
Έν Αθήνας έν τώ Πανεπιστημίω, τη 18 Ια
νουάριου 1881, ημέρα Κυριακή, ώρα ΙΟ7 
π. μ. συνήλθον είκοσι καί έπτα εταίροι τής 
’Αρχαιολογικής ’Αθηνών Εταιρίας εις γε
νικήν επέτειον συνέλευσή. Ό αντιπρόεδρος 
τής Εταιρίας Σπυρ. Φιντικλής προσεφώνη- 
σεν αυτούς, ώς άποδημουντος του προέδρου 
Άλ. Κοντοσταύλου, καί προσεκάλεσε τον 
γραμματέα Στέφανον Κουμανουδην να άνα- 
γνιόση την έ'κθεσιν των έν τώ ετει πεπραγ
μένων υπό του Συμβουλίου. ΠαρελΟών δέ 
ουτος άνέγνω τά εξής·

K^{noc,

Περί των εταίρων πρώτον, των παρεχόντων τά χρημα
τικά μέσα δι’ ών τελούνται τά έργα της Εταιρίας, δίδθ'; 
μεν πληροφορίας τάς εξής·

Κατά το ήδη παρελθόν έτος ένεγράφησαν είς τό Μη- 
τρώον τής Εταιρίας προς τοις ύπάρχουσι νέοι εταίροι 
είκοσι καί είς. Τούτων κάτοικοι μέν τής πρωτευούσης 
δώδεκα, τρεις δέ έκ των έπαρχιών καί εξ έκ του εξωτε
ρικού. Λυπηρόν δέ καθήκον έκτελοϋντες άναφέρομεν καί 
ότι έκ του όλου άριθμοΰ των εταίρων άπέθαναν εντός του 
έτους επτά, έξ ών άξιος μάλιστα μνήμης διηνεκούς διά 
τε τήν Εταιρίαν ημών καί δι'άπαν τό Ελληνικόν ό τή
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30ή παρελθόντος Μα ίου τελευτή® ας καθηγητής τής φι
λοσοφίας έν τώ Εθνικό) ΙΙανεπιστημίω Φίλιππος Ίωάν- 
ν'ού, όστι'ς, καθώς είναι γνωστόν είς πάντας τούς νυν εν
ταύθα παρόντας καί τούς άπόντας εταίρους, είκοσιν όλα 
έτη προήδρευσε τής Εταιρίας ημών. Ή πολλή καί ποι
κίλη έν ταΰτώ οέ καί βάσιμος παιδεία αυτού καί ή βα- 
Οεΐα συνεσις, πρός οέ καί ή ύπόληψις, ήν έσω καί έξω 
τής Ελλάδος διά ταΰτα τά φυσικά καί επίκτητα προτε
ρήματα είχε, μεγάλως τήν Εταιρίαν ωφέλησαν. Επ' αυ
τού προεδρεύοντας κραταιωθεΐσα ή Εταιρία χρηματικώς 
έπεχείρησε πολυδάπανους άνασκαφάς, αΐτινες προεβίβα- 
σαν σημαντικά τήν γνώσιν τής ’Αθηναϊκής τοπογραφίας 
καί ίδρυσεν ' συλλογάς αρχαίων άξιολόγους, μετά τίνος έν 
Αθήνα ις πρώτην φοράν φανείσης Μουσειακής τάξεως. 
'Όθεν καί τον παρελθόντα ’Ιανουάριον, ότε ό άνήρ ένεκα 
γήρως άπεχώρει τού αξιώματος τής προεδρίας, δικαίως 
αυτόν οί τότε ενταύθα συνελθόντες εταίροι έτίμησαν, 
ψηφίσαντες τήν κατασκευήν λίθινης αυτού προτομής καί 
όνομάσαντες αυτόν έπιτίμιον διά βίου πρόεδρον. Άλλ’ 
έμελλεν όχι επί πολύ έτι νά μένη έν μέσω ημών, άπο- 
λαύων είς τό γήρας τόν όφειλόμενον τοίν συμπολιτών 
του σεβασμόν καί προσδοκών εύελπίστως τήν άπελευθέ- 
ρωσιν τής ιδιαιτέρας του πατρίδος Θετταλομαγνησίας, 
6πέρ ής καί ήγωνίσθη νέος ών. Πό>ς δέ έξετέλεσε δι'όλου 
τού μακροϋ του βίου τά πρός τήν κοινωνίαν καθήκοντα 
διά διδασκαλίας καί συγγραφής καί άλλων πάγκοινου 
ώφελείας ενεργειών, άναπαύων οΰτω τήν εαυτού συνεί- 
οησιν, θέλει μαρτυρήσει ή ιστορία τής τού ήμετέρου έ
θνους άναγεννήσεως. ΓΙαρ’ήμών δέ ιδία σήμερον καί τούτο 
είς αυτόν προσμαρτυρητέον, ότι καί έν τή διαθήκη του 
έμνήσθη τής Εταιρίας, δίόων ούτω καί είς άλλους καλόν 

ρίτυπαραοειγμα, αυτός άπατης έν έ’τει 1887 πρώτης
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συστάσεοος της Εταιρίας (*). Τό έκ δισχμλίων δραχμών 
κληροδότημά του είσεπράχΟη εγκαίρως. Περί δε της ψηφι- 
σθείσης προτομής του πληροφοροΰμεν τους εταίρους, ότ$ 
τό δι’ αυτήν πρόπλασμα, ζώντος ετι του μακαρίτου, 
κατεσκευάσθη ύπό του γλύπτου Λ. Φυτάλη, νυν δε καί 
είς λίθον μεταφέρεται καί όσον ούπω συντελείται, ΐνα 
ένιδρυθή ή είκών έν τω Μουσείω τής Εταιρίας. Καί την 
άλλην δε ψηφισθείσαν προτομήν του μακαρίτου' ’Ιακώ
βου 'Ρίζου του Νερουλού ό αύτος τεχνίτης εν πηλώ ήδη 
συνετέλεσε, λαβών όμως ές ανάγκης τούς χαρακτήρας 
τού προσώπου Ικτίνος λιθογραφήματος περιεχομένου έν 
τώ βιβλίω τού Νερουλού Cours de literature grecque ' 
moderne. Geneve, 1827, όχι δέ, ώς ήτο εΰκτόν,έξ άλλης 
τίνος εΐκόνος, ύπαρχούσης πρώην παρά ταίς ενταύθα ζώ~ 
σαις θυγατράσι τού μακαρίτου, διότι ή είκών αυτή ζη- 
τηθεΐσα δεν εύρέθη. Ταύτα μεν ούτως.

Σύνορο μ ή ν δέ τακτικήν είς τήν Εταιρίαν εντός 
τού έτους κατέβαλον έν όλω εταίροι 105, καί δή 90 έκ 
των έν Άθήναις κατοικούντων, 10 έκ των έν ταΐς έπαρ- 
χίαις τού βασιλείου, 5 έκ των έν τω έΗωτερικω.

Είς τούς αριθμούς τούτους δεν περιέχονται τά συνδρα- 
μόντα σωματεία, ήτοι κοινά, όντα έν συνόλω 12, περί ών 
κατόπιν.

Έν τούτοις εί καί ολίγοι έκ πολλών τών έγγεγραμ
μένων έν τώ μητρώω συνέδραμον, τά έσοδα τού έτους 
άνέβησαν είς μυριάδας τινάς δραχμών, ένεκα μειζόνων

, (*) Φαίνεται ;αέν παράοοζον, άλλα οέν είναι καθ’ ήν.α; και άνεςήγν- 
τον tb ο*·, ίκ πάντων των κοινωφελών .τής Έλλάοο; ϊορνν.άτων αόνη ή 
Εταιρία ήνιών έ'/ει τήν άζηλον νιοίραν τον να ν.ή ούναται εΐ ν.ή τπα- 
νιώτατα νά προσελκύω εί; εαυτήν κληροοοτή'χατα. Άλλα οέν είναι τον 
παρόντος ypovou και τόπον νά είπων.εν τι πλειότεόον περί τούτον,
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τινών της συνήθους τακτικών συνδρομών άς παρέσχον 
κοινά τινα ή εταίροι και ένεκα εκτάκτων τινών προσφο
ρών, προ πάντων δε ενεκα τών έκ των κεφαλαίων τής 
Εταιρίας προσιόντων τόκων καί τών έκ τοΰ λαχείου καί 
άλλων εισπράξεων, ως θέλετε ακούσει μετ’ ολίγον παρά 
τοΰ ταριίου. Τά ονόματα τών συνόραριόντων καί τό πο- 
σόν τής συνδρομής έκάστου θέλουν κατά τό σύνηΟες δη- 
μοσιευθή έν τέλει τής έκθέσεως ταύτης. ΈνταΰΟα δ’έξαι- 
ρετικώς άναφέρομεν τούς δόντας άνω τών 100 δραχμών. 
Είναι ό έν Πετρουπόλει Ίω. Κοντογιαννάκης, δούς την 
προ ετών τακτικήν συνδρομήν του, δρ. 560, ό έν Βιέννή 
Γεώργ. Άλ. Μαυροκορδάτος, δρ. 50 τακτικήν καί εκτ, 
448, καί ό ένταΰθα Γεώργ. Σουγδουρής,' δρ, 112.

Έκ δέ τών συνδραμόντων κοινών ήτοι σωματείων πρω
τεύει τό ήμέτερον ΓΙανεπιστήμιον, όπερ ώς συνήθως προσ- 
ήνεγκε δρ. χιλίας, μετ’ αυτό δέ έρχονται δήμοι τρεις, ό 
δήμος ’Αθηναίων, δρ. 300, ό Έρμουπόλεως δρ. 200 καί ό 
Πειραιέων δρ. 100 καί ούδείς άλλος ουδέ λεπτόν. Έκ 
οέ τών όκτώ ιερών μονών αί όποΐαι έφέτος συνέδραμον, 
ή τών Ταξιαρχών έν Αίγίω έδωκε δρ. 100, αί δέ άλλαι 
επτά μικρότερα μέν ποσά, άλλ’ είναι αί μόναι τΛκτικώς 
σϋντρέχουσαι τή Εταιρία, ούσαι σχεδόν πάσαι έκ τής 
έπισκοπής τοΰ φιλάρχαιου επισκόπου Θηβών καί Λεβα- 
δείας Δοσιθέου, όστις καί αυτός συντρέχει καί τάς μο~ 
νάς εις τοΰτο προτρέπει, ώς καί πέρυσιν εϊπομεν.

Δέν θά έν,διατρίψωμεν έφέτος εις μεμψίμοιρους παρα
τηρήσεις περί τοΰ άπροθύμου τών εταίρων καί τών δή
μων καί τών μονώνεις χορηγίας προς τήν Εταιρίαν ήμών, 
διότι καιρός παντί πράγματι. Δέν δυνάμεθα όμονςνάάπο- 
σιωπήσωμεν τό ότι δλο^ς έκόπη διά τό π. έ. 1880 ή έκ 
τοΰ προϋπολογισμού τοΰ Κράτους πρότερον δίδομένη είς 
τήν Εταιρίαν συνδρομή, ένώ αί είς άλλας εταιρίας καί
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σωματεία όχι. Τούτο άδικον, και μάλιστα όταν ληφθή 
ύπ’ όψιν, οτι μυριάδας δραχμών άνευ τόκου προκαταβάλ
λει ή Εταιρία ημών υπέρ της Κυβερνήσεως διά την αρ
χαιολογικήν υπηρεσίαν.

Έ ρ γ α τ ή ς Εταιρίας ά ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ά εν
τός του έτους διεξήγαγε τό Συμβουλιον πολλά καί διά
φορα καί ίκανώς δαπανηρά, αλλά τό πλεΐστον έξω των 
Αθηνών καί εις διαφόρους τόπους του βασιλείου, οι’ ό 
καί εις τούς εταίρους τούς ενταύθα νυν συνηγμένους έμει
ναν άγνωστότερα. Θά προσπαθήσωμεν νά διαλάβωμεν, εί 
καί συντόμως, περί πάντων,, ϊνα μή ΰποτεθή ότι τό έτος 
ύπήρξεν άγονον άρχαιολογι'κώς.

