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Έν Άθήναις, τν\ 10 Νοεμβρίου 1863 συνελθόντων τών εταίρων τής αρχαιολογικής 
εταιρίας εν τώ Πανεπιστήμια) εις γενικήν συνέλευσιν, ό πρόεδρος τής εταιρίας Φίλιππος 
Ίωάννου προσεφώνησεν αυτούς ώς εξής·

’Αξιότιιλοι κύριοι Συνέταιροι.

Κατά τό δέκατον άρθρον τού οργανισμού τής ήμετέρας εταιρίας τα έν Άθήναις παρόν
τα μέλη αυτής συγκαλοΰνται έτησίως περί τα τέλη τού Μα'ίου μηνός εις συνέλευσιν γε
νικήν, ΐνα λάβωσι παρά τού διοικητικού συμβουλίου λόγον τών καθ' όλον τά έτος πράξεων 
αυτού, γνωρίσωσιν έκ τής έκθέσεως αυτού την κατάστασιν τής εταιρίας και Ικλέξωσι 
τήν εξελεγκτικήν τών λογαριασμών τού έτους επιτροπείαν. Την δ’ εποράνην εβδομάδα 
συγκαλούνται πάλιν τά μέλη εις έτέραν συνέλευσιν, έν ή άκούουσι τήν εκθεσιν τής έξελεγ- 
κτικής τών λογαριασμών έπιτροπείας και ποοβαίνουσιν εις τήν έκλογήν τών μελών τού 
νέου διοικητικού συμβουλίου. Τό ρηθέν άρθρον δεν έτηρήθη έφέτος άκριβώς, αλλά μόλας 
σήμερον, πέντε δηλονότι μήνας βραδύτερον, συνεκλήθητε, Κύριοι, πρός τάν ρηθέντα σκο
πόν. "Οθεν οφείλω πρό πάντων νά δώσω εις υμάς έξ ονόματος όλου τού συμβουλίου σύν
τομον λόγον τής βραούτητος ταύτης.

Έκ λυπηρού τίνος συναντήματος κατά τόν παρελθόντα χειμώνα δεινώς τάν πόδα πα
θών, ήναγκάσθην κατά συμβουλήν τών ιατρών νά μεταβώ περί τά ράσα Μάίου εις Κύ
θνον πρός χρήσιν τών έκεΐ ιαματικών ύδάτων. ΙΙρό τής έκείσε άπελεύσεώς μου συνεκά- 
λεσα τό συμβούλιον, παρέστησα εις αύτό ήν εΐχον ανάγκην μηνιαίας περίπου απ’ Αθη
νών απουσίας, ένεθύμισα εις αύτό τό δέκατον άρθρον τού οργανισμού και προέτεινα νά 
συγκαλέση συμφώνως πρός τούτο τά μέλη τής εταιρίας εις συνέλευσιν ό κύριος αντιπρόε
δροί ’Αλλά τό συμ-βούλιον ρ,ετά τού αειμνήστου άντιπροέδρου, ού νύν πενθούμεν τήν 
στέρησιν, εκρινεν εύλογώτερον νά άναβληθή ή συγκάλεσις τής συνελεύσεως εως τής από 
τών λουτρών έπανόδου μου. Έπανελθών έκέιθεν όλίγας ημέρα- πρό τών αιματηρών τοΰ 
’Ιουνίου σκηνών, έσπευσα νά συγκαλέσω πάλιν τά συμβούλιον εις συνεδρίαση/, έν ή άπε- 
φασίσθη νά παρασκευασθή υπό τού γραμματέως κυρίου Στ. Κουμανούδη ή έτησία τών 
πράξεων ημών εκθεσις και αμέσως μετά τούτο νά συγκληθή ή συνέλευσις. Άλλ’ αί έπι- 
συμβάσαι θλιβερώταται σκηναι ήνάγκασαν πολλούς τών ένταύθα οίκούντων, επομένως καί 
μέλη τινά τού συμβουλίου καί τόν κύριον γραμρ.ατέα νά καταλίπωσιν έπί χρόνον τινα 
τάς ’Αθήνας καί νά ζητήσωσιν άλλαχού άσφάλειαν. Τούτου γενομένου, καί αν ύποτεθή 
ό τότε καιρός άρρώδιος εις συγκάλεσιν συνελεύσεως, δεν ήδύνατο ούδ’ ούτως αύτη νά συγ- 
κληθή- διότι τάς αναγκαίας σημειώσεις εις σύνταξιν τής έκθέσεως είχε μεθ’ εαυτού ό κύ
ριος γραρ.ρ.ατεύς τής εταιρίας, καταφυγών μετά τής οικογένειας του εις Επτάνησον.

’Ανάγκη άρα έγένετο νά περιμείνωμ.εν τήν έπάνοδον τού κυρίου γραμματέως. Έπα- 
νελθόντος τούτου κατά τάς άρχάς Σεπτεμβρίου, συνήλθε πάλιν τά συμβούλιον, εις ο παρέ
στησα τήν ανάγκην τής τάχιστης συγκαλέσεως τών ρ,ελών τής εταιρίας εις γενικήν συνέ- 
λευσιν. ’Αλλά τούτο άντέστη εις τήν γνώμην μου όμοψήφως, κρΐναν διά λόγους πολλούς 
σκοπιμώτερον νά άναβληθη ή συνέλευσις εως τής όσονούπω προσδοκωμένης αίσιας εις Έλ-

τών λίαν φιλαιτίων καί παρεξηγήση τήν αναβολήν.
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Ιδού. Κύριοι, τά αίτια, <V ά τόσον βραδέως συνεκαλέσθητε εφέτος είς γενικήν συνέλευ- 
σιν. Άπόκειται εις υμάς νά άναλογισθήτε τας περιστάσεις, να σταθμίση τε τούς λόγους 
και επιδοκιμάσατε τήν πράξιν τού συμβουλίου.

Μετά τήν άναγκαίαν ταύττ,ν παρ’ έμοΰ τής σημερινής συνελεύσεως προοιμίαν έρχεται 
εις τό βήμα ό έντιμος τής εταιρίας γραμματεύς κύριος Στ. Κουμανούδης, ίνα έκθέση τάς 
κατά τά παρελθόν έτος πράξεις του συμβουλίου. Κατόπιν δέ ό έντιμος αυτής ταρ/ας κύ
ριος Γεώργιος Καραμάνος, ίνα έκθεσή τά οικονομικά αυτής πρός γνώσιν υμών.

Μετά ταύτα ό γραμματεύς άνέγνω τά εξής·

Κ ύ ρ ι ο ι,
Άρχόμενοι τής έκθέσεως των επί εν έτος καί πέντε μήνας έργων τής εταιρίας, προ- 

τάσσομεν τά περί τού α ρ ι θ μ ο ύ των ρ, ε λ ώ ν καί τά κατά τάς σ υ ν δ ρ ο ρ. ά ς.
Πέρυσι μετά τήν άφαίρεσίν των άποβιωσάντων καί των παραιττθέντων τής εταιρίας 

μελών, εκ τού όλου άριθμοΰ τών εν τώ μητρωω εγγεγραμμένων είχαν μείνει 831, (εν οίς 
καί 86 δήμοι τού βασιλείου περιελαμβάνοντο*) κατά δέ τό ήδη παρεληλυθός ενιαύσιον καί 
τι πλέον διάστημα χρόνου ένεγράφησαν 19 νέα μέλτ, (εν οίς δύω δήμοι καί 5 ίεραί ρ.οναί·) 
καί ουτω ό αριθμός τών μελών άνέβη εις 883· άλλ’ αφαιρουμένων εκ τούτων εξ, ώς άπο- 
βιωσάντων, μένουσιν 877. Έν τοΊς άποβιώσασι συγκαταριθμούμε·; πενθούντες καί τον 
προ ολίγων ήμερών άρπαγέντα άφ’ ήρ.ών αντιπρόεδρον τής εταιρίας Κυριάκόν ΙΙιττάκην, 
άνδρα όχι τών σπανίων παρ’ ήμίν, άλλ’ άλήθώς μοναδικόν, δι' ήν αγάπην καί έπιρ.έλειαν, 
ή μάλλον είπείν λατρείαν, έδειξε διά παντός τού δραστηριωτάτου βίου του πρός τά αρ
χαία τών προγόνων ήρ.ών μνημεία. Τα μνημεία ταύτα είναι μεν, κύριοι, φύσει αξιέραστα 
καί αξιολάτρευτα, αλλά δεν είναι καί τόσον ευτυχή, ώστε πανταχού καί πάντοτε να εύ-

