
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Έν Άθήναις έντώ Πανεπιστήμια) Trj 13 Ίανουαρίου 1884, 
ημέρα Κυριακή, ώρ$ ΙΟτι προ μεσημβρίας συνελθόν- 
των εταίρων περί τούς πεντήκοντα, προσεφώνησεν αυ
τούς διά βραχέων ό πρόεδρος της Εταιρίας A. Α. Κον- 
τόσταυλος' ειτα δε ό γραμματεύς Στέφανος Α. Κου- 
μανούδης άνέγνω την έξης έκθεσιν :

Κυρίου,

Ό λόγος ό περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος υπό 
του Συμβουλίου άρχεται κ ’ εφέτος άπό των άφορώντων εις τους 
εταίρους τούς συγκροτοΰντας την Εταιρίαν ημών. Είναι όντως 
εύχάριστον νά θεωρή τις τούς μέν παλαιοτέρους έκ τούτων εύστα- 
Οώς έμ,μένοντας εις το συντηρεΐν διά συνδρομών την άδιάκοπον 
αυτής ενέργειαν, άλλους δί νεωτέρους προσερχομένους έκάστοτε 
μετά διαθέσεως όμοιας, ινα μή ποτέ λήξη ή υπέρ τών τιμαλφε- 
στάτων προγονικών μνημείων χρεωστουμένη μέριμνα ημών καί 
κηδεμονία. Καί είναι μέν αληθές, ότι αί συνδρομαί τών εταίρων 
αί τακτικαί άποτελουσιν δχι το μέγιστον τών ετησίων εισοδημ.ά- 
των τής Εταιρίας, διότι τά χρηματικά κεφάλαια, τά όποια 
αυτή, άπό 46 ετών βιοΰσα, κατά διαφόρους τρόπους έκτήσατο 
καί άποφέρουσιν αυτή τόκους, καί αί εκτάκτως κατά καιρούς γι-
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νόμεναι υπό τινων προσφοραί καί προ πάντων τό αρχαιολογικόν 
λαχεΐον τό κατά παν έτος έπαναλαμβανόμενον προσαγουσιν ασυγ- 
κρίτως μεγαλλίτερα ποσά, άλλα ταϋτα πάντα δεν ήθελον Ιχει 
την ειδικήν αυτών ένεογόν δύναμιν, αν [/.η ενδελεχώς έζωοποιοΰντο 
υπό συμπαγούς εταίρων όμάδος, ητις ενδιαφερορ.ενη υπέρ της 
προκοπής έργου κοινού καί'Ελληνοπρεπεστάτου να ζητή καί λαμ- 
βάνγι έτησίως εϋθύνας παρά τών ψηφισθέντων ύπ’αυτής διαχει
ριστών, άρια δε βουλεύηται περί τών παρόντων πραγμάτων καί 
όρίζηι τρόπους ένεργείας διά τό μέλλον, τους ύπό τών έκάστοτε 
περιστάσεων ένδεικνυμένους. "Ανθρωποι ζωντανοί, όχι τό νεκρόν 
μέταλλον, είναι οί τάς τοιαύτας κοινωφελείς εταιρίας άποτελοΰν- 
τες, καί όσον περισσότεροι έκ τών μεμορφωμένων πολιτών συν
έρχονται ύπό μιας ιδέας αγόμενοι, τόσον καλλίτερον αύτη προ- 
κόπτει.

Ταΰτα ούτω ;ά εϊπωμεν σήμερον προήχθημεν, προκειμένου 
περί εταίρων, διότι εϊχομεν νά σάς άνακοινώσωμεν, ότι ό αριθμός 
των ευτυχώς κατά τό λήξαν έτος ηύξησε πλειότερον η άλλοτε. 
Ένεγράφησαν καθ’όλον τό έτος προς τοΐς ύπάρχουσι νέοι εταίροι 
πέντηκοντα καί εις. Δήλοι τούτο, οτι όσημέραι ή φιλοκαλία καί 
ή φιλομουσία παρ’ήμΐν σπουδαίως αναπτύσσονται, καί ένω καί 
άλλαι υπέρ ποικίλων άλλων χρειών τού εθνικού ημών βίου καθ’εκά- 
στην συνιστώνται έταιρίαι νέαι, δέν ολιγοστεύει όμως άλλα καί 
πληθύνεται ό άριθμός τών εις την πρεσβυγενή ταύτην ήμετέραν 
Εταιρίαν προσερχομένων. Αληθεύει δέ τούτο λεγόμενον μάλι
στα περί τών κατοικούντων την πρωτεύουσαν τού βασιλείου. Έκ 
τούτων ήσαν πάντες οί είρημένοι πέντηκοντα καί εις, άνήκοντες 
εις διαφόρους τάξεις πολιτών βουλευταί, υπάλληλοι πολιτικοί 
καί στρατιωτικοί, δικηγόροι, διδάσκαλοι, τεχνΐται, έμποροι.

Εκ τού όλου δέ άριθμοΰ τών εταίρων οί'τινες είναι πολλοί, 
άλλ’είς πολλά της γης μέρη διεσπαρμένοι καί τάς οικήσεις άλ- 
λάσσοντες καί διά τούτο όχι κατ ’ άκρίβειαν γίνονται ήμιν γνω
στά τα κατ ’αυτούς, άπέθανον έν τω ετει, καθ ’όσον έμάθομεν, τρεις.

Συνδρομήν δέ κατέβαλον εντός τού έτους εταίροι έν όλψ 186, 
καί δη 170 έκ τών έν Άθήναις κατοικούντων, 5 έκ Πειραιώς, 
1 έκ τών έν ταϊς έπαρχίαις, 10 έκ τών έν τω έξωτερικω. ΙΊρός
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τούτοις συνέδραμον καί 8 σωματεία ήτοι κοινά, 4 [Λεν κοσμικά, 
4 δε ίεραί μοναί. Έκ των κοσμικών έδωκεν ώς συνήθως τό μέ- 
γιστον ποσόν το ήμέτερον Πανεπιστήμιου, δραχμάς χιλίας, 
μετ’αϋτό δε έρχονται δήμοι τρεις, 6 ’Αθηναίων δούς δο-267.85, 
ό Έρμουπολιτών Σύρου δρ. 180, ό Πειραιέων δρ. 100. Έκτων 
[/.Ονων τρεις είναι τής Στερεας Ελλάδος, [/.ία τής Πελοπόννησου.

Τά όνό[/.ατα των συνδραμόντων εταίρων τε και σωυιατείων 
καί το ποσόν τής έκαστου συνδρομής θέλουσι κατά τό σύνηθες 
άνάγραφή έν τελεί τής έκθέσεως ταύτης. ’Ενταύθα δ’έξαιρετι- 
κώς [Λνη[/.ονεύο[Λεν τούς δόντας άπό 100 δραχμών καί άνωτέρω. 
Eivat ό έν Πετρουπόλει Ίω. Κοντογιαννάκης, δούς την άπό ετών 
τακτικήν συνδρομήν του, δρ. 500,καί ό ενταύθα Μενέλ. Νεγρο- 
πο'ντες δρ. 100.

'Έκτακτον δέ προσφοράν προσήνεγκεν εις τήνΈταιρ. ό πατρώ- 
ξ<ήν υιός του εθνωφελούς Χρηστάκη Ζωγράφου Σόλων δρ. 1,000.

Ταΰτα [/.έν ούτως' επί πόσον δέ άνέβη τό όλον του έτους εΐσό- 
δημ,α, συ[/.περιλα[/.βανο[/.ένων καί των έκ των κεφαλαίων τής 
Εταιρίας προσιόντων τόκων καί τής έκ του αρχαιολογικού λα
χείου καί εί' τίνος άλλης είσπράξεως, θέλετε ακούσει μετ’ολίγον 
παρά του τα[/.ίου.

’Έργα αρχαιολογικά έντός του έτους διεξήγαγε τό Συμβού
λιου τά εξής: Πρώτον άνασχαφάς εις τρία διάφορα μέρη, κατ’έξα- 
κολούθησιν των τού προηγουμένου έτους. ΆνέδεεΕε δέ καί πάλιν 
ή σκαπάνη πολλά καί καλά άρχαΐα, κινητά τε καί ακίνητα, προ- 
βιβάζοντα μεγάλως την γνώσιν τοΰ αρχαίου βίου.

Καί πρώτον μέν ή επί τής ΆχροπόΑεως Αθηνών ανασκαφη 
έξηκολούθησε [κεχρί τής 6 ’Απριλίου 1883, τότε δε διεκόπη. Ση- 
μείωσις περί του έργου, έπιδοθεΐσα ήρ.ϊν αρτίως παρα τοΰ επι- 
στατήσαντος Γενικού εφόρου τών αρχαιοτήτων Π. Εΰστρατιαδου, 
λέγει :

« Ή τής Άκροπόλεως κάθαρσις μετενεχθεΐσα άπό τοΰ πρός άνα- 
τολάς τοΰ έν Άκροπόλει μουσείου μέρους μετετράπη, ώς είπον 
έν τή περυσινή έκθέσει μου, εις άληθή άνασκαφην' διότι έκ τών 
προτέρων περί τό μουσείου έργασιών ύπήρχεν υποψία, ότι εν τω 
γεμίσματι τής θέσεως ταύτης κεΐνται άρχαίων λείψανα απερριμ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:11 EEST - 18.237.180.167



— 8 —

[Λένα, οΐα εύρέθησαν κατωτέρω !ν τώ γηπέδφ του μ.ουσείου καί 
έν τη πλατείς αύτοΰ. Άνεσκάφη λοιπόν κατά μήκος άπατα ή 
ταινία ή άπό τά μέσα της βόρειας πλευράς του μ.ουσείου μέχρι 
τοΰ κρηπιδώματος της ανατολικής πλευράς του Παρθενώνος εκ
τεινόμενη, κατά βάθος δε μ.έχρι τοΰ βράχοα καί τοΰ εδάφους 
της έμπροσθεν του μουσείου πλατείας.. Προέκυψαν δέ εις φως εκ 
της άνασκαφής ταύτης αρχαία πολύτιμα λίθινά τε καί χάλκινα 
καί πήλινα παρασχόντα μεν τροφήν οϋχί μικράν εις την ήμετέ- 
ραν αρχαιολογικήν εφημερίδα, διδάσκοντα δέ τον πεφωτισμένον 
κόσμον άπαντα τήν τής ’Αττικής τέχνης προ τοΰ Φειδίου επο
χήν. Έτέθησαν δέ υπό στέγην ασφαλή καί έν ίκριώμασι καί έρ- 
μαρίοις.»—Έδαπανήθησαν εις τήν άνασκαφήν ταύτην δρ.2711.