Έν Άθήναις άπό τής J7 Μαρτίου 1880 έπανέλαβε το 
Συμβουλιον καί έξηκολούθησεν επί ενα μήνα την νοτίως 
τού Δ ι π ύ λ ο υ ά ν α σ κ α φ ή ν, ϊνα αποκόμιση όσα άπό 
τού προτέρου έτους ειχον άπομείνει ολίγα χώματα έκτος 
τού διπλού έκεΐ περιβόλου τού άστεως, προβή δέ ύστερον 
καί εντός τού δευτέρου ήτοι έσωτέρω περιβόλου επί γη
πέδου νεωστί τότε άγορασθέντος παρά τήνΠειραϊκήν οδόν; 
Ή άπ’αίώνων συσσώρευσις των χωμάτων εις τούτο τό μέ
ρος ήτο μεγάλη, άποκομισθέντων δέ αυτών οϋδέν κτίσμα 
άξιον λόγου εύρέθη έν τώ άνατολικουτέρω μέρει τού γη
πέδου, πλήν τοίχων τινών κακοκτίστων άνηκόντων ίσως 
το πάλαι εις τά παραρτήματα καί τάς αύλάς τού λυχνο- 
ποιού έκείνου, ού ή κάμινος έτι αυτόθι σώζεται. Προς 
αΰτώ όμως τώ έσωτέρω περιβόλω εύρέθη έσωθεν έν έπί- 
μηκες πρόσκτισμα μετά βαθμιδών, όπερ πιθανώς θά έχρη- 
σίμευέ ποτέ ϊνα άναβαίνοντες οί φρουροί περιθέωσι τάς 
έπάλξεις χωροΰντες προς την έκεΐ πυλιοα- βαθμίδες δέ 
καί άλλαι έφάνησαν, λελαξευμέναι αύται έν τή πέτρα, τή 
προς τώ νοτιωτάτω άκρω τού τείχους τούτου άποτόμως 
ύψουμένη καί αντιστοιχούσα', εις άλλας όμοιας έξωθεν
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ωσαύτως επί τής πέτρας ('). Ταύτα είναι το έκ τής άν«~ 
σκαφής ταύτης ουσιώδες κέρδος, όπερ προσηκόντως 0έ~ 
λε'. έκτιμηθή τότε όταν αρχαιολόγος τις ίδμων τής όμυ~ 
ρωματικής των αρχαίων έξετάση τό σύνολον τών άπό 
έτών άποκεκαλυμμένων τούτων υπό τής 'Εταιρίας τει
χών, όιδακτικωτάτων όντως διά την ιστορίαν τής πόλεως. 
Τούτο καί πέρυσιν έν τή λογοδοσία ηύχήΟηριεν. ’Αλλά 
πότε θέλει γίνει ·, ’Όχι πριν ή οί πέριξ τόποι όλοι προσ- 
κτηΟώσι τω όημ.οσίω, άρΟώσι δ’ έκεΐΟεν οί του φωταερίου· 
αγωγοί σωλήνες, (περί ών τοσάκις τόσα είπομεν μ«- 
ταίως) καί τελείωση ή άνακάΟαρσις των τόπων, ότε θέλει 
είναι δυνατή καί ή περίφραξις αυτών ή μάριν καΟαριό- 
τητος αναγκαία καί ί'να μή έμπίπτωσιν είς αυτούς ζώα 
ή άνθρωποι. Νϋν δέ αδυνατούν νά ποιήση ταύτα τό Συμ- 
βούί,ιον άπεχώρησεν άΟύμως τού τόπου τούτου. ’Άλλο τι 
σήμερον νά προσΟέσωμέν δέν είναι χρεία, είμή νά κατα- 
λέξωμεν απλώς όσα σποράδην έν τοΐς χώμασιν άρμαΐα 
εύρέΟησαν, όπως έποιήσαμεν καί πέρυσι καί προπέρυσι, 
διότι πλείονος λόγου δεν είναι άξια, πλήν μιας εΰμεγέ- 
Θους στήλης επιτύμβιας, έχούσης άναγλύπτους υδρίας 
καί έπ’ αυτών παραστάσεις, έκ τών καλών χρόνων τής 
Ελλάδος, ήτις όμως έ'ξωθεν τών τειχών τού περιβόλου 
εύρέΟη ώς κάλυμμα υδραγωγείου, όπως καί άλλαι έξ 
στήλαι ή κιονίσκοι επιτύμβιοι, άλλως κοινοί, ωσαύτως 
έξω εύρέθησαν.

Είναι τά καταλεκτέα τάδε·

(‘) Ταΰτα πάντα μετά καί μιας δεξαμενής κίραμοκτίατου ηδη ε·/α- 
ρί/Οησαν έν τω σ/εδίω τω προατεΟέντι εις τά πρδ έξ μηνών ΙκδοΟέντα 
τελευταία πρακτικά της Εταιρίας, έμνημονευΟησαν δέ καί Βρα/ίως ΙκεΤ 
«V τινι σημειώσει, σελ. 9.
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ΛΙΘΙΝΑ.

a 1. XOTlaOL.

περιφερών άγαλριάτων καί αναγλύφων τερ.άχια, εν 
οίς καί τ, ανωτέρω ν. ν ν, ν. ο ν ε υ ο p. έ ν ·/] στ ή λ ν, .... 

σκεύη διάφορα καί αρχιτεκτονικά τεσιάχια...........

II'. *Εϊϊΐγραφ*6.
5 / pΖΤΛΖ\)^017Λ · · ...............-............ .........................* ·»

ΠΗΛΙΝΑ

αγγεία κοινά, σίρα καί κολοβά ....................... .. ·«
λύχνοι, σώοι καί κολοβοί, ών πλειστοι κοινότατοι, 

τινές ρ.ετά παραστάσεων των 'Ρωμαϊκών χρό
νων, είς δέ ·/) δύο Χριστιανικοί .........................

ειδώλια (ών οΰδεν ολόκληρον)..................................
όοΟοκέραίΛοι καί άλλα τεν.άχια σχήματος αρχιτε

κτονικού ................................................... ..............
κωνικά καί άρτοειδη σωαάτια δ ιάτονίτα................
λαβαί άρ.φοοέων ξενικών ενεπίγραφοι, έν αί; καί 

τινες τετράγωνοι έχουσαι Σειληνών πρόσωπα · ·

ΧΑΛΚΑ
ι .

νοαίσο.ατα .................................................................

ΓΥΨΙΝΑ

διάφορα αορφώι/,ατα καί ρ.ητραι.............................

ΟΣΤΕΙΝΑ

ραβδίον εχον γεγλυι/.ν.ένν,ν σειράν ώών....................

Τό ολον κ ο αχ. άτια

16
10 36

7 7

15

61
18

4
55

12, 160

4 4

5 5

1 1

208

Πριν ερ,ως ριεταβώριεν εις άλλου έργου άφήγησιν ρη- 
τίον, ότι έν τοΐς τοίχοις εκείνοις οΐτινες από ανατολών 
προς δυσαάς παρακολουΟοΰντες τάς διαφόρους της πό- 
λεως υπονόμους και τό υδραγωγείου της άγ. Τριάδος δια-
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σχιζουσι καθετως τά τού περιβόλου του άστεος δίπλα 
τειΧγ1’ πρεπει οε ποτέ εντελώς νά καθαιρεθώσιν, ώς μετα
γενέστεροι και κακόμορφοι, ειχον παρατηρηθή προ πολ- 
λοΰ ένωκοδομημένοι σποράδην και λίθοι τινές εύμεγέ- 
θεις πώρινοι λελαξευμένοι έπιμελώς ώς τμήματα κύκλου 
τίνος μεγάλου. Τούτους όντας τον αριθμόν 12 έξηγάγο- 
μεν έκ των τοίχων, καί, ί'να φανή, ώς πόσην άρά γε είχε 
διάμετρον τό ποτέ εξ αυτών σχηματιζόμενον κυκλοφερές 
κτίσμα, έθέσαμεν πλησίον άλλήλων έν κυκλικώ σχήματι 
έπί του εδάφους του προ τών δύο δημοσίων μνημάτων 
του προξένου Σηλυβρίας καί τών Κέρκυρας πρέσβεων.

"Ας μή άπατώνται λοιπόν οί την νεκρόπολιν έπισκε- 
πτόμενοι καί όρώντες νυν τόν κύκλον εκείνον, άλλ’ άς 
ήξεύρωσιν, ότι έσχηματίσθη παρ’ ήμών μόνον προς θερα
πείαν στιγμίαίως κινηθείσης περιεργείας, ήτις όμως είχε 
τόν λόγον της, διότι οί διευθύνοντες τάς άνασκαφάς Ανέ
καθεν, καθώς ό μακαρίτης Παπαδάκης καί άλλοι, ήσαν 
έν απορία πολύν χρόνον, άναζητοΰντες έν τοις πέριξ καί 
μή εύρίσκοντες ούδενός κυκλοτερούς πύργου τών τειχών 
ή κυκλοτερούς τίνος επιταφίου μνήματος θεμέλια, έξ ου 
καταστραφέντος νά έλήφθησαν οί περί ών ό λόγος λίθοι. 
Μόνον έν τώ έπιφανεΐ μνήματι τού ίππέως Δεξίλεω, τώ 
έχοντι σχήμα τεταρτοκυκλίου, σώζ ονται εις ή δύο τοιοΰ- 
τοι λίθοι, οϊτινες όμως κατά τάς διαστάσεις διαφέρουσι ούκ 
ολίγον τών προειρημένων δώδεκα· ώστε ή άπορία μένει.

Μεταβαίνομεν εις την άνασκαφήν τών δύο έ ν ΓΙ ε ι ρ α ι εt 
θ ε ά τ ρ ω ν, γενομένην τό έ'τος τούτο. Έγίνετο έκεΐ ρυ
μοτομία τις κατά τόν δυτικόν μυχόν τού Πασιά λιμανιού 
(Ζέας) καί ιδίως κατά την θέσιν την κοινώς καλουμένην 
Φραγκοκκλήσια, ένθα προ πολλού έφαίνοντο κατακείμε- 
νοι σπόνδυλοι κιόνων πώρινοι καί άλλοι αρχαίας οίκο- 
ομής λίθοι καί θεμέλια σαφή διεκρίνοντο κόγχης έκ-
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κλησίας, πιθανώς Βυζαντινής. Παρακόλουθήσας τάς ερ
γασίας των ρυμοτομούντων ό του έν Πειραιεΐ γυμνασίου 
καθηγητής Ίάκ. Χ· Δραγάτσης διέγνω, ότι θεάτρου τί
νος θεμέλια ήρχισαν έκεΐ φαινόμενα, (όπερ τινές των «ρ- 
χαιοτέρων τοπογράφων, έδέχοντο οτι υπήρχε ποτέ αυτοΰ, 
άλλοι δέ ήρνουντο), καί ανήγγειλε τούτο εΐςτε την Εται
ρίαν καί την Γενικήν εφορείαν των αρχαιοτήτων. "Οθεν 
τό Συμβούλιον τής Εταιρίας έπιλαβόμενον του έργου 
τής περαιτέρω έξετάσεως οι’ άνασκαφής τακτικής ανέθεσε 
τήν επιστασίαν εις τον διδάκτορα Δημ. Φίλιον, περί ου 
έσται κατόπιν λόγος. Άλλ’ ή άνασκαφή άνέδειξε μόνον 
τά δύο περίπου τρίτα τού κοίλου του θεάτρου καί μέρη 
τής όρχήστρας καί τά τής· σκηνής θεμέλια, τό δε άλλο 
μέρος όχι· διότι συνέβη ενταύθα δ,τι πάντοτε συμβαίνει 
είς τάς άρχαιολογικάς ήμών επιχειρήσεις. Προχωροΰσι 
τά εογα μόνον καθ’ όσον Υύχωσιν όντες επιεικείς τινες 
οί ίδιοκτήται των γηπέδων, έφ’ ών τά αρχαία χτίσματα, 
όταν δέ τις τύχη ών δυστροπώτερος,κωλύονται επί δεκαε
τηρίδας καί χρεία παρίσταται έξωνήσεως των γηπέδων, 
ήτις είς πολλά προσκόπτει εμπόδια ένεκα έλλείψεως κα- 
ταλλήλου περί τούτου νομοθετήματος. Τό Συμβούλιου 
δέ τής Εταιρίας ποιήσαν τάς δεούσας παραστάσεις πρός 
τό Υπουργείου Παιδείας εις ταύτην τήν περίστασιν καί 
άπαιτήσαν καί τήν του δήμου Πειραιώς επικουρίαν πρός 
άπελευθέρωσιν του τόπου έφ’ ού τό θέατρου, έκρινε κα- 
λόν, έως ού έξομαλυνθή ή ύπόθεσις, νά μή άργήση έν 
τω μεταξύ, αλλά νά έπιληφθή καί τής του άλλου έν Πει- 
ραιεΐ θεάτρου άνασκαφής, του πρός τή βορειοδυτική άκρα 
του λόφου Μουνυχίας, ού ή θέσις από πολλοΰ χρόνου 
έγνωρίζετο καί ώμολογεΐτο. ’Αλλά καί έκεΐ άφοΰ έπί 
ποσον έπροχώρησαν αί έργασίαι καί έφάνησαν τά περί 
τήν ορχήστραν καί τό κοίλου, τά αυτά κωλύματα παρ’
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ιδιωτών προέκυψαν, καί ενώ τό Συμβούλιου ήΟελεν «μ.φο- 
τεροιν των θεάτρων τά σχέδια νά κατασκευάση και έκδώση, 
όεν επρόφθασεν είμή τδ του ενός του έπι τή Ζέα μόνον νά 
συντέλεση, διότι ό Οερμουργότερος Ιδιοκτήτης του γη
πέδου έφ’ ου τό άλλο τό έπι τή Μουνυχία, προλαβών κα- 
τεκάλυψε πάλιν πολύ μέρος τού άνασκαφέντος χώρου, 
μεΟ’ ο τό Συμβούλιου έκ δευτέρου άνηνέχΟη προς τό 
Υπουργείου και περιδένει μέχρι τοΰδε νά ϊδη τι ένεργού- 
μενον. Νομίζει οέ,δτι έργου φιλοτιμίας είναι διά τον όση- 
μέραι προκόπτοντα καί εύδαιμονούντα δήμον τοΰ Πει
ραιώς νά κντιληφΟή τής ύποΟέσεως έρρωμένως, ίνα έχη 
τον έπαινον πάντων των φιλάρχαιων, ότι περιέσωσε του
λάχιστον ταΰτα τά δύο θέατρα, αφού έκ των άλλων μνη
μείων τής άρχαιότητος τά μεν προ αιώνων ήφανίσΟησαν, 
τά δέ, ώς μή ώφελε, καί κατά τάς τελευταίας δεκαετηρί
δας, τί λέγομεν ·, καί κατά τούς τελευταίους έτι μήνας 
μεγάλως έ'παΘον έξ απρονοησίας των αρχών.

Τοσαΰτα μέν ήμείς συντόμως. Ό δέ Δ. Φίλιος ύπέβα- 
λεν εις τό Συμβούλιον τής Εταιρίας λεπτομερή έκθεσιν 
περί τής άνασκαφής των δύο τούτων θεάτρων, προσΟείς 
καί ιστορικήν τινα περί αυτών έοευναν, ήτις θέλει περί- 
ληφθή έν τή λογοδοσία ταύτη όταν τυπωΟή, ωσαύτως δέ 
καί τό σχέδιον τού ετέρου των θεάτρων.