πολλής θεραπείας καί περίποιήσεως εν κήποις καί ύαλοσκεπέσι δόρ.οις, ανόμοια εκείνων 
τών άλλων, τών αυτοφυών καί αυτοσυντήρητων, τών έν άγροίς καί δρυμόϊς, καί είναι λυ
πηρόν, λυπηρότατον, όταν εκλείπη άνθρωπος θέλων καί δυνάμενος νά περιποιήται τά αρ
χαία, ρ.άλιστα δ’ έν ήμίν, οίτινες, έν ώ έχορ.εν καθήκον έθνικόν νά φροντίζωμεν περί αυ
τών, δεν έχορ.εν όμως, διά τήν έν γένει ασθένειαν ή τό άνανάπτυκτον είσέτι τών εθνικών 
ρ.ας κλίσεων καί δυνάμεων, καί ικανούς άνδρας περί ταύτα άσχολουμένους. Όθεν καί ό 
πόθος καί ή μνήμη τοΰ Κυριάκού ΙΙιττάκη θέλουσι μένει επί μακρόν ισχυρότατοι, διότι 
ρ.εταστάς εις τόν άλλον βίον, δυσαναπλήρωτο·; κενόν άφησεν, αφού είναι όρ.ολογούρ.ενον, 
ότι καί ώς γενικός έφορος τών τοΰ κράτους αρχαιοτήτων καί ώς πολυχρόνιος συντάκτης 
καί εκδότης τής ένταύθα αρχαιολογικής έφηρ.ερίδος καί ώς γραμρ.ατεύς ή αντιπρόεδρος 
τής εταιρίας ταύτης ακάματος πάντοτε άνεδείχθη.

Έκ τών ώς άνωτέρο) 877 εταίρων, εντός τού έτους έπλήρωσάν τήν συνδρομήν των μό
νον διακόσιοι τριάκοντα τέσσαοες, ήτοι όλίγω πλείονες τού ενός τετάοτου τού όλου άριθ-
μου. ...... ~ .........  “ “ "· ····..........
ακριοε 
νου

τής εφαρμογής τού είρημένου άρθρου. Ημείς δέ άνακοινούμεν εις τήν όμήγυριν, ότι έκτος
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ττους επί τούτω προσκλήσεις του, ήξίωσε ν’ απάντηση μέχρι τούδε, άν τι ένήργησεν. 
Εις τά ανωτέρω ποσά προστίθενται καί Ιτερά τινα, ών τήν είδικωτέραν καταγωγήν θέλει 
οιασαφησεί η εκθεσις του ταμιου, καί ουτω το δλον των εντός του έτους είσπραχθέντων

άλλαι τε συνδ ρ 
εύχαριστημ 
ϋοντος ετου

Γυνδρομαί, καί δύω των μειζόνων εκ του εξωτερικού, π.οέπει, ι 
μένοι διά τό είσπραχθέν ποσόν, δπερ καί υπερβαίνει κατά τι

νομίζω, να μενωμεν 
τού ποοπαοελ-

Υί νεα επεχειρησε
αύξηση.

Έργα τό αποχωρούν σήμερον συμβούλων παλαιότερα εξηκολούθησεν 
καί εν μέρει εξετέλεσε τά εξής·

Αον. Τ ή ν ά ν α σ κ α φ ή ν τού Διονυσιακού θεάτρου. Αυτή ή σπουδαία 
καί δαπανηρά εργασία εξηκολούθει σχεδόν δλον τό έτος τούτο με μικράς διακοπάς, καί τά 
δ:’ αυτής έλθόντα εις φως, κατά πολλούς λόγους όντα αξιόλογα, έγένοντο ήδη διά των εν- 
οαυθά τε καί αλλαχού έκδιδομένων εφημεοίοων καί διά φυλλαδίων πολλαχώς γνωστά, (*)

(*) ΐ'^ϊ 1ί©·/ια. Αρχαιολ. λδ/,.ών, περ. ]>’. τεόχος Γ. καί έξχς.— Εΰνου.ίας, έρν,υ.. πολιτ. Αδ’/ίνών άρ. · · · · 
Ψιλιστορος τόα. γ'. σελ. 285 κ. έ. εις διάφορα τεύχν,, ώς καί έν τώ Δ . τόαω.— AY. Visehcr, die Lntdec- 
kungcn iin Theater des Dionvsos zu Athen. Jiern, .1803 Τό σχεδιογράφν,αα τό έν τουτω τώ ουλλ.αδίω 
έλαττοΰται βέοαικ πολύ των τριών πινάκων, τών έκδοδέντων έν τώ 11ω καί 12ω τίί αρηαιολ. εφτ,μ. Αδα
νών, άλλα καί ούτοι οί πίνακες δεν πνρερουτ'.ν είυ,ή μόνον τά μέχρι τέλους Μαρτίου 1863 γνωσδιντα.
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αίας καί οδηγίας, ήν παρέσχεν εις τό έργον ό αξιότιμος ημών συνάδελφος II. Ευστρατιά, 
δης. Τά άξιολογώτερα δε των παρατηρηθέντων κατά τούς τελευταίους μήνας καί εβδο
μάδας η σαν τρία τινά.

Αον Έφάνησαν ίκανώς διασωζόμενοι καί του προς άνατολάς κέρατος του κοίλου οί θε
μέλιοι, ήτοι η προς τά έξω άκροτάτη γωνία τού τοίχου της έξ ανατολών παρόδου.

Βον Εκτός του λίθου εκείνου τού πώρινου, όστίς πρό πολλού έγνώσθη έντετειχισμένος 
ΰπό την γωνίαν τού δυτικού κέρατος, έχων επιγραφήν άνεστραμμε'νην λίαν δυσεξήγητον, 
περί ης ώμίλησαν δύω των παρ’ ήμΐν άρχαιολογουντων, Ικτός, λέγομεν, τού λίθου εκείνου, 
έφάνησαν δύω άλλοι επίσης πώρινοι, κείμενοι δέ αλλού, παρά την υπό τό ανατολικόν μέ
ρος τής σκηνής έξοδον τού μεγάλου υπογείου οχετού, οίτινες παρουσιάζουσιν επιγραφής 
μεγάλογραμμάτου δύω τεμάχια επίσης δυσεξήγητα, άν θεωρηθώσιν άνήκοντες εις τό θέά- 
τρον, όπως είναι εύλογον νά είκάσωμεν, καί ούχί εις άλλο οικοδόμημα.