Δευτέρα κατ ’έξακολούθησιν άνασκαφή έγένετο ή έν ’EJevain. 
Καί περί αυτής άναγινώσκομεν τήν έπιδοθεΐσαν ήμΐν παρά τοΰ 
έπιστατήσαντος έφορου αρχαιοτήτων Δημ. Φιλιού σημ.είωσιν, 
Ι'χουσαν οΰτω : (Ίδέτω νΰν αυτήν ό αναγνώστης έν τφ τέλει τοΰ 
παρόντος φυλλαδίου, έκτενέστερον μετά ταΰτα συνταχθεΐσαν καί 
έκτετυπωμένην μετά καί τοΰ πίνακος.)

Έδαπανήθησαν εις ταύτην τήν άνασκαφήν δρ. 19,263.
Τρίτη άνασκαφή ωσαύτως κατ ’ έξακολούθησιν έγένετο έν τφ 

Τερφ τοΰ Άσκληπιοΰ τφ έν Έπιάαύρω. Καί περί αυτής άναγι- 
νώσκομεν τήν έπιδοθεΐσαν ήμΐν παρά τοΰ έπιστατήσαντος έφορου 
άρχαιοτήτων ΓΙ. Καββαδία σημείωσιν, έχουσαν οΰτω: (Ίδέτω 
καί ταύτην ό άναγνώστης έκτενεστέραν μετά καί των πινάκων 
έν τέλει τοΰ φυλλαδίου.)

Εις ταύτην τήν άνασκαφήν, άρξαμένην μέν άπό τής 25 ’Απρι
λίου 1883, ού διαρκέσασαν δέ διόλου τοΰ έτους συνεχώς, διότι 
καί άλλαχοΰ άπησχόλησεν έν τφ μεταξύ τον έφορον Π. Καββα- 
δίαν ή Κυβέρνησις, έδαπανήθησαν δρ. 3979.55. Προ ολίγων δέ 
ήμερων έστάλη πάλιν ό αυτός έφορος εις’Επίδαυρον υπό τοΰΣυμ.- 
βουλίου τής Εταιρίας ϊνα φροντίση περί οίκοδομ-ής εϋρυτέρου τί
νος κτίσματος παρά τό πρότεοον έκεΐ κατασκευασθέν παράπηγμα, 
έν φ νά συναχθώσι τά έν ύπαίθρφ έ'τι μένοντα πλαστικά έργα 
καί έπιγραφαί. ’Επί τούτφ δέ κατ’έντολήν τής Εταιρίας συν- 
απήλθε καί ό Γερμανός άρχιτέκτων W. Doerpfeld, ϊνα σχε-
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διάση τόν όλον άνασκαφέντα του Ίερου χώρον μετά των διαφό
ρων χτισμάτων, προς δημοσίευσιν έν τοΐς Πρακτικοΐς ημών. *Ας 
είπωμεν δε καί τόδε, όπερ υμείς οι ενταύθα παρόντες ηδη γινώ- 
σκετε, άγνοοΰσι δέ οί έ'ξω των ’Αθηνών, ότι μετακομισθέντα προ 
ριηνών τινών έξ ’Επίδαυρου τα τών αετωμάτων άγάλματα, τά 
εν τη άναγνωσθείση εκθέσει μνημονευόμενα, έξετέθησαν χάριν του 
κοινού έν μιά τών αιθουσών τοΰ Μετσοβείου πολυτεχνείου καί δή 
κατά τινα προσωρινήν διάταξιν, μέχρις ού μετακομ.ισθώσί ποτέ 
εις τό Κεντρικόν Μουσεΐον, ένθα θέλει είναι δυνατόν, ύποθέτομεν, 
νά προσαρμοσθώσιν αύτοΐς όσα τυχόν εκ τών [ακρών πολλών τε
μαχίων τών ωσαύτως έκεϊθεν μετακομ.ισθέντων άναγνωρισθώσιν 
ώς άπαρτιστικά μέλη τών μει'ζόνων. Πρέπει δέ πάντως νά γίνη 
ή εργασία αυτή- διότι τά πλαστικά ταΰτα έργα, άν καί έ'παθαν 
βλαβας μεγάλας υπό τοΰ χρόνου, ίσως δέ καί έκ πυρκαΐας, είναι 
όμως άρίστης τέχνης καί άξια πάσης περιποιησεως καί σπουδής. 
Άγγέλλομεν δέ τοϊς έταίροις, ότι άπεικονίσματα τινών έξ αυτών, 
τών σωοτέοων, μέλλουσι προσεχώς νά έκδοθώσιν έν τη αρχαιολο
γική έφημερίδι της Εταιρίας. (*)

Τετάρτη άνασκαφη άπεφασίσθη μέν ύπό τοΰ Συμβουλίου ού 
προ πολλοΰ νά γίνη έν ΌΛιψκία, ένθα καί μετά τό μέγα Ι'ργον 
τών Γερμανών πολύς έ'τι προσδοκάται ό αρχαιολογικός θερισμός, 
καί ληφθείσης ηδη της άδειας παρά τοΰ Υπουργείου, άνετέθη ή 
έπιστασία εις τον έ'φορον Κωνστ. Δημητριάδην, άλλ’ένεκα τοΰ 
βαρέος χειμώνος καί άλλων ασχολιών εκεί τοΰ έφορου, τών χάριν 
της αυτόθι οικοδομής Μουσείου, δέν ηρχισαν έ'τι αί έργασίαι. 
Μέλλουσι δέ, ώς μανθάνομεν, ν’άρχίσωσι λίαν προσεχώς.

’Άλλαι τινές μικραί άποπειρατήριοι σκαφαί τάφων αρχαίων εγέ- 
νοντο περί τάς’Αθήνας έκ δοθεισών ευκαιριών καί κατ’ενδείξειςτι- 
νών ιδιωτών εν Λιοσίοις,έν τω Δημοσίω δενδροκομεία) καί έν Άμπε- 
λοκηποις,ών ή δαπάνη ήτο δρ.280,άλλα δέν άπέβησαν ευτυχείς.

Κατ’αύτάς δέ τάς ημέρας τό Συμβούλιον έπεχείρησεν μίαν 
άποπειρατηριον έ'ρευναν άλλου είδους, εις της όποιας την άγαθην 
έ'κβασιν έ'χεt χρείαν τών ευχών πάντων τών εταίρων καί πλέον

(*) Έξεδδθησαν ^δη εν τω πρωτοδευτε'ρω τεύχεί του έτους 1884 εν δυσι 
πιναξι.
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έτι πάντων των φιλάρχαιων καί φιλιστόρων. ’Επειδή ή θάλασσα 
συχνά άνέδωκε πράγματα της άρχαιότητος άξια λόγου (λ. χ. ό 
θώραξ ό χαλκούς, ό ύπό Stielmann έκδοθείς, έν τω της Πύλου 
λιμένι εύρέθη καί άλλα πολλάκις έν ταϊς έκβολαΐς του ’Αλφειού 
έργα τέχνης χαλκά εύοέθησαν, καί δοκοί ξύλων μεγάλαι έν Πει- 
ραιεΐ καί ανδριάντες αύτόθεν δύο λίθινοι άνδρομηκεις προ ολίγων 
έτών άνελκύσθησαν ωσαύτως δέ άγκυρα μολυβδίνη ένεπίγραφος 
έκ τού λιμένος Σύμης') διά ταΰτα κατ’άπόφασιν τού Συμβου
λίου μέλλει νά έρευνηθή ό βυθός ό θαλάσσιος τού πορθμού της 
Σαλαμΐνος ύπό έμπειρων δυτών Ελλήνων, μήπως εύρίσκεταί τι 
άνελκύσιμον έκ των ναυαγίων της έπί Ξέρξου ναυμαχίας. Ήδη 
έγένετο συμφωνία νά έργασθώσιν οί δύται διά μηχανών καί κατά 
τούς κανόνας της τέχνης ενα μήνα,λαμβάνοντες δρ. 1000. Παν 
δέ τυχόν άνευρεθησόμενον πράγμα οΐαςδηποτε ύλης καί οΐωνδή- 
ποτε χρόνων θ’άνηκγι εις την Εταιρίαν. Ή Κυβέρνησις έχορή- 
γησε την άδειαν καί ύπισχνεΐται πάσαν συνδρομήν εις τό εργον ■ 
Θά έπιστατησγι δέ τού έργου ό έφορος αρχαιοτήτων Χρ. Τσούντας.

Καί ή μέν άπόπειρα αύτη είναι αυτό τούτο απόπειρα,ης ή έπι- 
τυχία έν γούνασι κεΤται θεών καί οΰχ ηκιοτα του Ποσειδώνος' 
άλλο δέ τι έργον όχι μέν εέσέτι άρξάμ3νον καί αυτό, άλλά προ- 
παρασκευασθέν δεόντως, προαγγέλλομεν τοΐς έταίροις ώς έχον 
βασιμωτάτην καί στερεωτάτην έπί γης την βεβαιότητα τής επι
τυχίας, μέλλον δέ κατ’άπόφασιν τού Συμβουλίου νά έπιχειρηθή 
ένταΰθα έν Άθήναις άρχάς τού προσεχούς Σεπτεμβρίου. Έγι- 
νώσκετο ήδη προ 40 έτών ύπό τών τότε προεστηκότων τής ήμε- 
τέρας Εταιρίας καί άλλων πολιτών, ότι έν τοΐς ύπογείοις τής 
οικίας τού ιατρού Λύτσικα, τής παρά τό ώρολόγιον τού Κυρρή- 
στου καί έν τή αυλή αυτής ύπήρχον ορθοί ολόκληροι κίονες μαρ
μάρινοι ’Ιωνικού ρυθμού βαίνοντες έπί μαρμάρινης στρώσεως και 
όντες ένδεκα περίπου τον αριθμόν άποτελούντες γραμ.μήν εις 
σχήμ.α τού γράμματος γάμμα έν συνεχείγ ής τό μέν προς δυσμάς 
σκέλος μακρότερον ον εχώρει προς τό αυτόθι ύπάρχον τουρκικόν 
λουτρόν, τό δέ πρός βορράν βραχύτερου, ύπερβαΐνον την οδόν 
την πρό τής οικίας Λύτσικα είσεχώρει εις την καταντικρύ αυλήν 
τού Τουρκικού τζαμιού, ένθα καί μέρος τού έπί τών κιονοκράνων
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επιστυλίου έσώζετο καί σώζεται ον τοϊς πάσι καταφανές. Την 
οικοδομήν ταύτην λοιπόν θέλουσα ή Εταιρία άπό πολλοΰ ήδη 
χρόνου να άναδείξη φανερωτέραν εις τόν αρχαιολογικόν κόσμον 
καί. ποιήσή πλουσιωτέρας τάς ’Αθήνας κατά εν έτι άρχαιον μνη- 
μεϊον, ήγόρασεν εφέτος την οικίαν Λύτσικα καί μέλλει, ώς είπο- 
μεν, τόν προσεχή Σεπτέμβριον, ότε λήγει ή προθεσμία των ένοι- 
κούντων, να κατεδάφιση αυτήν προς άνάδειξιν του έγαρυπτομέ- 
μένου αρχαίου κτίσματος, δπερ τότε πιθανώτατα θέλει καί λάβη 
τό προσήκον αύτω άρχαιον όνομα, τό νΰν άγνοούμενον καί δείξη 
αν καί εις όποιαν σχέσιν εύρίσκεται προς τό ού μακράν άπέχον 
τετρακιόνιον τής ’Αθήνας άρχηγέτιδος καί άλλα ίσως των πλη- 
σιαζόντων αρχαίων κτισμάτων.

