, οι δέ εντός νεκροί, έφ’δσον έσώ- 
ζοντο, έστραμμένοι προς πάντα άδιαφόρως τά σημεία τοϋ 
δρίζοντος. Σποράδην δ’έν τοϊς χώμασιν εύρίσκοντο κατά 
τοϋτο μάλιστα τό μέρος καί διάφορα άρχαία τεμάχια άξια 
προσοχής, οιον γεΐσά τινα καί ύδρο^ρόαι κεράμεαι μετά 
ποικιλόχρου κόσμου άνθεμίων καί μαιάνδρων, καί εί τι τοι- 
οΰτο.

Ούτως έχώρουν τά τής σκαφής, δτε περί τά τέλη Μα’ίου 
ήρχισε φαινόμενον μεσημβρινοανατολικώς τών προειρημένων
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δυο δημοσίων μνημάτων καί έν άποστάσει 90 περίπου βη
μάτων απ’ αύτών, τό ύψηλότατον μέρος τοϋ εξωτέρου αρ
χαίου τείχους της πόλεως, εμελλον δέ μεθ’ ημέρας καί μή
νας νά φανώσιν άριδηλότεραι αί γραμμαί αύτοΰ τε καί αί 
έτι ύψηλότεραι του άλλου τοϋ εσωτέρου καί παραλλήλου, 
καί οΰτω νά άναγνωρισθή, δτι ήσαν ταϋτα συνέχεια των τει
χών των πρό τινων ετών φανέντων βορειότερον παρά το κυ
ρίως Δίπυλον καί μάλιστα πολύ κάλλιον διασωζομένη. Ή 
άνακάλυψις αυτή άντήμειψε δαψιλώς την Εταιρίαν διά τάς 
γίνομένας δπ’ αύτής δαπάνα; ενταύθα, περί τά; 1 9 χιλ. δρ. 
έντδς 5 </2 μηνών.

Βραχεΐαν ποιοΰμεν τοϋ διπλοΰ τούτου τείχους την περι
γραφήν, είς τά σημειωδέστερα περί ορίζοντες τον λόγον, δι
ότι καί οί πλείονες υμών τό είδετε, καί έν περιοδικοΤς ήδη 
καί βιβλίοις τινά περί αύτοΰ έγράφησαν, καί σχέδιον νϋν 
παρασκευάζεται παρά τής Εταιρία;, δπερ έν καιρω μετά τής 
έκθέσεως ταύτης δημοσιευόμενον, θέλει διασαφήσει τά μέ- 
νοντα σκοτεινότερα έν τη διά λόγων περιγραφή. (*)

Πρώτον είς τον προσιόντα έκ τοϋ έκκλησιδίου τη; άγιας 
Τριάδος φαίνεται τό εξώτερον τείχος εις μήκος ικανόν από 
βο^ά πρός νότον χωροΰν καί έπειτα κατά γωνίαν σχεδόν 
ορθήν στρέφον πρός δυσμάς επί τινα μέτρα, μεθ’ ο έκλείπει, 
άδήλου μενούσης τής περαιτέρω δίευθυνσεώς του. Είναι δέ

(*) Το σχέδιον τούτο εκοιδόμενον νυν έν τέλει του παρόντος φυλλαδίου, 
περιλαμβάνει πλειότερα άνασκαιρέντα μέρη παρ’ δσα άνω έν τω κειμενω 
περιγράφονται, διότι άπεικονίσθησαν έν αύτώ καί τά φανέντα μέχρι της 
17 ’Απριλίου 1880, ίίτε διεκόπησαν αΐ έργασίαι. Ή δέ διά λόγου αύτών 
περιγραφή αναβάλλεται είς ά'λλοτε. Έν τούτοις λέγομεν, οτι τό περιερ- 
γότατον αυτών είναι το έσωθεν του έσωτέρου τείχους άποκαλυφθέν πρόσ- 
κτισμα χαμηλότερου μετά βαθμιδών είς αυτό άναγουσών κατά το νότιον 
άκροντου, ετι δέ αί αυτόθι νοτιώτερον λελαυξευμέναι έπί του βράχου βαθ
μίδες, αι αντιστοιχοΰσαι προς τάς όμοιας τάς έ’ςυιθεν του αυτου τείχους.
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άμφότεραι αυται αι γραμμαί, ή τε επιμηκεστέρα καί ή βρα
χύτερα ομοίως έκτισμέναι διά πλίνθων τετραγώνων λίθου 
τροχμαλοπαγοϋς κατά τον ίσόδομον τρόπον· τοϋ υψηλότα
του δέ μέρους, του προς τη γωνία, άριθμοΰνται δόμοι δεκα- 
έξ. Οΐ άνω τατω οε τεσσαρες δόμοι διακρίνονται των λοιπών 
και όργανικώς, ως στηθαϊον, βαίνοντες επί ενός δόμου έξέ- 
χοντος μικρόν ως ζώνη. Εις δέ τών ταύτης της ζώνης λίθων, 
ηύλακωμένος ών προς άπόρρυσιν τών όμβριων ύδάτων προ- 
έχει πλειότερον, δπως τοιοϋτοι ηύλακωμένοι λίθοι καί έν 
τώ προ ετών τινών γνωσθέντι βορειότερον τείχει της αύτης 
γραμμής έφάνησαν διατεθειμένοι εις σύμμετρα διαστήματα, 
άλλ’ εκεί έλειπε τό ύπεράνωθεν έτι στηθαΐον μέρος, εδώ δέ 
τοϋτο σωζόμενον εις ύψος ενός περίπου μέτρου φαίνεται ότι 
είναι άρτιον διότι έπικάθηται εκεί, πιθανώτατα έν τή αρχική 
του θέσει, επιμήκης λίθος πώρινος, εις οξύ λήγων τά άνω 
κάτω δέ επίπεδος, έπικαλυπτων τό τείχος, σχήμα έχων ό- 
μοίον τοϋ νΰν έπί περιτοιχισμάτων αύλών κατασκευαζομέ- 
νου έπισάγματος, έξ ου δήλον γίνεται, ότι άπαν τό τείχος 
τοϋτο ειχεν άνω επικαλύμματα, καθώς καί τώ όντι διεσώ- 
θησαν καί άλλα επτά οκτώ τοιαΰτα σποράδην κείμενα εν 
πάση τή γραμμή τών τειχών μέχρι τοϋ Διπύλου, παρατη- 
ρηθέντα προ ετών υπό πολλών, άλλ’οΰδέν εκείνων, ώς τοϋτο 
έπί τής αρχική; εύρέθη θέσεως.

Είναι δέ περίεργον νά ίδη τις, πώς τό μεσαίτατον μέρος 
τής εΐρημένης έπιμυκεστέρας τοϋ τείχους γραμμ,ής φαίνε
ται καταπεπτωκός προς τά έ'ξω εις την ποτέ προς δυσμάς 
ουσαν τάφρον, διότι σώζονται χαμαί οί λίθοι έν ή καί πρό- (*)

(*) Σημειωτέον, οτι έ’ν ή δύο τούτων τών σποράδην κατακειμένων επι
καλυμμάτων είναι γωνιακά, με δύο δηλ. διευθύνσεις, καθώς άπήτει ή 
στρέιρουσα τοϋ τείχους γραμμή, ετι δέ, οτι πάντα δέν είναι τών αυτών 
οιαττάσεων.
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τερον ευρίσκοντο σειρά καί τάξει τη κατά δόμους, ώσανε'ι 
κατέπεσαν ύπό πολιορκητικών μηχανών έκσεισθέντες. Τά
φρον δέ ενταύθα παραδεχόμεθα καθ’ δλον τό μήκος της 
γραμμής ταύτης, ώς μη δυνάμενοι άλλως νά έξηγήσωμεν 
ενα δχι τόσον καλώς έκτισμένον τοίχον, όστις υπάρχει, 
άφιστάμενος προς δυσμάς, σχεδόν παραλλήλως τη τοϋ τεί
χους γραμμή. ’Αμέσως από τούτου τοΰ τοίχου, τοϋ καθ' 
ήμας ορίζοντος την τάφρον προς δυσμάς, τό παλαιόν έδα
φος καθαρισθέν από των ξένων χοψάτων έφάνη εχον εις 
τινα μέρη στρώσεις ψηφιδωτός κοινότατης εργασίας και 
λείψανα ιδιωτικών ώς φαίνεται οικημάτων, έξ ών εν εχει 
χώρον τινα τετράγωνον δωματίου μέ ψηφιδωτόν έδαφος 
κατά τι τεχνικώτερον· παριστάνοντας έν αύτώ διά ψήφων 
πολύχρωμων ίχθϋς διάφοροι καί μαλάκια ώς 13 τον άριθ- 
μόν. "Γπάρχουσι δ'ένταΰθα καί φρέατα πλείονα τοϋ ενός, 
εχοντα ύδωρ καλόν καί υδραγωγεία ούκ ολίγα προς δια
φόρους διαφόρους διευθύνσεις καί κρήνη τις έρειπιωμένη (*) 
καί προς αυτή δεξαμενή επιμήκης μετά περιέργου κατα
σκευής τοΰ προσερειδομένου τη φυσική πέτρφ τοίχου της. 
Οί δέ τοίχοι, οί περιφράττοντες ένταΰθα άτελώς δλον τού
τον τόν χώρον τον δυτικώς των τειχών, καίπερ οντες εκτι- 
σμένοι εν μέρει διά ύλικοΰ ειλημμένου έξ άρχαιοτέρων οι
κοδομών, υποδεικνύουσιν δμως διά τοΰ τρόπου τής οίκο- 
δομίας των χρόνους παλαιοτέρους των Βυζαντινών, αν δεν 
άπατώμεθα, καί θά είναι σύγχρονοι τών ιδιωτικών εκείνων 
οικιών, άς εΰρομεν προ ετών τινών ενδοτέρω τοΰ τείχους 
ολίγω βορειότερον τοΰ Διπύλου.