Γον (περί ου θέλω νά ομιλήσω έκτενέστερον)· σχεδόν άπαντα τά πώρινα εδώλια τού 
κοίλου φαίνονται νΰν κατά τό μάλλον καί ήττον έπιγεγραμμένα γράμμασι μεγάλοις Ελ
ληνικούς των 'Ρωμαϊκών μάλιστα χρόνων, τά όποια άπαρτίζοντα λέξεις κατά γενικήν 
πτώσιν, δηλούσιν εις ποιους ή ποιας ήσαν κατά ψηφίσματα καί υ π ο μ ν η μ α- 
τ ι σ μ ο υ ς άποδεδομέναι αί διάφοροι θέσεις, ή Σνα αληθώς κάθηνται επ’ αυτών τινές, ό- 
περ ολιγό)τερον εγώ καί κατά μέρος μόνον αποδέχομαι, ή μάλλον, ινα τά εδώλια όνομά- 
ζωνται μόνον άπ’ εκείνων τιμής χάριν καί ουτω διαστέλλωνται άπ’άλλήλων, καθώς τοι- 
αύται έπιγραφαί προφανώς τιμητικαί έγνώσθησαν πρό καιρού ύπάρχουσαι έν τώ εν Συ- 
ρακούσαις θεάτρω. (*j καί ως Ιν χωρίον τού ιστορικού Τακίτου μαρτυρεί την τοιαυτην 
τών παλαιών συνήθειαν. (**) Καί έν μεν ταίς άνωτάταις όλίγαις διατηρηθείσαις εδωλίων 
σειράις τού ήμετέρου θεάτρου τά γράμματα φαίνονται ενιαχού άναγινωσκόμενα καθέτως, 
καθ’ όσον δηλ. παρά τάς κλίμακας επί τού άκροτάτου εδωλίου τινών κερκίδων φαίνεται 
γεγλυμμένον άνά εν μόνον γράμμα δυνάμενον νά συλλαβισθή μέ άλλο υπ’ αύτό κατωτέρω 
καί καθεξής, αλλού δέ τα γράμματα, κατά τό πλάτος τής κερκίδος άραιώς χωροΰντα καί 
ολίγα όντα, κατακαλυπτουσίν ολόκληρον έδώλιον, ώς λ. χ. έν μια θέσει άναγινώσκομεν τό 
θ ε η κ ό λ co ν. Τοιαυτη επιγραφή είναι καί ή έν γένει πρώτιστη πασών γνωσθεϊσα, ήδη 
έπί τής υπό τού Γερμανού άρχιτέκτονος Strack δευτέρας ή μάλλον είπεϊν τρίτης ένάρ- 
ξεως τού τής άνασκαφής έργου, ή λέγουσα λιθοκώπων. ΑΣ δε πλεϊσται τού πρός 
δυσμάς μέρους τού κοίλου, τού καί κάλλιον διατετηρημέιου, έπιγραφαί δηλούσιν, ότι εις 
Σερείας θεαινών ήσαν άποδεδομένα τά εδώλια, δύω δε ίσως μόνον εις Σερεϊς θεών. Ουτοι οΣ 
ιερείς καί αί Σέρειαι καθ’ όλου είπεϊν, δεν είναι άτομικώς (ονομασμένοι. Έτεράι δέ τινες 
έπιγραφαί ολιγώτεραι δίδουσι γυναικών τινών άλλοίων ονόματα, οίον τό Α α μ ι δ ί ο υ καί 
είτινος άλλης. Πρό πάντων δέ αξιοπερίεργα είναι δυω, τά Α α δ α μ ή α ς τής Μ η - 
δ ε ί ο υ καί Φ ι λ ί π π η ς Μ η δ ε ί ο υ θ υ γ α τ ρ ό ς- διότι άμφότεραι αυται αΣ γυναϊ

γονος αυτών έξωκοδόμησέ ποτέ, ώς γνωστόν, τό θέατρον τούτο. (****)
Σώζονται δε έπί τών λίθων καί τά τεθουλημένα ονόματα τής Αιβίας και τής ’Ιουλίας.

ι » λ . .. ~ · ·* - - · * « ~ ’ A Α 'το της Αλ- 
τοϊς Άθηναί-

(*) ids Corp. Inscr. Gr. τόμ. 3, σελ. 565 — 7.
(**) Annal. II, 83. Equester ordo cuneum Germanici appellavit, qui luniorum dicebatur.
(***) ids έν το:ς Ψε^οπ/ουτάρχον τόν βίον Αυκού.γου, σελ. 843, x.ai παράβαλε Schoemann griech, 

■Alterthiimer, Β'. εκά ιόμ. 2. σελ. 553.
(****) ids επιγραφήν έν τή άρχαιολ. Λ Εάν. εφημερίδ. β’. περί id. τεύχ. 11. άρ. 241.
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διόλου ή μόνον έν τοίς θρονίοις τοίς μαρμαρίνοις παριστάμενον δια των εννέα αρχόντων καί 
τοΰ στρατηγού, περί ών έχει ήδη τό κοινόν προ πολλοΰ τάς δέουσας πληροφορίας. Ίσως 
όμως εύρεθη καί τό πολιτικόν στοιχέϊον πλειότερον, όταν καί εκείνοι τών εδωλίων οί λίθοι 
ακριβώς έξετασθώσιν, όσοι είναι ετι σποράδην κείμενοι ούχί Ιν τη οικεία. Θέσει, καί όσοι ετι 
είναι ένωκοδομημένοι έν τώ προς δυσμάς από της άκροπόλεως καταβαίνοντι οχυρωματι
κό) τοίχω. τώ καλουμένω Σερπεντζέ, τόν όποιον πρέπον είναι βέβαια νά κατεδάφιση επί 
τούτω τό μι θ’ ημάς συμβούλων., δι’ ό ήδη ημείς έζητήσαμεν την περί τούτου άδειαν της 
Κυβερνήσεως. (*)

Τέλος την περί Θεάτρου ΙκΘεσιν ημών περαίνοντες καθ’ ό μέτρον έκρίναμεν εις αύτήν 
επί τοΰ παρόντος προσηκον, λέγομεν, ότι εύρέθησαν έν τη άνασκαφη ταύτη καί διάφορα 
μικρά πράγματα πήλινα, λίθινα καί μετάλλινα, καί νομίσματα δέ, άπαντα σχεδόν τών 
'Ρωμαϊκών, Βυζαντινών καί Φραγκοβενετικών χρόνων, χαλκά μέν 204, αργυρά δέ 2.

ΈδαπανήΘησαν δέ έντός 16 μηνών εις την άνασκαφήν δρ. 12,286 25. "Αν δέ συνυ- 
πολογισθώσι καί τά έν έτει 1859 καί 1861 εις τό αυτό έργον υπό τής εταιρίας δαπανη- 
Θέντα, προβαίνει τό όλον ποσόν δραχμών 18,524,

Βον έργον, έν μέρει μέν άνασκαφής, έν μέρει δέ εύΘετήσεως τών άνευρημένων καί περι- 
φράξεως, συνετελέσθη τό έν τη θέσει τοΰ άγιου Δημητρίουτοϋ Κατηφόρη, έντός 
τής πόλεως ταύτης, έπιμελεία τοΰ αξιότιμου ημών συναδέλφου Λ. Καφταντζόγλου, εις ό έδα- 
πανήθησαν δραχ. 923 35. "Αλλο τι ένταΰθα νά προσθέσω σήμερον δέν κρίνω χρειώδες, είμή 
νά έπαναλάβω διαρρήδην καί πάλιν έκεΐνο όπερ έν τη έκθέσει τοΰ 1861 είπα, ότι έν τη 
θέσει τοΰ Κατηφόοη ούδέν άρχάϊον κανονικόν οικοδόμημα, ότε έσκάπτομεν ευρέθη, καί δέν 
πρέπει λοιπόν οί έν παλαιοτέροις χρόνοις ίδόντες τάς 'Αθήνας, όταν τυχόν έπανέρχωνται 
ενταύθα, νά ποθώσι έκείνον τόν νΰν σγεδόν όλοτελώς καταρδιφθέντα υο’ημών μεγαλόλι- 
Βον τοίχον^ τον κατ επιφάνειαν μονον κανονικόν και εύρυθμον· οστις τελευταίου ίσως απει- 
κονίσθη, οιός ποτέ ήτον, έν τώ έν έτει 1862 έκδοθέντι τοΰ Breton περί 'Αθηνών συγγράμ- 
ματι έν σελ. 26Τ άλλά,νά χαίρωσι μάλλον είναι δίκαιον, ότι καταρριφθείς παρέσχεν ήμΐν 
τόσα καί τόσα αρχαία· διότι, άνευ υπερβολής είπέΐν, διαλυθείς εις τά έξ ών συνετέθη, 
έδειξεν ήμίν έν έκάστω αύτοΰ λίθω καί εν μνημεΐον αρχιτεκτονικόν ή γλυπτικόν, ή έπι- 
γραφήν, όπως διελάοομεν άλλοτε.

θμσαν έγένετο, καί ή έκθεσις τών έπιστατησάντων εις τό έργον έτυπώθη έν τώ©'. τεύχει 
τής αρχαιολογικής έφημερίδος, άλλ’ όχι μετ’ άπεικονίσεως τών περιεργοτέρων αντικειμέ
νων, όπως ήτο εύκτάΐον δαπάνη τής άνασκαφής ταύτης καί αγώγια τών μετακομισθέν- 
των δραχ. 103 80.