Ταΰτα, κύριοι, καί ούπω τετελεσμένα προαγγέλλοντες πι- 
στεύομεν ότι πρόζενοΰμεν εις υμάς χαράν εύλογον,ένθυμ,ουμένους 
ότι ή Ελλάς όσημέραι δυνατωτέρα γινομένη καί χρημ,άτων ευ
πορία καί άλλως δεν διατελεΐ πλέον ναρκώσα έν τω καλώ άγώνι 
τής επιστήμης, άλλ’άμιλλάται καί προς άλλους λαούς τό κατά 
δύναμιν.

Τοσαΰτα μέν περί άνασκαφών καί άλλων ερευνών γενομένων 
τε καί προεσχεδιασμένων' επισκευήν δέ τινα αρχαίου κτίσματος 
κατά τό λήξαν έτος δεν έ'χομεν νά άναφέοωμεν συντετελεσμένην. 
Έμ,ελετήθη όμως πολλαχώς καί σπουδαίως ή επισκευή τοϋ υπερ

θύρου του Ιν Μυκήναις Θησαυρού τοΰ Άτρέως καί τής Πύλης 
των λεόντων καί άπεστάλησαν εκεί επί τούτω παρά του Συμβου
λίου άπαΕ καί δίς τά κατάλληλα πρόσωπα, έν οίς ό έ'φορος αρ
χαιοτήτων Π. Σταματάκης, καί προϋπολογισμός τής δαπάνης 
εγένετο άνερχόμενος εις χιλιάδας τινάς δραχμών. Μέλλει δέ, ώς 
έλπίζομεν, νά τελεσθή τό έ'ργον προσεχώς, άφοΰ πρότερον ληφθή 
πάσα δυνατή πρόνοια ί'να μή τι συμβή κατά τήν έκτέλεσιν πα- 
ρένθυρσον" διότι ή επισκευή αρχαίων κτισμάτων είναι πράγμα των 
δυσκολωτάτων, καί ή ήμετέρα Εταιρία ανέκαθεν εκρινεν ότι εις 
τοΰτο πρέπει νά χωρή μετά μεγίστης περισκέψεως. Έξ αφορμής 
δέ τών γενομένων πρό τίνος χρόνου ερευνών έν τω ένταΰθα Όλυμ- 
πιείω ύπό τοΰ διασήμου άρχιτέκτονος Penrose καί κατ’εΐσήγη- 
σιν αύτοΰ διαβιβασθεΐσαν έμμέσως εις τό τής Εταιρίας Συμβού-
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λιον, άπεφασίσθη άρτίως νά γίνη τις εργασία ασφαλιστική 
περί τάς βάσεις των δύο δυτικωτάτων κιόνων του Όλυμ- 
πιείου.

Άλλοία δέ τις κοινή επισκευή καί ού δεομένη τέχνης έγένετο 
ένταΰθα. Ό αυλόγυρος της περιοχής των λεγομένων γιγάντων 
καταπεσών Ικ των πολλών Ιφετεινών βροχών έπεσκευάσθη διά 
δαπάνης δρ· 268.55.

Τά δέ πάθη του μεγάλου άλλ’άτελοϋς έξ ανάγκης μείναντος 
περιτειχίσματος του περί τό κλεινόν Δίπυλον καί την άρχαίαν σε- 
βασμίαν νεκρόπολιν ουδέ ν ’ άναφέρωμεν τη άληθεία έ'χομεν εφέ
τος διάθεσιν, επειδή τόσοι ημών λόγοι κατά τά παρελθόντα τρία 
τέσσαρα έ'τη ρηθέντες καί τυπωθέντες δεν ϊσχυσαν νά κινησωσι 
τάς άρχάς της πρωτευούσης εις ένέργειάν τινα επικουρικήν τη 
Έταιρίγ, έξ ης καί μόνης, διά λόγους οΰς άλλοτε έξεθέσαμεν, 
θά είναι δυνατόν νά άπαλλαγώσιν οί τόποι εκείνοι της δυσθεάτου 
νυν καταστάσεώς των.

Μεταβαίνομεν λοιπόν έπ’άλλα.
Άγοραϊ αρχαίων έργων τέχνης καί έπιγραφών προς πλουτι

σμόν τών της Εταιρίας συλλογών έγένοντο υπό του Συμβουλίου 
πολλαί καί κατά τό έτος τοΰτο, πολύ δέ πλείονες η άλλοτε, δα- 
πανηθέντος ποσού δραχμών 27,542. Πέρυσιν είχον δαπανηθη 
19 χιλιάδες. Μεταξύ τών άγορασθέντων ύπάρχουσιν όχι ολίγα 
άξια λόγου πολλού, άλλ’ημείς ενταύθα δεν δυνάμεθα νά διαλά- 
βωμεν περί αυτών. Τινά τούτων ηδη καί έδημοσιεύθησαν άντι- 
γραφέντα καί άπεικονισθέντα, άλλα δέμέλλουσιν έν καιρώ εύθέτω 
νά τύχωσι της προσηκούσης δημοσιεύσεως καί τότε θά έκτιμηθώσ& 
κατ ’ άξίαν.

Λωρεαί δέ αρχαίων εις την Εταιρίαν έγένοντο τό έτος τοΰτο 
μέτριαι κατά τε τό ποσόν καί τό ποιόν. Τά ονόματα τών δωρη
τών θά περιληφθώσιν εις την έκθεσιν ταύτην όταν τυπωθη. Άνε- 
γράφοντο δέ μετ ’ ευγνωμοσύνης καί έν δηλώσεσιν, άς τό Γρα- 
φεΐον της Εταιρίας κατεχώριζεν έκάστοτε εις τάς έφημερίδας της 
πρωτευούσης. Έδέχθημεν δέ τό έτος τοΰτο καί γύψινα έκμάγ- 
ματα δύο αρχαίων καλών Ελληνικών άναγλύφων,πεμφθέντα ήμΐν 
έκ τού Μουσείου τού έν Όλλάνδγ Λουγδούνου, ώς άντίδωρον

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:11 EEST - 18.237.180.167



— 13

δι’ό είχομεν ή μ εις προλαβόντως πέμψει Ικεΐσε έκμαγμα της προς 
τφ Βαρβακείω εύρεθείσης ’Αθήνας.

’Ενταύθα δε περίπου είναι ό τόπος να άποδώσωμεν τον προσή
κοντα λόγον περί τής δευτέρας εις την Ελλάδα αποστολής αρ
χαίων Αιγυπτιακών παρά του εν ’Αλεξάνδρειά φιλογενεστάτου 
άνδρός Ίωάννου Δημητρίου του έκ Αήρινου, περί ής αποστολής 
έλέγομ.εν πέρυσιν, ότι τα επτά κιβώτια έξ ών συνέκειτο είχομεν 
τά παραλάβει τότε μετά παραγγελίας νά μή άνοιχθώσι μέχρις ού 
ήθελε σταλή ήμΐν ό κατάλογος των έν αύτοις περιεχομένων. Λέ- 
γομεν λοιπόν νυν, ότι άφοΰ έν τούτω τφ έ'τει έλάβομεν επιστο
λήν παρά του δωρητοΰ έξουσιοδοτοΰντος ημάς νά τά άνοίξωμεν 
καί άνευ καταλόγου, ήνοίχθησαν ταΰτα παρά τής αυτής επιτρο
πής ήτις είχε προ διετίας συσταθή διά τά τής προτέρας αποστο
λής, καί έγένετο Ιπί τούτω πρωτοκολλάν άιροΰ έξήχθησαν πάντα 
τά έν αύτοΐς άρχαΐα καί άριθμηθέντα κατωνομάσθησαν προχεί- 
ρως. Έφάνησαν δέ όντα πολυτιμότατα καί κατά ύλην καί κατά 
τέχνην πράγματα, όποια έν όλίγοις τής Ευρώπης Μουσείοις εύρί- 
σκονται. Συνετάχθη μετά ταΰτα παρά του έπιμελητοΰ του Μου
σείου τής Εταιρίας ’Αθανασίου Σ. Κουμανούδη καί λεπτομερής 
αυτών κατάλογος, οΰ άντίγραφον έστάλη άρτίως εις τό Ύπουρ- 
γεΐον Παιδείας, σταλήσεται δέ ώς είκός καί προς τον δωρητήν. 
Τά δέ άρχαΐα μέλλουσι νυν προσεχέστατα νά έκτεθώσιν έν τή 
οικείγ αιθούση, τή του Ίωάννου Δημητρίου έπικληθείση.

'Ότι δέ έν τφ Μετσοβείφ ΙΙολυτεχνείφ ήδη άπό τής 15 Φε
βρουάριου 1883 ήνοίχθη εις τήν έπίσκεψιν του κοινού καί τρίτη 
αίθουσα, ή περιλαβοΰσα τά έκ κεράμου αγγεία καί τά έκ χρυ- 
σοΰ καί αργύρου κοσμ.ήματα, άπό δέ τής 7 Νοεμβρίου καί τε- 
τάρτη,ή περιλαβοΰσα τά έξ οπτής γής καί χαλκού καί μολύβδου 
καί σιδήρου ειδώλια καί άλλα παντοΐα σκεύη, τούτο γινώσκουσιν 
ήδη οί τήν πρωτεύουσαν κατοικοΰντες, τό άναφέρομεν δέ καί έν- 
ταΰθα ώς εργον του έτους σπουδαΐον. Ή κατάταξις καί τούτων 
τών πλουσίων συλλογών έν θήκαις εύπρεπέσιν, όμοίαις ταΐς των 
άλλων δύο αιθουσών, έγένετο παρά του αύτοΰ έπιμ-ελητοΰ του 

... Μουσείου. Προσελήφθη δέ καί τρίτος φύλαξ καί τέταρτος, διά 
τήν μεγάλως αύξηθεΐσαν υπηρεσίαν φανέντες αναγκαίοι. Όθεν
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έδαπα.νηθη κατά το έτος εις τα διάφορα Μουσειακά έ'ργα καί το 
προσωπικόν ίκανως μέγα ποσόν, ήτοι 17,774.67. ’Άς γνωρι- 
ζωσι δέ οί εταίροι,οτι δέν άπεπερατώθη εΐσέτι ή όλη Μουσειακή 
εργασία, διότι εις έν μεν των παρακειμένων ταΐς μεγάλαις αΐθού- 
σαις δωματίων μέλλουσιν έ'τι να έκτεθώσιν έν ταϊς παρεσκευα- 
σμέναις ηδη θηκαις τά ύάλινα καί τα όστέϊνα αρχαία, καθώς καί 
άλλοϊά τινα έκ παντοίας ύλης, εις εν δέ άλλο δωμάτιον, παρα
κείμενον τη του Ίω. Δημητρίου αιθούση, μέλλουσι νά έκτεθώσιν 
όσα Αιγυπτιακά αρχαία ή Εταιρία ήμών είχε συναγάγη προ της 
μεγάλης εις τό έ'θνος δωρεάς του Ίωάννου Δημητρίου, άξια όντα 
καί αυτά θέας.