Καί τοιαΰτα μέν περίπου τά τοΰ εξοηερικοΰ τείχους καί 
τοΰ προ αύτοΰ επιπέδου εδάφους τοΰ προς δυσμάς, τό δέ

(*) Οί λίθοι τής κρήνης ταύτης φαίνονται είργασμένοι δχι άρχικώς επί 
τή κατασκευή αυτής, αλλ’ ειλημμένοι ες αρχαιότερων οικοδομών.
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έσώτερον τείχος όλιγωτέρων λόγων δεΐται, Stott είναι ά- 
πλούστερον* καταφαίνεται δε αυτό μάλλον του άλλου εις 
τον έκ δυσμών προσιόντα, άτε και έπί ύψηλοτέρου εδάφους 
του παλαιού ον ωκοδομημένον καί σωζόμενον εις ικανόν 
ύψος. Έν δέ μόνον μικρόν αύτοΰ μέρος, τό νοτιώτατον, έ- 
φαίνετο πρότερον υπέρ γης καί είκάζετο μόνον δτι θά είναι 
λείψανον των της πόλεως τειχών, νΰν δέ μετά την άνα- 
σκαφήν γινώσκεται άκριβώς ή μετ’αύτών αδιάκοπος συνέ
χεια του. Είναι δέ τοϋτο, πλήν τοΰ άνωτάτου μέρους, έκτι- 
σμένον εκ μεγάλων πολυγωνίων λίθων, σκληρών καί Ερυ
θρωπών, συνδεομένων ακριβέστατα καί διά τινων μικρών. 
Τό άνώτατον δέ μέρος έπεσκευάσθη ήδη έν παλαιοΐς χρο'- 
νοις έκ παντοίων μεγάλων λίθων και διακρίνονται σαφώς 
εκεί καί δύο τρία μεγάλα θεάτρου εδώλια έντετειχισμένα, 
περί ών εύλόγως εικάζεται, ότι ίσως έλήφθησαν έκ του 
ποτέ Άγριππείου έν Άθήναις θεάτρου, του οποίου ή θέσις 
αγνοείται μέν είσέτι, υποτίθεται δέ, δτι δεν θά ήτο πολύ 
μακράν, πιθανώς προς τά ύψηλότερα τής πόλεως. "Αδηλον 
δέ πόσον ύψοΰτο έξ αρχής τό τείχος τοϋτο, διότι αί άνω- 
τάτω σειραι των λίθων των έξ επισκευής δέν σώζονται. Εί
ναι δέ άξιον μνείας καί τοϋτο ετι, δτι κατά τό προς νότον 
τέλος αύτοΰ, ένθα προσερείδεται έπί τής άποτόμως ύψου- 
μένης αύτοφυοϋς πέτρας, υπάρχει σωζομένη έξωθεν ήγουν 
μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ ίσοδόμου τείχους λαξευτή έπί τής 
πέτρας κλίμαξ λοξή προς άνάβασιν ανθρώπων.

Έσωτέρω δέ προς την πόλιν μικρόν έχώρησεν ή ανα- 
σκαφή, εί καί εί'χομεν ετι τόπον άνασκάψιμον εκ τοΰ έσχά- 
τως άγορασθέντος γηπέδου* άλλα τό διακοπέν εργον βε
βαίως θέλει εξακολουθήσει τό μεθ’ήμας Συμβούλων, δτε θέ
λει είναι δυνατόν καί νά περιφραχθή καί τοϋτο τό μέρος 
τής άνασκαφικής περιφέρειας, όπως τά δυτικοβόρεια, ίνα
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καί άσφαλισθώσι πάντα τά εντός άρχαϊα καί διατηρήται εν 
αύτοΐς ή καθαριότης.

Τοιαύτη τις έγένετο ή δεύτερα άνασκαφή. "Αν δέ ή πρό 
μικρού εχφρασθεΐσα εικασία τοϋ δτι εχομεν έν τώ έξωτέρω 
τείχει σωζόμενον τό ύψηλότατον σημεΐον των ποτέ οχυ
ρωμάτων της πόλεως, δέν είναι όλως εσφαλμένη, ήθελεν εί
ναι πλέον καιρός νά έπιληφθη τις των άρχαιολόγων της 
έξετάσεως καί άντιπαραβολης των φανέντων τούτων χτι
σμάτων προς τό περιεχόμενον της γνωστής εκείνης περί 
των ’Αθηναϊκών τειχών επιγραφής (*), ΐνα φανη κατά πό
σον συμφωνοϋσιν ή οχι αί διαστάσεις καί ό τρόπος της οι- 
κοδομίας τώ.ν επί τοΰ λίθου περιγραφομένων προς τά νΟν 
σωζόμενα λείψανα* διότι ούδεμία βεβαίως ελπίς δπολείπε- 
ται εις άλλο κάνέν μέρος της πόλεως νά σώζωνται υπό 
γην υψηλότερα τείχη.

Εύρέθησαν από 12 Μαρτίου μέχρι 25 Αύγουστου 1879. 
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Μίαν δέ μικράν άποπειρατήριον άνασκαφήν, γενομένην 
μέν ενταύθα κατά τό δυτικόν με'ρος της πόλεως έν τη δια
σταυρώσει των οδών Εύριπίδου καί Μενάνδρου, άπολήξασαν 
δέ άτυχώς, δι’ αύτό τοϋτο ίσως ήδυνάμεθα νά τήν παραδρά- 
μωμεν έν τη έκθεσει ταύτη, άλλ’ όμως δεν βλάπτει νά τήν 
άναφέρωμεν βραχέως, διότι έχει τι τό περίεργον. Μίτο αυτή 
έξ εκείνων, οποίας κατά καιρούς αναγκάζονται και ού θέ- 
λοντες νά ποιώσιν οΐ αρχαιολόγοι έκ συγκαταβάσεως προς 
τήν εύφαντασίωτον πίς-ιν των πολλών καί ίνα άπαλλάττων- 
ται αύτών, συχνά έγκειμένων καί μεμφομένων, απαράλλα
κτα δπως οί επιστήμονες ιατροί ενίοτε συγχωροΰσι τήν δη
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μώδη θεραπευτικήν καί σχεδόν τήν διευθύνουσι, χάριν πα
ραμυθίας του ασθενούς καί των συγγενών του. Άνεκοινώθη 
δηλ. είς τρεις των του Συμβουλίου παρά τίνος κατοίκου Α
θηνών, ότι είς τό ρηθέν μέρος κρύπτεται μέγας έφιππος άν- 
δριάς, όφθεις προ τριακονταετίας περίπου καί έπικαλυφθεις 
ύστερον. Επειδή οί σύμβουλοι ειχον λόγους νά πιστεύσωσιν, 
δτι έκ προθέσεως δέν άπατα ο άνθρωπος, έγένετο ή σκαφή, 
καί άνδριάς μέν ούδείς έφάνη, μόνον δέ ψηφιδωτά δύο 
εδάφη μικρότατης έκτάσεως καί τέχνης κοινής καί ταϋτα 
είς δύο διάφορα βάθη, 1,20 γαλ. μ. καί 2,20. Ό κο'σμος 
αυτών τοϋ μέν ήτο άνθέμιον, του δέ γεωμετρικά σχήματα, 
ήγουν τοιοϋτος, οποίος συχνά έν Έλλάδι έν έρειπίοις οι
κιών άρχαίων ή των 'Ρωμαϊκών καί Βυζαντινών χρόνων 
άπαντα. Έπεκαλύφθη λοιπόν τό μέρος πάλιν, άφοΰ μόνον 
άπεσχεδιάσθησαν τά οφθέντα, ώς οχι άξια έξαγωγής, καί 
ούτως εληξεν ή άπόπείρα, δαπανηθεισών είς τήν επισκευήν 
καί τήν σκαφήν καί τήν έπιδιόρθωσιν τής οδοϋ δρ. 210- 
Άντί δέ τού ποσοΰ τούτου είσηγάγομεν είς τό Βαρβάκειον 
εν μικρόν μόνον εύρημα, χαλκοϋν δικαστικόν σύμβολον, έκ 
τών χωμάτων άναλεχθέν. Καλόν καί τοϋτο· άλλ’οχι τοϊον, 
οΐον νά ένθαρρύνη καί τούς μεθ’ήμας συμβούλους είς όμοιας 
απόπειρας. Όμως δέ ό ταϋτα γράψας φρονεί, δτι Έταιρίαι 
καί Συμβούλια άπαξ τουλάχιστον κατά δεκαετίαν θά περι- 
έρχωνται μοιραίως είς τήν άνάγκην τοϋ νά θύωσιν είς τον 
δαίμονα τής λαϊκής εύπιστίας.

Μία δέ άλλη άνασκαφική εργασία, (δέν λέγω άνασκαφή), 
ήτις όλιγώτερον ετι έστοίχισεν είς τήν Εταιρίαν, δρ. 67,20 
μόνον, είναι μάλλον άξια νά μνημονευθή ένταΰθα, δι’ήν 
παρέσχεν ήμΐν γνώσιν ύπάρξεως μιας έτι δημοσίας οικοδο
μής υπό τήν γήν τών Αθηνών, ει καί δυστυχώς πλέον τι 
τής άπλής γνώσεως δέν ώφελήθημεν.

Έκτιζε τις τών ένταϋθα κατοίκων, Ίω, Ιί. Μποανδς κα-
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λουμένος, οικίαν τον παρελθόντα Μά'ον παρά την οδόν την 
άπό τοΰ Τετρακιονίου της ’Αθήνας άρχηγέτιδος άγουσαν 
κατ’εύθεΤαν προ; την νοτιοανατολικήν γωνίαν τής Άττάλου 
στοάς· και δη παρά την άριστεράν διά τούς βαδίζοντας πρός 
δυσμάς πλευράν τής όδοϋ ταύτησ, ολίγον δυτικώτερον τοΰ 
εκεί στρατωνίσκου. Σκάπτων δέ διά Θεμέλια ενός παραλ
λήλου τή όδω τοίχου, (όχι τοΰ έξωτάτου), ευρεν εις μέτριον 
βάθος κρηπίδωμά τι ή μάλλον στυλοβάτην μαρμάρινον 
μετά τινων βάσεων κιόνων καί μιας βαθμίδος καί αύλακος, 
τό όποιον διήκον επί μέτρα τινά παραλλήλως τή νΰν όδω, 
ποιούν δέ κατά τό ανατολικόν τέρμα του γωνίαν ορθήν πρός 
νότον. Τό χτίσμα τοΰτο, εχον ταϋτα τα γνωρίσματα ά εί- 
πομεν, άνεγνωρίσθη παρά των ίδόντων ως λείψανον άρχαίας 
στοάς, ήτις βλέπουσα πρός βο^ραν χωρεϊ πρός δυσμάς, ά
δηλον πόσον. Ίσως δέ είναι των 'Ρωμαϊκών χρόνων, κα
θότι εύρέθησαν κείμενοι καί κορμοί καί πόδες άνδριάντων 
δύο φυσικού καί πλέον μεγέθους, τούς 'Ρωμαϊκούς πως χρό
νους έμφαίνοντες, ως καί μία επιγραφή ώσαύτως των αυ
τών χρόνων. ’Επειδή δέ τό Συμβούλιον τής Εταιρίας προ 
πολλοΰ ήξευρεν, ότι καί εν τοΐς Θεμελίοις τής παρά τήν δε
ξιάν πλευράν τής αυτής όδοΰ οικίας τοΰ Χρ. Ν. Φιλαδελ- 
ιρέως εύρέθη προ δεκαετηρίδων τινών στρώσις σημαντική 
μαρμάρινη, ήτις τότε επεκαλύφθη, ήξευρε δέ, ότι καί έν 
τοΐς ύπογείοις καί τή αύλή τής άπωτέρω πρός άνατολάς 
κειμένης οικίας τοΰ ίατροϋ Λύτσικα ωσαύτως όπάρχουσι καί 
νΰν ετι έν μέρει ορατοί κίονες στοάς, οίτινες καί πρός τον 
αντίκρυ τής οικίας ταύτης στρατώνα κατ’ ορθήν γωνίαν 
προχωροΰσιν υπό τήν οδόν καί εις τήν αυλήν εισέρχονται, 
ήθέλησε νά δοκιμάση, αν τούλάχιστον τοΰτο τό νΰν άνα- 
φανέν χτίσμα έν τή περιφερείς ταύτη δυνηθή νά διασώση 
τή άρχαιολογίς* δι’ ό άπετάθη πρός τό Ύπουργεΐον τής 
παιδείας· τό δέ Ύπουργεΐον έγραψεν εις τήν Εταιρίαν νά
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διαπραγματευθή τήν αγοράν τοΰ οικοπέδου τοΰ Μπουνα καί 
προκαταβάλη υπέρ του δημοσίου το τίμημα, δ νά άπολάβη 
κατόπιν. Δυστυχώς ή διορισθεΐσα παρά τοϋ Συμβουλίου έπι- 
τροπή προς διαπραγμάτευση* της άγορας δεν ήδυνήθη νά 
συνεννοηθή μετά τοϋ ιδιοκτήτου, Ινεκα των ύπερβολικών 
άξιώσεών του. Μετά ταΰτα έλειψε πάσα άλλη ενέργεια, καί 
ο Μπουνάς ωκοδόμησεν επί τοϋ αρχαίου μνημείου, άφαντον 
αυτό ποιήσας, ως και άλλοι προ αύτοΰ δμοια Ιποίησαν. Τό 
δέ Συμβούλιον τής 'Εταιρίας διετήρησε μόνον εν σχέδιον μι
κρόν τοϋ χτίσματος, διά τήν κατασκευήν τοΰ οποίου έδέησεν 
έν καιρώ των διαπραγματεύσεων καί χώματα ν’ άνασκάψη 
καί δι’ εργατών καί καρύων ταΰτα νά μετατόπιση καί άπο- 
κομίση, εις δ εργονέδαπανήθησαν αί ρηθεισαι 67δραχμαι.