Δον έργον είναι άνασκαφη τάφων, παρά τ ό Φ ά λ η ρ ο ν, γενομένη άρχάς Ιου
νίου τοΰ έτους τούτου, επί δύω περίπου εβδομάδας διαρκέσασα* εύρέθησαν 179 αγγεία πή-

(*) Περί των επιγραφών τών εδωλίων ίδε ετι καί έ'ν ήμέτερον άρθρον, καταχωρισθέν έν τνϊ α Δεκάτνι Οκτώ· 
βρίου * έφν,μερίδι πολιτικ-p τής Ζακύνίου, άριθ. 33 τής 9 Αύγουστου 1863, έν8α τά αύτά περίπου τοίς ανω
τέρω εϊπομεν, άλλα κατ’ άλλον τρόπον, καί προσεθέσαμεν μικροί; γοάμμασιν όσα; εως τότε εϊχομεν άναγνώ-
βει έπιγραφάς.
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λινά, διαφόρων και περίεργων σχημάτων, κατά τό πλεΐστον μικρά, εν οίς όμως δύω εύ- 
αεγένεις ττιΟοι έξέχουσιν, ών ό εις αξιοθέατος διά τάς δύ<ο επ’ αυτού γραπτάς περικεφα
λαίας- ετι διακρίνονται ούκ ολίγα; λήκυθοι με γραφάς, εν αις μία εχει καί επιγραφήν τό 
Λισ/ις καλός κλ......... έδαπανήθησαν δραχ. 355.

Εις έργα δε μικρά π s ρ ι ο ρ ά ξ s ω ν, ανοικοδομήσεων ή έ π ι σ κ ε υ ώ ν εν 
τώ περιβόλω τής Πυργιωτίσσης καί τώ των λεγομένων γιγάντων έδαπανήθησαν δρ. 73 2ο.

Πλειότερα δε, ήτοι δραχ. 157 30, εδαπανήθτ,σαν εις Γο ρ υ σ ι ν καί σ υ γ κ ό λ λ τ, σ ι ν 
διαφόρων αρχαίων, ών ήτο πολλή καί κατεπείγουσα ή ανάγκη,', (ούχί. βέβαια πάντων τών 

-γρΥ|ζόντων τής τοιαύτης επιμελείας). Ούτω λοιπόν προς τόίς άλλοις πληρέστερος τώρα 
θεο)ρεΐται ό έν τώ πρός άνατολάς μέρει του προσκηνίου του Διονυσιακού θεάτρου όκλάζων 
Σειληνός, ούτω καί ό Άντίνοος ή ’Απόλλων, ό έν τώ αύτω θεάτρω εις πολλά τεμάχια ευ· 
ρεθείς, ιδρυται συνηρμολογημένος κατά.τό δυνατόν έν τω Θησείω-' .διότι έν τώ Βίουσείω 
ημών, τω έν τώ ΓΓανεπιστημείώ, δέν ύπήρχεν κατάλληλος τόπος. Καί πήλινα δε τινα 
αγγεία, άξια λόγου, ετυχον τής. τοιαύτης έπιμελείας, ·έν οίς μάλιστα, διαπρέπει μία ευμε
γέθης υδρία μέ πολυμόρφους, όχι πολύ κοινάς νεκρικάς παραστάσεις κατά τόν άρχαιότερον 
ρυθμόν, καί έπιγραφήν έμμετρον, έξ ’Αττικού τάφου προερχόμενη.

Ό λόγος δέ, ώς βλέπετε, λεληθότως ήμάς φέρει είς,τά περί τής αύξήσεως τών έν τώ 
Μουσείο αρχαίων ρητέα. · ■· , ·'

Τά έν τώ Μ ο υ σ ε ί ο τής εταιρίας αρχαία ηύξησαν καί κατά τούτο πό έτος όχι ολίγον, 
προερχόμενα, ώς καί προτού^ έξ άνασκαφών, έκ δωρεών καί έξ αγορών.- Τά εκ δωρεών 
προερχόμενα ήγγέλλόμεν έκάστοτε ’διά τών έφημερίδων, μέ τά ονόματα'τών δωρητών, καί 
έν ϊδιαιτέρω δέ κατάλογοι έν ταύτγι·τή εκθέσει θέλουσι τυπωθή. Εις άγοράν δέ άρχαίιον 
έδόθησαν δρ. 1,505 28. Εννοείται δέ, ότι πολύ .πλείονα επαρουσιάσθησαν πρός άγοράν, 
άλλ’ ή ανεπάρκεια τών μέσων μάς άπέτρεψε τού νά'τά άποκτή'σωμέν: Σημειώσεις τών 
εκάστοτε αποκτώμενων κρατούμεναι’ έν. τόϊς' τού συμβουλίου πρακτικοις, καί ό έκ τούτων 
όλονέν συντιθέμενος μεθοδικότερος’ κατάλογος δήλον ποίοΰσίν, ότι παντός είδους καί πά- 
σης ύλης αρχαία' πρόσετέθησαν’εις. τά πρου'πά'ρχοντα. Καί λίθινα μέν. γλυπτά, άξιά τί
νος λόγου, όμολογητέόν ότι δέν προσεγένοντο, αν έξαιρέση τις τά" έκ τού- Διονυσιακού θεά
τρου, τά’οποία όμως δέν είσήλθάν'εις τούς' χώρους τού τής εταιρίας'Μουσείου, αλλά ή μέ- 
νουσιν, ώς.αμετακίνητα, έν τω τόπο),αύτω τής εΰρέσεως, ή άνεβιοάσθησαν τινά τών κι* 
νητών, διά πλείονα ασφάλειαν, είς’τήν άκρόπολιν, Ίν δε καί εις τό Θησείον είσήχθη, ώς 
ανωτέρω εΓπομεν.

Περί δέ τών πήλινων σκευών τε καί μορφών καί αγγείων, ετι δέ τών μετάλλινων, ύαλί- 
νο)ν, οστέινων καί ξύλινων άρχαίων, ά είσελθόντα εις τό Μουσείόν μας τά έπλούτισαν, 
άρκούμαι μόνον νά είπω, ότι είναι πολλής σημασίας, καί τινα έξ αυτών έκίνησαν τήν 
προσοχήν .τού τε ένταύθα καί τού έν Ευρώπη φιλαρχαίου κοινού, άξιωθέντα λόγου πολλού 
έν τόϊς "τής αρχαιολογία: περιοδικοί:, ό δε μερικώτερος περί αυτών παρ’ έμού λόγος ήθελεν 
άποβή μάκρος! καί ασύμμετρος πρός τόν'χρόνον τής σημερινής συνεδριάσεως, καί διά τού
το παραλείπεται. (*)'

( ) Αλλ’ όμω; δίδομεν ενταύθα έν. ivj.iiούσει ολίγα; τινά; λεπτομερεία;. Αγγεία είναι τώρα εν τώ ΜοΟ- 
σείω (άπό πηχυαίον τό ύψο; καί τι προ; με/ρι σ/εδόν λεπτοκαρυαίου) 1730, εξ ών περί τά 150 έ/ουσι 
γραφά;, εν οί; συναρίθμοΰνταί καί-6 ϊταλιωτικά,. άτίνα ττρο /ρόνων εκ Τίεαπόλεω; τταλεντα δώρον εις τό 
τών Αθηνών ΙΙολυτεχνείον, έσ/άτω; μετηνέχθησαν υπουργική εγκρίσει εις την ήμε-.εραν συλλογήν.