Ό αυτός έπιμελητής κατέγραφεν ώς έπί τό πλεΐστον καθ’ολον 
τό έτος καί εις τον έν ίδίοις βιβλίοις χειρόγραφον κρατούμενον 
κατάλογον τά είσρέοντα πάντοθεν αρχαία της Εταιρίας (1). 
Έφθάσαμεν δ’έν αύτω τόν γενικόν αριθμόν 13,764(2). Πέρυ-

(1) Τά αρχαία της Εταιρίας, α καταγράφονται εις τόν κατάλογον τούτον, είναι 
αποτεθειμένα εν διαφόροις τόποις, τά μέν πλεΐστα εν τοϊς δπογείοις του Βαρβα- 
κείοο καί εν τώ Μετσοβείω πολυτεχνείο) (πλήν των εν αυτώ Αιγυπτιακών, Μυ- 
κηναίων, Ναυπλιακών, Σπαταίων καί Άχαρνικών, α εις ίδιους καταλόγους 
καταγράφονται) καί Ιν τω Έθνικώ Μουσείω, όχι ολίγα δέ Ιν ταΐς πε- 
ριοχαΐς του λεγομένου Βουλευτηρίου, της Άττάλου στοάς, των Γιγάντων, 
του Κατηφο'ρη, έτι Ιν τοΐς δπαίθροις του ’Εθνικού Μουσείου, της ίξω τοΰ Διπύ- 
λου νεκροπο'λεως, τοΰ Διονυσιακού Θεάτρου, του ’Ασκληπιείου, τέλος Ιν αότη τη 
Άκροπόλει παρά τω των απομάχων φυλακείω καί Ιν ίδιαιτέρω Ικεϊ πλησίον οΐκί- 
σ/.ω, διασκευασθέντι εις προσωρινόν μουσεΐον.

(2) Σύγκειται ό αριθμός ούτος Ικ των έξης καθ’ ύλην ειδικών άριθμων : Λίθινων 
3911, χαλκών 1015 (Ιξ ών 103 σταθυά), σίδηρων 48. μολυβδίνων 2140, (Ιξ ών 
1178 σύμβολα καί 387 σταθμά), αργυρών 61, χρυσών 230, οστέινων 96, δαλί- 
νων 247, διαφόρων δλών 296, πήλινων αγγείων 2866, πηλ. μορφών 1490, πηλ. 
μητρών η τύπων 146, πηλ· λύχνων 546, πηλ. σκευών 275, πηλ. θραυσμάτων 
263, πηλ. πυραμιδοειδών καί κωνοειδών 102, πηλ. άρτοειδών καί φακοειδών 28, 
πηλ. λαβών αμφορέων Ινεπιγράφων 4. Ίστέον δέ ότι αί λαβαί αμφορέων αί Ινε- 
πίγραφοι (εκ Ρόδου, Θάσου, Πάρου, Κνίδου, Κολοφώνος καί άλλων τόπων) συμ- 
ποσουνται νυν δπέρ τάς 10 χιλιάδας, κατατεθειμένας οίίσας εν τοΐς δπογείοις του 
Βαρβακείου, Ιξ ών μέγα μέρος έξεδόθη δπό τοΰ A. Dumont Ιν τώ βιβλίω In
scriptions cdramiques de Grfeee, Paris, 1871.

Νομίσματα δέ όπάρχουσι τά έξης :
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σιν ό αριθμός ήτο 13,273. Έξεστι δε να. ελπίζωμεν οτι καί διά 
την χρησιν του κοινού θέλει έκδοθγ) ούκ εις μακράν επιμελείς του 
μέλλοντος Συμβουλίου κατάλογος πάντων των έν ταΐς αΐθούσαις 
τοΰ Μετσοβείου αρχαίων, οΰ η προπαρασκευαστική εργασία έγέ- 
νετο.

Ήνοίγετο δέ το Μονσεΐον διά τε τούς εταίρους καί δι’άπαν 
τό κοινον της πρωτευούσης καθ’έκάστην πλήν της Κυριακής καί

Χρυσά.

'Ελληνικόν (έξ ήλεκτρου)................................................................................... 1
Ρωμαϊκά (ών τό εν νομισματόσημον)................................................................. 3
Βυζαντινά..................................................................................  9.49
Βενετικά...........................................................................................................· 5
Κουφικόν καί Περσικόν καί ’Ινδικά (με'σων καί νεωτέρων χρόνων) ... 15

273

’Αργυρά.

Ελληνικά...............................................................................................................571
Ρωμαϊκά (εν οις καί Ικ κράματος billon)..................................................... 244
Παρθικών βασιλέων...........................................................·.............................167
Βυζαντινών καί άλλα διαφο'ρων χωρών (μέσων καί νεωτέρων χρόνων) ■ . 178

1160

Έκ κράματος potin.

Numi Alexandrini . ·....................................................................... 503

ΚίβδηΛα νεώτερα.

’Αργυρά........................................................................................................................12
Χαλκά ........................................................................................................................ 12

"Αλλα δέ χαλκά έτι ΰπάρχουσι διαφόρων εθνών καί εποχών, ακατάτακτα δπερ 
τάς 20 χιλιάδας, ών τά πλεΐστα εντελώς άχρηστα ώς έφθαρμένα.

’Έτι σημειοΰμεν οτι τών πήλινων της Εταιρίας αγγείων υπάρχει Γαλλιστί εκ- 
δεδομένος κατάλογος 6πό Μ. Collignon, τυπωθείς έν Παρισίοις τώ 1878, τών 
δέ πήλινων μορφών ώσαότως Γαλλιστί υπό J. Martha, έν Παρισίοις 1880. Έν 
δέ τώ βιβλίω τοΰ L.vonSybel τώ Ιπιγραφομένω Katalog der Sculpturen ZU 
Athen, Marburg, 1881, εί'δομεν, οτι καί τά της Εταιρίας λίθινα γλυπτά, οσα 
έως τότε είχεν, περιεγράφησαν σχεδόν πάντα. Άναφέρομεν καί τόν έξης επίτομον 
κατάλογον τών Άθη'νησι Μουσείων DieMuseen Athens von Dr.Arth. Milch- 
hofer. Athen, Karl Wilberg, 1881.
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των ρ,εγάλων εορτών'το δε έκ των εισιτηρίων είσπραχθέν εφέτος 
ποσόν άνέβη είς δρ. 2026. Πε'ρυσιν ειχον είσπραχθή 1639. Άλ- 
Ια,ι δέ 93 δραχρ,αί είσεπράχθησαν έκ πωλήσεως καταλόγου των 
Μυκηναίων αρχαίων, τοΰ υπό του Δρ0? Έρ. Σλίερ,ανν συνταχ- 
θέντος, ώς γνωρίζετε εκ της περυσινής ήρ.ών έκθέσεως.

Ή βιβίιοθήχη της Εταιρίας ηύξήθη ίκανώς καί κατά τό έτος 
τοΰτο έξ αγορών καί έκ δωρεών. Προ πάντων Μουσειογραφικά 
βιβλία έκρίθη σκόπιρ,ον ν’άγοράζωνται, ών έ'χουσι ρ.έν ρ.εγάλην 
χρείαν οί άρχαιολογοΰντες, δεν δύνανται δέ ευκόλως έξ ίδιων νά 
τα προρ,ηθεύωνται ώς βαρύτιμα. Έδαπανήθη διά 58 τόκους καί 
φυλλάδια ποσόν δραχρ,ών 2676.30, έν οις καί τα δετικά. Τά 
δέ δωρηθέντα τη Έταιρίγ καθ’όλον τό έτος βιβλία καί φυλλά
δια είναι 48. Προέχουσι δέ έν τούτοις τά ύπό Εταιριών καί Κυ
βερνήσεων ξένων περ,φθέντα. Πίναξ αυτών ώς καί τών άγορα- 
σθέντων θέλει προσαρτηθή ταύτη τή έκθέσει όταν τυπωθή. ’Έστω 
δέ γνωστόν εις τούς έταίρους,ότι πάντων τών βιβλίων τής Εται
ρίας υπάρχει κατάλογος έν δελτίοις.

Καί ταΰτα ριέν ούτω. Ποια δέ υπήρξε κατά τό έτος ή έν έρ - 
γεια τοΰ Συρ-βουλίου υπέρ τών έν ταΐς έπαρχίαις του κράτους 
πολλών καί τιριιωτάτων αρχαιοτήτων ; Άπό πολλών ήδη έτών, 
κύριοι, τά έκάστοτε συρβούλια τής Εταιρίας ρ.εριρ,νώσι ρ.έν καί 
θέλουσι νά πράττωσιν ό τι συντελεστικόν προς την αυτών συντή- 
ρησιν, άφοΰ είς τάς έγχωρίους δηρ,οτικάς καί τάς άλλας διοικη
τικής άρχάς δέν έ'γινεν άκόρ,η συνήθης ή περί τούτου πρόνοια ή 
έκ τοΰ άρχαιολογικοΰ νόρ.ου αύταΐς έπιτασσορ-ένη, δυσκολεύονται 
δέ πολύ διά την σπάνιν τοΰ καταλλήλου προσωπικοΰ, είς ο νά 
ερ,πιστευωνται αρχαιολογικής έπιρ.ελείας. Καί ευχαριστεί ρ.έν νΰν 
τό Συρ-βούλιον τή Κυβερνήσει διά τό ότι είσακούσασα τάς πα
ραστάσεις αύτοΰ διώρισε προ ρ.ηνών τινών δύο έ'τι έφορους αρ
χαιοτήτων τούς διδάκτορας Δηρ.. Φίλιον καί Χρ.Τσούνταν, τον 
ρ,έν διά τήν Θεσσαλίαν, τον δέ διά την ’Άρταν καί Αιτωλίαν καί 
Ακαρνανίαν- αλλά παρατηρεί, ότι καί τούτων προστεθέντων 