"Άλλη ολιγοήμερος άνασκαφική έρευνα έγένετο έν 
Ί* αμνό ύ ν τ ι τής Αττικής τον μήνα Αύγουστον ύπό 
την επιστασίαν τοΰ αυτού Λ. Φιλίου, συνεποπτεύσαντος 
καί τού αντιπροέδρου ημών τά έργα έπί τινας ημέρας. Ό 
αντιπρόεδρος δηλ. ειχεν έκεΐ προ. έτους παρατηρήσει έν 
τώ φρουρίω τέσσαρας θρόνους μαρμάρινους ένεπιγράφους, 
κεχωσμένους έν τή γή καί νυν έπρόκειτο νά έρευνηΟή μέν 
ό τόπος'εκείνος διά σκαφής, νά καΟαρισΟώσι δέ καί τά 
ερείπια τού ναού τής Νεμέσεως καί τού σηκού τής Θέ-
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μιδος, τά τόσον άναξίως εαυτών ήμελημένα. !Αλλ’ άφού 
μετέβη έκείσε έφέτος μετά του Φιλιού, είδεν ότι οί θρό
νοι έΐχον μετατοπισθή έν τώ μεταξύ υπό άρχαιοκαπήλων 
άνασκαψάντων λάθρα και ήμιτελώς τόν χώρον προ τής 
έγκαταστάσεως τής τότε έν μηνί Αύγούστω ούσης έκεί 
ενόπλου φρουράς. "Ομως οέ και νυν σκαφής γενομένης 
εύρέθη αΰτοΰ κρηπίδωμά τι έκ πέντε μεγάλων λίθων μή
κους έν όλω μέτρων 6,72, κατά δέ τό έτερον αυτού άκρον 
έφάνη βάΟρον, έχον έπιγεγραμμένον τό όνομα Φαμνουσίου 
άνδρός του άναθέντος τό οίονδήποτε τούτο κτίσμα. Α
βέβαιου δέ έθεωρήθη, άν οί θρόνοι καί προ τής των άρ
χαιοκαπήλων σκαφής ήδράζοντο έπί τού κρηπιδώματος, 
άλλως δ’ έφάνησαν όντες όμοιοι τοΐς έκ του σηκού τής 
Θέμκδος ποτέ μετακομισθεΐσιν εις τό έν ΆΟήναις Εθνι
κόν Μουσείου.

‘Ύστερον έγένετο σκαφή τις κατά την ατραπόν την εις 
τό φρουρίου άγουσαν από τού ναού έν τινι υπό άρχαιοκα
πήλων ώσαύτιυς προηνεωγμένω λάκκω, ένθα έλέγετο ότι 
έκρύπτοντο λίθοι ένεπίγραφοι καί γλυπτά έργα. Εύρέθη 
οέ αυτού εν βάθρου,έχον έπιτύμβιον.έμμετρον έπίγραμμα, 
κολοβόν όμως, καί εις πιθανώς όρος τού τεμένους, έτι 
τέσσαρα ήκρωτηριασμένα γλυπτικής έργα, ών τό μεΐζον 
γυναικός ανάγλυφου ακέφαλου, ύψους 0,77. Πλειότερον 
των επτά ήμερων δέν διήρκεσεν ή έρευνα, ένεκα τών πολ
λών δυσκολιών, ώς έν έρήμω τόπω, οΰχ ήκιστα δέ ένεκα 
έλλείψεως υοατος καί προσέτι ένεκα τής έπί τών τόπων 
άξιώσεως τών χωρικών. Δύο δέ θρόνοι καί δύο τών γλυ
πτών λίθων μετεκομίσθησαν είς την αυλήν τού ένταύθα 
‘Εθνικού Μουσείου. Καί περί τούτου δέ τού έργου ύπέβα- 
λεν ό Δ. Φίλιος λεπτομερή έκθεσιν, ήτις θέλει ωσαύ
τως δημοσιευθή μετά τής προειρημένης.

.Τόν Αύγουστον έγένετο καί επισκευή τις τού έπί τού
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Σουνίου άκρωτηρίου]ναοΰ τής Άθηνάς, ου slyε πέσει 
έν μηνί Μαρτίω του 1880 κατά τινα θυελλώδη νύκτα εις 
των κιόνων τής νοτίου πλευράς, ό προτελευταίος των προς 
δυσμάς, συμπαρασύρας καί δύο δοκούς τοΰ άνωθεν επι
στυλίου. Τρεις τοΰ Συμβουλίου ό αντιπρόεδρος, ό γραμ- 
ματεύς καί ό γενικός έφορος των αρχαιοτήτων τοΰ κρά
τους άπήλθον έκεΐσε επί πλοίου δημοσίου, παραλαβόν- 
τες μ.εθ’ εαυτών καί δύο έμπειρους τέκτονας, ϊνα ϊδωσι 
τί τό ποιητέον. Έπείσθησαν δέ, ότι δυνατή ήτο ή συναρ- 
μογή καί άνόρθωσις τοΰ καταπεσόντος καί δια7^υθέντος 
εις τά έξ ών συνίστατο τύμπανα κίονος, έτι δέ ού μόνον 
ή κατά χώραν την οίκείαν έπίθεσις των δύο τοΰ επιστυ
λίου δοκών, άλλα καί ή εύθέτησις των άλλων, αίτινες 
είχον άπο καιροΰ παρεκκλίνει τής ευθείας γραμμής. Πρός 
τούτοις έθεώρησαν οί σύμβουλοι καλόν έκ τών εντός τοΰ 
έμβαδοΰ τοΰ ναοΰ κατακειμένων ογκωδών μαρμάρων δύο 
ή τρία τετραγώνου σχήματος τά άναγνωρισθέντα ώς ά- 
νήκοντα εις την νοτιοανατολικήν τοΰ σηκοΰ παραστάόα 
νά έπιτεθώσιν επί τοΰ κατωτάτω δόμου τής παραστάδος 
ταύτης, έν τή θέσει τή άρχήθεν ευρισκομένου καί τελευ
ταίο'/ νά ύποστηριχθώσιν οίκοδομικώς δύο μέρη τοΰ μαρ
μάρινου έδάφους τοΰ ύπό τούς κίονας. Περί τούτων άπάν- 
των συνεννοηθέντες οί σύμβουλοι μετά τών τεκτόνων 
έπέστρεψαν είς ’Αθήνας, άφοΰ προσέσχον έπΐ βραχύ καί 
είς τον όρμον τοΰ άγ. Νικολάου καί παρέλαβονέκείθεν 
δύο τών παλαιοτάτων τής ’Αττικής έπιτυμβίων έπιγρα- 
φών, την τοΰ Έπικλέους παιδος Δαμασιστράτου καί την 
τοΰ Τπποστράτου καί έκόμισαν είς ’Αθήνας, ϊνα μή έπϊ 
πλέον μένουσαι έκεΐ έν τή έρημία αφύλακτοι φθείρωνται 
ύπό τών άναγώγων διαβατών. Οί τέκτονες ύστερον καί 
δεύτερον άπήλθον έκεΐσε, έμελέτησαν είδικώτερον τά τής 
έπιχειρητέας έπισκευής, ύπέβαλον ήμΐν προϋπολογισμόν
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τής δαπάνης καί αφού ένεκρίθη, έξετέλεσαν τό έ'ργον 
καθ'άς έλαβον οδηγίας. Ή δαπάνη άνέβη εις δρ.1937:65.

Άνακοινούμεν τοίς έταίροις καί τάδε·
Τον μήνα Αύγουστον έιχεν αγοράσει το Συμβούλων 

άγγείά τινα πήλινα λίαν άρχαϊκά καί όμοιάζοντα τοίς 
έκ Μυκηνών καί Ναυπλίας, ό δέ πωλήσας αυτά έλεγεν, 
οτι εύρέθησαν έν τάφοις κειμένοις κατά την θέοτιν Άλυ- 
κ ή ν, την μεταξύ Τραχώνων καί Βάρης τής ’Αττικής,καί 
δτι είναι εκεί καί άλλοι τάφοι έχοντες στενόν καί επιμήκη 
προς τά έσω δρόμον, ώς οί εν Σπάτα καί Ναυπλία καί 
Μενιδίω. Έκ τούτου έκρίθη καλόν νά γίνη τις εκεί περαι
τέρω έρευνα παρά τής Εταιρίας. Τό Τπουργείον τής 
παιδείας πληροφορηθέν ταύτα έόωκε την άδειαν. Συνεν- 
νοηθείς δέ ό γραμματεύς τής Εταιρίας μετά του γενι
κού εφόρου των άρχαιοτήτων άπήλθεν είς Αλυκήν μετά 
τού Δ. Φιλίου καί τού άρχαιοπράτου ώς καταδείκτου καί 
οδηγού. Είδαμεν, ότι ή Οέσίς είναι εντός τού δυτικοβο- 
ρείου χείλους τής αλυκής, ούσα όλως επίπεδος, καί ότι 
ή άνασκαφή παρά των τυμβωρύχων είχε γίνει ού καλώς 
άτε λαθραίως καί σπευστικώς, καί έκ τούτου ήτο δύσκο
λος ή διάγνωσις τού άκριβοΰς σχήματος τών τάφων. 
"Ομως δέ έπείσθημεν ίκανώς, ότι δρόμους έπιμήκεις έν 
τή γή έσκαμμένους είχον τά ταφεία, θύραν δέ ή χτίσμα 
άλλο ούδέν διεκρίναμεν. Πλησίον τών συληθέντων τάφων 
είπεν ήμΐν ό άρχαιοπράτης, ότι διαγινώσκει την υπαρξιν 
καί άλλων τάφων άθικτων, ώς έκ τής ποιότητος καί τού 
χρώματος τής γηινης επιφάνειας, οπερ έγώ απλώς έπί- 
στευσα, άτε τής έπιφανείας ταύτης ούσης αυτόθι όλως 
ομαλής καί ούδέν έκφανές έχούσης σήμεΐον. Άλλ’ όμο- 
λογητέον, ότι οί τυμβωρύχοι είναι πολύ ήμών εμπειρό
τεροι έν τή διαγνώσει τών τόπων καί θυμοσοφώτεροι. Καί 
ήθελήσαμεν μέν δέν ήδυνήθημεν δέ νά κάμωμεν αυτού
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άποπειρατήριόν τινα σκαφήν· διότι ό έπιστατήσων Α. Φί- 
λιος ήθελε μεγάλως δυσκολευθή νά διαμείνή ήμ,έρας τι- 
νάς έν τόπω όλως άκατοικήτω, έν δέ τω νάρθηκι τής αυ
τού που πλησίον έκκλησίας του άγ. Νικολάου δεν τω έ~ 
συγχωρήθη νά διανυκτερεύη, διότι ό τόπος είναι κοινός 
διά πάντας τούς κατά την ώραν εκείνην του ένιαυτοΰ κυ
νηγούς, καί ουτιο παρητήσαμεν την έπιχείρησιν. Αλλά 
δεν πρέπει νά άμεληθή τό πράγμα παρά τού μέλλοντος 
Συμβουλίου.

Έν δέ X α ι ρ ω ν ε ί α τής Βοιωτίας έξηκολούθησαν επί 
πολλούς μήνας τού έτους αί εργασία», αί προπαρασκευασα- 
καί προς άνίδρυσιν τού πασίγνωστου μεγάλου λέοντος (Λ), 
ώς ειχεν αποφασίσει τό Συμβούλιου τή 27 ’Απριλίου 
1879 καί είχε καί αρχίσει σχεδόν αμέσως τότε, ήτοι πρό 
είκοσι όλων μηνών. Συνέβη δηλ. περί τούτο τό έργον ε
κείνο τό όποιον δέν είναι σπάνιον, νά ήςεύρη μέν τις τό 
πού έχει νά οΟάση πορευόμενος, όχι δέ καί πάντα τά έν 
τώ μεταξύ σημεία τής πορείας τά από τής αφετηρίας μέ
χρι τού τέρματος. Δέν ήσαν γνωστά κατ' άρχάς είμή τά 
κατακείμενα ογκώδη τού λέοντος τεμάχια. Έδει δέ νά 
άναζητηθή διά σκαφών το κρηπίδωμα τού βάθρου, έφ' ού 
ποτέ ήτο ιδρυμένος. Τούτο έγένετο πέρυσιν, άλλ' εύρέΟη 
τότε, ότι καί περίβολος αυτόθι λόγου άξιος υπήρχε περιέ- 
χων τετράπλευρου χώρον, τον τού παρά Παυσανία μνη- 
μονευομένου πολυανδρίου, όπως έν τή περυσινή ήμών