Εκ τών χαλκών δε 'ά περιεργότερα είναι’ δύω ψήφοι δ η μ ό ο ι α ι τών Αθηναίων, ή μεν καταδικα- 
«τική, ή δέ αθωωτική, τετρυπημέννι καί ατρύπητο;, «κεύϊ, δ)ως πρωτοφανή καί έν ούδενι άλλω τών τη; EG— 

' ρώπη; Μουσείων ευρισκόμενα. '
Εκ τών οστέινων δε" αυλό; πολυσύνθετο; μ! στεφάνας λεπτά; όρειχαλκίνα; καί κλείδα; τινά; κινητά;, λίαν 

περίεργον /ρίμα, άν καί δχι πλήρες διατηοηθέν έτι δε καλαμαριό·/ ϊδιόσχτμον με κονδύλια έσχισμένα κατά 
την αιχμήν, ώ; τά σημερινά. ’Ανευρέθησα» δέ άμφότερα, δ τε αυλό; καί τό καλαμαριού, έν τάφοι; Αττικοί;-
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Πέουσιν εΓχομεν προαναγγείλει, ότι βιβλία τινά τής εταιρίας όχι αρχαιολογικά έμέλ- 
λομ,εν νά προσφέρωμεν τή ένταΰθα δημοσία βιβλιοθήκη, ζητούντες παρ αυτής ως ανταλ- 
λαγμα αρχαιότητάς τινας εκεί διατηρουμένας. Τώρα πληροφορούμεν τους εταίρους οτι, 
άν και ητών αρχαίων άντίδοσις δεν έσυγχωρηθη υπό του υπουργείου, έδώκαμεν όμως τα 
βιβλία, (συμποσούμενα εις τόμους και φυλλάδιά 283), και κατετεθη εις τα αρχεία της 
εταιρίας τό έγγραφον, τό δηλοΰν την παραλαβήν. Αλλως δε ηύξησεν ο αριθμός των βι
βλίων της εταιρίας εν τώ ετει τούτω κατά 65 τόμους η φυλλάδια, τα πάντα εκ δωρεών 
προερχόμενα, εν οις διακρίνονται τά έκ Πετρουπόλεως παρά της εκεί αύτοκρατορικης αρ
χαιολογικής επιτροπής πεμφθέντα* ό κατάλογος τών βιβλίων θα προστεθή εν τώ τελεί της 
τυπωθησομένης ταύτης έκθέσεως.

Της αρχαιολογικής εφημερίδας την δαπάνη της Κυβερνήσεως τακτικήν 
και άδιάλειπτον έκδοσιν έθεώρησε τό συμβούλων λίαν άναγκαίαν. "Οθεν, επειδή εν μηνί 
Σεπτέμβριο) παρελθόντος έτους διά τήν ούχί έγκαιρον χορηγίαν τών χρηματικών μέσων 
είχε διακοπή ή εκδοσις επί τινα χρόνον, τό συμβούλων έσπευσε τότε νά παρακαλέση τήν 
Κυβερνήσω υπέρ του νά μή άνεχθή τήν επί πολύ διακοπήν τού περιοδικού τούτου,και όν
τως έπανελήφθη πάλιν ή εκδοσις άπό τοΰ ’Ιανουάριου και ήχθη εις πέρας πρό δύω μηνών 
ή ενιαυσία περίοδος· εύχόμεθα τήν τε έξακολούθησιν τού έργου και τήν επί τό βέλτων αυ
τού προκοπήν.

"Ινα δέ μή λείπη και εφέτος έν τή εκθέσει ήμών ή στερεοτύπως πάντοτε έπαναλαμβα; 
νομένη ευχή υπέρ έκτελέσεως ενός τών μάλιστα άναγκαιούντων τή αρχαιολογία έργων, 
προσαρτώμεν αυτήν εις τόν περί τού έξης γεγονότος λόγον. Ή Κυβέρνησις τόν παρελ
θόντα Νοέμβριον μάλα σπουδαίως και έπισπερχώς έζήτησε δι’ εγγράφου της τήν γνώμην 
τού συμβουλίου τής εταιρίας περ'ι Μουσείου μικρού, άνεγερτέου επ'ι τής άκροπόλεως 
διά μόνα τά έκεί αρχαία, και τό συμβούλων έσπευσε νά απάντηση εγκαίρως ό,τι έκρινεν 
ορθόν και λυσιτελοΰν εις τάς πολλαχώς κινδυνευούσας άρχαιότητας. Άς εύχηθώμεν τήν 
έμφρονα τού έργου έκτέλεσιν, ήτις δύναται ν’ άποβή καλόν προοίμιον τού μέλλοντος ποτέ 
και έν τή κάτω πόλει νά κτισθή μείζονος Μουσείου χρήμασι τού έν Πετρουπόλει φιλογε- 
νοΰς Δ. Μπεναρδάκη, διότι, ώς και άλλοτε είπομεν ένώπιόν σας, και τά τής εταιρίας 
αρχαία στενοχώρως πάνυ και άκαταλλήλως είναι τοποθετημένα έν τώ Πανεπιστημίω και 
τώ Βαρβακείω, και τά τού Κράτους έτι χείρον κεΐνται έν άλλοις τόποις τής πόλεως, μή 
έχοντα έκείνα οΰδε τήν άπαιτουμένην άσφάλειαν, όπως τούτο κατά δυστυχίαν πλεονάκις 
άπεδείχθη. *

Ταύτα, κύριοι, είναι τά και κατά τό παρελθόν έτος έργα και έν μέρει και τά διαβούλια 
και αί εύχαί τού συμβουλίου τής αρχαιολογικής εταιρίας. Άν ύπήρχον μέσα χρηματικά 
πλείονα, και προσέτι, άν ήτο δυνατόν νά γίνη τις έσωτερικός τού συμβουλίου κανονισμός, 
χρησιμοποιών έπ'ι τό πρακτικώτερον τάς πάντων τών έννέα μελών δυνάμεις υπέρ τών 
άρχαωτήτων, τά έργα νομίζω ήθελαν είναι και πλείονα και κανονικώτερα. ’Αλλά τό μέν 
περ'ι εσωτερικού τούσυμβουλίου κανονισμού και διανομής τών έργων 
αυτού, ήτις μόνον ώς έν σπέρματι έμ,περιλαμβάνεται έν τώ διέποντι τήν εταιρίαν όργανι- 
σμώ, ώς βούλευμα όχι τόσον ευχερές, άφίνομεν εις τήν ώριμον σκέψιν τού μεθ’ ημάς συμ
βουλίου, ΐνα άξιώση αυτό προσοχής, άν τό κρίνη πρακτικήν ένέχον ωφέλειαν. Τό δέ π ε- 
ρ ί πόρων χρηματικών, νομίζομεν, ότι δέν ήθελεν απασχολεί τόσον έναγωνίως και 
ενίοτε άκάρπως τά κατα καιρούς συμβούλια τής εταιρίας, άν ή Κυβέρνησις, παρακαλου- 
μένη υπό τής εταιρίας, έστεργε νά ψηφίζη έτησίως υπέρ αυτής, ώς τούτο ποιεί καί υπέρ 
άλλων εταιριών, §ν ποσόν δέκα χιλιάδων δραχμών., τό οποίον μετά τών άλλων έθελου- 
σίων προσφορών τών εταίρων μεγάλως ήθελε προβιβάζει τά έκάστοτε έπιχειρούμενα αρ
χαιολογικά έργα. Άς μή είπη δέ τις, ότι άν πρόκηται νά δαπανά ή Κυβέρνησις, διά 
τί νά μή τό δαπανά αυτή, αλλά νά δίδη εις τήν εταιρίαν βοήθειαν διότι ή εταιρία, ώς 
είναι συγκεκροτημένη, έχει όργανα καί μέσα λίαν συντελεστικά προς άρχαιολογικά έργα,

2.
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ffl δεν δυναται νά έχη ή Κυβέρνησις δι’ άλλους τε πολλούς λόγους και διά τό άναγκαίως 
αλιγάριθμον των εμμίσθιον υπάλληλων, ους απασχολεί.

Σχεδόν οΰδέν τι άλλο εχων νά εΐπω καίριον, καταβαίνω.

Μετά ταΰτα ό ταμίας της εταιρίας άνεγνω τον έξης απολογισμόν.

Α Π Ο Α Ο
Των εισπράξεων και δαπανών τοϋ συμβουλίου τής έν ’Αθήναις ’Αρχαιολογ.