Καί εύχόμεθα μέν άλλοτε τοιαΰτα νά μή συμβώσιν,άλλά 
δεν το έλπίζομεν, αν δεν άποφασίση ή Κυβέρνησις νά έφαρ- 
μόση αύστηρώς τόν κείμενον νόμον,δστις δια^ήδην άπαγο- 
ρεύει τήν έπικάλυψιν των αρχαίων κτισμάτων. ’Αλλέως 
μόνον εκατομμύρια έπί εκατομμυρίων άν σωρευθώσιν έν τώ 
ταμείω τής Εταιρίας ή τής Κυβερνήσεως θά δύνανται νά σώ- 
ζωσι τα άρχαΤα.

Ά γ ο ρ α ί ά ρ χ α ί ω ν έργων τέχνης καί επιγραφών 
πρός πλουτισμόν τοΰ Μουσείου τής Εταιρίας τοΰ έν τώ Βαρ- 
βακείω έγένοντο κατά τό έτος τοΰτο μέτριαι.Άντί δραχμών 
4918 ήγοράσθησαν αρχαία πολλά μέν, μικρά δέ ως έπί τό 
πλεΐστον καί δντα διαφόρου ύλης καί ποιότητος, περί τής 
αξίας των οποίων δεν είναι εύκαιρον νά είπωμεν τι ένταΰθα 
μερικώτερον, πλήν ότι ως άξιολογώτερα έξ αύτών δύνανται 
νά Θεωρηθώσι τέσσαρά τινα ή πέντε. Δύο μέν άγγεΐα πή
λινα, εχοντα γραφάς, ών τό έν αρχαϊκής τέχνης, παριστά- 
νον ήρωαέλαύνοντα τέθριππον καί δν ένεπίγραφον (*), τό δέ

(*) Έςεδόθη τούτο έν Millheil. ties dcutsch. Arch. Inst, τοΰ 1879, 
σελ. 37.

2

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:42 EEST - 18.237.180.167



— IS —

έκ των καλούμενων Παναθηναϊκών αμφορέων (των Άθήνη- 
θεν άθλων), τό πρώτον τοΰ είδους τούτου, όπερ όπωσοΰν 
σώον απέκτησαν α'ι δημόσιαι ημών συλλογαί. Τά δέ άλλα 
τρία άρχαΐα είναι· εν άνάγλυφον συμβολικής παραστάσεως 
καί ΰφους ιερατικού, ομοιάζον τη γλυφή τη επί τοΰ θρόνου 
τού ίερέως Διονύσου έλευθερέως τοΰ εν τώ ενταύθα θεάτρω ^*)· 
έπειτα εις επιτύμβιος κίων δλως ίδιόσχημος, των Ύωμ. χρό
νων, έκ τού Θριασίου πεδίου καί μία αύτόθεν περίεργος ε
πιγραφή (χρησμός 'Αρμοδίου καί Άριστογείτονος) των αυ
τών μέν 'Ρωμ. χρόνων, μιμουμένη δέ το σχήμα τών προ- 
ευκλειδείων γραμμάτων. (**) Έτι δέ λέγομεν, ότι όρους 
τοπογραφικούς δύο τρεις έκ Πειραιώς, πάνυ σεμνούς διά την 
παλαιότητα, αγοράσαντες έκ χειρός ’ιδιώτου όσον έχάρημεν, 
ότι έσώσαμεν αυτούς έκ πιθανής καταστροφής, τόσον έλυ- 
πήθημεν, ότι δεν έδυνήθημεν να προλάβωμεν την αυτών έκ 
τής θέσεως όπου ευρέθησαν άπόσπασιν, ΐνα τούς διατηρήσω- 
μεν εκεί διά παντός μάρτυρας καί αυτούς καί δείκτας τών 
άρχαίων τοποθεσιών τού δήμου, καθώς ευτυχώς σώζε
ται εις μόνος τοιοΰτος έν τη άρχαίφ αυτού θέσει, διαφυγών 
τήν πανωλεθρίαν τών βαρβάρων αιώνων, όέμπορίοκαί 
ο δ ο όρος. Άλλα βέβαια τήν πρόληψιν τής άποσπάσεως 
τοιούτων μνημείων άπό τών οικείων θέσεων δεν ήδύνατο να 
κατορθώση Ιξ ’Αθηνών ή ήμετέρα Εταιρία, στερουμένη 
τών προς τούτο μέσων μόνον δέ ή δημοτική αρχή τού Πει
ραιώς, άγρύπνως επισκοπούσα τάς χαράξεις νέων οδών καί 
τάς επί οικοδομή οικιών σκαφάς, δόναται καί οφείλει κατά 
τον νόμον τά τοιαϋτα νά προλαμβάνη, έχουσα ομως,έννοεϊ-

(*) Περιεγράφη τούτο εν Bui. do cor. hcl. IV, p. 477.
(**) Ό κίων περιεγράφη μόνον, ο δέ χρησμός καί άχετυπώΟχ) πανομοιά- 

σχημος καί ήρμηνεόθη εν Αθηναίου τόμ. Η, σελ, 148—151 υπό ΕύΟ. 
Καστόρχη.
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ται, καί συναρωγούς εύπαιδεύτους καί σεβομένους τήν άρ- 
χαιότητα μηχανικούς, όχι δέ άδιαφόρως προς αυτήν ή κα
ταφρονητικής έχοντας, οποίους έπρεπεν αί Έλληνικαί άρ- 
χαί μακράν πάσης δημοσίας θέσεως νά διώκωσιν.

ΈπανερχόμεΟα έκ τής άναγκαίας ταύτης παρεκβάσεως 
εις τήν σειράν τοΰ λόγου.

Ή είσοδος ε’ις τα δύο Μ ο υ σ ε ΐ α τής Εταιρίας,τό έν τω 
Βαρβακείω και τό έν τω Πολυτεχνεία), έγίνετο καί τοϋτο 
τό έτος, όπως προπέρυσιν έκανονίσθη, παρεχόμενων πασών 
των ευκολιών εις τήν μελέτην των έν αύτοΐς αρχαίων, συμ- 
φώνως προς τά άναγεγραμμένα έν τω έλευθερίω όργανισμω 
τής Εταιρίας.

Τά Μουσειακά έξοδα, δηλ. τά εις συγκολλήσεις, 
ιδρύσεις, μετακομίσεις, κατασκευήν θηκών, άγοράν σκευών 
καί έργαλείων χρησίμων εις τήν υπηρεσίαν,άνέβησαν τό έτος 
τοϋτο εις δρ. 3,178.39. Ήθελον δέ φθάσει καί ύπερβή ίσως 
τά τοϋ παρελθόντος έτους, άπερ ήσαν 4,606, άν συνετε- 
λοϋντο έως τώρα πδσαι αί θέσεις καί θήκαι ooat ήδη πα- 
ρηγγέλθησαν διά τά έτι μή έκτεθέντα εις οψιν τοΰ κοινοϋ 
ΜυκηναΤα, Ναυπλιακά καί Άχαρνικά άρχαΐα. ’Αλλά τού- 
λάχιστον εν μέρος των δαπανών τούτων καλύπτεται έκ τής 
όρισθείσης προ δύο έτών πληρωμής εισιτηρίων εις τό έτε
ρον των Μουσείων τής Εταιρίας. Εφέτος είσεπράχθησαν έκ 
των εισιτηρίων δρ. 1,106.56. Πέρυσι δέ είχον είσπραχθή 
δρ. 1,095.