πρός τοΐς τρισί προϋπάρχουσιν, αί χρεΐαι τής αρχαιολογίας δέν 
πληροΰνται καί ή σπάνις τοΰ προσωπικοΰ διατελεΐ έ'τι ούσα έπαι- 
σθητοτάτη. Δι’ό καί τον παρελθόντα ’Οκτώβριον άπετάθη πά
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λιν τό Συμβούλων προς την σεβ. Κυβέρνησιν, παρ«καλούν αυτήν 
να μεριμνήσγι περί μορφώσεως πλειόνων αρχαιολόγων έξ επαγ
γέλματος, επί τούτω δέ έπρότεινε τό Συμβούλιον νά έγγράψν) τό 
Ύπουργεΐον Παιδείας έν τω έφετεινω του κράτους προϋπολογισμοί 
ποσον επαρκές προς αποστολήν δύο τουλάχιστον έτι εί μη τριών 
υποτρόφων αρχαιολογίας εις την Γερμανίαν επί όρω του νά ύπη- 
ρετήσωσι τω κρατεί επανερχόμενοι, νά προκηρυχθή δέ εγκαίρως 
διαγωνισμός επί τούτω, καθώς καί άλλοτε, διεξαχθησόμενος έν 
τφ Πανεπιστημίω. Έστήριζε δέ τό Συμβούλιον την αϊτησιν καί 
πρότασίν του μάλιστα εϊςτό όμολογούμενον τόδε, ότι οΐ όντες νυν 
υπό τής Κυβερνήσεως διωρισμένοι πέντε έ'φοροι απασχολούνται 
σχεδόν διηνεκώς εις έπιτήρησιν άνασκαφών έν ώρισμένοις τισί τό- 
ποις γινομένων παρ’αλλοδαπών τε καί έγχωρίων, δι’οκαί οΐ δύο 
οί νεοδιορισθέντες δέν ήδυνήθησαν ακόμη νά πατήσωσι τους τό
πους έφ’ούς έτάχθησαν. Μάλιστα δέ αί άνασκαφαί αΐ χρήμασι 
τής ήμετέρας Εταιρίας γινόμεναι δέν συμφέρει κατ’οϋδένα λό
γον νά άναβάλλωνται ή όλως κωλύωνται δι ’ έ'λλειψιν τοΰ έπιστα- 
τήσοντος καταλλήλου προσώπου, όποιοι είναι οΐ έφοροι. Άλλ’ού
τως τό λοιπόν τής Ελληνικής χώρας μένει όλως άνεφόρευτον, 
τά δ’έκ τούτου κακά μεγάλα. Τοιαΰτα δέύποβαλόν τό Συμβού
λιον εις την σύνεσιν καί την φιλοπατρίαν τής Κυβερνήσεως έλπί- 
ζει ότι θέλει εΐσακουσθή. Νυν δέ έπανερχόμενοι έπι τό προκείμε- 
νον, την ύπέρ των έν ταΐς έπαρχίαις αρχαιοτήτων μέριμναν τοΰ 
Συμβουλίου, λέγομεν ότι έγένετο τό δυνατόν καί κατά τό έτος 
τοΰτο έ'ν τισι τόποις.

Έν Λαρίσν) τής Θεσσαλίας ώκοδομήθη έπιμελεάρ τοΰ ζηλωτοΰ 
των αρχαίων νομάρχου Θ. Θεοχάρη ή οικοδομή ή σχεδιασθεΐσα 
ί'να περιλάβγι τά έκεΐ συναγόμενα αρχαία, ώς προηγγείλαμεν πέ
ρυσι. Κατεβλήθη ύπό τής Εταιρίας ή δι’αυτήν δαπάνη,συμπο- 
σουμένη εις δρ. 2165.68. Διά τήν εισαγωγήν δέ εις αυτήν των 
συνηγμένων αρχαίων κατεβλήθησαν έ'τι δρ. 129.60.

Έν Βελεστίνω συνήχθησαν 12 ένεπίγραφα μάρμαρα. Τούτων 
τρία έ'χουσιν άναθηματικάς έπιγραφάς, τά λοιπά επιτύμβιους.

Ό έν Λαμία γραμματεύς νομαρχίας Ίω. Κονδάκης, ό καί έκ 
προτέρων του Συμβουλίου λογοδοσιών γνωστός ύμΐν διά τό αύτοΰ

2
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φιλάρχαιον, άπέστειλεν εις τό Συμβούλιον έν μηνί Σεπτεμβρίω 
πληροφορίας περί ενός αρχαίου [/.άκρου τείχους, παρατηρηθέντος 
παρά την δημοσίαν οδόν την προς δυσμάς της Στυλίδος, πέμ- 
ψας καί σχεδόν αύτοΰ, γραφέν φιλοτίμως παρά του εργοδηγού 
Δημ,ονίκου Σταυριανοΰ. Τό Συμβούλιον, ώς είκός, εΰχαρίστησεν 
αύτοΐς.

Έν Τανάγργ της Βοιωτίας εΐσήχθησαν εις την εκεί προ ετών 
σχηματισθεΐσαν συλλογήν, έπιμελείμ τοΰ φύλακος Άλέκου Βασι
λείου ένδεκα επιτύμβιοι στηλαι ενεπίγραφοι.

Έκ Θηβών έκομίσθησαν ενταύθα διά τοΰ γνωστού ύμΐν εκ 
προτέρων λογοδοσιών Έπαμ. Κορομάντζου τρεις κεφαλαί μαρ- 
μάριναι άγορασθεΐσαι παρ’ιδιωτών, ή μία άνδρός, αί δύο γυ
ναικών.

Προς τούτοις άναφέρομεν,ότι έπληρωνεν ή Εταιρία καθ ’ δλον 
τό έτος μισθούς άρχαιοφυλάκων έν Χαιρωνεία, Θεσπιαΐς, Τανά
γρα, Μυκηναις, Νεμέα καί Ναυπλία, έ'τι δέ καί οδοιπορικά καί 
επιδόματα μισθών εις τούς εφόρους τούς έκπεμφθέντας εις δια
φόρους άρχαιολογικάς υπηρεσίας. Εις ταΰτα λοιπόν καί εις άλλα 
τινά έδαπανηθησαν υπέρ τών έν ταΐς έπαρχίαις αρχαιοτήτων ύπό 
της Εταιρίας καθ’όλον τό έτος δραχμαί 9,338, έν ω ποσώ συμ- 
περιλαμβάνεται καί τό διά την έν Λαρίση οικοδομήν δοθέν.

Τά έξης ρηθησόμενα άναφέρονται εις τάς σχέσεις,ας ώς έκ της 
φύσεως τών πραγμάτων έχει η Εταιρία προς την Κυβέρνησιν, 
καί εις βουλεύματα τοΰ Συμβουλίου καί προτάσεις καί εύχάς.

Έξηκολούθησε τό Συμβούλιον δι’όλου τοΰ έτους προκαταβάλ- 
λον άτόκως χρήματα της Εταιρίας υπέρ τοΰ Δημοσίου δι’άλλας 
τε δαπάνας άρχαιολογικάς, ώς έκάστοτε παρίστατό τις χρεία έν 
τώ Υπουργείο) Παιδείας μη προβλεφθεΐσα έν τώ τοΰ Κράτους 
προϋπολογισμέ, καί πρό πάντων δι’έξαγοράν ιδιωτικών οικιών 
καί γηπέδων άρχαιολογικης σημασίας, μάλιστα έν Έλευσΐνι χά- 
ριν τών άνασκαφών.

Έν τη περυσινη τοΰ Συμβουλίου λογοδοσίγ ήγγέλθη εις τούς 
εταίρους, ότι έν τώ Ύπουργείφ τών Εσωτερικών είχε σχεδιασθη 
τότε διαρρύθμισίς τις τών περί τό Όλυμπιεΐον οδών, α'ίτινες κα
κώς εϊχον υπό την άρχαιολογικην εποψιν. Κατά την διαρρύθμισιν
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εκείνην έμελλαν οδοί τινες να, χαραχθώσιν άλλως καί ιδίως at 
κατά την δεξιάν όχθην του Ίλισσοΰ, ένθα η θέσις του παλαιού 
Πυθίου, έμελλε δέ καί ή του ίπποσιδηροδρόμου γραμ,μή νά άρθή, 
ή διασχίζουσα πάνυ άτόπως το εμβαδόν του Όλυμπιείου. Ήλ- 
πίζετο δε τότε ταχεία ή ίκτέλεσις της σχεδιασθείσης διαρρυθμί- 
σεως, καθ ’ όσον μάλιστα έπεζητεΐτο οχι μόνον παρά, της ήμετέ- 
ρας Εταιρίας, άλλα καί παρά της επί του Ζαππείου μεγάρου 
επιτροπής· ’Αλλά ιδού καί μετά ολόκληρον παρελθόν έτος περι- 
μένομεν νά ίδωμεν αυτήν. Έν τούτοις δεν άπελπιζόμεθα, επειδή 
προ [Ληνών τινών ήμιεπισήμως έρρέθη ήμϊν, ότι καί γενναιότεραι 
καί σκοπιμώτεραι περί τούς τόπους εκείνους μεταβολαί σχεδιά
ζονται ΰπό τής επί των δημοσίων έργων αρχής, Ιπεδείχθησαν 
(Λάλιστα ήμΐν καί τά παρασκευαζόμενα σχεδιάσματα.

Ρητέον δε καί τό εξής- ’Ήδη προ δυο καί ήμίσεος σχεδόν ετών 
έν μηνί Όκτωβρίω του 1881 είχε τό Συμβούλιου παρακαλέσει 
έγγράφως την Κυβέρνησιν νά μεταστήση εις άλλον τόπον τούς 
Άναφιώτας, τούς κτίσαντας οικίας κατά τάς (όορειοανατολικάς 
υπώρειας τής Άκροπόλεως επί εθνικών γηπέδων, διότι έσκόπει 
ή Εταιρία νά άνασκάψν) τά μέρη εκείνα, άφου ήθελε περατωθή 
ή τής Άκροπόλεως άνακάθαρσις καί έπεθύμει νά έ'χη αυτά ελεύ
θερα. Είχε δέ κάμει τό Συμβούλιου την αϊτησιν ταύτην τόσω 
μάλλον,όσω καί έλέγετο ήμιεπισήμως ότι συνεχωρήθη ποτέ τοΐς 
Άναφιώταις ύπό τής άρχής τό οίκοδομήσαι εκεί μόνον επί όρφ 
του νά έξοικισθώσιν ευθύς άμα ήθελον Ιπιχειρηθή άνασκαφαί άρ- 
χαιολογικαί. Έπανέλαβε λοιπόν τό Συμ,βούλιον την αϊτησιν εκεί 
νην καί προ ενός μηνός,άφοΰ συνέβη αυτόθι ή πτώσις τμήματος 
μ,εγάλου των πετρών τής Άκροπόλεως, έξ ού καί οίκίσκοι έπλα- 
κώθησαν καί άνθρωποι έφονεύθησαν, καί νυν περιμένει νάΐδιρτήν 
οριστικήν κατάργησιν τής συνοικίας εκείνης, χάριν τής τε υγείας 
καί άσφαλείας τών όχι ευτυχών εκείνων κατοίκων καί χάριν τών 
συμφερόντων τής άρχαιολογίας.