’Έσοδα

6,007 14

932 • · ·

40
112

• · · 
• · ·

199 50

1,000 • · ·

6,925 41

3,696 10
18,912 15

’Από περίσσευμα λογαριασ. του παρελθόντος αρχαιολογικού «τους Αρ. 
» μερίσματα από των εις την Εθνικήν Τράπεζαν 8 μετοχών τής 

εταιρίας.
» Τής ά. εξαμηνίας του 1862 προς δρ. 57 50/0 τό όλον δρ. 460 
» Τής β\ » » » 59 » » 472
» Τόκους. Άπο δανείου τής εταιρίας εκ δραχ. 1,000 εις

την Εθνικήν Τράπεζαν ........................... ........
» Προσφοράς. Του W. Η. Wadington
» Πωλήσεις. Πετρών, φυλλαδίων, και 1 σώματος τής αρχαιο

λογικής έφημερίδος
» ’Επιστροφήν τιμήματος δι’ αγοράν αρχαιοτήτων μή πραγματο- 

πθεΐσαποιηοεισαν ··· .................................................................................
■» Συνδρομάς τακτικάς τών κατά το διατρέξαν αρχαιολογικόν έτος

πληρωσάντων 284 εταίρων...........................................................
» Συνδρομάς εκτάκτους διά τάς άνασκαφάς του Διονυσιακού θεά

τρου 49 προσενεγκόντων εταίρων και άλλων ............ *.............
______ Τό όλον Ap.y..........

Περιουσία τής ’Αρχαιολο
Κτήμα

Οικία εις Κηφισσίαν, δωρηθεΐσα προ χρόνων εις τήν εται 
Οικία έτέρα ή έρείπιον, άγορασθεΐσα υπό τής εταιρίας δι’άνασκαφάς

Χρήμα

8 μετοχα'ι τής εταιρίας και επ’ όνόματι 
Δάνειον εις τήν ’Εθνικήν Τρά 

Έν ’Αθήναις, τήν 10

ΓΕΩΡΓ. Μ. 
Ταμίας τής ’Αρχαίο
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Γ I Σ Μ Ο Σ.
';Εταφίας από τής 26 ’Ιουνίου 1862 μέχρι τής 10 Νοεμβρίου

Έ ξ ο δ α.
1863.

Εις άνασκαφάς Διονυσιακού θεάτρου ......
jj 'Ομοίως κατά διάφορα άλλα μέρη*
» Άνοικοδομάς ώσαύτως.....................
» Έπισκευάς αρχαιοτήτων.................
s Αγοράς αρχαιοτήτων........................
3 ’Αγοράν χάρτου............... .................
» Μισθοδοσίας ··· -................................
s Τυπωτικά και δετικά ......................
3 Έξοδα γραφείου..................................
» » Μουσείου.................................
β 3 έπι διαφόρων αντικειμένων··

•Δραχ. 12.579 95 
• •‘3 283 80

Περίσσευμα προς Ιξίσωσιν σημειοΰμενον εις τόν λογαριασμόν του είσι- 
όντος αρχαιολογικού έτους .......................................................................

_______Το δλον Αρ.............

12,863 7$
981 80
47 30

1,583 8

100 50
1,313

183 30
80 15

268 65
105 98

1,384 64
18,912 15

J

γικής ^Εταιρίας, 
τ ι κ ή.

ρίαν ύπό τοΰ αειμνήστου Κωνσταντίνου Τωνίδου. 
κείμενη εις τήν ενορίαν των 'Αγίων ’Αποστόλων κάτωθι τής Εκκλησίας ή 'Υπαπαντή.

τ ι κ ή.
αυτής εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν, 
πεζαν έκ δραχ. 1,000.
Νοεμβρίου 1863.

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ. 
λογικής Εταιρίας.
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Τή δέ 17η Νοεμβρίου συνελθόντων πάλιν των τής Εταιρίας μελών, άνε- 
γνώσθη ή έξης έκθεσις

ΕΚΘΕΣΙΣ
Τής έλεγκτικής επιτροπής έπί τής διαχειρίσεως τού διοικητικού συμβουλίου 
τής άρχαιολογικής εταιρίας από 26 Ιουνίου 1862 έως 10 Νοεμβρ. 1865.

Προς την Γεν. Συνέλευσήν τής ’Αρχαιολογικής ‘Εταιρίας.
Κύριοι!

Κατά τήν οοθεΐσαν ήμΐν εντολήν υπό τής συνελεύσεως Ιν τή προ οκτώ ημερών τελευ
ταία αυτής συνεδριάσει, έλάβαμεν ΰπ οψιν τόν υπό του κ. ταμίου τής εταιρίας ύποβλη- 
θέντα απολογισμόν τής διαχειρίσεως τοΰ διοικητικού συμβουλίου, από τής 26 ’Ιουνίου 
4862 μέχρι τής 10 Νοεμβρίου ύπερμεσοΰντος* παρεβάλομεν τά έν αΰτώ διαλαμβανόμενα 
έσοδα πράς τά στελέχη των έκδοθέντων διπλοτύπων εϊσπράξεως, τά δέ έξοδα προς τά 
εξοφλημένα εντάλματα πληρωμών, και άμφότερα ταΰτα προς τά βιβλία και τά οικαιο- 
λογητικά έγγραφα, και έφθάσαμεν εις τά αυτό αποτέλεσμα, τό όποιον παριστάνει και ό 
υποβληθείς υπό τοΰ κ. ταμίου τής εταιρίας λογαριασμός, ήτοι

ΕΣΟΑ Α.
Τά έσοδα τής εταιρίας κατά τό σημειωθέν ανωτέρω χρονικόν διάστημα, έπήγασαν.
Έκ μερίσματος των οκτώ μετοχών τής εταιρίας εις τήν εθνικήν τράπεζαν Δρ. 932
Έκ τόκου τών έν τή ιδίεκ. τραπέζι κατατεθειμένων ..................................  a 40
Έκ προσφορών................................................................................................... » 112
Έκ πωλήσεως πετρών, φυλλαδίων κλπ. ..................................................... » 199 50
Έκ συνδρομών τακτικών εταίρων................................................................ a 6,925 41
και εκ συνδρομών είδικώς δια τήν άνασκαφήν τ·ΰ Διονυσιακού θεά

τρου προσενεχθεισών.............................................................................................. » 3,696 10
Συμποσοΰνται λοιπόν τά κυρία έσοδα εις··*···....................................... Δραχ. 11,905 01

Προστιθεμένων ενταύθα
Τής επιστροφής χρημάτων έκ τής κατά τό παρελθόν έτος προκα

ταβολής δι’ αγοράν αρχαιοτήτων............................................Δραχ. 1,000
Και του έν τώ ταμείω πραγματικού υπολοίπου τής δια

χειρίσεως τοΰ προηγουμένου έτους...........................................  » 6,007 14

Όμοΰ............ Δραχ. 7,007 14
Τό δλον τών εσόδων άνέρχεται εις ......................................................... » 18,912 15

Ε S O Δ Α.
Τά πραγματοποιηθέντα έξοδα τής εταιρίας, κατά τό αυτό χρημα

τικόν διάστημα αναλύονται εις
Άνασκαφάς τοΰ Διονυσιακοΰ θεάτρου···..................
Άνασκαφάς εις άλλα μέρη τής πόλεως................. .
Άνοικοδομάς ............................................................... .

Έπισκευάς αρχαιοτήτων ................................................... »
’Αγοράς αρχαιοτήτων.......................................................... »
’Αγοράν χάρτου..................     „
Μισθοδοσίας κλητήρας, φυλάκων και βοηθοΰ ................. »
Τυπωτικά και δετικά.......................................................... »
Έξοδα γραφείου........ .......................................................... »

•Δραχ. 12,579 95
• » 283 80
• » 981 80

13,845 55
• )> 47 30

1,583 08
100 50 

1,313 
183 30 
83 15

Δραχ. 17,152 88Πρός μεταφοράν
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Έκ μεταφοράς Δραχ. 17J52 88 

» 268 65
» 105 98

Τό δλον των εξόδων
Τούτων δ’ άφαιρουμένων από τό ανωτέρω ποσόν των εσόδων προ

κύπτει υπόλοιπον, το όποιον καταμετρηθέν εύρέθη πλήρες εις χειρας 
του κ. ταμίου τής εταιρίας εκ .....................................................................