Δ ω ρ ε α ί ά ρ χ α ί ω ν εις τό έν τώ Βαρβακείω Μουσεΐον 
παρ’ήμεδαπών καί άλλοδαπών έγένοντο τό έτος τοϋτο όλι- 
γώτεραι, ή κατά τό παρελθόν. Ούτως έτυχε. Τά ονόματα 
των δωρητών θά περιληφθώσιν εις τήν έκθεσιν ταύτην, όταν 
τυπωθή. Άνεγράφοντο δέ μετ' ευγνωμοσύνης καί έν ταΐς 
δηλώσεσιν, άς τό γραφεΐον τής Εταιρίας κατεχώριζεν έκά- 
στοτε εις τάς έφημερίδας τής πρωτευούσης. ίΗθελε δέ τις
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ίσως έρωτήσει, Stot τι έν ταΐς λογοδοσίαις ταύταις του Συμ
βουλίου δέν άναφέρεται κάποτε καί όνομαστί κανέν έκ των 
δωρηθέντων αρχαίων. Ό λόγος άπλοΰς. Εί καί χρήσιμα 
πάντως τή αρχαιολογία είναι τά δωρούμενα, δι’ δ και γί
νονται εύγνωμόνως δεκτά, δέν υπερβαίνουσιν όμως τήν με
τριότητα. Καλά δέ καί πολυσήμαντα άρχαΐα Θά έχωσι τήν 
εύχαρίστησιν ν’ άναφέρωσι καί περιγράφωσιν οί μεθ’ ήμας 
γραμματείς δταν συντελεσθή ή οικοδομή του Εθνικού Μου
σείου, ώς πλεονάκις ήδη τοΰτο έξεφράσαμεν καί νΰν πάλιν 
νά έπαναλάβωμεν δέν όκνοΰμεν. Ό τόπος ό καλός θέλει ελ- 
κύσει τά καλά, καί ούκ ολίγα τότε των εύθραυστων ή άλ
λως ύποκειμένων εις βλάβας κειμηλίων τής άρχαίας τέ
χνης, δσα νΰν έν ίδιωτικαις εύδαιμόνων οίκίαις ταμιεύονται, 
θέλουσιν άποφυγει τον μοιραΐον όλεθρον, δστις τά επιβου
λεύεται παντοιοτρόπως, κινών έπ’ αυτά ή χεΐρας άπροσέ- 
κτων ύπτ,ρετριών ή τήν ατασθαλίαν νηπίων παίδων ή έν 
κακή ώρα καί κυναρίου τίνος ή γαλής τήν προπέτειαν. Άς 
έλπίσωμεν δέ εις τό προσεχές μέλλον τό καλόν, καί νΰν, 
άγοντος ήμας του λόγου, άς άναγγείλωμέν τι παρήγορον 
είς τούς ώδε συνηγμένους εταίρους, δτι δηλ. τής δευτέρας 
τούλάχιστον πλευράς τοϋ Έθν. Μουσείου ή οικοδομή ήρ- 
χισεν ήδη από μηνών τινών, άφοΰ τό Συμβούλιον τής Εται
ρίας, κατά τήν γενομένην αύτώ σύστασιν όπό τ?,ς τελευ
ταίας Συνελεύσεως, έλθόν εις συνεννόησιν μετά τής Κυβερ- 
νήσεως, ήνοιξεν αύτή πίστωσιν εκατόν χιλιάδων δραχμών 
προς τοΰτο, καί κατέβαλεν ήδη εν μέρος αυτών δσον άπή- 
τησε μέχρι τοΰδε ή τοΰ έργου πρόοδος, άποδεχόμενον τήν 
έν εύθέτω καιρώ άπόδοσιν των προχορηγουμένων.

Έν τή συντάξει δέ τοΰ λεπτομεροΰς καταλόγου των 
τής Εταιρίας αρχαίων (*) έπροχωρήσαμεν καί εφέτος ικα-

(*) Τά άρχαΐα της Εταιρίας, ά καταγράφονται είς τον κατάλογον 
τοοτον, είναι αποτεθειμένα έν διαφόροις τόποις, τά μεν πλεΐττα έν τω
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νώς, ώς πέρυσι, γινόμενης της καταγραφής ώς επί το πλεΐστον 
υπό τοΰ βοηθού τοϋ γραφείου, τοϋ τρίτον ήδη έτος επιμε
λούμενου τά δύο ημών Μουσεία μετά τής αυτής προθυμίας 
και ακρίβειας. Έφθάσαμεν έν τω καταλέγω τον γενικόν 
άριθμόν 10,889. (*) Πέρυσιν ο άριθμός ήτο 9,739. "Οσα δ’ 
ετι μένουν αρχαία να καταγραφώσιν,περί τούτων δπάρχουσιν 
ή έν τοΐς χειρογράφοις πρακτικοΐς των συνεδριάσεων τοδ 
Συμβουλίου ή έν τοίς ήμερολογίοις των άνασκαφών αί πρό
χειροι σημειώσεις, καί δεν είναι περιττόν νά προσθέσω, οτι

Βαρβακείω καί εν τω Έθνικώ Μουσείω, δχι ολίγα δέ εν τα?; περιοχαΤς 
του λεγομένου Βουλευτηρίου, της Άττάλου στοάς, τών Γιγάντων, τοΰ 
Κατηφόρη, έ’τι εν το?ς ύπαιθροι; τοΰ ’Εθνικού Μουσείου, της έξω τοΰ 
Δίπολου νεκροπόλεως, τοΰ Διονυσιακοΰ Θεάτρου, τοΰ Ασκληπιείου, τέ
λος καί έν αύτη τη Άκροπόλει παρά τω των άπομάχων φυλακείω καί 
έν ιδιαιτέρα) έκε? πλησίον οίκίσκω, διασκευασΟέντι εις προσωρινδν Μου- 
σεΓον. Τά δε έν τω Πολυτεχνείω ωσαύτως της Εταιρίας ΜυκηναΤα, Σπα- 
τα?α καί Ναυπλιακά άρχαϊα είναι είς ίδιους καταλόγους καταγεγραμ- 
μένα, ιός Οέλουσι καταγραφή καί τά έξ Άχαρνών έσχάτως αυτόθι εί- 
σαχθέντα.

(*) Σύγκειται ό αριθμός ουτος έκ των έξης καθ’ ΰ'λην ειδικών αριθμών. 
Λίθινων 3,316, χαλκών 859, σιδηρών 40, μολυβδίνων 1,834, άργυρών 
41, χρυσών 122, οστέινων 89, ύαλίνων 190, διαφόρων υλών άναμίκτων 
(οίον γύψου, ξύλου κτλ.) 119, πηλ. αγγείων 2,059, πηλ. μορφών 938, 
πηλ. λύχνων 540, πηλ. σκευών 236, πηλ. τύπων ήτοι μητρών 139, πηλ. 
θραυσμάτο)ν 239, πηλ. πυραμιδοειδών καί κωνοειδών 101, πηλ. φακοει
δών καί άρτοειδών 23, πηλ. λαβών αμφορέων ένεπιγράφων 4. Ίστέον 
δέ, οτι αί λαβαί αμφορέων αί ένεπίγραφοι (έκ 'Ρόδου, Θάσου, Πάρου, 
Κνίδου, Κολοφώνος καί ά'λλο)ν τόπων) συμποσαΰνται νΰν περί τάς 10,000, 
έξ ών μέγα μέρος έξεδόθη ύπδ A. Dumont εν τώ βιβλίω Inscriptions 
ceramiques de Grece, Paris, 1871. Νομίσματα δέ ύπάρχουσιν έντω της 
Εταιρίας Μουσείω, άν καί είσέτι δχι διατεταγμένα, χρυσά μέν 258, 
(τά πλεΐστα Βυζαντινά καί 'Ρωμαϊκά.) άργυρα δέ καί τοΰ κράματος ρο- 
tin ή billon περί τά 600, γαλκά δέ ύπέρ τάς 12,000. —Έτι σημειοΰμε* 
οτι της έν τω Βαρβακείω συλλογής τών πήλινων αγγείων ύπάρχει γαλ
λιστί έκδεδομένος κατάλογος ύπδ Μ. Collignon, τυπωθείς έν Παρισίοις τώ 
1878. Έσχάτως δέ έδημοσιεύθη δμοιος κατάλογος καί της τών πολίνων 
μορφών συλλογής ύπδ J. Martha, έν Παρισίοις, 1880.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:42 EEST - 18.237.180.167



22 —

καί τά ήμερολόγια ταϋτα από τίνος χρόνου πληρέστερου 
καί άκριβέστερον συντάσσονται, η προτού, υπό τοϋ αύτοϋ 
βοηθού του γραφείου.

Ή βιβλιοθήκη τής Εταιρίας ηΰξησε κατά 20 τό
μους καί φυλλάδια τό έτος τοΰτο, ών τά μέν 8 έδωρήθησαν 
αυτή παρ’ αλλογενών, τά δέ 4 παρ’ ομογενών, 8 δέ ήγορά- 
σθησαν χρήμασι τής Εταιρίας, άντί δραχμών 166. Πλειότε- 
ρον δ’ εφέτος ή άλλοτε καί τό δέσιμον των βιβλίων έπεδιώ- 
χθη, ών ούκ ολίγα, μάλιστα τά παρά Κυβερνήσεων καί Ά- 
καδημιών δωρηθέντα ήσαν βαρύτιμα καί εχρηζον τοιαύτης 
έπιμελείας.

Έν δέ ταΐς έ π α ρ χ ί α ι ς τού κράτους, περί ών τώρα ο 
τελευταίος ημών λόγος, καί περ δυσκολευόμενον τό Συμ
βούλιου νά πράττη ύπέρ των άρχαιοτήτων δσα βούλεται, 
όχι τόσον ενεκα άπορίας χρημάτων, όσον διά την σπάνιν καί 
σχεδόν ελλειψιν τοϋ χρειώδους προς επιστασίαν προσωπι
κού, καθ’ ά περί τούτου είπομεν εκτενέστερου άλλοτε, όμως 
εγένοντο καί εφέτος έπιμέλειαί τινες αρχαίων και άλλαι έρ- 
γασίαι όχι ασήμαντοι ούτε όλιγοδάπανοι. Ή Εταιρία δη
λαδή άνέκαθεν παραβλέπει τό ότι οι κάτοικοι των επαρ
χιών, άδιαφόρως εχοντες πρός τά άρχαΐα, δεν ύποβοηθοΰ- 
σιν όσον εδει τά έργα τής Εταιρίας διά παροχής συνδρομών, 
θέλει δέ καί επιμένει θέλουσα νά κήδεται πάντων τών παν- 
ταχοΰ της κοινής πατρίδος άρχαίων καθ’ όσον δυναται,ισως 
καί πράττουσα ουτω εξεγείρη αυτούς ποτέ εις φιλοτιμίαν 
καί έπίγνωσιν τοϋ ίδιου αύτών καί άμα κοινού έθνικοϋ συμ
φέροντος.