Μίαν άλλην αϊτησιν άπηυθύναμεν'οΰ προ πολλου πρός τήν Κυ- 
βέρνησιν υπέρ τών 5π’αυτής διοριζομένων εφόρων άρχαιοτήτων, 
ών ο μισθός διόλου δέν είναι άνάλογος τών σπουδαίων καί λίαν 
επιπόνων υπηρεσιών ας παρέχουσιν εις τό κράτος. Ήτήσαμεν, μέ-
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χρις ου γενναιότερα ληφθί) φροντίς περί του μισθού αυτών, να 
νομοθετηθη καί ύπέρ αυτών ή επί τών καθηγητών των γυμνα
σίων, οίς έξομ.οιοΰνται κατά τον βαθμόν, ίσχύουσα διάταξις,καθ ’ην 
αυξάνεται ό μισθός τών συμπληρούντων πενταετίαν έν τη υπη
ρεσία.

’Άλλο δεν μένει νά εϊπωμ.εν σήμερον λογοδοτοΰντες, είμη δτι 
ή πέρυσιν ύπό τοΰ Συμ,βουλίου δοθεΐσα ύπόσχεσις περί ταχείας 
έκδόσεως ΈφηριερΙδος άρχαιοΛογιχης εξ ονόματος της Εταιρίας 
Ιγένετο πράγμα άπο τοΰ παρελθόντος Μαΐου, ότε έξεδόθη τό 
αον αύτης τεύχος,κατηκολούθησε δέκαί βον καί γον καί νυν είναι 
έν τώ τυποΰσθαι τό δον, καί τόσα κατ’έτος έκαστον θέλουσιν έκ- 
δίδεσθαι. Έδαπανηθησαν μέχρι τοΰδε δρ· 9392, έν οις όμως 
καί τά δι’ αγοράν ύλικοΰ έπαρκέσοντος έπί πολύ. Έλπίζομεν δε 
όρώντες την προθυμίαν τών συνεργατών, ότι άπροσκόπτως θέλει 
χωρηση τό έ'ργον έπ’ώφελείγ της έπιστημης καί τιμή της Ελ
λάδος.

Τοσαΰτα είχε κ’έφέτος νά έκθέση τό Συμ.βούλιον, ή δέ κρίσις 
παρά τοΐς Ιταίροις.

>κ*;<

Μετά ταΰτα παρελθών δ ταμίας της Έταφίας Π. Έμ. 

Γιαννόπουλος ανέπτυξε προφορικώς κατ’ άρΟρον τώτε έσοδα 

καί έξοδα, τά ένδιαλαμβανόμενα έν τφ ύποβληθέντι εις την 

Συνέλευσιν έντύπως Ίσολογισμφ, καί τήν συνυποβληθε?·- 

σαν κατάστασιν της περιουσίας της Εταιρίας μετά τών 
απολογισμών άπό τοΰ έτους 1858 μέχρι τοΰ 1883, δ'πως 

επονται ένταΰθα.
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χρις ού γενναιότερα ληφθή φροντίς περί του μισθού αυτών, να 
νο'α.οθετΥ)θγί καί ύπερ αυτών ή επί τών καθηγητών τών γυμνα
σίων, οΐς έξομοιοΰνται κατά τον βαθμόν, ίσχύουσα διάταξις,καθ’ήν 
αυξάνεται ό μισθός τών συμπληρούντων πενταετίαν έν τή ΰπη- 
ρεσίορ.

"Αλλο δεν μένει να εϊπωμεν σήμερον λογοδοτοΰντες, είμή ότι 
ή πέρυσιν ύπό του Συμβουλίου δοθεΐσα ύπόσχεσις περί ταχείας 
έκδόσεως Έψηρερίόος άρχαιοΛογοχής έξ ονόματος τής Εταιρίας 
έγένετο πράγμα άπό του παρελθόντος Μα'ΐου, ότε έξεδόθη τό 
αον αυτής τεύχος,κατηκολούθησε δέκαί βον καί γον καί νυν είναι 
Ιν τφ τυποΰσθαι τό δον, καί τόσα κατ’έτος έκαστον θέλουσιν έκ- 
δίδεσθαι. Έδαπανήθησαν μέχρι τοΰδε δρ· 9392, εν οις όμως 
καί τά δι’άγοράν ΰλικοΰ έπαρκέσοντος επί πολύ. Έλπίζομεν δε 
έρώντες την προθυμίαν τών συνεργατών, ότι άπροσκόπτως θέλει 
χωρήσγι τό έργον έπ’ώφελείγ. τής επιστήμης καί τιμή τής Ελ
λάδος.

Τοσαυτα είχε κ’εφέτος νά έκθέσν) τό Συμβούλιον, ή δε κρίσις 
παρά τοΐς έταίροις.

>»<<

Μετά ταΰτα παρελθών δ ταμίας τής Εταιρίας Π. Έμ. 

Γιαννόπουλος ανέπτυξε προφορικής κατ’ άρθρον τάτε έσοδα 

καί έξοδα, τά ένδιαλαμβανόμενα έν τφ ύποβληθέντι εις τήν 
Συνελευσιν έντύπως Ισολογισμφ, καί τήν συνυποβληθεϊ- 

σαν κατάστασιν τής περιουσίας τής Εταιρίας μετά τών 
απολογισμών άπδ τοΟ έτους 1858 μέχρι του 1883, δπως 
επονται ένταΟθα.
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εσόδων ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΧΡΧΑ ΕΣΟΔΑ

Σγνδρομαι Ταχτιχαι .... Δρ. 6,008 03

» ’Έκτακτοι...................... » 1,000 —

» Εΐδικαί................................. » 4,500 —

— 11,508 03
Τοκοι εν Γενει. Έχ χρεωγράφων και καταθέσεων........................... » 22,880 86

Εθνική Τ ραπεζα. Μέρισμα 22 μετοπών δύο Ι£αμηνιών . . . . |α) )) 5,916 46
______ _ 28,797 32

Δημ. Χρεόγραφα. Έξαργύρωσις κληρωθεισών ομολογιών .... )) 7,251 —

ΜΟΓΣΕΙΑ. Έξ εισιτηρίων εις αύτά . » 2,026 —

Λλχειον. Περίοδος Α'. . » 115 80

» » Γ'. )) 108 96

» » ς-\ . )) 270 —

» » Ζ'. . . » 83,113 81

» » Η'. . . . » 10,219 10
Q3 S27 67

Διάφορά ... 1,353
Ενοίκια . . . )> 2,513 86

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 147,276 88

Βιομηχ. Τραπεζα . . )) 121,600 —

ΑπΟΛΗΨΙΣ. Προκαταβ. λογαριασμώ Δημοσίου . )) 51,237 75

>} » Εταιρίας .... » 2.342 75

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ 31 Δεκεμβρίου 1882 » 350 80
— 175,531 30

(α) Ητοι των 12 μετοχών τής 'Εταιρίας καί
» 10^ » Ικ του κληροδοτήματος ’Ρώμα

22

^ ΖΡ“»®* νομισμάτων U τόνου χρίωγ^των χλπ. . ip. 1072.65
ΐΐωλησις αχρήστων κιβωτίων κλπ .... „ Ι05
Ομοίως φυλλαδίων παλ. Αρχαιολογικής ’Εφημερίας καί κα-

ταλογων Μυ ηναίων αρχαίων................. ^5 35

if. 1353.—

Τό δλον εσόδων. Δρ. 322,808 18
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1883.

ΕΞΟΔΑ I
ΚΥΡΙΑ ΕΞΟΔΑ

ΓραφειΟΝ. Προσωπικόν . . . . ·............................................ Δρ 4,020 — 1
» Γραφική ΰλη, χάρτης, τυπωτικά, ταχυδρομικά κλπ. » 1,693 89

» Βιβλιοθήκη , αγορά βιβλίων και θετικά................................. » 2,676 30
8,390 19

Μογεεια. Προσωπικόν κλπ.............................................................. (α) » 3,120 60

» Άρχαιοθήκαι, συγκολλήσεις κλπ............................................ » 14,624 07

» ’Αγορά αρχαίων................................................................. » 27,542 58
45,287 25

Αρχαία Έπισκευαι και αναστηλώσεις μνημείων » 268 50

Αναςκαφαι. Άκροπόλεως....................................................................... » 2,711 03

)) 19,263 30

» Λιοσίων.................................................................. ..... )) 31 50

» ’Επίδαυρου............................................................................. )) 3,979 55

» 239 —
26,224 38

Επαρχ. Αρχαιότητες. Προσωπικόν εφόρων και φυλάκων επαρχιακών 
μουσείων και μνημείων................................. » 9,338 06

Αρχαιολογ. Εφημερις............................................................................ » 9,392 85

Ακίνητα. Έπισκευαί............................................................................ » 671 15

Διάφορά. Ποσοστά κλπ. είσπράκτορος διά τό 1882 και 1883 . . · )) 463 39

ΛαχειΟΝ. Περίοδος Ζ'............................................................................. )) 35,444 12

» » Η'·....................................................................... » 4,125 30
39,569 72

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 139,605 49

Βιομηχ. Τραπεζα....................................................... · . . . . )) 140,879 35

Προκαταβολαι. Λογαριασμω Δημοσίου............................................ )) 36,509 57
» » Εταιρίας................................................. » 3,750

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ Ταμειοτ Μεταοερόμενον εις τήν διαχείρισιν του 1884. » 2,063 77
183,202 69

(α) Περιλαμβάνονται και δρ. 455.60 διά στολάς φυλάκων τών αιθουσών των Μουσείων.