Δραχ. 17,527 51

•Αραχ. 1,384 64

Εις χειρας του κ. ταμίου εύρέθησαν και ύπεβλήθησαν τή επιτροπή σας οί τίτλοι των 
έν τή τραπέζγ οκτώ μετοχών, και τό φυλλάδιον της εκ δραχ. 1,000 εντόκου καταΒέσεως.

’Επί της οπό έλεγχον διαχειρίσεως ταύτης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας 
παρετηρήθησαν τα εφεξής·

Ή εταιρία, εκτός του υπολοίπου τούτου των........................................... δραχ. 1^384 64
έχει καί άλλην περιουσίαν, συγκειμένην 
εκ της πραγματικής αξίας των εν τή τραπέζγι οκτώ με
τοχών, υπολογιζόμενης ήδη εΰλόγως πρός δραχ. 1,350 του
λάχιστον έκάστην δλον..........................................................Δραχ. 10,800

Έκ της εντόκου καταΒέσεως εις την αυτήν τράπεζαν » 1,000
Έκ τής καταβληθείσης αξίας του κατά την ενορίαν 

'Αγίων ’Αποστόλων ήγορασμένου οικοπέδου πρός άνασκαφάς » 11,000
καί εκ τής αξίας ώς έγγιστα τής από τόν αείμνηστον 

Κωνστ. Ίωνίδην δωρηθείσης τή εταιρία οικίας εν Κηφισσία » 4,000
26,800

Ώστε εν τελεί τής τελευταίας διαχειρίσεως του συμβουλίου ή περιου- --------------------
σία τής εταιρίας συνίσταται εν όλω εις ...................................................... δραχ. 28,184 64

Παραβαλλομένου τοΰ συνόλου τούτου τής εταιρικής περιουσίας, προός τό του προηγου
μένου έτους, συγκείμενον

Έκ τοΰ υπολοίπου έν τώ ταμείω........ν··.......................... Δραχ. 6,007 14
Έκ τής αξίας των οκτώ μετοχών .................................... » 10,800
Έκ τής εντόκου καταΒέσεως ............................................ » 1,000
Έκ τής αξίας τής έν Κηφισσία οικίας ·········............  » 4,000
Καί έκτής αξίας ωσαύτως του οικοπέδου ..................... » 11,000

Όμοΰ···...... Δραχ. 32,807 14
Προκύπτει δτι κατά την κλειομένην τελευταίαν διαχείρισιν, ή περιουσία ----------------

τής έταιρίΛς έμειώΒη κατά...............................................................................Δραχ. 4,622 50

Ώς πρός τά έσοδα ιδίως παραττρεΐται, δτι διά τάς από ’Ιουνίου 1862 συνδρομάς έκρα- 
τήθη νέον βιβλίον διπλοτύπων, κατά την πρότασιν τής περυσινής έλεγκτικής έπιτροπής· 
χωριστόν δε ωσαύτως έκρατήθη διά τάς είδικάς συνδρομές πρός άνασκαφήν τοΰ Διονυσια
κού Βέάτρου· κατά τό πρώτον τών τακτικών συνδρομών,

Ώφείλετο από τούς εταίρους ή πληρωμή έν δλω ...............................»···Δραχ. 9,590 41
Είσεπράχθησαν έξ αυτών........................ .................................................... » 6,645 41
Καί μένουσι καθυστερούμεναι....................................................................... » 2,945

Καί δτι έκ τοΰ δλου τών από τακτικάς συνδρομάς είσπεπραγμένων
ώς ανωτέρω ·’...................................... ...................... ............................ ......

Έκπιπτομένων τών είσπραχθέντων από τακτικάς συνδρομάς...........
Δραχ. 6,925 41 

» 6,645 41

Μένουσιν ώς είσπραχθέΐσαι εκ τών πολλών καΒυστερούντων τής πρό τοΰ
Δραχ. 280’Ιουνίου έποχής μόνον·
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"Οτι τά καθυστεροΰντα έκ των από του 1859 μέχρι της 26 Ιουλίου 1862 βεβαιωθέν-

των εισπρακτέων άναβαίνουσιν εις .............................................................. Δραχ. 8,010
Και τα μετά την 26 Ιουνίου 1862 μέχρι της 10 Νοεμβρίου 1863 ··· » 2,945
Όμοϋ εκ τακτικών συνδρομών...................... ........................................... » 10,955
Μένουσι δε καθυστεροΰντα και εκ των πρός άνασκαφήν του Διονυσιακού 

θεάτρου συνδρομών.............................................................................................. 3 660
Όλον των καθυστερούντων .................................................. .................... » 11,615
Τά στελέχη των διπλοτύπων αποδεικτικών διά τά καθυστεροΰντα έμονογραφηθησαν 

και παρεδόθησαν τώ κ. ταμ,ία της εταιρίας, αφού έσημειώθησαν λεπτομερώς επ'ι του 
καθημερινού άπαντα.

Ό κ. γραμματευς της εταιρίας άπέδωκε, και δικαίως, τάς τοιαύτας καθυστερήσεις 
εις τάς δλως εκτάκτους εις τόν τόπον τελευταίας περιστάσεις- τό νέον συμβούλων θέλει 
εύρει βεβαίως προθύμους τούς εταίρους εις την καταβολήν τής φιλότιμου συνδρομής των 
πρός άνάπτυξιν καί περαιτέρω των πολυτίμων εργασιών τής εταιρίας.

Έκ τοΰ εκτεθέντος ώς ανωτέρω λογαριασμού παρατηρείται καί τούτο, δτι διά τήν ει
δικήν εργασίαν τής άνασκαφής τοΰ Διονυσιακού θεάτρου είσεπράχθησαν δραχ. 3,696 10- 
έδαπανήϋησαν δε δραχ. 12,579 95, ήτοι έδαπάνησεν ή εταιρία πλειότερα τών ών είσέ- 
πραξε δραχ. 8,783 85.

Τό άρθρον 10 τοΰ διοργανισμοΰ τής εταιρίας, προσδιορίζον τόν χρόνον τών δύω τακτι
κών γενικών συνελεύσεων^ εν τή πρώτη τών όποιων εκλέγεται καί ή πρός έξέλεγξιν τής 
διαχειρίσεως κατά τό απερχόμενον αρχαιολογικόν έτος επιτροπή, δέν προσδιορίζει τήν 
αρχήν καί τό τέλος τοΰ αρχαιολογικού τούτου έτους- ούτε αλλού που εν τώ διοργανισμω 
ορίζονται τά περί τούτου- έκ τής σιωπής δέ ταύτης προκύπτει, δτι το τελευταίου αρχαιο
λογικόν έτος, ού τίνος τούς λογαριασμούς έχομεν ύπ’ δψιν, άπηρτίσθη έξ ενός έτους καί 
πέντε μηνών περίπου, διότι ενεκα τών ύπό τού κ. προέδρου εκτεθειμένων λόγων, δέν συνε- 
καλέσθησαν έμπροθέσμως αί συνελεύσεις, τά δέ επόμενον έτος, εγκαίρως συγκαλουμένων 
τών συνελεύσεων, θέλει σύγκεισθαι έκ μηνών επτά μόνον. Όθεν είναι ανάγκη νά προ- 
σδιορισθή ή αρχή καί τό τέλος τού αρχαιολογικού έτους, καί εις τήν διαχείρισιν τής πε
ριόδου ταύτης νά περιορίζεται καί ή λογοδοσία τοΰ συμβουλίου καί νά κλείωνται οί λογα
ριασμοί- αδιάφορου δ’ άν εγκαίρως ή παρακαίρως συνέρχονται μετά ταύτα πρός έξέλεγξιν 
αί συνελεύσεις. Τοιαύτην έτησίαν περίοδον ή αρχαιολογικόν έτος ή επιτροπή σας προ
τείνει νά όρισθή από τής πρώτης Μαΐου μέχρι τής 30 ’Απριλίου τού άλλου έτους.