Πρωτεύει τών έφετεινών έν ταΐς έπαρχίαις έ'ργων τής 
‘Εταιρίας τό έν X α ι ρ ω ν ε ί α τής Βοιωτίας προ μηνών τι- 
νών έπιχειρηθέν ούπω δέ συντελεσθέν, ή συναρμογή καί άνί- 
δρυσις τοϋ έκεΐ πασιγνώστου μεγάλου λ έ ο ν τ ο ς, όστις 
ειχέ ποτέ στηθή ώς μνημείου επί τοΐς άποθανοϋσιν έν τω
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προς Φίλιππον άγώνι Θηβαίοις, έν άγνώστοις δέ χρόνοις κα- 
ταπεσών έκ τοϋ βάθρου του και διαλυθείς εις τά έξ ών ήτο 
συντεθειμένος ογκωδέστατα τεμάχια κατέκεΐτο παρά τήν 
δημοσίαν οδόν, θαΰμα τοΐς παριοϋσιν. Επειδή δέ τά τεμά
χια ταΰτα μικράς μόνον ειχον πάθει βλάβας έν τώ μακρω 
χρόνω καί κατά τήν γνώμην πολλών περιηγητών ήδύναντο 
πάλιν νά συναρμοσθώσιν καί τό δλον μόρφωμα νά άνιδρυθή 
έπί τοΰ αρχαίου του βάθρου ώς ιστορικόν μνημεΐον, άναμι- 
μνήσκον τό καί έν τη παρακμή και πτώσει μεγαλεΐον τοϋ 
Έλληνος, συνελήφθη ένθουσιωδώς έν τή διανοίφ τών φιλάρ
χαιων μετά τήν άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος τό σχέδιον τής 
αύτοϋ άνεγέρσεως. Άλλ’ ό ενθουσιασμός ών κάλλις·ον πράγ
μα καί θειον, ώς καί τ’ ονομά του αύτόν εμφαίνει, μένει 
πολλάκις άνίσχυρος, δταν δέν αίρεται έπί τών πτερύγων 
τοϋ εύρυσθενοϋς κατά Πίνδαρον πλούτου. "Οθεν καί όσα ή 
'Ελληνική κυβέρνησις καί αλλογενείς τινες άρχαιολόγοι καί 
ή 'Εταιρία ήμών κατά καιρούς έσχεδίασαν καί έμελέτησαν 
περί τής άνιδρύσεώς του, έθάλποντο μέν έπί βραχύ έν τοΐς 
στήθεσι τών ένθουσιώντων, άπετίθεντο δέ ύστερον, ψυχραι
νόμενα έχ τής άδυνασίας, εις τά άρχεΐα. Άλλ’ εσκέφθη πρό 
τίνος χρόνου τό Συμβούλιον, ότι νΰν έπρεπε τέλος πάντων ή 
'Εταιρία έκ τής μέτριας αύτής ευπορίας τής έκ τοΰ λαχείου 
καί άλλων προσόδων ορμωμένη νά έπιχεφήση τι έπιφανές 
εργον προς εύχαρίστησιν τών μέχρι τοΰδε έλευθερίων αύτής 
χορηγών καί άμα προς θήρευσιν νέων άλλων, διά τούτου 
τοϋ μέσου, καί ουτω έν τή συνεδριάσει τής 27 παρελθόντος 
Απριλίου άπεφάσισε τήν άνίδρυσιν τοΰ λέοντος. Έτράπη 
μετά ταϋτα τό Συμβούλιον, ώς είκός, εις τήν μελέτην τών 
καθ’ εκαστα καί ιδίως τών προπαρασκευαστικών έργ’ασιών, 
έφ" ω καί δύο τών συμβούλων άπήλθον εις Χαιρώνειαν ο Σ. 
Φιντίκλής καί 6 Εύθ. Καστόρχης, ώς καί ό γνωστός γλύ
πτης Sige], όστις πρό έτών είχεν προσχεδιάσει ενα τρόπον
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άνιδρύσεως καί διά τοΰτο εκρίθη τά μάλιστα αρμόδιος νά 
άποφήνη τά νυν γνώμην. Συμπεριελήφθη ετι καί ό γλύ
πτης Λάζ. Φυτάλης. Έξ δσων δέ οί σύμβουλοι καί οι γλύ- 
πται έπανελθόντες ύπέβαλον γνωμών άπεδείχθη, δτι τό ερ- 
γον είναι κατορθωτόν διά δαπάνης άνωτέρας των δισμυρίων 
δραχμών καί δτι προς εκτέλεσιν αύτοϋ άπαιτειται πρώτον 
να έξορυχθή ο πέριξ του λέοντος χώρος καί νά κατασκευα- 
σθώσιν έκ γύψου πάντα τά σωζόμενα μέλη του λέοντος, 
δπως εύκολώτερον συγκολληθώσιν, άτε κουφότερα, καίάπο- 
δειχθή οΰτω άκριβώς ποια τά χαίνοντα μέρη, άπερ προς 
συμπλήρωσιν δέον νά κατασκευασθώσιν εκ του αύτοϋ λίθου 
έξ ου καί τά σωζόμενα μέρη, ό δέ λίθος ευτυχώς ευρίσκε- 
ται παρά τήν Χαιρώνειαν, άναγνωρισθείς ύπό τών έκεΐ.άπελ- 
θόντων. Πρός τούτοις έθεωρήθη άναγκαία και ή κατασκευή 
έκεΐ παραπήγματος τίνος διά τούς μέλλοντας νά έργασθώσι 
τεχνίτας καί έργάτας.

Τούτων έγκριθέντων, έστάλη ό έφορος Π. Σταματάκης, 
οστις εκτοτε μέχρι τής εισβολής τοΰ βαρέος έφετεινοΰ χει- 
μώνος (28 Νοεμβρ.) έπεστάτει εις τήν άνασκαφήν τοΰ περί 
τον λέοντα χώρου καί έπροχώρησεν ίκανώς άλλά δεν έτε- 
λείωσε. Άνευρε δέ ύπό τήν γήν εις βάθος μέτρου Γαλλικού 
τό κρηπίδωμα τοΰ βάθρου, έφ’ οδ ιστατο ό λέων, συγκείμε
νον έκ πωρίνων λίθων καί σωζόμενον εις ύψος 2,30, έπί- 
μηκες δέ ον τό σχήμα, ου αί μέν δύο έπιμήκεις πλευραί είσι 
4,30 μ. αί άλλαι δέ δύο βραχύτεραι, 3,60. νΟπισθεν τής 
έτέρας τούτων έκειντο πλησίον τά έννέα τοΰ λέοντος σωζό
μενα τεμάχια καί τινα άλλα μικρά. Ευτυχώς δέ εύρέθη νΰν 
παρά τήν βορειοδυτικήν γωνίαν τοΰ βάθρου μακράν αύτοϋ 
2 μ. και εις βάθος 1 */2 μ. έκ τών έλλειπόντων εμπρόσθιων 
άκρων ποδών (ονύχων) ό εις ό άριστερός άκέραιος, μήκος 
εχων 90 έκ. τοΰ μέτρου, ωσαύτως εύρέθη καί εν τεμάχιον 
τής πλίνθου, έφ ής ήδράζετό ποτέ ο λέων, ως δεικνύει ό σω-
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ζόμενος τόρμος των ονύχων. Εκατέρωθεν δέ τής βάσεως 
εκτείνονται τοίχοι, ών ο προς άνατολάς εχει μήκος μ* 
10,40, ό δέ προς δυσμάς 9,80 οίτινες στρεφόμενοι προς με
σημβρίαν εις μήκος 1 5 μέτρων ένοΰνται οι’ άλλου καθέτου 
έπ’ αύτών, ώστε διά των τεσσάρων τούτων τοίχων σχημα
τίζεται τετράπλευρος περίβολος, έ'χων έσωθεν εξ άντηρί- 
δας (*) και ουτος θά είναι τό παρά ΓΙαυσανιή: καλόύμενον 
πολυάνδριον, περιέχων έν μέσω τής βορείου πλευράς του τό 
βάθρον, έφ’ ου ύψοΰτο ό λέων, άποβλέπων προς την παρα-' 
κειμένην δημοσίαν οδόν καί την προ αύτοΰ έκτεινομένην 
πεδιάδα του Κηφισού, έφ’ ής έγένετο ή των Ελλήνων προς 
Φίλιππον μάχη τό 338 προ Χρ. Τά τεμάχια του λέοντος 
έδέησε νυν νά μετατοπισθώσιν, ΐνα καί ο ύπ’αυτά τόπος καί 
όλον δέ τό εμβαδόν τοϋ περιβόλου έξετασθή, μήπως σώζη 
ετι τούς ταφέντας νεκρούς, καί οΰτω μετετοπίσθησαν τά 
τεμάχια έκτος τοϋ περιβόλου, τεθέντα παρά την μεσημ
βρινήν πλευράν· τά δέ περαιτέρω έργα μέχρι τής άνιδρύ- 
σεως θέλει έπιμεληθή, ως δεν άμφιβάλλομεν, τό μεθ’ ημάς 
Συμβούλιον.

Επειδή δέ μετά τήν εισβολήν τοϋ χειμώνες διεκόπησαν 
αί έντός τοϋ περιβόλου άνασκαφαι, έγένοντο άλλαι έργα- 
σίαι εύκολώτεραι έν Χαιρωνείφ, θεωρηθεΐσαι παρά τοϋ Στα- 
ματάκη κατεπείγουσαι, ερευναι δηλ. τάφων αρχαίων 
έπί τόπων, ένθα έμελλε νά κατασκευασθή προσεχώς ή νέα 
παρά τον λέοντα άμαξιτή οδός παρά τής Ιίυβερνήσεως, ινα 
μή ύστερον καταστώσιν αδύνατοι τοιαϋται έ'ρευναι. Ήρευνήθη 
λοιπόν εις τινα μέρη τό έδαφος καί εύρέθησαν δύο άξιοι 
λόγου τάφοι κτιστοί, εί καί έν Ιρειπίοις, έχοντες ψη
φιδωτά έδάφη καί θέσεις λαρνάκων καί λάρνακας. Ή άρχι-

(*) Πλείονας περί τούτου λεπτομέρειας καί τ'ο σχέδιον αύτ'ο βλέπε 
νυν έν ’Αθηναίου τόμ. Η, σελ. 488 κ. k\. ένθα άρθρον του Ε. Καστθρχη 
“περί του έν Χαιρωνεία λέοντος».
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τεκτονική αυτών έχει τινά περίεργα, περί ων δέν δυνάμεθα 
νά έκταθώμεν, εί καί έλάβομεν ίκανώς εκτενή εκθεσιν τοΰ 
Σταματάκη καί σχέδιά τινα. Άναφέρομεν μόνον, ότι έ Στα- 
ματάκης θεωρεί τούς τάφους τούτους ως σημαντικών οικο
γενειών καί κειμένου; έν τώ τής πόλεως Χαιρωνείας νεκρο- 
ταφείω καί ότι τινές αυτών ειχον ξυλίνην οροφήν, το δέ εν 
γένει αυτών σχήμα είναι το ναοΰ έν παραστάσι· μέγεθος 
τοΰ ενός μέτρα 9 προς G, του άλλου 5,25 προς 4·,40. Αί 
λάρνακες ουσαι Ικ λίθου εύρέθησαν εν τεμαχίοις, εν μόνον 
έξ αύτών τεμάχιον έχει άνάγλυπτον βωμόν, έφ’ ου βούκρα- 
νον με ταινίας. Δύο δέ άλλοι τάφοι μεταγενέστεροι ειχον 
καί τινα ταπεινά κτερίσματα, άλλ’ ήσαν έκτισμένοι έξ άρ- 
χαιοτέρων στηλών έπιτυμβίων, έχουσών έν μέρει καί έπι- 
γ·ραφάς. 'Γοσαΰτα τόγε νυν περί ταύτης τής άνασκαφής,. 
ήτις πρέπει νά έξακολουθήση άκόμη, καί τότε άρμόζει νά 
εκδοθή περί αύτής λεπτομερεστέρα περιγραφή.