·(*) Tb ολον χωρίον του Πχυσανίου το άναρερόμενον εις αυτόν lysi 
ούτως: «ΊΙροσιόντων δέ τη πόλε: [Χαιρωνεία] .πολυάνδρων Θηβαίων εστίν 
εν τω προς Φίλιππον άγιον, άποθανόντων’ έπιγέγραπται μέν οή επί
γραμμα οΰοεν, επίθημα δε έ’πεστιν αύτω λέων' φέροι δ’ αν ές των αν- 
δρών μάλιστα τόν θυμόν' επίγραμμα δέ ά’πεστιν (έμοί δοκεΐν) δτι ουδέ 
έοικάτα τη τόλμη σφίσι τά έκ του δαίμονος ήκολοϋΟησεν", Παυσ. 9, h0, 
18. έ'κο. Βεκ.
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λογοδοσία έξεθέσα[/.εν. Χρέος δέ είχε νυν τδ Συμβούλιου 
νά άνερευνήση καί τον εντός τούτον χώρον, ίνα tovj πώς 
καί πόσοι ήσαν οι ενταφιασμένοι νεκροί καί αν είχον κτε- 
ρίσματα καί όποια. Προς δέ τώ κυρίως άρχαιολογικώ 
σκοπώ της έρεύνης προσετίθετο καί τις άλλος σπου
δαίος, ό άνθρωπολογικός καί εθνολογικός. Ή επιστήμη 
ή την κατασκευήν τοϋ ανθρωπίνου σώματος υπό διαφό
ρους έπόψεις έρέυνώσα άπήτει παρ’ ημών νά μή χωρή- 
σωμεν άτάκτως καί έπιπολαίως εις την έξέτασιν τών νε
κρών, ά7νλά νά περισώσωμεν κατά τό δυνατόν τούς σκε
λετούς ολοκλήρους καί προ πάντων τά κρανία διά μελ- 
λούσας μελετάς τών επιστημόνων. Άπήλθον λοιπόν πά
λιν εις Xaipumtav οί έκ τών του Συμβουλίου Φιντικλής 
καί Καστόρχης καί οί γλυπτάι Σίγελ καί Φυτάλης, χά- 
ριν μελετών τών προς άνίδρυσιν τού λέοντος, ό δέ τελευ
ταίος καί πάλιν ύστερον εστάλη' δίς διά τάς αϋτάς με
λετάς προς δέ καί ίνα φροντίση περί καλής εξαγωγής 
τινών τουλάχιστον σκελετών διά χρήσεως γύψου· ωσαύ
τως δέ καί ό ενταύθα ιατρός Ίούλ. Γαλβάνης παρακλη
θείς άπήλθεν έκεΐσε, ίνα παράσχη την έκ τών γνώσεων 
του συνδρομήν. Πάντες δέ ύπέβαλον εις τό Συμβούλιου 
τάς έκθέσεις των έπάνέλθόντες (*). Του δέ όλου έργου τής 
τών νεκρών έξετάσεως ή επιστασία καί έκτέλεσ6ς άνε- 
τέθη, ώς καί πρώην, είς τον έφορον II. Σταματάκην, 
Οστις μετ’ άκρας έπιμελείας καί ευσυνειδησίας τό έξετέ- 
λέσέν,άφροντιστήσας καί τής υγείας του, ήν εΐδε προσβαλ- 
λομένην άπαξ καί δίς. "Εχει νΰν τό Συμβούλιου ύπ’δψιν 
του τό άποτέλεσμα τών πολυπόνων τού Σταματάκη έρ- 
γάσιών, εκτεθειμένου έν διαφόροίς αυτού έκθέσεσιν καί 
προ πάντων εν τώ άκριβεστάτω ήμερολογίω, έν ω άνέ-

(*) Τήν ίχΟεσίν τοΰ Φιηάλ») tot tv Αθηναίου ΐόμ. θ, σ<ΐλ. 347—352;
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γράψε λεπτομερώς την κατάστασιν εις ήν εύρε τους νε
κρούς, όντας έν όλω διακοσίους πεντήκοντα τέσσαρας, 
εν επτά στίχοις τεταγμένους, έσχεδίασε τάς θέσεις πάν- 
των ώς έκειντο, ών τινές περιεργόταται, έσημειώσατο 
τάς έκ των οπλών πληγάς τάς έν τοΐς όστέοις άριδήλιος 
φαινομένας, κατέλεξε τέλος τά κτερίσματα, ά περί αυ
τούς ελ/ον οι νεκροί, συνιστάμενα έκ στλεγγίδων σιδη
ρών, κομβίων δχι ολίγων όστε'ίνων (άδηλον πρός ποιαν 
χρήσιν) καί αγγείων τινών πήλινων μικρών, πάντα ταύτα 
μελέτης άξια, διά τε άλλα καί διά τδ δτι δεικνύουσιν 
ήμΐν τό έθος των αρχαίων του νά Οάπτωσι τούς έν πο- 
λέμοις Ονήσκοντας δχι σωρηδόν, ώς οί νεώτεροι, αλλά 
μετά πάσης ευσεβούς τηρήσεως τών νομίμων.

Έξηκρίβωσε δέ ό Σταματάκης διά σκαφής ορυγμάτων 
τινών κατά θέσεις διαφόρους, ότι δεύτερον άλλο στρώμα 
νεκρών βαθύτερον ουδέποτε ύπήρξεν έν τώ έμβαοώ του 
πολυανδρίου. Παρετήρησε δέ μόνον εξαιρετικόν τι τόδε· 
μεταξύ τού ιγ\ καί τού ιδλ νεκρού τού β'. στίχου σωρόν 
άπηνθρακωμένων όστών κεκαυμένου νεκρού, μετά τέφρας.

Τελειώσας δέ τό έργον περί την εισβολήν τού ένεστώ- 
τος χειμώνος έκόμισεν εις Αθήνας έν εξ κιβωτίοις κρανία 
τινά καί άλλα οστά, όσα περιεργότερα έκρίθησαν, ώς καί 
τά κτερίσματα, τούς δέ άλλους νεκρούς κατά χώραν άφη- 
σεν, έπικαλύψας πάλιν γης στρώματι πάχους 5 έκατ. μ. 
οροντίσας καί περί προφυλάξεως τού τόπου άπό κατα- 
κλύσεως έκ τών όμβριων ύδάτων. Το δέ Συμβούλιου τάς 
τελευταίας ταύτας ημέρας έπεμελεΐτο ένταύθα την συγ- 
κόλλησιν τών τεθραυσμένων όστέων, ίνα έκτεθώσι προσε
χώς έν προσήκοντι τόπω εις θέαν τού κοινού καί μελέ
την τών αρμοδίων. ΤΙ δαπάνη ή είς’τάς έν λαφωνεία τού 
έτους έργασίας άνέβη εις ορ. 5832:85.

Κατά δέ τό προσεχές έαρ έχει νά έξετάσΥ]τό μεθ’ήμάς
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Συμβούλων, άν το ύπαρχον κρηπίδωμα σώζει την άπαι- 
τουμένην στερεότητα, ώστε νά δεχθή τό μέγα βάρος τού 
λέοντος, ή πρέπει νά οίκοδομηθή άλλο νέον, είτα δε νά 
προβή εις αυτήν την άνίδρυσιν του λέοντος, ίσως καί την 
του περιβόλου επισκευήν, καθ’ όσον φανή αναγκαίου. Δέν 
Οεωροΰμεν δέ άσκοπον νά άναφέρωμεν ότι έν τώ άπο- 
χιοροϋντι νυν Συμβουλίω υπήρξε διαφωνία γνωμών περί τι 
καιριώτατον έκ των άφορώντων εις την έκτέλεσιν του 
πολυδαπάνου τούτου έν Χαιρωνεία έργου. Οί πλείονες 
των συμβούλων ήσαν γνώμης νά γίνη πλήρης άνοικοδό- 
μησις του όλου μνημείου, τελεία επισκευή restauratioii 
κατά τούς κανόνας τής τέχνης, ί'να έχη προς τή στερεό- 
τητι καί τό καλόν καί τήν έπίδειξιν παντός του δυνατού 
γενέσθαι τήν σήμερον παρ’ ήμΐν, ό δέ άναγινώσκων ταΰτα 
(καί εί τις άλλος τυχόν δέν έξεφράσθη έτι ρητώς) έγνω- 
μάτευε νά έκτελεσθή κυρίως είπεϊν μόνη ή συναρμογή 
καί άνίδρυσις του λέοντος, καταβαλλομένης τής δεούσης 
φροντίδες περί στερεότητος μόνον του κρηπιδώματος,άνευ 
δέ κατασκευής άλλου επ’ αΰτοΰ βάθρου άρχιτεκτονικώς 
κεκοσμημένου κατά τάς ενδείξεις τάς τυχόν ύπαρχούσας 
περί τού αρχαίου αυτού ύψους καί σχήματος καί υλικού, 
έτι καί άνευ συμπληρώσεως καί έπικοσμήσεως αρχιτε
κτονικής τού περιβόλου τού πολυανδρίου. Ή δευτέρα 
αύτη γνώμη στηρίζεται προ πάντων είς τήν σκέψιν τού 
ότι τά χρήματα πρέπει νά οίκονομώνται διά μυρίας άλ- 
λας χρείας τής αρχαιολογίας, ών τινες καί λίαν κατε- 
πείγουσαι, έχει δέ υπέρ έαυτής καί προηγούμενου έν τή 
πράξει, ήν ήκολούθησαν άπ’άρχής τής Εταιρίας τά Συμ
βούλια,άποσχόντα μέν ολοκλήρων άνοικοδομήσεων ή συμ
πληρώσεων καλλιτεχνικών τών άρχαίων έν έρειπίοις μνη
μείων, περίορισθέντα δέ είς έπισκευάς τάς άναγκαΐοτά- 
τας μόνον ή υποστηρίξεις, καί τούτο διά λόγους μεγα-
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λους, οχι [/.όνον έκ φειδωλίας χρημάτων. Άλλ' άρκοϋσι 
περί τούτου του αντικειμένου τοσαύτα· νικώ όέ τό κάρρον.

"Αλλον λέοντα άρχαΐον μνημειακόν, μικρότερου 
μέν του της Ααιρωνείας, μέγαν ο’έτι και αυτόν, (διότι εί
ναι μήκους μ. γ. 8,80) τον έν τή νήσω Κέα (*), έκρινε 
δέον τό Συμβούλιον νά περιποιηθή, αφού έπληροφορήθη, 
ότι, ώς κείμενος επί εδάφους επικλινούς καί λίαν βαρύς, 
είχεν έξολισθήσει όμοΰ μετά του συμφυούς αύτω βάθρου 
άπό τής αρχικής του θέσεως καί ήπείλει πτώσιν έτι με- 
γαλλιτέραν πρός την κατωφέρειαν. Κατά τον δόνταήμϊν 
τάς πληροφορίας ταύτας Άντ. Μηλιαράκην τον περι- 
γράψαντα τάς Ινυκλάόας νήσους καί κατά τον έν αύτή 
τή Κέα αΰτεπάγγελτον φύλακα των αρχαιοτήτων Κωνστ. 
Μάνθον έπερωτηΟέντα παρ’ ήμών, έπρεπε νά ύποστηρι- 
χθή τό βάΟρον διά τοιχοδομίας τίνος στερεάς. Τούτο 
παρεδέχΟημεν, καί άνετέΟη ή έκτέλεσις τού έργου εις τόν 
ΜάνΘον, όστις καί τό έξετέλεσεν έπιμελώς καί έγραψεν 
ήμΐν άρχάςΦεβρουάριου ότι ή έξασφάλισις έγένετο Ισχυρά 
μέ τοιχοδομίαν έξ άσβέστου πορκελλάνης καί μεγάλων 
λίθων. Έδαπανήθησαν δρ. 255.

Άλλη δε ύποστήριξις άρχαίου κτίσματος, ήδη προ 
ετών οκτώ μελετωμένη ύπό τού Συμβουλίου καί έπαγ- 
γελθείσα τοίς έταίροις, μόλις εφέτος κατωρθώθη, ή τού 
ναού τού Έπικουρίου Απόλλωνος έν Βάσσαις τής Φ t γ α- 
λε ί ας. Ένεκα τού άποκέντρου τής θέσεως δύσκολον ήτο 
νά εϋρωμεν άρχιτέκτονά τινα ή μηχανικόν τής ήμετέρας 
εμπιστοσύνης, όστις νά διατρίψη ημέρας τινάς έκει καί 
μελετήσας συντάξη σμέοιον επισκευής καί προυπο7»ογι- 
5μόν τής δαπάνης. Έγένετο μέν τι τοιούτο άπαξ προ

(*) ’Ίδ* πίριγραφην αύτοΰ έν τω σι/γγράμματι τοϊ» Β Oeinlslcd,Ujygei 
Ctr. τόμ. Λ . ο. 11 κ. έ. και έν τοϊ; ύπ'ο Α. Μηλ:αράκν( ‘ Ι’πομνήμααι 
π.ριγραφικνΐ; των Κνκλάοων νήβων, σ;λ.210—251.
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τριών ετών,άλλα έν τή στιγμή της άποφάσεως ήσθάνθη- 
μεν δειλίαν τινά, μήπως θέλοντες νά διορθώσώμεν, βλά- 
ψωμεν μάλλον, ή έπενέγκωμεν δυσμορφίαν τινά είς το 
καλόν άρχιτεκτόνημα του ’Ικτίνου (*). ’Λλλ’ επειδή τό 
παρελθόν έαρ ήκούομεν συχνότερον επαναλαμβανόμενον 
παρά τινων, ότι -/ρήζουσι πάντως ταχείας ύποστηρίξεως 
οί κίονες ώς παρεκκλίναντες τής καθέτου στάσεως, έπε- 
ζητήσαμεν διά τής γενικής εφορείας των αρχαιοτήτων 
την γνώμην των έν ’Ολυμπία Γερμανών αρχιτεκτόνων, 
οϊτινες έκ του πλησίον έγνώριζον τον ναόν καί άφοΰ έλά- 
βομεν αυτήν καί εύλογα έφάνησαν ήμίν τά ύποδειχθέντα 
μέσα ύποστηρίξεως, έπέμψαμεν είς Φιγάλειαν ένα εντεύ
θεν οικοδόμον, έμπειρον είς έργα τοιαΰτα, ο στις διελθών 
πρώτον δι’Ολυμπίας καί λαβών καί προφορικός έ'τι παρά 
τών Γερμανών οδηγίας έξετέλεσε τήν ύποστήριξιν διά ξύ
λινων δοκών, στεφανίων μετάλλινων καί άλλων τοιούτων 
μέσων. Έδαπανήθησαν είς τό έργον δρ. 1800.

Τέλη Φεβρουάριου παρελθόντος έγένετο δαπάνη τής 
Εταιρίας έν Να υ π λ ί α, έπιστατοΰντος τοΰ εκεί δικηγό
ρου Ίω. Κονδάκη ώς καί άλλοτε, έρευνα τάφων τινων έτι 
παναρχαιων, παρατηρηθέντων έν τή υπώρεια τοϋ ΙΙαλα- 
μηδίου, καί τά εύοεθέντα έν αΰτοΐς αξιοπερίεργα κτερί- 
σματα έπέμφθησ.αν είς τήν Εταιρίαν μετά έκθέσεως του 
έπιστατήσαντος καί σχεδιογραφήματος τών τάφων, έκπο- 
νηθέντος παρά τοΰ μηχανικού Ζούζουλα, οίς ευγνω
μονεί ή Εταιρία (**).