Τό όλον εξόδων. Δρ. 322,808 18
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ της περιουσίας της

'Υπόλοιπα 31 Αεκεμ. 1882 'Ύπόίοιπα 31 Δεκεμ. 1882

ΜΕΡΙΔΕΣ ΔΡ“Χ· ΠαλαιαΙ Δραχ. Νέαι

Χρέωσίς Πίστωσις Χρέωσις Πίστωσή

ΑΚΙΝΗΤΑ. Οικόπεδα εν Άθήναις και οικία εν 
Κηφισία......................................... 26,981 24,090 18

Εθνική ΤΡΑΠΕΖΑ. 12 μέτοχοί αϋτης . . . 48,000 — 42,857 15

, » » Κατάθεσις έντοκος . 10,061 — 8,983 04

Δημ. Χρεωγραφα. Όμολογίαι διάφορων εθνι
κών δανείων .... 304,526 23 271,898 42

ΠρΟκαταβολαι. Λογαριαστώ Δημοσίου 60,992 76 54,457 82

» » Εταιρίας. 1,200 — 1,071 43

ΒίΟΜΗΧ. Τράπεζα. ’Ανοικτός λογαριασμός. . 9,925 74 8,862 27

ΤαμειΟΝ. 'Υπόλοιπα της 31 Δεκεμβρίου και πι
στοχρεώσεις του έτους .... 392 90 350 80

452,153 89 9,925 74 403,708

8,862

84 8,862 27

27

394,846 57

Έν Άθη'ναις, την 5 ’Ιανουάριου 1884

*0 Ταμίας

Π. Εμ. Γιαννοποτλος.
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ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1883

Πράζειε. κατά το 1883 'Ύχόίοιπα 31 Αεκεμ. 1883

Δραχ· Νέαι Δραχ. Νέαι
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Χρέωσις Πίστωσις Χρέωσις Πίστωσις

(α) ΑΚΙΝΗΤΑ λογά?. 1882 Δρ. 24,090.18

671 15 24,761 33 («)
» 1883 » 24,761.33«λ.Δρ. 67115

5,142 85 48,000 — (6)
(β) ΕΘΝ. ΤΡΑΠ-

μετοχ. 12 » 1882 » 42,857.15

8,983 04 » 1883 » 48,000.— » » 5,142.85

(ε) ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΑ.

7,251 — 264,647 42 (γ)
λογαρ. Έταρίας » 1882 )> 1,071.43

» 1883 » 2,478.68» » 1,407.25

36,509 57 51,237 75 39,729 64 (3) (ς) ΒΙΟΜΗΧΑΝ.

3,750 — 2,342 75 2,478 68 («)
ΤΡΑΠΕΖΑ » 1882 » 8,862.27

»> 1883 » 10,417.08» » 19,279.35

140,879 35 121,600 —
10,417 08 (<γ) (ζ) ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΤΑΜΕΙΟΥ » 1882 » 350.80

322,457 38 320,744 41 2,063 77 W 1883 » 2,063.77» » 1,712.97

Πλειότερα Δρ. 28,213.57

(γ) ΔΗΜΟΣ.
ΧΡΕΩΓΡ. 1882 Δρ. 271,898.42

509,410 30 503,175 91
1883 » 264,647.42όλ.Δρ.7,2ό1.—

394,846 57 ($) ΠΡΟΚΑΤ.
λογαρ. Δημοσ. 1882 » 54,457.82

904,256

503,175

87
1883 » 39,729.64» » 14,728.18

91
Όλιγώτερα Δρ. 21,979.18

Αυζησις τής εταιρικής περιουσίας χαχά το 1883 Δρ. 6,234.39

401,080 96 ίσοζύγιον 401,080 96 ΓΙΑΡΑΘΕΣΙΣ

Λογαριασμός του έτους 1882 Δρ. 394,846.57

» » 1883 » 401,080.96

Διάφορά Ιιει πλέον ίση τη ανωτέρω Δρ. 6,234.39
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. — πιναξ των

Α'. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
1858 - 82

Δραχ. Παλαιαι

1858 - 82

Δραχ. Νέαι

1883

Δραχ. Νέαι

"Olor

Δραχ, Νέαι

ΚΤΡΙΑ ΕΣΟΔΑ

Σγνδρομαι. Έτήσιαι...................... Δρ. 148,023 09 132,163 47 6,008 03 138,171 50
» ’'Εκτακτοι .... » 60,451 67 53,974 71 1,000 — 54,974 71
» Είδιχαί...................... » 48,995 — 43,745 53 4,500 — 48,245 53

Τοκοι και Μερίσματα Έν γίνει . 
Δημοσία ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ.Έξαργόρωο.

)) 334,402 38 298,573 55 28,797 32 327,370 87

κληρωθ. όρ,ολογ. )) 174,457 39 155,765 52 7,251 — 163,016 52
ΜοΤΣΕΐΑ.Έξ εισιτηρίων. . . .
Ακίνητα.Πώλησις ακινήτων . .

» ’Ενοίκια...........................

)) 6,622 84 5,913 25 2,026 — 7,939 25
)) 11,490 — 10,258 93 — :— 10,258 93
» 550 — 491 07 2,513 86 3,004 93

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ........................... » 5,500 — 4,910 72 — — 4,910 72
Διάφορά ...................................... )) 2,191 49 1,956 69 1,197 65 3,154 34
Αρχαιολ. Εφημέριέ (παλαιά)και κα

τάλογοι των εν τοΐς
Μουσειοις αρχαίων. · )) 1,934 05 1,726 83 155 35 1,882 18

Επιστροφή Χρημάτων .... )) 1,926 50 1,720 09 — — 1,720 09
Λαχειον...................................... » 610,089 83 544,723 05 93,827 67 638,550 72

1,406,634 24 1,255,923 41 147,276 88 (α) 1,403,200 29

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Δάνειά........................................... )) 72,500 __ 64,732 14 __ _ / 64,732 14
Προκαταβολαι Άποληφθεΐσαι. )) 331,682 77 296,145 33 53,580 50 ί 349,725 83 f
ΒίΟΜ. Τραπεζα.’Αλληλόχρεωςλο-

γαριασρ,ος. )) 498,418 95 445,016 92 121,600 — (6)| 566,616 92
Παρακαταθηκαι........................... )) 14,148 50 12,632 59 — — ϊ 12,632 59
Ταμειον. Υπόλοιπα οιανειρίσεω;

ρκίχρι τοϊ 1§58 . . )) 2,367 95 2,114 24 \ 2,114 24

2,325,752 41 2,076,564 63 322,457 38 2,399,022 01

(α) Κύρια έσοδα. ... Δρ. 1,403,200.29

(β) Διάκοι λ.γ.^.,ιοί. ,, 995,821,72 Άθήταις, v>)r 5 Ίατοναρίον 188ί

Δρ. 2,399,022.01
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1858-1883.

Β'. ΠΛΗΡΩ Μ ΑΙ
1858 - 82

Δραχ. Παλαιαι

1858 - 82

Δραχ· Νίαι

1883

Δραχ. Νίαι

"02ον

Δραχ. Νίαι

ΚΥΡΙΑ ΕΞΟΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΩΝ. Προσωπικόν, τυπωτικά, έξοδα 
διάφορα και Βιβλιοθήκη Δρ. 59,674 02 53,280 38 8,390 19 61,670 57

Μογςεια. Άρχαιοθηκαι, φυλακεΐα, 
επισκευαι και συγκολλή-
σεις αρχαίων . )) 99,120 08 88,500 07 17,744 67 106,244 74

Αγοραι Αρχαιοτήτων .... )) 141,956 26 126,746 66 27,542 58 154,289 24
Αρχαία. Άνασκαφαι εν γένει . .

» ’Επισκευαι και άναστηλώ-
» 365,198 48 326,070 07 26,224 38 352,294 45

σεις μνημείων . » 24,322 27 21,716 31 268 50 21,984 81
ΕΠΑΡΧ. Αρχαιοτ. Ιΐροσωπικ. έφο

ρων, φυλάκων επαρχ. 
Μουσείων και μνημείων 9,338 06 61,321 10» 58,221 01 51,983 04

» ΓΙερισυναγωγή και μετά-
3,305 83φορά αρχαίων . )) 3,702 53 3,305 83 — —

ΤΟΚΟΙ Έν γε'νει...................... » 7,257 72 6,480 11 — — 6,480 11
Ακίνητα...................................... )) 22,981 — 20,518 75 — — 20,518 75
Διάφορά. Ποσοστά εΐσπράκτορος , 

εκμαγεία αρχαίων κλπ. 
» Προτομαι προέδ. Έταιρ.

4,715» 4,762 39 4,252 13 463 39 52
)) 1,900 — 1,696 43 — — 1,696 43

» Σύνδρομα! εις ξένους πρός
446 43συντε'λεσιν άνασκαφών. » 500 — 446 43 — —

Απρόβλεπτα................................. )) 2,112 52 1,886 18 — — 1,886 18
Δημοσία Χρεωγραφα .... )) 299,957 06 267,818 80 — — 267,818 80
Μετοχαι Εθν. Τραιιεζης . . . )) 12,397 65 11,069 33 — — 11,069 33
Λαχειον...................................... » 245,945 23 219,593 96 39,569 72 259,163 68
Ακίνητα. Έπισκευαί. .... » — __ — _ 671 15 671 15
Αρχαιοα. Εφημερις (Νέα) . . )) — — — — 9,392 85 9,3)2 85

1,350,008 22 1,205,364 48 139,605 49 («) 1,344,969 97

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Δάνειά............................................ )) 73,500 _ 65,625 _ __ __ 65,625 —
Προκαταβ. Αποληπτεαι . . . » 400,918 88 357,963 26 40,259 57 398,222 83
Βιομ.ΤΡΑΠΕΖΑ. Άλληλοχρεως λο- 

γαριασμός .... 1 577,034)) 488,493 21 436,154 65 140,879 35
(6J

—
Παρακαταθηκαι........................... )) 12,139 20 10,838 57 — — 1 10,838 57
Λάθη Λογιστικά. Κατά τάς πρό

τοΰ 1870 διαχειρίσεις. » 300 __ 267 87 — — 267 87
Ταμειον. Ύπο'λοιπον .... » — — — — 2,063 77 2,063 77

2,325,359 51 2,076,213 83 322,808 18 2,399,022 01

(α) Κύρια έξοδα.............. Δρ. 1,344,969.97
(6) Διάφοροι λογαριασμοί. » 1,054,052.04 0 Ta^HttQ

Δο. 2.399.022.01 Π. Εμ. ΓΐΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ.
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Μετά δύο δ’ εβδομάδας, τγ) 29 Ιανουάριου 1884, ήμερα 
Κυριακή, ώρα 10ϋ π. μ. συνελθόντων αύθις έν τφ Πα
νεπιστήμια) εταίρων ογδοήκοντα πέντε, έν άπουσία τοΟ 
Προέδρου ένεκα άσθενείας, ό αντιπρόεδρος Σπ. Φιντι- 
κλής προσεκάλεσε τήν εξελεγκτικήν επιτροπήν να ύπο- 
βάλη εις τούς εταίρους τήν έκθεσίν της/Οθεν παρελθών 
b εισηγητής 'αύτής Π. Νικολόπουλος άνέγνω τά έξης'

Προς την αννέΐενσιν 

της 'Αρχαιολογικής 'Εταιρίας.

Κύριοι!

Έπιτελοΰντες τήν άνατεθεΐσαν ήμΐν εντολήν έν τή κατά τήν 
15 τοΰ λήγοντος μηνός συγκροτηθείση συνελεύσει υμών μετέβη- 
μεν εις τήν οικίαν του ταμίου τής εταιρίας κυρίου Παν. Γιαν- 
νοπούλου, όπως έπιθεωρήσωμεν καί έξελέγξωμεν τήν διαχείρισιν 
τής περιουσίας τής εταιρίας.