Πρ'ο τούτων δέ των έργων, 0τε ό άντιπρόεορος τής Εται
ρίας Σπ. Φιντικλής είχεν ύπάγει εις Χαιρώνειαν, έγένετο 
κατ’εΐσήγησίν του καί τις έν Δαυλία τής Φωκίδος άνα- 
σκαφή, παρόντος καί αύτοϋ, έξακολουθήσασα δε καί μετά 
την έκεΐθεν άπέλευσι'ν του, έπιστασιφ του Σταματάκη. Έλ- 
πίζετο, έάν ήθελεν έρευνηθή ή έδρα αυτή των παναρχαίων 
επί Τηρέως Θρακών, νά φανήτι τεκμηριοΰν οπωσδήποτε τον 
πολιτισμόν των χρόνων εκείνων. Έκ των ορυγμάτων, τά 
όποια Ιγένοντο έπί τής άκροπόλεως, έκομίσθησαν εις ’Αθή
νας παρά τοΰ Φιντίκλέους 17 τεμάχια άγγείων πήλινων, ά 
όμοιάζουσι τοΐς έκ Μυκηνών καί άλλαχόθεν παναρχαίοις, 
εχει δ’ έκαστον των τεμαχίων σημειωμένου έφ’ έαυτοϋ τό 
βάθος έν ω εόρέθη. Κατά δέ μίαν ύστερωτέραν εκθεσιν τοΰ 
Σταματάκη εύρέθησαν ετι έπί τής άκροπόλεως έν όρύγμασι 
τά εξής· τεμάχια άγγείων πήλινων ολίγα μέν μετά χρω
μάτων, όμοιάζοντα κατά τε τήν ποιότητα του κεράμου, γά-
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νωσιν καί σχήμα προς τα έν Μυκήναις εύρεθέντα, πλεΤστα 
δέ άνευ χρωμάτων, λίθινος πέλεκυς παρεμφερής προς τούς 
έκ Μυκηνών, είς δακτύλιος χαλκούς μετά κοσμημάτων καΕ 
λίθου χρώματος πρασίνου, άνευ γλυφής, δύο σφόνδυλοι λί
θινοι, δμοιοι προς τούς έκ Μυκηνών, λιθίνη άκόνη μεγάλη 
όμοια προς τάς πολλάς έν Μυκήναις εύρεθείσας. ΪΤήλινον 
δέ είδώλιον ή κόσμημα έλεφάντινον ή ύάλινον, οια τά έν 
Μυκήναις, ούδαμοΰ έπαρουσιάσθη. Και έδαφος δέ πανάρ- 
χαιον, οίον τό έν Μυκήναις (δηλ. άμιγές τεμαχίων πήλινων 
άγγείων καί άλλων άντικειμένων μεταγενεστέρων εποχών) 
ούδαμοΰ εύρέθη έν τοΐς άνοιχθεΐσιν όρύγμασιν.

Έγένοντο δέ καί εξου τής άκροπόλεως έν τώ προ τής πύ
λης μεγάλω κοιλώματι άποπειρατήριοι τινές σκαφαί, περί 
ών δέν λέγομέντι ένταΰθα, ώς μή προχωρησασών τότε ίκα 
νώς, ώστε νά δείξωσι και τι άξιον άφηγήσεως.

Ένταΰθα λέγομεν καί περί μιας άνασκαφής τάφων 
έν Τανάγρμ, ήτις δέν είναι κυρίως έργον τής Εταιρίας, 
άλλ’ιδιωτικόν, ού τής ωφέλειας δμως μετέσχεν ή Εταιρία, 
δαπανήσασα μέτριόν τι ποσόν.

Άρχαιοπράτης τις, δστις προ δύο ετών ειχεν ενοικιάσει 
εκεί άγρούς τινας ιδιωτικούς προς άνασκαφήν καί ζητήσει 
τήν έπί τούτω άδειαν παρά τής Κυβερνήσεως, δεχόμενος 
τό νά στείλη ή Εταιρία ημών έπιστάτην τής άνασκαφής 
καί νά λάβη διά κλήρου τά ήμίση έκ τών εύρεθησομένων 
έν τοΐς τάφοις κτερισμάτων, αί δ’ έπιγραφαί καί τά ανά
γλυφα νά κατατεθώσιν έν τή έν Τανάγρμ δημοσία συλ
λογή, ό αυτός είχε καί εφέτος ύπόλοιπόν τι μέρος τών 
αγρών εκείνων νά άνασκάψη. Ή Κυβέρνησις καί τότε καί 
τώρα έξέδωκε τήν άδειαν έπ’ όνόματι τής Εταιρίας. "Οθεν 
έπεμφθη πάλιν παρά τοΰ Συμβουλίου έπιστάτης ο καί τότε 
πεμφθείς Σπυρ. Τριάντος τελειόφοιτος τής φιλολογίας καί 
ή σκάφη Ιγένετο, διαρκέσασα δύο μήνας καί δαπάνη τοΰ
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άρχαιοπράτου. Εύρίθησαν 23 έπιγραφαι επιτύμβιοι καί πο- 
σόν τι κτερισμάτων, οΐον ειδώλια πήλινα και άλλα διάφορα 
μικρά αντικείμενα. Καί αί μέν έπιγραφαι άπετέθησαν έν 
τή εκεί συλλογή, τά δέ άλλα άρχαΐα, εις δύο κιβώτια κο- 
μισΘέντα προ μικρού, έμοιράσθησαν ώς τότε, λαβούσης τής 
Εταιρίας τά ήμίση, άπερ δέν stvat πολλά, ούτε έξοχου τέ
χνης φαίνονται, δμως δε ού μεμπτά. Δαπάνη δέ παρά τής 
Εταιρίας έγένετο εις επιστασίαν και άλλα δρ. 540.

’Ενταύθα παρενείρομεν καί τάδε, δτι ή έν τώ Πολυτε
χνείο) αρχαίων των προϊστορικών χρόνων συλλογή έπλου- 
τίσθη σημαντικώς κατά τό Ιτος τοϋτο, είσκομισΟέντων είς 
αύτήν τή 12 ’Ιουνίου οκτώ κιβωτίων, τά οποία περιεΐχον 
τά κτερίσματα τοΰ παρά τάς Άγαρνάς παναρχαίου 
τάφου, δν άνέσκαψεν, ώς γνωστόν, ή ενταύθα Γερμανική 
Σχολή κατ’ άδειαν τής Κυβερνήσεων, δαπανησάσης και αύ- 
τής ούκ ολίγα διά τήν αγοράν τοΰ τόπου καί τήν κατα
σκευήν φυλακείου καί άλλα. Έπεστάτει δέ ό έφορος Στα- 
ματάκης. Διά τά άρχαΐα ταϋτα ετοιμάζονται τώρα ύπό τής 
'Εταιρίας θέσεις, ινα έκτεθώσιν άξιοπρεπώς είς οψιν του κοι
νού, ή δέ περιγραφή των δημοσιεύεται προσεχώς παρ’αύτής 
τής Σχολής (+).

Είς τάς έπιμελείας τής Εταιρίας υπέρ των έν ταΐς έπαρ- 
χ^ίαις άρχαιοτήτων άνήκουσιν καί αιάγοραί οικιών 
καί γηπέδων έν Έλευσΐνι, τάς οποίας χάριν των μελ- 
λουσών αυτόθι άνασκαφών διενήργησε κατ’ έξακολούθησιν 
καί τούτο το έτος τό Συμβούλιον, συνεννοούμενου μετά τοΰ 
υπουργείου τής παιδείας καί προκαταβάλλον τά τιμήματα (*)

(*) ’Ήδη, οτε τό φυλλάδιον τούτο εκτυπουται, είναι έκτετυπωρ,ένη 
καί διανεμημένη ή γερμανική περιγραφή, έπιγραφομένη οΰτω’ Das Kup- 
pelgrab bei Menidi, herausgegeben vom deulschcn archmologischen In- 
slilute in Athen, rait ncun Tafeln in Steindruck. Alhen, in Commis
sion bei Karl Wilberg. 1880 [είς 4ov, σελ. 56].
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έκ του ταμείου της Εταιρίας, ινα τά άπολάβη έν καιρώ εύ- 
θέτω. Ήγοράσθησαν λοιπόν ούτω εξ έτι οίκίαι τών έν Έλευ- 
σϊνι άντί τιμήματος δρ. 7010, καί έλπίζεται ν’ άγορασθώ- 
σιν ού μετά πολύ και όσαι άλλαι ύπολείπονται έκ των κει
μένων έντδς τοϋ ιερού περιβόλου τής Δήμητρος, ώστε νά 
μεινη ελεύθερον δλον τό έδαφος διά την μελετωμένην επ’ 
αίσίοις οίωνοΐς άνασκαφήν.

Έτι ρητέον, ότι έπλήρονεν ή Εταιρία έκ του ίδιου τα
μείου της καθ'όλον τό έτος μισθούς άρχαιοφυλάκων έν Χαι- 
ρωνείςε, Θεσπιαΐς, Τανάγρα, Νεμέα καί Μυκήναις.

Ταΰτα ήσαν τά έπέτεια έργα ά διεξήγαγε το Συμβούλιον. 
Βουλεύματα δέ αυτού τινα καί εύχάς ή αιτήσεις προς τήν 
Κυβέρνησιν επ’ άγαθώ των άρχαιοτήτων, τάς μέν τελεσθεί- 
σας, τάς δέ ούπω, δέν άναφέρομεν, πλήν δύο μόνων.Ήτήσα- 
μεν τον παρελθόντα Σεπτέμβριον νάέγγράψη τό δπουργειον 
τής παιδείας εις τον προϋπολογισμόν τού 1880 εν ποσόν 12 
Ιως 15 χιλ. δραχμών διά εφόρους περιοδεύοντας εις έπιθεώ- 
ρησιν των έν ταΐς έπαρχίαις άρχαίων, διοριζομένους τή προ· 
τάσει τού Συμβουλίου τής Εταιρίας. Έτι αίτησίν τινα ημών 
παλαιοτέραν, άπευθυνθεΐσαν προς τό αύτό δπουργειον, έπα- 
νελάβομεν καί τή 8 Δεκεμβρίου 1879, αίτοΰντες νά είσα- 
χθή τό πέρυσι παρασκευασθέν νομοσχέδιον εις την Βουλήν 
δι’ ου νά τροποποιήται τό ριβ' άρθρον τοϋ έν ίσχύϊ άρχαιο- 
λογικοϋ νόμου ως καί τά άρθρα 701 καί 702 τού ποινικού 
νόμου, τά οποία άναφέρονται εις την έκδίκασιν των περί τάς 
άρχαιότητας άδικημάτων, διότι έκ τής πείρας πολλών έτών 
ήλέγχθησαν άνεπαρκή. Άλλ’ αφού, ώς έλπίζομεν, αί νέαι 
διατάξεις κυρωθώσι, πρέπει έτι νά εύχώμεθα καί την αύτών 
ακριβή καί ανένδοτον έφαρμογήν κατά των παρανομούντων, 
ών ο αριθμός έπληθύνθη ώς έκ τής έπικρατησάσης χαλα- 
ρότητος εις την αύτών καταόίωξιν, περί ου ωσαύτως άνηνέ-

I
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χθημεν πλεονάκις εις τήν Κυβέρνησήν κατά τούς τελευταί
ους μήνας.