Άναφέρομεν καί τόδε, ότι τό Συμβούλιον, ίδον έν τώ 
ετειτούτω τον Γερμανόν αρχιτέκτονα Rich. Bohn ποιοΰντα

(*) "ISs Παυσαν. 8, 41, 7 — [I.
(**) Λεπτομέρειας τινάς περί της άνασκα·ρης ταϋτης ίο· έν ’Αθηναίου 

τδμ. 8, σελ. 411. Ή δέ ολη έκθεοις του Κονόάκη έτυπώθη αυτόθι, σελ. 
517—523, μετά καί σχεδίου ενός τών τάριον καί άπεικονίσεως τινων 
κτερισμάτιυν καί διατριβής περί αυτών, συγγραοείσης ύπδ Δ. Φιλιού.
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επιτυχείς διά σκαφών έρευνας κατά τά Π ρ οπύ λ α ια της 
Άθήνησιν άκροπόλεως και τήν επ’ αυτά άνοδον χα'ι περί 
τον ναόν της άπτέρου Νίκης, έοωκεν αύτώ ώς συνδρομήν, 
καθ’ ά το η'. άρθρον τοΰ όργανισμοΰ της Εταιρίας επι
τρέπει, εν ποσόν πεντακοσίων δραχμών, δπως εύκολώτε- 
ρον συντέλεση τδ εργον του, ώς καί τό συνετέλεσε (*).

Τοσαΰτα [/.εν περί άνασκαφών καί επισκευών.
Ά γ ο ρ α ί δ έ ά ρ γ α ί ω ν έργων τέχνης καί επιγρα

φών προς πλουτισμόν τοΰ Μουσείου της Εταιρίας τοΰ έν 
τώ Βαρβακείω έγένοντο κατά τό έτος τοΰτο ούκ όλίγαι, 
δαπανηθέντος ποσοΰ δραχ 7820,75. Έκ τών άγορασθέν- 
των ώς άξιολογώτερα δύνανται νά θεωρηΟώσι έξ ή επτά· 
ή έξ’Οοχομενοΰ γνωστή επιτύμβια στήλη τοΰ άνδρός τοΰ 
κρατοΰντος ακρίδα, τέχνης αρχαϊκής (**), έν άγγειον πα- 
νάρχαιον’Αττικόν,εχον επιγραφήν έμμετρον έκ δεξιών προς 
αριστερά, πάνυ περίεργον καί δυσξύμβλητον, έν Πανός 
άγαλμα λίθινον έκ Σπάρτης, μία προτομή άνδρός εικονική 
έκ Φλιοΰντος, έν άνάγλυφον έκ τών πέριξ τών Αθηνών, 
τέχνης ιερατικής άνατολιζούσης· οφθαλμοί λίθινοι μεγά
λοι αυθύπαρκτοι, έκ Πειραιώς, τέχνης άκριβεστάτης καί 
χρωματισμ.οΰ τής κόρης λείψανα σώζοντες, περί τούς 
δέκα, ών ό μέγιστος έχει μήκος 0,40. Εικασία περί τών 
πρωτοφανών τούτων πραγμάτων έξηνέχθη, ότι ήσαν στο
λισμός τών πλοίων, περί ου ύπάρχουσί τινες ειδήσεις, ή 
ίσως καί τών νεωρίων αλλά τό βέβαιον άγνοοΰμεν (***).

(*) "Ιδε άρήγηαιν τοΰ Rich. Buiiil περί τοΰ έργου τούτου, δημοσιευ- 
Οέΐσαν έν Millheil. d. d. arch. Inst. τόμ. 5, σελ.259—67, και 309—16,

(**) Όμοΰ μετά της στήλης ταύτης έκομίοΟη εις τό ένταΰθα Έύνιχόν 
ΜουσεΤον εκ τής Μονής Σκριποΰς καί έν ά'λλο αρχαϊκής τέχνης έ'ργον, 
κορμδς ’Απόλλωνος, άλλά τοΰτο δέν ήγοράοθη. Μόνον τά τής μιτακομί- 
σεως έξοδα έοόθησαν έκ τοΰ ταμείου τής Εταιρίας.

(***) Ποδ μικροΰ εξεδόΟη περί τών όρΟαλμών τούτων διατριβή ύττδ 
τοΰ δόκτορος Λόλιγγ εν Miltlicil. d, d, arch, {list, τόμ; 5 σελ. 384—7.

ί
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Ή είσοδος εις τά 26ο Μουσεία τη; Εταιρίας, το 
έν τώ Βαρβακείω και τό έν τώ Πολυτεχνείο), έγίνετο καί 
τούτο τό έτος, όπως προ τριών ετών έκανονίσθη, ανοίγει 
οηλ. έκάτερον τών Μουσείων τρις κατ’ έναλλασσομενας 
ημέρας τής έβδομάδος, παρέχονται οέ καί πάσαι αί ευ
κολία'. εις την μελέτην τών έν αΰτοϊς αρχαίων συμφώ- 
νως προς τά άναγεγρα|Χ|λένα έν τώ έλευθερίω όργανισμώ 
τής Εταιρίας.

Τά Μ ο υ σ ε t α κ ά έξοδα, δηλ.τά εις συγκολλήσεις, 
ιδρύσεις, μετακομίσεις, κατασκευήν θηκών καί βάθρων, 
αγοράν σκευών καί εργαλείων καί υλών χρησίμων εις 
την υπηρεσίαν, άνέβησαν τό έ'τος τούτο εις όχι εύκατα- 
φρόνητον ποσόν. Τούτο εμφαίνει πρόοδον τών αρχαιολο
γικών έργασιών καί επέλευσιν όσημέραι τάξεως μείζο- 
νος καί φιλοκαλίας, εις ά πλειστον μέρος εχει ό βοηθός 
τού γραφείου καί επιμελητής τού Μουσείου ό προσλη- 
φθείς υπό τής Εταιρίας προ τεσσάρων έτών. Δεν είναι
οέ ά'καιοον νά ρηθή προς τούς εταίρους ότι διά τής επι
μέλειας αυτού κατωρθώθη πρό μικρού νά φανώσιν εις 
τούς όφθαλμούς ημών τινά τών εκ χαλκού Μυκηναίων 
ξιφών πολύ τιμιώτερα ή προτού, διότι καθαρισθέντα έπι- 
τηδείως, έδειξαν άς ειχον τέως επί τών λεπίδων κεκα- 
λυμμένας ύπό κατιώσεως χρυσάς παραστάσεις πολυσυν
θέτους άνδρών καί ζώων καί άλλα κοσμήματα τέχνης 
άρχαιοτάτης άμα καί ακριβούς. Καί αργυρά δέ τινα αγ
γεία τής αυτής Μυκηναίας συλλογής ομοίως καθαρι- 
σθέντα έφάνησαν νύν έχοντα έκτυπους παραστάσεις άν
δρών καί ζώων καί κοσμήματα χρυσά ιδιόρρυθμα. Τού
των πάντων γίνονται νύν απεικονίσεις, ή δέ δημοσίευσις 
αυτών θέλει ήδέως, ώς πιστεύομεν, έξαφνίσει τούς άρ- 
χαιολογούντας, ώστε νά έπιφωνήσωσι τό 'Ομηρικόν

- αλλοΤίς <*υοι, ξ:Γνϊ, 3|άν*;ς vsov η τί; πάροιΟεν"
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καί νά τραπώσίν έπί μελέτας έμβρι,θεστέρας τερος δια- 
φώτισιν της πορείας, ήν ή αρχαία τέχνη έν γένει σιήνυσε 
κατά τάς Έλληνικάς χώρας τάς έν συναφεία μετά τής 
’Ανατολής, έφ’ ω συγχαίρομεν τη ήμετέρα Εταιρία, τήδι- 
οούση τοιαύτας καλών ζητήσεων άφορμάς.

Έν οέ τή συντάξει του λεπτομερούς καταλόγου 
των τής Εταιρίας αρχαίων (*) έπρογωρήσαμεν καί εφέ
τος ίκανώς, γινόμενης τής καταγραφής ώς επί τό πλεΐ- 
στον υπό τοΰ βοηθού τοϋ γραφείου, τοΰ καί έπιμελητρϋ 
των ούο Μουσείων, ώς εϊπομεν. Έφθάσαμεν έν τω κατα
λέγω τον γενικόν αριθμόν 1 ] ,724. (**). Πέρυσιν ό αριθμός

(*) Τά αρχαία της Εταιρίας, ά καταγράφονται εις τόν κατάλογον τού
τον, είναι αποτεθειμένα έν διαφόροις τόποις, τά μέν πλεΤστα έν τώ Βαρ- 
βακείω καί εν τω Έθνικώ Μουσείω, οχι ολίγα δε έν ταΤς περιοχαΓς του 
λεγομένου Βουλευτηρίου, της Άττάλαυ στοάς, των Γιγάντων, του Κα- 
τηφόρη, έτι έν τοις ύπαιθροι; τοΰ Εθνικού Μουσείου, της Ιξω τοΰ Δί
πολου νεκροπόλεως, τοΰ Διονυσιακού θεάτρου, τοΰ ’Ασκληπιείου, τέλος 
καί έν αύτη τη Άκροπόλει παρά τω των άπομάγων ουλακείω καί έν 
ιδιαιτέρα) εκεΐ πλησίον οίκίσκω, διασκευασθεντι είς προσωρινόν ΜουσεΤον. 
Τά οέ έν τω Πολυτεχνείο) ώσαύτως της 'Εταιρίας Μυκηναια, Σπαταία 
καί Ναυπλιακά αρχαία είναι εις ίδιους καταλόγους καταγεγραμμένα, 
ώς θέλουσι καταγραφή καί τά έξ Άχαρνών έσγάτως αυτόθι είσαχθέΛα.

(**) Σύγκειται ό αριθμός ουτος έκ των έξης καθ’ ύλην ειδικών αριθ
μών. Λίθινων 3565, χαλκών 918, σιδηρών 40, μολ,υβδίνων 1960, αργυ
ρών 45, χρυσών 141, οστέινων 91, ύαλίνων 231, διαφόρων υλών 292, 
πήλινων αγγείων 2196, πηλ. μορφών 1097, πηλ. λύχνων 540, πηλ. 
σκευών 238, πηλ. Οραυσυ.άτων 241, πηλ. πυραμιδοειδών καί κωνοειδών 
104, πηλ. φακοειδών καί άρτοειδών 28, πηλ. λαβών αμφορέων ενεπί
γραφων 4. Ίστεον 3έ οτι αί λαβαί άμ,φορέων αί ένεπίγραφοι (έκ 'Ρόδου, 
Θάσου, ΙΙάρου, Κνίδου, Κολοφώνος καί άλλων τόπιον) συμ,ποσοΰνται νΰν 
υπέρ τάς 10,000, έξ ών μένα μ.έρος, έξεδόθη ΰπό.,Α. Dnmoilt έν τω βι
βλίο) Inscriptions ccntn i jncs de Grece, Paris, 1871.

Νομίσματα δε έν to Βαρβακ-ίω ύπάρχουσι τά έξης”
Χρυσά.

Ελληνικόν (έξ ήλέκτρου) . , , , . 7 . ί 1
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ήτο 10,889. "Οσα δ’ ετι μένουν αρχαία άκατάγραφα περί 
τούτων ύπάρχουσιν ή εν τοΐς χειρογράωοις πρακτικοΐς 
των συνεδριάσεων Συμβουλίου ή έν τοΐς έκοιρομένοις ττερκι 
αγορών έντάλμασιν ή έν τοΐς ήμερολογίοις των άν«σκα
φών α! πρόχειροι σημειώσεις,

Βυζαντινά. ...................
Βενετικά. .......
Τουρκικόν καί Περσικόν

248
5
2

256

Άργυρά.
Ελληνικά.................................................................486
'Ρωμαϊκά. ...·................................................. 210
Άρσακιδών..................................................  167
Βυζαντινών μ.έσων καί νεωτέρων χρόνων. ... 86

949

Έ* κράματος POt|l|>
Niimi Alexandrini................................................. 453

Κίβδηλα νεώτβρα.
’Αργυρά.................................................................... 6
Χαλκά..................................................................... 20

_26

’Έτι σημειουμεν, 6τι τ^ς έν τώ Βαρβακείω συλλογές των πήλινων, 
αγγείων υπάρχει γαλλιστί έκδεοομενος κατάλογο? ΰπδ Jl. Colllgnou, τυ
πωθείς εν ΓΙαρισίοις τω 1878·, της δε των πήλινων μορφών συλλογής 
ωσαύτως γαλλιστί ύπδ <1. Martha, έν Παρισίοις 1880.

Έν δέ τω νεωστί έκδοΟεντι βιβλιω του L. V. Svbel τω έπιγραφομένω 
Kalalog der Sculpture!) zu Allien. Marburg, 1881, ευχαρίστως εΐδομεν, 
δτι καί τά της 'Etatpta? λίθινα γλυπτά περιεγράφησαν σχεδδν πάντα. 
Οΰτω κατά μικρδν τδ ολον των ύπδ της Εταιρίας συνηγμένων αρχαίων 
γίνεται γνωστότερον εις τδ φιλάρχαιου κοινδν της Ευρώπης, ελπίς δε 
υποφώσκει, οτι καί διά τούς "Ελληνας ιδίως δεν Οά βραδύνη ή έ’κδοσις 
όμοιων καταλόγων."
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Δ ω ρ ε α ί αρχαίων εις τό έν τώ Βαρβακείω Μου
σείο'/ της Εταιρίας έγένοντο κατά τό έτος τούτο όλί- 
γαι. Τά ονόματα των δωρητών Οά περιληφθώσιν εις την 
έκθεσιν ταύτην όταν τυπωθή. "Ανεγράφοντο δέ [ΐετ’ευ
γνωμοσύνης καί έν ταίς δηλώσεσιν, άς τό γραφεΐον τής 
Εταιρίας κατεχώριζεν έκάστοτε είς τάς εφημερίδας τής 
πρωτευούσης. Μία των όπωσοΰν σημαντικών δωρεών έγέ- 
νετο παρά του Εθνικού ήμών Πανεπιστημίου, συνιστα- 
μένη τό πλεΐστον έκ σφραγιδόλιθων καί δακτυλίων καί 
άλλων μικρού όγκου αντικειμένων τέχνης αρχαίας καί 
τών νεωτέρων χρόνων, τά όποια είχον περιέλθει είς τό 
Πανεπιστήμιο'/ έκ κληρονομιάς του προ έτών έν Μονάχω 
τής Βαυαρίας άποθανόντος ομογενούς λογίου Δημ. Παρ- 
ρησιάδου, έκρίθη δέ ότι δεν έπρεπε νά μένωσι περαιτέρω 
έν τω Πανεπιστήμιο) κατάκλειστα καί αθέατα τοις 
πολλοις (*).

