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Συμπλήρωσές τού νέου διοικητικού συμβουλίου.
Τό ούτως έκλεχθέν υπό των εταίρων συμβούλων

προς συμ

πλήρωσήν εαυτού, κατά 'τα διατασσόμενα ύπό τοϋ ’Οργανισμού,
συνήλθεν εις συνεδρίαν τή 11 Νοεμβρίου καί έξελέξατο έκ των
αύτοΰ μελών Βον ’Αντιπρόεδρον τον Γ. ΛέικολαοδΊ^ν καί γραμ
ματέα τον Π. 1-ί α,δβαδέα,ν. Κατά τήν αυτήν συνεδρίασιν
έξελέξατο μέλη του συμβουλίου

τούς Άντ. Οοκονόμ,ον

καθηγητήν τής αρχαιολογίας, "Χ-ρ. Ταούντικν, Ιίαλέριον

3ϊτάϊjv καί Άνδρ. 23κεαν εφόρους αρχαιοτήτων,

ΑΡΧΑΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΟΤΣΕΙΟΝ

Τα έν ταϊς άνασκαφαϊς τής Εταιρείας ευρισκόμενα άρχαϊα
κατατίθενται αμέσως έν τοϊς Μουσείοις τοϋ Κράτους ύπό των
ένεργούντων αΰτάς έφορων.
Έν τφ γραφείφ τής Εταιρείας είχον κατατεθή προσωρινώς
καί εις τό ’Εθνικόν Μουσεϊον έκομίσθησαν τή 22 ’Απριλίου 1897,
διά των ύπ’ άριθ. 290 καί 291 πρωτοκόλλων παραδοθέντα τοϊς
έν αύτω άρμοδίοις έφόροες Β. Στάγι καί Π. Καστριώτη, τά εξής
ύπό τής Εταιρείας άγορασθέντα άρχαϊα.
1)

Κάτοπτρον χαλκοϋν, άρτιον, άρχαϊκής τέχνης. Ό δίσκος

εδράζεται έπί ειδωλίου γυναικός στηριζομένου έπί μακράς κυ
κλοτερούς βάσεως. Τό εΐδώλιον εΐκονίζει γυναίκα κρατούσαν διά
τής προτεταμένης δεξιάς πτηνόν καί διά τής άριστερά; άνέχόυσαν τό ένδυμα, κατά τον άρχαϊκόν τρόπον, οίος κυρίως έπί
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των

άρχαϊκών

αγαλμάτων της Άκροπόλεως παρουσιάζεται.

Προς τά λίθινα άγάλματα ταΰτα εχει τό είδώλιον και άλλας
τεχνικάς συγγένειας. Έπί των ώριων του ειδωλίου στηρίζονται
σφίγγες συγκρατοΰσαι τον δίσκον. “Υψος ολικόν 0,29, ΰψ. ειδω
λίου 0,20. Ήγοράσθη παρά τω II. Αΰγερινψ, εΰρέθη έν Κορινθία·
2) Πώρινη κεφαλή μετά του λαιμού, αρχαϊκής τέχνης, έρυθροβαφής, φέρουσα λεοντην έπί της κεφαλής κατερχομένην μέχρι
των ώτων καλύπτουσαν αυτά. Τά όπισθεν μέρος εΐνε επίπεδον.
"Εχει την μορφήν καί διάθεσιν ο'ίαν τά έν Δήλω καί μάλιστα
τά έν Άκροπόλει εύρεθέντα αγάλματα. Ρίς άποκεκρουσμ-ένη ώς
καί τά χείλη.

Μέγεθος φυσικόν. “Υψος 0,3't, Προέρχεται έκ

Λυκίας.
3) Κεφαλή λευκού μαρμάρου μετά μέρους του λαιμού, νεα
νική, των ρωμαϊκών χρόνων. Περίεργος διά τήν διάθεσιν τής
κόμης, ήτις απολήγει έ'μπροσθεν καί κατά τά πλάγια εις τρεις
επαλλήλους βοστρύχους, τά άκρα των όποιων φέρουσιν όπάς εις
άς προσηλοΰντο, ώς φαίνεται, μετάλλινα κοσμήματα. .’Όπισθεν
τής κεφαλής προεξέχει ό λίθος έν σχήματι έμ.βόλου. Σώζεται έν
καλή καταστάσει πλήν του άκρου τής ρινάς καί έλαχίστου μέρους
του μέσου του μετώπου, άτινα είνε άποκεκρουσμένα. “Υψος 0,26.
Προέρχεται έκ Λυκίας.
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