Ο,τι δέ άφορα εις τήν εσωτερικήν διεξαγωγήν των υπο
θέσεων παρά τοϋ Συμβουλίου, ή σύμπαντος αύτοϋ ένεργοΰν- 
τος ή δι’ επιτροπών ή καί δι’ ενός τίνος των συμβούλων 
κατά τάς έκάστοτε δηλ. προσπιπτούσας χρείας καί τό είδος 
των έργων, δέν εχομέν τι νέον νά είπωμεν. Ήκολουθοϋντο 
ομαλώς καί έφηρμόζοντο αί άπλαΤ καί ήκιστα περίπλοκοι 
διατάξεις του έν ίσχύϊ τής Εταιρίας οργανισμού, ού τήν 
σκοπιμότητα ίκανώς φαίνεται έπιμαρτυρών ό από τής έ- 
πιψηφίσεως αυτού παρελθών χρόνος. Ή δέ πρότασις «περί 
ίδρύσεως μονίμου κατοικίας ήτοι γραφείου τής Εταιρίας», 
ής τήν μελέτην είχε συστήσει εις τό Σαμβούλιον ή τελευ
ταία Συνέλευσις έλήφθη μέν ως εδει υπό σκέψιν εν τινι των 
τοϋ Συμβουλίου συνεδριάσεων, έθεωρήθη δέ αδύνατος ή 
πραγματοποίησίς της, ώς εχουσι νυν τά πράγματα.

’Επί τέλους άνακοινοϋμεν εις τούς Εταίρους, δτι παρά 
τής Παγκοσμίου Έκθέσεως των Παρισίων τοϋ έτους 1878 
άπενεμήθη εις τήν Εταιρίαν ήμών δίπλωμα, ίσο'τιμον ον 
χρυσοϋ νομισματοσήμου, διαβιβασΟέν ήμΐν προ μηνών τινών 
διά τής ενταύθα επί τής Έμψυχώσεως τής Εθνικής Βιο
μηχανίας Επιτροπής καί γενόμενον αποδεκτόν μετ’ εύ- 
γνωμοσύνης.

Τοσαΰτα ειχομεν νά είπωμεν· ή δέ Συνέλευσις τών Εταί
ρων άς κρίνη.

Μετά ταϋτα παρελθών ο ταμίας τής Εταιρίας Π. Έμ.’ 
Γιαννόπουλος ανέπτυξε προφορικώς κατ’άρθρον τά τε έσοδα 
καί έξοδα, τά ενδιαλαμβανόμενα έν τώ ύποβληθέντι εις τήν 
Συνέλευσιν εντύπως Ίσολογισμώ (*).

(*) Βλέπε τούτον προσηρτηριένον έν τελεί τοΰ ρυλλαοίου.

— 30 —

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:42 EEST - 18.237.180.167



— 31

Μετά τούτο προσεκάλεσεν δ ’Αντιπρόεδρος τούς παρόν
τα; εταίρους νά έκλέξωσι την διά την έξέλεγξιν των λογα
ριασμών της Εταιρίας τριμελή επιτροπήν καί έξελέχθησαν 
οί έξης· ’Ελευθέριος 'Ρηγάδης, ’Αθανάσιος Κατριβάνος καί 
Γεώργιος Γεράκης. Καί ου?ω ή’Συνέλευσι; διελυθη περί 
μεσημβρίαν.

------"^^ΐτΙΓι1-- —■

Τή δέ 27’Ιανουάριου 1880, ήμέpqi Κυριακή, ώρα 10η 
π. μ. συνελθόντων αυθις έν τώ Πανεπιστημίου εταίρων τριά
κοντα εξ, δ άντιπρόεδρος προσεκάλεσε την εξελεγκτικήν 
επιτροπήν νά ύποβάλη τήν έκθεσίν της. "Οθεν παρελθών δ 
εισηγητής αυτής κ. Γ. Γεράκης άνέγνω τά έξης·

Προς τήν σεβ. 2£υνέλευσιν τής αρχαιολογικής 
Εταιρίας.

Κύριοι συνέταιροι^

Κατά την εντολήν τήν δοθεισαν ήμΐν παρά τής προηγη- 
θείσης ύμετέρας Συνελεύσεως έξηλέγξαμεν τού; λογαρια
σμούς του διοικοΰντο; τά τής Εταιρία; Συμβουλίου, τούς 
κατά τό ήδη λήξαν έτος, καί ήδη ύποβάλλομεν υμΤν τδ 
εξαγόμενον των ήμετέρων ερευνών.

Καί δη πρώτον παρεβάλομεν τά διπλότυπα τής είσπρά- 
ξεως όλου τοϋ έτους 1879, ήτοι τά του είσπράκτορος απ’ 
άριθ. 1—151 καί τά τοϋ Ταμία άπ’ άριθ. 1—63, προς τδ 
καθημερινόν τό καί βιβλίον Ταμείου συγχρόνως, καί εΰρο- 
μεν έπακριβώς εν άμφοτέροις τά έσοδα άναβαίνοντα εις δρ; 
270,455.33, συμπεριλαμβανομένου εις αύτά καί τοϋ υπο
λοίπου τοϋ έτους 1878 εκ δρ. 9,663.50.

Κατόπιν άντιπαρεβάλομεν τά εντάλματα τών πληρωμών 
προς τά οικεία δικαιολογητικά έγγραφα άπ’ άριθ. 1—291,' 
καί ευρομεν επίσης ορθά καί ακριβή τά πληρωθέντα έξοδα,'
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άναβαίνοντα εις Ερ. 266,191.31. Άφαιρεθέντων δέ των 
εξόδων τούτων άπό τ’ανωτέρω έσοδα, εύρέθη τό υπόλοιπον 
τό έκ δρ. 4,264.02, συμφώνως προς τον ύποβληΘέντα τ5] 
Συνελεύσει ισολογισμόν.

’Επειδή όμως την έξέλεγξιν ήρχίσαριεν τήν 21 τοϋ ενε
στώτες ριηνός Ίανουαρίου, έδέησε νά λάβωμεν ύπ' όψιν και 
τάς άπό πρώτης Ίανουαρίου ριέχρι τής 21 τοϋ αύτοΰ γενο- 
μένας πιστοχρεώσεις τοϋ Ταμείου, ήτοι εισπράξεις κατά τά 1 
διπλότυπα 1—5 ώ; εξής·

1) 'Υπόλοιπον κατά τήν 31 Δε
κεμβρίου ........................ · · · δρ. 4,264.02

2) Παρά τής ειδικής Επιτροπής
τοϋ λαχείου......................................» 39,314.09 43,578.11

Αί Εέ πληρωμαί είναι,
1) ’Επιστροφή εις τήν Βιομη

χανικήν Τράπεζαν......................δρ. 23,330.30
2) Προκαταβολή δι’αγοράν οι

κιών εν Έλευσΐνι κτλ. · . · · » 1,500—
3) Εις άγοράν εντόκων γραμ

ματίων ............................................. j 18,000 —
4) Εις άγοράν αρχαίων, καί » 133 —
5) Εις κερδίσαντα κλήρον λα

χείου ........................................... ... 68 — 43,031.30
'Υπόλοιπον δρ. 546.81 

ήγουν μετά τάς ανωτέρω πιστοχρεώσεις κατέβη τό ύπόλοι- 
πον εις δρ. 546.81, καί ταυτας καταμετρήσαντες εΰρομεν 
σώας καί άνελλιπεΐς.

Μετά ταΰτα Εέ προβάντες εις τήν άναθεώρησιν τής πε
ριουσίας τής 'Εταιρίας συγκείμενης έκ χρεωγράφων καί 
λοιπών εδρομεν τά πάντα έν τάξει,τά μέν κατατεθειμένα εις 
τήν Βιομηχανικήν Τράπεζαν, τά Εέ εις χεΐρας τοϋ Ταμίου, 
ήγουν, κατά τό υπ’άριΟ. 26,638 τής 9 ’Ιουλίου 1879 συμ-
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βόλαιον τοΰ ενταύθα συμβολαιογράφου Γ. Άντωνιάδου εί
ναι παραδεδομένοι εις τήν Βιομηχανικήν Τράπεζαν ώς ένέ- 
χυρον διά πίστωσιν τής Εταιρίας 90,000 δραχμών έπ'ι α
νοιχτώ λογαριασμώ καί έπι τόκω 8 % οί έξης τίτλοι*

1) Δώδεκα μετοχών ονομαστικών τής Έθν. Τραπέζης.’
2) 87 ομολογιών τοΰ έθνικοΰ δανείου τών 4,000,000·
3) 514 ομολογιών τοΰ δανείου τών 28,000,000.
4) 20 ομολογιών τοΰ δανείου τών 6,000,000.
5) 4 ομολογιών τής Έθν. Τραπέζης δι’άρχαίαν έντοκον 

εις αύτήν κατάθεσιν δραχμών 10,061. Ό δέ κ. Ταμίας εχει 
εις χεΐράς του τα εξής, τά όποια δεν ήθέλησεν ή Βιομηχα
νική Τράπεζα νά δεχθή μετά τών λοιπών, ήτοι

1) Τό συμβόλαίον τής άγορας τής ο’ικίας τής χήρας 
Ψωμά διά δρ. 11,000.

2) Τό δανειστικόν συμβόλαίον, δι’ οδ άποδεικνύεται δτι 
ό Γ. Κούρτης οφείλει εις τήν άρχαιολ. Εταιρίαν δρ. 2,500.

3) Τόν ονομαστικόν τίτλον 100 μετοχών τοΰ τελευταίου 
δανείου τών 60,000,000.

4) Τό δωρητήριον έγγραφον τής διαλυθείσης ’Επιτροπής 
τών Φιλάρχαιων, τό περιέχον τά εις τήν ήμετεραν Εται
ρίαν δωρηθέντα.

Συγχαίροντες δέ τή Έταιριήι διά τήν έν τώ ίσολογισμω 
φαινομένην αυξησιν τής περιουσίας αύτής κατά δραχμάς 
26,297.28, γνωμοδοτοΰμεν νά παραδοθώσιν εις τήν Βιομη
χανικήν Τράπεζαν, εί δυνατόν, καί αί νεωστί άγορασθεισαι 
100 μετοχαί τοΰ νέου δανείου τών 60,000,000.

Ή μετά τής Τραπέζης ταύτης εύτυχώς άνοιχθεΐσα λη
ψοδοσία τής Εταιρίας παρουσιάζει ήδη ίκανάς εύκολίας καί 
πλεονεκτήματα, έ'τι μάλλον βαθμηδόν άναπτυχθησόμενα, 
έξ ών άρκούμεθα νά μνημονευσωμεν ταΰτα, ότι οσάκις ή ή- 
μετέρα Εταιρία λαμβάνει χρείαν χρημάτων, εχει ήδη πη
γήν έτοιμον καί άφθονον, παρά τής οποίας νά πορίζηται
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αυτά, και όταν εύπορη νά τά επιστρέφη κατά μεγάλα η μι
κρά ποσά, καί δέν θέλει άναγκάζεσθαι τοϋ λοιπού νά πωλή 
τά χρεώγραφα αύτής, και έπειτα πάλιν νά τ’άγοράζη, δπερ 
είναι πάντοτε ού μόνον οχληρόν, άλλα καί έπιζήμιον. Άφ’ 
ετέρου μέρους ή Τράπεζα θέλει φροντίζει νά είσπράττη άπ’ 
εύθείας καί εγκαίρως τά χρήματα των τεκομεριδίων καί των 
κληρουμένων ομολογιών τής Εταιρίας, καί νά καταχωρίζη 
άμέσως εις τον άλληλόχρεων λογαριασμόν, δστις οσάκις 
είναι χρεώστης, έχει τδ όφελος τοϋ τόκου των 8 °/c, οσά
κις δέ είναι πιστωτής, των 3 o/c, δπερ δέν είναι εύκαταφρό- 
νητον όφελος εις Εταιρίαν άποζώσαν έκ συνδρομών.