‘Άλλην δέ δωρεάν μεγάλην πολλών καί βαρυτίμων άρ- 
χαίων τής Αίγυπτου, γενομένην έν τω έτει τούτω εις 
τό Ελληνικόν έθνος ύπό τού έν ’Αλεξάνδρειά φιλογενε- 
στάτου Ίωάννου Δημητρίου τού έκ Αήμνου, μνημονεύο
με'/ ένταύθα, διότι κατά την ρητώς έκφρασθεϊσαν έφεσιν 
τού δωρητού καί κατά πρόσκλησιν τής Ελληνικής Κυ- 
βερνήσεως τό τής Εταιρίας ήμών Συμβούλιο'/ ασμένως 
άνεδέχθη νά σύμπραξη τή παρά τής Κυβερνήσεως διο- 
ρισθείση επιτροπή εις τε την παραλαβήν καί την ταξινόμη- 
σιν καί αξιοπρεπή εκθεσιν τών αρχαίων έν τόπω προσή
κοντα Καί πρώτον μέν τό Συμβούλιου έκρινε δίκαιον νά

(*) Ούτω μένει άπί> δεκαετηρίδων ολ<ον κατάκλειττος έν τω Κεντρικώ 
ταμειω του κράτους αία κειμηλίων συλλογή των μακαρίας μνήμης Ζω- 
σιμαοων, έχουσα. ώς λέγεται, και τεχνικήν μενοίλην αξίαν, ο*/ι μόνον 
χρηματικήν.
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τίμηση τον οωρητήν διά διπλώματος -επιτιμίου προέδρου 
τής Εταιρίας,άοοΰ ό άνήρ ρητώς άπεποιήθη πάσαν οίανοή- 
ποτε ένδειξιν ευγνωμοσύνης έκ μέρους τής Κυβερνήσεως, 
έπειτα οέ αμέσως, άμα τή παραλαβή καί εξελέγξει των 
αρχαίων κατά τούς υπάρχοντας εντύπους ή γραπτούς 
καταλόγους, προέβη εις κατασκευήν των χρειωδών θη
κών και βάθρων διά τήν εκθέσιν τών αρχαίων έν μια τών 
αιθουσών τού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, προκαταβάλλον 
καί τήν δαπάνην υπέρ τής Κυβερνήσεως. ’Ήδη όέ έτε- 
λείωσαν σχεδόν πάσαι αί προπαρασκευαστικοί έργασίαι 
καί προσεχώς μέλλει νά έκτεθή είς τά όμματα τού κοινού 
ή συλλογή αϋτη, ήτις καί παρά τοΐς Εύρωπαίοις κρίνε- 
ται ώς μία τών πρώτων τού είδους της.

Ενταύθα προσθέτομεν, ότι καί διά τά μήπω έκτεθέντα 
Ναυπλιακά καί Άχαρνικά αρχαία καί μέρος τό υπόλοι
πον έκ τών Μυκηναίων ήτοιμάσθησαν ήδη αί θήκαι καί 
βάσεις καί μέλλουσι νά έκτεθώσι καί αύτά προσεχώς έν 
τή τών Μυκηναίων αιθούση. Άλλ’έχομεν καί άλλο τι εύ- 
χάριστόν νά άνακοινώσωμεν τοΐς έταίροις, τού λόγου όν- 
τος περί τών έν τώ Πολυτεχνείου χώρων, τών τόσον ευ
τυχώς π/,ηρουμένων νϋν δι’άρχαίων έργων τέχνης. Ήτή-
σαμεν παρά τής έπί τού Μετσοβείου επιτροπής ϊνα πα- 
ραχωρήση είς τήν Εταιρίαν τήν χρήσιν καί όλης τής 
άνατολικής πλευράς τού έπάνω πατώματος, ϊνα μετα- 
κομίσωμεν είς αυτήν καί έκθέσωμεν τά μέχρι τοϋόε στε- 
νοχώρως καί ό'χι τόσον εύπρεπώς άποκείμενα έν τώ Βαρ- 
βακείω άρχαΐα. Ή δέ επιτροπή, προεξάρχοντος τού οι- 
λογενεστάτου Γεωργίου Άβέρωφ, πάνυ προθύμως συν- 
εχώοησε τούτο. Ουτω έν προσέχει μέλλοντι πάντα σχε
δόν τής Εταιρίας τά άρχαΐα Οέλουσιν είναι συνηγμένα 
έν τή αυτή οικοδομή, πλήν τών μειζόνων λίθινων, τά 
όποια ήδη πρότερον κατά μέγα μέρος είς τό· Εθνικόν
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Μουσειον μετεκομίσθησαν και τά ύπολειπόμενα αύτόσε 
θέλουσι μετακομίζεσθαι, καθ'όσον προβαίνει ή έξοικοδό- 
μησις καί των άλλων πλευρών. Ήδη δε ή βορεία αύτου 
πλευρά είναι έν τώ τελειοΰσθαι, προκατοιβαλλούσης τής 
Εταιρίας την δαπάνην, ώς τοΰτο άπεφασίσθη έν τή πε- 
ουσινή των εταίρων συνελεύσει.

Ή βιβλιοθήκη τής Εταιρίας ηύξησε κατά 50 
τόμους καί φυλλάδια τό έτος τοΰτο, ών τά μεν 36 έδω- 
ρήθησαν παρ’άλλογενών, έν οίς προέχουσι τά πεμφθέντα 
παρά των Κυβερνήσεων τής Γερμανικής καί. τής 'Ρωσσι- 
κής αυτοκρατορίας, τά δέ 10 παρ' ομογενών, 4 δέ ήγο- 
ράσθησαν χρήμασι τής Εταιρίας αντί όρ. 65. Πάντων 
τούτων ό κατάλογος θέλει προστεΟή εις την τυπωθησο- 
μ,ένην ταύτην έκθεσιν, ώς συνήθως. Εις τά βιβλία δύ- 
ναται νά προσκαταλεχθή καί εν μέγα διά χρωστήρος σχέ- 
διον είκονογραφικόν τής έν 'Ολυμπία άλτεως, όπως διά 
τών άνασκαφών τών Γερμανών άνεδείχθη καί παρίσταται 
τή νοερά ημών φαντασία μέ ορθούς τούς ναούς, βωμούς, 
ανδριάντας κλ. τό όποιον έξεπόνησεν ό την ’Ολυμπίαν 
πέρυσιν έπισκεφθείς άρχιτέκτων Φρ. Θείρσιος, εγγονος 
του μακαρίτου φιλέλληνος Θειρσίου, τό δέ Συμβούλιου 
ήγόρασε αντί δρ. 448 καί άνήρτησεν έν τω γραφειω τής 
Εταιρίας τω έν τω Βαρβακείω.

Μετά τά είρημένα εχομεν ετι νά άναφέρωμεν πράξεις 
τινάς καί βουλεύματα καί εΰχάς υπέρ γενικωτέρων συμ
φερόντων τής άργαιολογίας.

α. Τό Συμβούλιου άφορών εις τήν παρ’ ήμΐν σπάνιν 
αρχαιολόγοι; προσέλαβεν εις τήν ύπηρεσίαν τής Εται
ρίας κατά Μάρτιον μήνα τον Δ. Φίλιον, σπουδάσαντα έπί 
τριετίαν έν Ευρώπη τήν αρχαιολογίαν και εγραψεν εις 
τό 'Υπουργείου τής παιδείας, οτι έχον ύπ’ οψιν τήν αύ- 
ξησιν τών αρχαιολογικών έργων έν Έλλάδι θεωρεί άναγ-
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Hodov νά διορισθή βοηθός τού Γενικοί) εφόρου των άρ- 
χαιοτήτων· έπί τοσοΰτον δέ θεωρεί αναγκαίου τούτο, ώστε 
έπιτυχόν νύν κατάλληλον προσώπου τον Δ. Φίλιον, ανα
λαμβάνει άπό τοΰδε την μισθοδοσίαν του, έως ου νομο- 
θετήση ή Κυβέρνησις την θέίπν του καί άναλάβη αυτή 
τήν περαιτέρω πληρωμήν. Έν τώ μεταξύ δέ δύναται καί 
ίδια αυτής αρχαιολογικά έργα νά άναθέτη αύτώ.

Ή δέ Κυβέρνησις έχουσα χρείαν κατά τάς άρχάς ’Οκτω
βρίου νά πέμψη αυτόν εις’Ολυμπίαν, έζήτησε παρά τής 
Εταιρίας νά καταβάλλη τον μισθόν αυτού κατά μήνα 
δρ. 250 εις λογαριασμόν του δημοσίου καί τό Συμβού
λιου συγκατετέθη. ’Έκτοτε ό Φίλιος εύρίσκεται έν ’Ολυμ
πία· καί έλπίζομεν, ότι ή Κυβέρνησις θέλει πράξει τό 
συμφέρον τή αρχαιολογική υπηρεσία.

β'. Έξηκολουθησε τό Συμβούλιου οι’ όλου τού έτους 
προκαταβάλλον υπέρ τού Δημοσίου δι’ αγοράς γηπέδων 
καί οικιών χάριν μελλουσών άνασκαφών ένταύθά τε καί 
έν Έλευσϊνι, έτι δέ διά τήν οικοδομήν τής βόρειας πτέ- 
ρυγος τού Εθνικού Μουσείου καί δι’ άλλα τινά, ώς με-
ρικώτερον θέλετε ακούσει παρά τού ταμίου τής Εταιρίας.

y'. Βλέπον τό Συμβούλιου, ότι τό σχέδιον τής πόλεως 
’Αθηνών έκτείνεται άδιακόπως καθ’ ολας σχεδόν τάς διευ
θύνσεις, έγραψεν είς τό 'Υπουργείου τής Παιδείας, ότι 
θεωρεί τούτο έπιβλαβές εις τήν γνώσιν τής αρχαίας το- 
πογραφιας και ήτησε να μη οιοωνται αοειαι οικοοομων
είς τά μέρη τά από τής έξόδου τής νέας λεωφόρου Πει
ραιώς καί των πέριξ προς τήν Άγ. Τριάδα καί έπέκεινα 
προς δύσιν καί μεσημβρίαν καί καθ’ όλου τό μεσημβρι
νόν τό υπό τήν Άκρόπολιν μέχρι τών περί τό Όλυμ- 
πιεΐον καί τό Ζάππειον μέγαρον καί τό Παναθηναϊκόν 
5τάδιον τόπων. Ταΰτα μεν έγραψε τόν Φεβρουάριον, τόν 
Si ‘Οκτώβριον έπιτροπή τού Συμβουλίου τριμελής με-
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τέβη μετά τού νομάρχου καί του δημάρχου εις τά προς 
μεσημβρίαν της Άκροπόλεως μέρη προς ορισμόν της 
γραμμής της οικοδομικής έξω των ιχνών του αρχαίου 
περιβόλου τοΰ άστεος· ό δέ νομάρχης έχων παρ' αΰτω 
μηχανικόν ελαβε σημείωσιν τής γραμμής καί εύρεθείς 
σύμφωνος τή επιτροπή καί περί έτενεκτέων πινών τρο- 
ποποιήσεουν είς την ρυμοτομίαν εν τή θέσει των κατά 
τούς αρχαίους χρόνους Ίτωνίδων πυλών (ολίγον κάτω
θεν τού στρατιωτικού νοσοκομείου), έοωκε διαταγάς τώ 
μηχανικοί προς παρασκευήν σχεδίου προς τούτο καί ύπε- 
σχέθη τή επιτροπή να διενεργήση νομίμιος παν τό δέον. 
"Οθεν τό Συμβούλιου εΰλόγως έ'κτοτε αναμένει την έπι- 
τέλεσιν των ευχών του.

δ', καί τελευταίου άναγκαζόμεθα νά εϊπωμεν τό καί 
πέρυσιν έν τή λογοδοσία ρηθέν, ότι λυ’πούμεθα επί τή 
μ ή είσέτι εισαγωγή είς την Βουλήν τού πρό διετίας παρα-
σκευασθέντος νομοσχεδίου, δΓ ου τροποποιείται τό ριβ'. 
άρθρου τού έν ίσχύϊ αρχαιολογικού νόμου, ώς καί τά άρ
θρα 701 καί 702 τού ποινικού νόμου, τά οποία άναφέ- 
ρονται είς τήν έκδίκασιν τών περί τάς αρχαιότητας αδι
κημάτων, διότι οί ορισμοί τών είρημένων άρθρων έκ 
τής πείρας πολλών ετών ήλέγχθησαν ανεπαρκείς. /'Ας 
έλπίσωμεν, ότι δεν θ' άφήση ή Κυβέρνησις νά παρέλθη 
καί ό χρόνος τής παρούσης συνόδου τής βουλής χωρίς 
νά είσαγάγη τό τόσον αναγκαίου τούτο κρινόμενον νο
μοσχέδιου (*).

Τοσαΰτα είχε νά είπη το Συμβούλιου, ή δέ 
τών εταίρων ας κρίνη.