Έπί τφ σκοπφ τούτφ έλάβομεν ύπ’ όψει τά στελέχη των 
έκδοθέντων καθ ’ δλον τό έτος 1883 διπλοτύπων ύπό τε του τα
μίου καί του είσπράκτορος, τά στελέχη των έκδοθέντων ύπό τοΰ 
Προεδρείου χρηματικών ένταλμάτων, τά έξοφληθέντα έντάλ- 
μ,ατα μετά τών έν αΰτοΐς συνημμένων δικαιολογητικών έγγρα
φων καί τό Καθημερινόν βιβλίον τοΰ ταμείου.

Παραβαλόντες προς τό Καθημερινόν βιβλίον τά έκδοθέντα δι
πλότυπα τοΰ ταμίου άπό τοΰ άριθ. 1 —87 καί τοΰ είσπράκτο
ρος άπό τοΰ άριθ. 1—210, πλήν τών ύπ ’ άριθ. 122 καί 129 
άκυρωθέντων, τά στελέχη τών ένταλμάτων άπό τοΰ άριθμοΰ 1 
—333,πλήν τών άκυρωθέντων ύπ’ άριθ. 63 καί 75,καί τά έξο
φληθέντα έντάλματα, έβεβαιώθημεν οτι έγένοντο έν πάση άκρι- 
βειιγ αί έγγραφαί τόσον τών έσόδων όσον καί τών έξόδων καί
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εκείνων μέν τά έλικα ποσά άπαρτίζουσι Δρ. 322,808.18 
τούτων δέ, έν οϊς περιλαμβάνεται καί το 
ύπ’ άριδ. 307 χρηματικόν ένταλμα της 
χρησεως 1882 εκ δραχμών 223.23 » 320,744.41
ώστε υπολείπεται εις μετρητά ποσον δρ. 2,063.77
Διά των χρημάτων τούτων έπληρώθησαν τά ύπ’ άριδ. 1, 2, 3, 
4, 5 καί 7 εντάλματα, έκδεδομένα εντός του μηνάς Ιανουάριου 
έ. ε. δι’ αγοράς αρχαίων καί άνασκαφάς έν Έπιδαύρφ.

’Επί των τελευταίων διπλοτύπων του ταμίου καί του είσ— 
πράκτορος, επί του στελέχους των ένταλμάτων καί έπί του Κα- 
δημερινοΰ βιβλίου έν τη σελίδι 222 έβεβαιώδη ή δεώρησις διά 
της υπογραφής ημών.

Ή περιουσία της εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 1882 
συνίστατο έκδρ. παλαιών 442,228.15 η νέων δρ. 394,846.57

Κατά το έτος 1883 έπηλδον αί 
έξης μεταβολαί- καί εις πίστω- 
σιν μ'εν αύτης

α). Όσα έδαπανηδησαν διά τά έν 
Άδηναις οικόπεδα καί την έν 
Κηφισίγ οικίαν δρ. . . . 671.15

β). Όσα ύπελογίσδησαν δι’αύξη- 
σιν των 10 μετοχών της Έ- 
δνικης Τραπέζης έκ της με
τατροπής των παλαιών δραχ-
είς νέας. Δρ............................

γ). Όσα έπληρώδησαν διά προκα- 
ταβολάς Λ/σμώ Δημοσίου · 

δ). Όμοίως » της έταιρ. 
ε). Όμοίως έπί του άνοικτοΰ Αο

σμου μ.ετά της τραπέζης βιο
μηχανικής πίστεως 

ς). Όσα υπολείπονται μ.ετρητά 
εις το ταμεΐον τη 31 Δεκεμ
βρίου 1883 ..........................

5,142.85

36,509.57 
3,750.—

140,879.35

Εις μεταφοράν.

2,063.77 189,016.69 

. Δρ. 583,863.26
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7,251.-

Έκ μεταφοράς. . . Δρ. 583,863.26
Εις χρέωσιν δε αυτής τα έξης : 

α). “όσα εΐσεπράχθησαν έξ άντιτί- 
μου κληρωθεισών ομολογιών 
Έθν. δανείων. Δρ. 

β). Όσα εΐσεπράχθησαν δυνάμει 
ενταλμάτων του Υπουργείου 
της δημοσίας Έκπαιδεύσεως. 51,237.75 

γ). Όσα εΐσεπράχθησαν δυνάμει
ενταλμάτων της εταιρίας . 2,342.75

δ). Όσα είσεπράχθησαν παρά της 
βιομηχανικής τραπέζης έκτου 
μεταξύ αυτής καί της εταιρίας 
ανοικτού Λ/σμοϋ . 

ε). Όσα ύπηρχον μετρητά κατά 
την 31 Δβρίου 1882 μετε- 
νεχθέντα εις την διαχείρισιν
τοΰ 1883.................................

401,080,96
Ούτω ή περιουσία της εταιρίας, αύξηθεισα κατά δρ. 6,234.39 
ώς λεπτομ-ερώς εκτίθεται εν τω ίσολογισμω του Ταμείου, συνί-

121,600.-

350,80 182,782.30

σταται κατά την 31 Δβρίου 1883 έκ δρ. 
καί άποτελεΐται:
α). Έκ δύο οικοπέδων έν Άθηναις 

καί μιας οικίας έν Κηφισίες.Δρ. 
β). Έκ δώδεκα μετοχών τής Ε

θνικής Τραπέζης κατατεθειμέ
νων παρά τή βιομ. Τραπέζγ). 

γ). Έκ καταθέσεως έντοκου παρά 
τή Εθνική Τραπέζγι κατά 
τέσσαρα ομόλογα κατατεθει
μένα έπίσης παρά τή βιομη
χανική Τραπέζγι ....

Εις μεταφοράν.

401,080.96

24,761.33

48,000.-

8,983.04

81,744.37
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Έκ μεταφοράς. . . . 81,744.37
δ). Έκ των παρά τή βιομηχανική 

τραπέζγ) κατατεθειμένων ομο
λογιών του Δημοσίου.

138 του έθν. δαν. των 6,000,000 δρ. \
434 » » )) 25,000,000 » προς 9 0/Ιο

8 » » » » » )> 8 ° / Ιο
251 » » )) 4,000,000 » » 8 0j0

135 » » )) 60,000,000 » )) 6 ° / ' Ιο
91 » » » 10,000,000 » )) 8 0/Ιο

264,647.42
ε). Έκ των όφειλομένων προκα

ταβολών Λ/σμφ Δημοσίου 
ς-). Έκ τών όφεΛομένων προκα

ταβολών^ Λ/σμφ της εταιρίας 
ζ). 'Ομοίως έκ του ανοικτού λ/- 

σμού μετά τής βιομηχανικής
τραπέζης.................................

η). Έκ τών μετρητών

39,729.64

2,478.68

10,417.08
2,063.77

401,080.96

Παρατηρητεον δ’ δτι κατά το βιβλίον του μεταξύ βιομηχα
νικής τραπέζης καί αρχαιολογικής εταιρίας ανοικτού λογαρια
σμού, οφείλονται εις την εταιρίαν κατά την 31 Δεκεμβρίου π. 
ε. δρ. 6,302.65,ένώ κατά τά βιβλία τής εταιρίας, ώς έξετέθη άνω- 
τέρω, παρίστανται όφειλόμεναι δραχμαί 10,417.08. Ή διαφορά 
τών δρ. 4,114.43 προέρχεται έκ τόκων παρελθόντων έτών,τών 
όποιων ή άπόδοσις προς την βιομηχανικήν τράπεζαν πρέπει νά 
βεβαιωθή δι’έκδόσεως του οικείου χρηματικού εντάλματος.

Έκ τού ειδικού Λ/σμού τού λαχείου τής Ζ'. περιόδου, ον 
έθεωρήσαμεν άναγκαϊον νά λάβωμεν ύπ’ δψει, έβεβαιώθημεν 0Tt 
έπωλήθησαν γραμμάτια 28785 άνθ’ ών έπρεπε νά είσπραχθώσι 
δρ. 86,355
άλλ’ έκ τούτων είσεπράχθησαν κατά τό 1882 δρ. 2,721.19 

» » » 1883 » 83,113.81

Τό όλον εις μεταφοράν. . . Δρ. 85,835·
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Έκ μεταφοράς. . . . 85,835.—
καί καθυστεροΰνται υπό διαφόρων ανταποκριτών. 520.—

86,355.-—
Ιπληρώθησαν δε κατά τό
έτος 1882 δρ. 3,564,05

1883 » 35,444,42 39,008.47

ώστε προέκυψε καθαρόν κέρδος υπέρ της εταιρίας
τό ποσόν δρ.......................................... 47,346.53

Φρονοΰντες ότι έπιτελοΰμεν καθήκον ημών, λαμβάνομεν την 
τιμ.ην να προτείνωμεν ύμϊν, Κύριοι, όπως έκφρασθώσιν αϊ εΰχα- 
ριστίαι της συνελεύσεως καί εις τό Προεδρείου καί εις τό διοικη
τικόν συμ,βούλιον διά τους άκαμάτους κόπους οΰς καταβάλλουσι 
προς άνακάλυψιν καί διάσωσή τών κειμηλίων τών προγόνων 
ημών, εις δέ τόν ταμίαν κύριον Γιαννόπουλον διά την άκρίβειαν 
μεθ ’ ης διαχειρίζεται την περιουσίαν τής εταιρίας καί διά τους 
κόπους ούς κατέβαλε προς σύνταξιν καί δημοσίευσιν τών απολο
γισμών τής διαχειρίσεως τών παρελθόντων ετών.

Έν Άθήναις τήν 29 ’Ιανουάριου 1884.

Ή εξελεγκτική επιτροπή

Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟΣ 

I. Ν. ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ 

Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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Μετά ταΰτα οί εταίροι έψήφισαν διά δύο ψηφηφοριών, 
καθ’ ά κελεύει δ οργανισμός, τό νέον συμβούλιον ώς έξης-

Πρόεδρον τον Άλ. Ά. Κοντόσταυλον διά ψήφων

’Αντιπρόεδρον τόν Χπυρ. Φεντοκλί^ν «

Γραμματέα τόν Χτέφ. Α. Κουμ,ανούδην « 

Ταμίαν τόν Π. 9Εμ,. Γεαννόιτουλον α

Συμβούλους δέ τούς. Χτεφ. Αραγούμ,ην «

Αύσ. Καφταντζόγλουν « 

ζλημ.. Χεμ,ετελον α

Κυρ. Μυλωνα,ν «

Γ. ’Αντωνεάδην «

Ε. Καστόρων «

Γ. Λίεκολαεδην «

82

76

80

68
70

69

65

56

55

50

46

ΆφοΟ δέ άνεκήρυξεν δ αντιπρόεδρος τό άποτέλεσμα των 
δύο ψηφηφοριών, διελύθη ή Συνέλευσις περί μεσημβρίαν.
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