Μετά τάς προειρημένας έρευνας έπείσθημεν και έξ ιδίας 
άντιλήψεως, δτι τό διοικητικόν Συμβούλιον διεχειρίσθη καί 
κατά τδ ήδη λήξαν έτος την περιουσίαν τής Εταιρίας μετά 
μεγάλης συνέσεως καί ευσυνειδησίας καί τής προσηκούσης 
φειδοϋς, καί μετά άκραιφνοϋς και πεφωτισμένου ζήλου έ~ 
πεξέτεινε σπουδαίως κατά τά τελευταία ετη τάς εργασίας 
του προς άνακάλυψιν καί διάσωσιν των άρχαίων κειμηλίων 
των ήμετέρων προγόνων. Διά ταϋτα οφείλεται εις αυτό με
γάλη εύγνωμοσυνη.

Νομίζομεν δέ χρέος ημών νά συστήσωμεν εις την Συνέ- 
λευσιν νά έκφράση την εξιόιασμένην αυτής ευαρέσκειαν καί 
πρδς τον Ταμίαν τής Εταιρίας κ. Π. Ttaννόπουλον, δστις 
διά τής όμολογουμένης αύτοΰ εμπειρίας καί φιλοπονίας έκ- 
τελεΐ τά ήδη επίπονα καταστάντα έργα τοϋ Ταμίου τής 
Εταιρίας.

Έν Άθήναις, τή 26 Ίανουαρίου 1880.

Ή έξελεγκτική επιτροπή 
Ε. ΡΗΓΑΔΗΣ 
Γ. ΑΘ. ΓΕΡΑΚΕΣ 
A. A. ΚΑΤΡΙΒΑΙΝΟΣ.
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Μετά ταΰτα ο Ταμίας διένειμεν ε?ς τούς εταίρους έντυ
πον κατάστασιν των άπολογισμών της Εταιρίας άπό του 
1870 εως τού 1879 (*) ήν καί άνέπτυξε προφορικούς. Ειτα 
δέ προσέθηκεν, δτι επεθύμει ΐνα ή Συνέλευσις έκλέξη άλλον 
ταμίαν του λοιπού. Άλλ’ ή Συνέλευσις παρεκάλεσεν αυτόν 
νά μή έπιμείνη εις ταύτην την δήλωσίν του.

'Επειτα ο ’Αντιπρόεδρος άνεκοίνωσεν εις τούς Εταίρους, 
δτι ο σεβαστός μέχρι τοϋδε πρόεδρος της Εταιρίας Φίλιπ
πος Ίωάννου ενεκα της προβεβηκυίας ηλικίας του παραι- 
τεΐται καί δέον νά έκλεχθή άλλος. Προέτεινε δέ νά όνομα- 
σθή ο Φίλιππος Ίωάννου ισόβιος έπιτίμιος πρόεδρος ενεκα 
των πολυετών όπηρεσιών του εις την Εταιρίαν.

Τοΰτο παρεδέχθη ή Συνέλευσις όμοθύμως. Έπί τη προ- 
τάσει δέ άλλων εταίρων παρεδέχθη ή Συνέλευσις και τό νά 
κατασκευασθή δαπάνη της Εταιρίας λιθίνη προτομή τοΰ ά- 
ποχωροΰντος νΰν προέδρου, έ'τι δέ και του πρώτου έν έτει 
1837 προέδρου ’Ιακώβου 'Ρίζου τοΰ Νερουλού.

Μετά ταΰτα εις των έλεγκτών, δ ΈλευΘ. 'Ρηγάδης, ήρώ- 
τησεν, αν έχη τις των παρόντων εταίρων νά φέρη άντί^ρη- 
σίν τινα εις την άναγνωσθεΐσαν εκθεσιν. Ούδεμίαν, άπήντη- 
σαν πάντες, καί εύχαριστοϋσι μάλιστα την εξελεγκτικήν 
έπιτροπήν έπί τω δτι καλώς έξετέλεσε τό εργον της.

Ειτα προέβησαν ο! εταίροι εις εκλογήν τού νέου Συμβου
λίου διά δύο ψηφοφοριών, ώς κελεύει ο οργανισμός, καί έξε- 
λέχθησαν οί έξης :

Πρόεδρος Άλ. Α. Κοντόβταυλος διά ψτίφ. 23
Αντιπρόεδρος Χπυρίδ. Φιντικλήξ » » 27
Ταμίας Hatv. Έμ. Γοαννόπουλος » 34
Γραμματεύς 2Ετέφ. ΆΟ. Κουμανούδης » 35

(*) Βλέπε ταύτην προσηρτημένην έν τέλει του φυλλαοίου.
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Μέλη δέ τοϋ Συμβουλίου Λ,ύο. Κ,αφταντζόγλους διά ψϊίφ. 30 
ΈύΟ. Κ,αστόρχης » » 81
H. Εύστρατοάδης » » 27
2. 2ωτηρόπουλος » » 18
23τέφ. Μί. Αραγούμης » » 31
Γερ. Μαυρογιάννκίξ » ι> 22 
Λ,ημ. Κοκίδης » » 33

Μετά την ύπο τοϋ ’Αντιπροέδρου άνακήρυξιν τοϋ άπο- 
τελέσματος της ψηφοφορίας, ή Συνέλευσις διελύθη περί με
σημβρίαν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:42 EEST - 18.237.180.167



I ϊ Ο Λ Ο Γ 1 s Μ O S

Εσόδων καί Εξόδων της ’Αρχαιολογικής Εταιρίας διά τδ έτος 1879.

ESO&A.
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Τακτικαί έτήσιαι · · · *........................................... * ·
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'Ομολογιών ΈΘν. δανείου 6 τοϊς %.......................................

β s » 8 β...........................................
» » s 9 » · · ..................................
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'Υπερτίμησις κληρωθεισών ομολογιών κλπ......................................

»
»
9
9
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9
9
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ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΚΟΙ Άπόληψις παρά Βιομηχανικής Τραπέζης 
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if. Τ Λ .» 1 » -- “ -ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΑΧΕ10Ν
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Έκ πωλήσεως κλήρων τής Γ' περιόδου 
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ΕΠΑΡΧ. ΑΡΧΑΙΟΤ. 
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Προσωπικόν.
Γραφ. υλη, χάρτης καί τυπωτικά, ταχυδρομικά κλπ. 
Βιβλιοθήκη’ βιβλίων άγορά και δετικά...................

Δρ
3
3

Προσωπικόν......................................................................................... 2
‘Υελοθήκαι προς έναπόθεσιν αρχαίων, παράπηγμα κλπ. · · · * 1
Έπισκευαί καί συγκολλήσεις αρχαίων........................................... ...
Άγοραί αρχαίων διά τά Μουσεία τής ‘Εταιρίας........................ 2

Άνασκαφαί περί την Άκρόπολιν, 'Αγ. Τριάδα κλπ. · · * · * 2 
Άναστήλωσις Λεοντος Χαιρωνείας...................................................

Προσωπικόν φυλάκων των κατά τας επαρχίας Μουσείων καί άλ
λων μνημείων.................................................................................
Περισυναγωγή και μεταφορά αρχαίων · .......................................
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270455 33

Αγορά γηπέδων έν ΆΘήναις καί Έλευσίνι........................ · · ϊ
Άνεγερσις αρκτικής πτέρυγος τοΰ ΈΘν. Μουσείου................... ...
Άνασκαφή τάφου έν Μενιδίω......................................................... ...
Άγορά αρχαίων έκ 'Ραμνοΰντος.................................................... ...
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ΤΟΚΟΙ Δανείου τοΰ 1878 κλπ......................................................................... »
ΔΙΑΦΟΡΑ Φωτογρ. πίνακες, συμβολαιογρ. ποσοστά είσπράκτορος · · · · 3
ΛΑΧΕΙΟΝ Γ. Πληρωμή κερδησάντων κλήρων .................................. ....

3 Δ. Μισθοί προσωπικού καί έξοδα διάφορα...........................................

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ τής 31 δεκεμβρ. μεταφερόμενον είς διαχείρισιν 1880 ·····»
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1879

Μ ί δ

ΑΚΙΝΗΤΑ.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

3
ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧ. 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΕΩΓΡ. 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ

3
»

ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝ. 
ΔΑΝΕΙΑ 
ΤΑΜΕΙΟΝ

Οικοπέδου εν ΆΘήναις] · 
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Κατάθεσις έντοκος 6 1/a °/ο

» » 3 ( °/ο
Όμολογίαι ΈΘν. δανείων 
Είς λ/σμδν Κυβερνήσεως 
Είς άναστήλωσιν Αέοντος 
Είσπράκτωρ ..... 
Τρεχούμενος επί ένεχύρω 
’Αγοραστής οικίας έν Κηφισία

(«)

(Τ)

(ζ)

Υπόλοιπα Πράξεις έντός του 1879 'Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρ. 1879
την 31

Δεκεμβρίου
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——·
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Έν ΆΘήναις τήν 4 Ιανουάριου 1879.

Ό Τ α μ ί α ς

Π. ΕΜ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΑΟΣ.

ΠαραΈη ρήσεις

ΠΑΡΑΘΕΣΙΣ.

(α) ΑΚΙΝΗΤΑ.

(γ? ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ 

(δ) ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧ. 

(ζ) ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ.

|(6) ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΕΩΓΡ.

Λ/σμός 1878 
3 1879 ·

Αυξησις τοΰ 1879 
Λ/σμός 1878 

» 1879 ·

Λ/σμός 1878 . . · . 
» 1879 Ιϊ · · ·

b ·

δρ. 72,043.60 
8 70,650.06

Αηφθέντα · . . 
Έπιστραφέντα ·
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* ·
• · ·
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10
38

(«) ΔΑΝΕΙΑ.

Διαφορά επί ελαττον .........................
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20. 6 0/ο>

4 879; έμολ. 506. 9 0/(0
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20. 6 Ο/ο)

100. 60 έκατ.-------------
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1879 ............................. δρ. 2,500—
Διαφορά έπί πλέον--------------

‘II ώς ανωτέρω αυξησις
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1493

5729

5399 
4 5122

54

20

48
22

26297 28

41419 50
26297 28
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’'Ισον τώ ανωτέρω άί 'ροίσμα'ι των ειστρχ;εων 1071962169

’Εν Άθ-/ίναις την 4 Ιανουάριου 1880.

'Θ Ταμίας

Π. Έμ· Γεαννόπουλος.
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