Συνέλευσις

(*) Είσήχθτ) μετά τά άνω ρηΟίντα τό νομοΐχίδιον καί άνεγνώσβη 
άπαξ, άλλά επειδή άντελεξέ τις τών βουλευτών, όπως δέν ήλπίζετο* 
κχτετά/βη εις τά άναβλητεα.
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Μετά ταϋτα παρελθών ό^ταμίας της Εταιρίας Παναγ. 
Έμμ. Γιαννόπουλος έλεςε τάδε·

Κύριο:,

Έκ τοΰ οργανισμού τής ήμετέρας Εταιρίας γνωρίζο- 
μεν, οτι σκοπός αυτής ήτο, είναι καί έσται ή άνεύρεσις, 
συλλογή καί συντήρησις των έν Έλλάοι αρχαίων ή επι
στημονική αυτών μελέτη, ώς καί ή έκδοσις καί δημο- 
σίευσις αρχαιολογικών αντικειμένων.

Όπως ό νόμος περί αρχαιοτήτων, ουτω καί ό οργα
νισμός τής Εταιρίας είναι λίαν ελευθέριος. Διά τούτο, 
επειδή εις τήν επιστημονικήν έρευναν καί δημοσιεύσεις 
δύνανται νά άσχολώνται, ήσχολήΟησαν όέ καί ασχολούν
ται καί άλλοόαποί άνδρες σοφοί, ή Εταιρία εκρινεν εύ- 
λογωτέραν τήν συγκέντρωσιν τών εργασιών αυτής μάλ
λον περί τήν άνεύρεσιν, συλλογήν καί συντήρησιν τών 
έν Έλλάδι αρχαίων. Του σκοπού τούτου ή έκπλήρωσις 
αποτελεί τό οικονομικόν ζήτημα τής Εταιρίας.

Περί τούτου καί άλλοτε έγένετο λόγος έν ταις έτη- 
σίαις λογοόοσίαις τοΰ Συμβουλίου, έπαναλαμβάνεται όμως 
σύντομός τις προσθήκη καί ένταΰθα, άγουσα όfαλληλου
χίας εις τήν λίαν εύχάριστον σημερινήν κατάστασιν τής 
Εταιρίας.

Κατά τά πρώτα έτη τής συστάσεως αυτής μεταξύ δρ. 
4000 έως 8000 άνήρχοντο οί έκ τακτικών καί έκτακτων 
συνδρομών πόροι αυτής· μή δυναμένη οΰτω νά βαδίση 
πρόσω, έκοιμήΟη διά τινα έτη ή Εταιρία. Ζήλος άκάθε- 
κτος άξιοτίμιον άνδρών προσπάθειας καί μόχθους κατα- 
βαλόντων άφύπνισε μεσά παρέλευσιν ολίγων έτών αυτήν. 
Αλλά καί πάλιν οί έκ τών συνδρομών, τακτικών τε καί 
εκτάκτων, πόροι μόλις περιεστρέφοντο εις τάς δραχμάς 
11,000—15,000. Ύπήρχεν επομένως δικαία υποψία ότι
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κ.αί άύθις ήθελε κύψει ή Εταιρία υπό τον ανωφελή διά 
τάς μεγάλας αξιώσεις τής επιστήμης κάματον, μηδενός 
έργου σπουδαίου δυναμένου νά συντελεστή ύπ’ αυτής διά 
τοιούτων γλίσχρων πόρων.

Είς τήν τοιαύτην Ολιβεράν άληθώςκατάστασιν συνετέλεσε 
μεγάλως καί ή κατά τά έτη έκεΐνα σύστασις τής κληθείσης 
Επιτροπής των Φιλάρχαιων. Αυτή ήΰτύχησε νά συγκέν
τρωσή έν έαυτή σπουδαίας συνορομάς,δεν ήδύνατο δμως 
νά προβή καί είς τά ετερα έργα τής έκτελέσεως του προ- 
ταθέντος σκοπού. Σκέψεις όρθότεραι ύπηγόρευσαν τήν 
διάλυσιν τής Επιτροπής εκείνης καί τήν είς τήν ήμετέ- 
ραν Εταιρίαν παράδοσιν κατά τό 1869 των συναθροισμέ
νων κεφαλαίων έκ δραχμών 150,000 επέκεινα είς χρεώ- 
γραφα δημόσια.

Τούτου γενομένου ευθύς άπό τού 1870 ύπερεδιπλα- 
σιάσθησαν οί πόροι τής Εταιρίας καί είς τήν δωρεάν 
ταύτην όφείλει ή ήμετέρα Εταιρία μετ’ ευγνωμοσύνης 
τήν σωτηρίαν καί προαγωγήν αυτής. ’Αμέσως άνεπτύ- 
χθησαν έργασίαι λόγου άξιαι περί τά αρχαία, ή δέ σύ- 
στασις τού ύπίρ των αρχαιοτήτων λαχείου, εύδοκιμήσαν- 
τος άπό τής πρώτης αύτοΰ εφαρμογής, επέστεψε τήν 
έπαρκεστέραν παροχήν των αναγκαίων πόρών. Καί ιδού 
άπό τεσσάρων ήδη ετών έργα τής Εταιρίας σπουδαιό
τερα καί πλειότερα, είς τάς έτησίας λογοδοσίας τού Συμ
βουλίου περιγραφόμενα καί είς τούς ετησίους λογαρια
σμούς έν άριΟμοίς χρηματικών δαπανών παριστανόμενα.

Καί ό ύπ’ όψιν ήμών σήμερον τιθέμενος λ/σμός, Κύ
ριοι, διά τό λήξαν έτος 1880, τοιαΰτα άποτελέσματα δει
κνύει. Είσέλθωμεν λοιπόν είς τήν κατ’ άρθρον σύντομον 
προφορικήν άνάπτυξιν αυτών είς έσοδα καί έξοδα.
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Προσκαλέσαντος δέ ύστερον τού αντιπροέδρου τούς πα- 
ρόντας εταίρους να έκλέξωσι κατά τά κεκανονισμένα τήν 
διά τήν έξέλεγξιν των λογαριασμών τής Εταιρίας τρι
μελή επιτροπήν, έξελέχΟησαν οί εξής· Ίω. Πατρίκιος, 
Άλ. Άλ. Ταγκαβής καί Γ. Ε. Άντωνιάδής· μ.εΟ’ δ ή 
Συνέλευσις διελύθη περί μεσημβρίαν.

Τή δέ αλ Φεβρουάριου 1881 ήμερα Κυριακή ώρα 10η 
π. μ. συνελθόντων αύΟις έν τώ Πανεπιστημίω έταίρων 
τριάκοντα τριών ό αντιπρόεδρος προσεκάλεσε τήν εξελεγ
κτικήν έπιτροπήν νά άναγνώση εις τούς εταίρους τήν 
έκΟεσίν της. "Οθεν παρελΟών ό εισηγητής αυτής Άλ. 
Άλ. Ταγκαβής άνέγνω τά εξής·

Προς την Συνέλευσήν τής αρχαιολογικής 

Εταιρίας.
Κύριοι,

ΠειΟόμενοι τή εντολή, τή δοθείση ήμΐν ύπό τής προη- 
γηθείσης Συνελεύσεως, έπελήφθημεν τής έξελέγξεως τών 
του λήξαντος έτους λογαριασμών τής Εταιρίας, καί ύπο- 
βάλλομεν νυν ύμΐν τό άποτέλεσμα αυτής.

Καί πρώτον μέν παρεβάλομεν τά διπλότυπα τής είσ- 
πράξεως του έτους 1880, ήτοι τά τού είσπράκτορος άπ’ 
άριθ. 1—141 καί τά τού Ταμίου απ'άρι0. 1—79, προς 
τό καθημερινόν τό συνάμα καί βιβλίον Ταμείου καί πα- 
ρετηρήσαμεν ότι έσημειώΘησαν έν τάξει. Εύρομεν δ’ ότι 
τά έσοδα άνέβησαν εις δρ. 347,568.55 συμπεριλαμβανο
μένου εις αυτά καί τού υπολοίπου τού έτους 1879 έχ 
ορ. 4,264.02.
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'Ακολούθως άντιπαρεβάλομεν τά εντάλματα των πλη
ρωμών πρός τε τά στελέχη καί προς τά δικαιολογητικά 
των δαπανών έγγραφα απ’ άριΘ. 1—317, πλήν του άριΟ. 
1.17 άκυρωθέντος και του άρι6. 298 μή παρουσιασΟέντος 
έτι προς πληρωμήν, καί ευρομεν επίσης οτί αί πληρίν- 
μαί έγένοντο μετά τής προσηκούσης ακρίβειας καί τά- 
ξεως* άνέβησαν δέ τά έξοδα εις ορ. 343,565.45. "Ωστε 
τά έξοδα είναι όλιγώτερα των εσόδων κατά δρ. 4,003.10, 
συμφώνως προς τον ισολογισμόν τοϋ Ταμίου.

Επειδή όμως την έξέλεγξιν έπερατώσαμεν την 29 'Ια
νουάριου, έλάβομεν ΰπ’ οψιν καί τάς από I Ιανουάριου 
τρ. έτους μέχρι τής ήμέρας εκείνης γενομένας πιστο
χρεώσεις του Ταμείου* ήτοι εισπράξεις μέν, συμπεριλαμ
βανομένου καί τοϋ έκ δρ. 4,003.10 υπολοίπου τοΟ έτους 
1880, δρ. 53,077.61, προερχομένας κυρίως έκ καταθέ
σεων τής ειδικής επιτροπής του λαχείου* δαπάνας δέ, ήτοι 
έπιστροφάς εις την Βιομηχανικήν Τράπεζαν απέναντι τοϋ 
ανοικτού λογαριασμού δρ. 53,050.67, ώστε τό εις χειρ ας 
του κ. Ταμίου μένον υπόλοιπον κατέβη εις δρ. 26.94.

Έπιχειρήσαντες κατόπιν άναθεώρησιν τής περιουσίας 
τής Εταιρίας, συγκειμένης έκ χρεωγράφων καί λοιπών, 
ευρομεν τά πάντα έν τάξει, τά δέ χρεώγραψα άπαντα καί 
τούς λοιπούς χρηματικούς τίτλους, κατατεθειμένους εις 
την Βιομηχανικήν Τράπεζαν, ως ένέχυρον διά τήν έκ 
90,000 δραχ. πίστωσιν τής Εταιρίας έπί άνοικτω λογα
ριασμοί, κατά τό έπιδειχΟέν ήμΐν ύπ! άριθ. 26,638 συμ
βολαίου άπό 9 Ιουλίου 1879 τοΟ ενταύθα συμβολαιο
γράφου Γ. Άντωνιάδου, καί τήν άπό 11 Φεβρουάριου 
1880 άπόδειξιν τών διαχειριστών τής Βιομηχανικής Τρα- 
πέζης περί καταθέσεως εκατόν ομολογιών του έθνικοϋ 
δανείου τών 60 εκατομμυρίων. Έπεοείχθησαν δ’ ήμΐν καί 
τά δικαιολογητικά έγγραφα τών προκαταβολών εις λο-
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γαριασμόν της Κυβερνήσεως, αΐ/πνες άνήλθον εις δραχ.
154,299.05.

Ή περιουσία της Εταιρίας παρουσιάζει καί κατά τό 
έτος τοΰτο αύξησιν έκ δρ. 28,878.79 ώς έμφαίνεται έν 
τω Ισολογισμω. Το'ϋτο μαρτυρεί τήν αυξουσαν πρόοδον 
της ήμετέρας Εταιρίας, τήν όφειλομένην εις την έπίτα- 
σιν των εργασιών καί τήν σπουδαιότητα των διά των μι
κρών της Εταιρίας μέσων έπιτευχθέντων αποτελεσμάτων, 
«τινα έφελκύουσιν όσημέραι μείζονα τήν έκτίμησιν τοΰ 
ύψηλού ήμών σκοπού.

Ίδόντες, Κύριοι, έκ τοΰ σύνεγγυς τά διάφορα έργα τής 
Εταιρίας καί παρατηρήσαντες ότι ταΰτα διά πολλών κό
πων καί ' μόχθων υπό τοΰ ύμετέρου διοικητικού Συμβου
λίου ένερ γοΰνται, θειοροΰμεν καθήκον ημών νά συστήσω- 
μεν εις τήν Σϋνέλευσιν τήν έκφρασιν τής έξιδιασμένης 
αυτής εΰαρεσκείας προς τά αξιότιμα μέλη τοΰ -Διοικητικού 
Συμβουλίου διά τούς άτρύτους κόπους ούς καταβάλλόυσι 
πρός άνεόρεαιν καί δίάσωσιν των ανεκτίμητων κειμηλίων 
των προγόνων ήμών, καί τήν πεφωτίσμένην καθόλου διοί- 
κησιν καί διαχείρησιν των συμφερόντων τής ήμετέρας 
Εταιρίας.

Έν Άθήναις, τή 31 ’Ιανουάριου 1881.

Ή εξελεγκτική επιτροπή

ΑΛ. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΉΣ.

ΙΩ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ.
γεωρ. ε. αντωνταλης;
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Είτα ό ταμίας ΓΙ. Γιαννόπουλος εοωκ3ν εξηγήσεις τι- 
νάς περί δύο ποσών έγγραφέντων έν τώ ίσολογισμώ εις 
βάρος τής Κυβερνήσεως, κατά παραδρομήν, διορθωθεισαν 
μετά ταύτα. Έτι καθυπέβαλε κατάστασή των απολογι
σμών τών τελευταίων ένδεκα ετών, καί πάλιν, ώς άλ
λοτε, παρεκάλεσε τούς εταίρους νά τον άντικαταστήσω- 
σιν έν τή ταμιεία, διότι, είπεν, αν μέν είναι τιμή τό έρ- 
γον του ταμίου, πρέπει καί άλλοι νά τιμηθώσιν, άν δέ 
είναι καθήκοντος έκτέλεσις, δίκαιον καί άλλοι νά έκτε- 
λέσωσιν αυτό. Ή δέ Συνέλευσις δεν άπεδέχθη την πα- 
ραίτησίν του.

Είτα ό άντιπρόεδρος είπεν, ότι δύναται ό βουλόμενος 
νά κάμη παρατηρήσεις άν έχη. Επειδή δέ ούδείς προήλ- 
Οεν εις τοϋτο, προσεκάλεσε τούς εταίρους νά έκλέξωσι 
τό νέον Συμβούλιον διά δυο ψηφοφοριών ώς κελεύει ό 
οργανισμός καί έξελέχθησαν οί έξης έν τή πρώτη ψη
φοφορία·

Πρόεδρος

’Αντιπρόεδρος

Ταμίας

Γραμματεύς

Ε. ϋαστόρχης διάψόρ. 17

2£πυρίο. «Μπντεχλής » » 26
Παν. Έμ. Γιαννόπουλος » 32

2Ετέφ. ΆΟ. Κουμανούδης » 32

Ό κ. Καστόρχης είπεν- Ευχαριστώ μέν τούς εταίρους 
διά τάς ψήφους άς μοί εόωκαν, άλλά παραιτούμαι, διότι 
είναι αρμόδιος ό πρόεδρος ο περυσινός, οστις άν καί δέν 
είναι παρών έν Άθήναις, ουδόλως διά τούτο εμποδίζον
ται τά έργα τής Εταιρίας.

Άλλ’ ή Συνέλευσις, επί τή προτάσει τών κυρίων Άθ. 
Κατριβάνου καί Έλ. 'Ρηγάδη έπέμεινεν εις τήν γενομέ- 
νην ψηφηφορίαν.

Έν τή δεύτερα ψηφηφορία έψηφήφόρησαν 32, αφού
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ήλθε μέν ε’ις την Συνέλευσιν εις έτι εταίρος, άπεχώρησαν 
ε έν τώ μεταξύ δύο. ΈξελέχΘησαν δέ σύμβουλοι όρεξής·

Αύσ. Καφτχντ’ζόγλους................ Sii ψ^. 29
Π. Εύβτρατιάδ·^............................ » » 21
Χτέφ. Λί. Αρα,γούμης...................... » β 27
Αημ. ΚοκίΤϊης....................... ■ » » 25
Κυρ. Μυλωνάς................................ » » 24
X. Χωτηρόπουλος.......................... » » 21
A. X. Χεμιτέλος............................ » » 17

Μετά τήν υπό τοϋ ’Αντιπροέδρου άναχήρυξιν τοΰ άπο- 
τελέσματος της ψηφηφορίας, ή Συνέλευσις διελύΟη περί 
μεσημβρίαν.
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ΙΧΟΛΟΓΙΧΜΟΧ

Εσόδων και Εξόδων τής Αρχαιολογικής Εταιρίας 3ιά το έτος 1880.

ΕΙΟΛϋ.
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ΤΟΚΟΙ
»
;)

ΐ
a
3
3

Τής 31 Δεκεμβρ. 1879......................................
ΤαχτικαΙ ............................................................

Είδικαί του υπουργείου δια το Ιτο; 1879 · · ·
Εντόκου χαταθέσεως εις ’Εθνικήν Τράπεζαν « · 
'Ομολογιών 100 Έθν. δανείου των 60 έχατ. φρ. 

a a 3 * 6 3 6 °/0
3 3 3 D ί * 8 9/β
3 2 » 1 28 3 9 °/0

Δανείου δρ. 2300 εις Κσύρτην ····.·· 
Έντόχου γραμματίου δρ. 18,000 · * · ■ ·
Έκ τής προεξοφλήσεως τοΰ τιμήματος οικίας Λάζου
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’Επιστροφή τής Κυβερνήσεως .........

» τοΰ εφόρου Σταματάκη............................
3 ϊ εργολάβου τής επισκευής του ναοϋ εις Βάσσα 
3 » Δημ. Φίλιου .........

ΑΚΙΝΗΤΑ Έξόφλησις δανείου από Κούρτην · ·
ΒΙΟΜΗΧ. ΤΡΑΠΕΖΑ Δάνειον διά τρεχομένου επί ενεχύρω · ·

ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ Έξαργΰρωσις εντόκου γραμματίου · ·
ΚΑΗΡΟΔΟΤ. ΤοΟ αοιδίμου Φιλίππου Τωάννου · ·
ΔΙΑΦΟΡΑ Έκ πωλήσεως φυλλαδίων Λογοδοσίας ·

» » 3 υλικού οικιών Έλευσΐνος
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142 so:
3

73579 51
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ 
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΒΙΟΜΗΧ. ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΌΚΟΙ

ΔΙΑΦΟΡΑ
0

ΛΑΧΕΙΟΝ
»
3

3

ΤΑ ΜΕ ΙΟΝ
347568 55

ϋΚ

Ε a Ο Δ A.

Προσωπικόν. ...........................................................
Γραφ. δλη, χάρτης καί τυπωτικά, ταχυδρομικά κλπ. 
Βιβλιοθήκη· βιβλίων αγορά και δετικά..................

Προσωπικόν...............................................................
‘ϊελοθήκαι προς έναπόθεσιν αρχαίων, συγκόλ· κλπ. 
Αγοραί αρχαίων διά τά Μουσεία τής Εταιρίας ·

Επισκευή ναοϋ εις Σούνιον * ............................
3 3 3 Βάσσας Φιγαλίας .....
3 διαφόρων αρχαίων εν Άθήναις .... 

Άνασκαφαί εις 'Αγίαν Τριάδα, θέατρου Πειραιώς και 
Άναστήλωσις Δέοντος Χαιρωνείας.......................

Δ?.
3
3

... 5 

... 3 

... 3

• · . 3
• · . 3
... 3

Ραμνουντα »
• · . 3

Προσωπικόν εφόρων καί φυλάκων κλ. Ιςοοα των κατά τάς επαρ
χίας Μουσείων καί άλλων μνημείων .....
’Αγορά γηπέδων έν Άθήναις καί Έλευσΐνι · · ·
Άνέγερσις αρκτικής πτέρυγας τοΰ Έθν. Μουσείου 
Κατασκευή φυλακείου και μισθούς φύλακος αρχαίων 'Ραμνοϋντος »
Μεταφορά των έκ Δήλου αρχαίων εις Μύκονον..........................a
Θήκαι καί τοποθέτησις Αι’γυπτ. αρχαίων δωρεάς ίω. Δημητρίου . 3 

Όλον προκαταβολών εντολή καί λ/σμώ τής Κυβερνήοεως
Εις τον είσπράκτορα διά πρόχειρα έξοδα * · .......................... ...
Δι' επισκευήν τοΰ εν Βάσσαις (Φιγαλίας) ναοϋ ···.·..»
Δι’ άνασκαφήν τάφων Ναυπλίας.................................................»
Εις έφορον Σταματάκην δΓ εργασίας Ιν Χαιρωνεία · · · 1500 3 
Εις ίδιον δι’αγοράν καί μετακόμισιν αρχαίων Όρχομενοΰ 1600 »

» Δημ. Φίλιον δι’ άνασκαφάς εις 'Ραμνουντα ...... 3

Εις R. Bohn διά συντέλεσιν τής έν προπυλαίοις άνασκαφής · · »
Δι' αγοράν τοΰ ΰπ’ άριθ. 60 εντόκου γραμματίου.........................
Επιστροφή εις τον επί έυεχύρω τρεχούμενου...................................
Εις Βιομηχ. Τράπεζαν διά τόκους τρεχομένου β' έξ. τοΰ 1879 α'

καί β' τοΰ 1880 ..................................................................
Διά τάς προτομάς Φιλ. Ίωάννου καί Ίακ. 'Ρίζου......................»

3 Βοηθήματα καί εργασίαι έκτακτοι........................................ ...

• · ·

Πληρωμή κερδήσαντος γραμματίου Γ' περιόδου 
‘Ομοίως κερδησάντων κλήρων Δ' περιόδου

» μισθοί προσωπικού καί Ιξοδα Δ' περιόδου

3 3 2 Ε' περιόδου........................

‘Υπόλοιπον μεταφερόμενον εις διαχειρισιν τοϋ έτους 1881

24,299,07
1,400,00

3606
1071
624

240
4859
9446

1937
2188

131
8860
5832

52359
67091

1428
500

8408

Γ800
500

3100
600

55
95

03
90

65
17
05
95
85

33
55
55

40

1000
330

Δρ.

■ 3

68

25699

3025

05

07

47

5302

14545

18890

4183

129787
100

50

93

G7

04

83

6000 
500 

18000 
112457

3675

1330

28792

4003
347568

27

02

05

54

10
55

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΤΗΣ II Ε Ρ ί 0 Υ Σ 1 ΑΣ ΤΗ Σ Ε Τ A I Ρ 1 Α Σ Κ Α Γ Α ΤΗ Ν 31 Δ Ε Κ

Μ ε ρ ί δ ε ς

'Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 
1879 Πράξεις κατά τό 1880 Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρ. 1880

Χρέωσις Πίστωσις Χρέωσις Πίστωσις Χρέωσις ΙΙίστωσις

ΑΚΙΝΗΤΑ. Οικοπέδου εν Άθήναις....................... 11000 • · · · * • 11000
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. 12 μετοχαί αυτής................................ 39600 — 39600 —

Β Κατάθεσις έντοκος................................ 10061 * · · · » . · · • • · · · • 10061 —
ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΕΩΓΡ. Όμολογίαι Έθν. δανείων · · . · (α) 213119 50 % · · · • · · * . 1220 — (α)211899 50
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΑΑΙ Εις λ/σμόν Κυβερνήσεως ·...(#) 70650 06 • · · · 129787 83 48101 19 (ε) 152336 70

* Εις εργασίας εν Χαιρωνεία, Βάσσαις καί
Ναυπλία καί προς αγοράν κλπ. αρχαίων

6000 5500 (ε) 500 ---
3 Εις είσπράκτορα Εταιρίας .... (V) • · · . • > · · • 100 • • (ε) 100

ΔΑΝΕΙΑ ’Αγοραστής οικίας έν Κηφισία · · . (β) 2500 — 2500
ΒΙΟΜΗΧΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΑ Τρεχούμενος cut ενέχυρα» · · · · (δ) • · · . • 5729 20 112457 27 156155 — » . . . • (δ) 49426 93
ΤΑΜΕ10Ν 4264 02 • · · · • 343304 53 343565 45 (γ) 4003 10

(?) 351194•-----—-- 58 5729 20 591649 63 557041 64 429500 30 49426 93
351194 58 5729 20 49426 93 ------ Γ*ϋ·
942844 21 562770 84
562770 84

• 380073 37 ίσοζύγιον 380073 37

4 »
. II α ρ α τ η ρ ή j ε ι ς

'

Έν Αθήναις τήν 4 Ιανουάριου 188Ι

Ό Τ α μ ί * ί

Π. ΕΜ. ΓΙΑΝΝΟΠΟϊΑΟΣ.

(α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ. 1879 όμολογ. 506. 9 Ο/ο
86. 8 ο/θ>213,119.50 
20. 6 Ο/ο 

100. 60 έκατ.

1880 3
3
» ί
;;

502. 9 0/0 
86. 8 0/0 
19. 6 0/0

100.60έ*Ζ7.2ΐ{,699:ο6,

β) ΑΙΝΕΙΑ. 1879 3
1880 9

(γ) ΤΠ/)ΑΟΙΠν ΤΑΜΕΙΟΪ. 1979
1880

(δ) ΒΙΟΜΗΧ. IΡΑ11ΕΖΑ. 1879
Λητθέντα τό 1880 »

δρ. 2,500 — 
a- μηδέν
λ 4,264:02 
a __4,053:10

» 5,729:20
a 136,155 —

161,884:20' 
Έπιστραφέντα 112,457:27

1,220 —

2,500 -

260:92

49,420:93

(ε) ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΑΑΙ.
Όλιγώτερα δρ.53,407:85

1879 » » 70,650:06
1880 » a 152,936:70

ΙΙλειότερα -----—
j

δρ.82,286:64
Αυξησις τής Έταίρ. «ρισυσίας τό 1880 δρ.28,878:Υ91 

(ς) Λ/ΣΜΟΣ τοΰ έτους 1879 ύ-όλοιπ. * · · . 351,194:58 = Ί
a ι> 1880 a . · · . 380,073:31

Διαφορά επί πλέον ίση τή ανωτέρω · . 28 878*79'
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)) E’^IV'/ί ................................ ............................................................................... 6000
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380 
215 
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1200 _
)) 40 17245 20 17031 70 80 75 20
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20 174155 25|
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; ΟΛΟίίί/.ΟΙ.', /ο .......

24 5131 49j
» 2943 90 3314 59 (ΐ 6 38 49!
}) 9ΠΛ 415

1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. 
» »

Μέρισμα μέτοχων Εταιρίας καί 'Ρώμα............................................................. 3141 — 3277 80 3541 50 4077 — 8287 40 5322 90 5129
ΚΠΠΠΠ

44 5085
90000

52 5274 28 — 48592
70000

84

I ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 860 3080 2800 4760 2800 7840
20000

5880
54703

304

27990 62 6545 40 1220
18000
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63476 02
» » 92703 _
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1675 50 (ft Κ 280 18279 

1979
40
50

44181
2520

36000
60500
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36000
216655

__
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142

—

Έκ πωλτ'σεως ’Αρχαιολογικών ’Εφημερίδων καί Φυλλαδίων Λογοδοσίας · · · · 18 50 454 25 111 145
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24
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41 9

55
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50 990 65
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» Β7 »
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» Γ7 » 1 ■ 9337 44 9^24 7 03 63615
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)) Δ7 » • 73579 51 90237 06
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ΔΑΝΕΙΑ

Πρός έκδοσιν ’Αρχαιολογικής ’Εφημερίδος καί καθαίρεσιν Πύργου έν ’Λκροπόλει 1148 Λ ίΙΠΛ λ λ η π Λ \ ΛΠΛ 14148
5000
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ Εις κ. Rohu διά συντέλεσιν άνασκαφώνΐέν Προπυλαίοις....................................
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ί ft συν τω ανωτέρω άθροίσματι των εισπράξεων 141 0250

|: Έν ’Αθηναις την 4 ’Ιανουάριον 1881. 'Ο Ταμίας
Π. ’Ejj., Γεαννόπουλος
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