Αί κατά τήν λήξασαν περίοδον έργασίαι τής εταιρίας, ή αάλλον τού διοικητικού συμ
βουλίου αυτής, ύπερβαίνουσι πολύ πάσας τάς τών προηγουμένων έτών ή έκθεσις τού κ. 
γραμματέως άνεκοίνωσεν αύτάς πρός τήν συνέλευσιν πρό οκτώ ημερών. Εις ήμάς δέ άπό- 
κειται νά κάμωμεν γνωστόν εις τήν σημερινήν συνέλευσιν, δτι αί τοιαύται καί τοσαύται 
έργασίαι έδέησαν κόπων ατρύτων καί ζήλου ού τοΰ τυχόντος, τούς όποιους μόνοι οί έκ 
προαιρέσεως άφοσιούμενοι εις τήν υπηρεσίαν τής έπιστήμης δύνανται νά καταβάλωσι- δέν 
τολμώμεν νά έγγίσωμεν τήν μετριοφροσύνην τών αξιότιμων μελών τού μέχρι σήμερον 
διοικήσαντος τά τής εταιρίας συμβουλίου διά προσθήκης λεπτομερειών καταπαύομ,εν δέ 
τόν λόγον προσθέτοντες δτι φρόνιμος φειδώ καί άκρα ευσυνειδησία έπεκράτησαν εις τήν 
ώφελιμωτέραν χρήσιν τών πόρων τής εταιρίας.

Έν Άθήναις, τήν 17 Νοεμβρίου 1863.

Ή Ελεγκτική Επιτροπή
Π. Γιαννόπουλος, X. Ν. Φιλαδελφεύς,

Β. Αάκων.
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Τά εντός τοΰ έτους καταβαλόντα την συνδρομήν των 
μέλη της έταφίας.

(Αστερίσκο? τεθεψ-ένος' Wp'if τοΰ όνό^κ+ος ίήλόΐ, /δτ£ τό ρ,έλος κατέβαλε 5ίς εντός τοΰ έτους (ήτοι άκ.ριβέ- 
στεοον εΐπεϊν εντός τών 17 pr/ινών) τήν συν&ρορ-νίν του.

‘ ί } C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.
ν. . τ; :· ·

Άγγελόπουλος ’Ιωάν.......... Δραχ.
’Αγέλαστος Στέφ............. a
Αίγινήτης Διονύσ............. a
Αυγερινός Άνδρ. ................. a
Άφεντάκης Γ. ··· ................ a

* Βενέτης ’Ιωάν...................... a 30
Βενιζέλος A. Β.................. a
Βενιζέλος Μ. ........................ a
Βλάχος Σταύρος ................. a
Βιβιλάκης Έμμ. ................. a

* Βίλμπεργ Κάρολ............... a 50
Βουγιούκας Π. ..................... a
Βοΰρος Σταμ. Α. ................. a
Γεράκης Γ. .......................... a
Γεννάδιος Άνας\ ................. a

* Γιαννόπουλος Π..................... a 30
Γκίκας Θεόδ. ··'.................... a
Δεληγιάννης Κ..................... a
Δεληγιάννης Ν. .................... a 15 40
Αημητρίου Γ. X. ................ a
Δέγλερης Κύριλ................ · a
Δραγούμης Στέφ. ............... a 17 40
Εύστρατιάδης Π. ............... a
Ζαΐμης Θρασύβ..................... a

* Ίωάννου Φίλιππος............. a 30
Ίατρίδης Ίωάν..................... a
Ίωαννίδης Αεων. ................ a
Ίωαννίδης ©εμις. ............... a
Καλλιγάς Π............. ·....... a

ι Κάλκος Π..........·............. a
Καβάκος Θωμάς ................ a

* ΚαλαποΒάκης Μ................. a
Καρασούτσας Ίωάν......... a
Καστόρχτ,ς Εύθύμ. ............ a
Καντσιλλιέρης Θ. ............... a
Καραμητσας Γ.................... a

* Καυταντζόγλους Λύσ . · · · a
Κεχαγιάς ΕΰΒ. ................... a
Κ'ιγκ Ιωνάς......................... a
Κοκκώνης Ίωάν. ................ a
Κοκκίδης Κοσμάς............ a

Κολιάτσος Στυλ......... ••••Δραχ.
Κοντογόνης Κωνς\......
Κουμανούδης Στέφ. Α. ... Β 30
Κουπιτώρης II............ 45
Κότης Κ. ..................... 30 15
Κυριάκός Άλ..............
Κωνσταντινίδης Γ. ··· a
Κωστης Κ. Ν............
Κωσττ,ς Άλ. Ν. ....... 25
Κρίνος Στα μ. .............
Αάκων Βασίλ.............
Λάμπρος Παύλος .......
Λεβίδης Δ............. .
Λιούμης Γ. .................
Αογιωτατίδης Σπυρ. ··
Λοιδωρίκης Γ. 1ί........
Λυκούρης Συμ. ...........
Μάμουκας Άνδρ. ......
Μανάκης Άνας-.......... .... 3) 30
Μαντσαβΐνος Γ.........
Μαυροφρύδης Δημ....... 30
Μαυρομμάτης I. · · · · ·
Μακκάς Γ. Μ. ...........
Μελάς Λέων................-
Μαργαρίτης Φίλ. .......
Μαρκέλλος Άντ......... ....
Merlin L........................
Wescher C....................
Μοναρχίδης Άναγν. ···
ΙΜπουρνέας Ι’ρηγ. .......
Μοΰραϊτίνης Άρ. ........ ■
Νάκης Ν. Β.................
Νέγρης Θεόδ................ - 25
Νέγρης Ν..................... 30
Νικολάίδης Φιλαδ.......
Νικολόπουλος Βασίλ.··
Οίκονομίδης Βασίλ. ···
Οικονόμου Σοφοκλ. ··· ... j
Όρφανίδτ,ς Δτ,μ..........
Πάγων Γ. · ...................
Πάϊκος Άνδρ..............
Παντα^ης Δ. ...............
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Πανταζίδης Ίωάν. —·■· · · · Δραχ.
Παπαδούκας Ν.·.......... ■··· »■
Παπαρρηγόπουλος I. —·· »
ΠαπαρρηγόπουλοςΠ.······ ».
Παρρηγόπουλος Κ.· ·■·■........ »
Παπαδοπούλας Γρηγ........ . »
Παπαχρήστου Στυλ.------- »
Παραμυθιώτης I. ···........ » 100
Παπαδάκης I. ·■·.............■·· » 30
Παυλίδης Γ. ---- ···---------- »
ΙΙερβάνογλους Π. ··· .····· » 30
Περβάνογλους I...............■·■·· » 30
Περσάκης Δ. Κ. ··..........·· »
Πέτρος Άρχ. τής'Ρωσ. εκκλ.» 32 80 
Πετράκης Περικλ. Α. ····■ »
Πιτ τάκης Κ. Σ. ··· ’·'··---- »
Πλατύς Κ.----- ----------------  »
Πρινάρης Γ. ·■'··........... ■·■···,·· »
'Ρενιέρης Μάρκ.-------------- » 25
'Ρομπότης Π. ··· .... .... »
Σαρίπολος Ν. «·► -·· ...... »
Σαχίνης Γ. ··-------- ·.--------- »
Σιωτης Ίωάν. .................  »
Σιλήβεργας Ν. -·· ........... ■- ».
Σιλήβεργος Δ....................... »
Σεμιτέλος Δ. .................... »
Σκουλούδης Π. .................. »
Σμιτ Ιούλιος .....................  » 30
Σκουζές Γ......... ................... 2
Σμόλεντς Αεων.—.......  »
Σουρμελής Δαν. -■.......  »
Σούτσος Μιχ.··......... ......... »
Σταθόπουλος Ν.····............ »
Σταυρινάκης Στέφ. ····■ ··· »
Σχινάς Βασίλ. ·■·■· ··..... ... »
Σωτηρόπουλος Σωτ. ······ »
Τσατσάκας Α. Μ.··......... »
Τσάγκος Ζήσης.............-· » 22 50
Τζούρτζφ.......... ........  „
Τασσαϊος I. ...................... » 50
Τυπάλδος Γ. Κ. ... ........ »
Ταμπακόπουλος Τρ......... »
Το πάλης Σπ. Γ. .............. j
Τουφεκτσής Σπυρ.··.........  »
Φερεκύδης Ά0. ........  » 22 50
Φιντικλής Σπυρ............... » 30
Φυτάλης Γ. ...............   »
ΧΙλλΙ. Ε...·..............  ))
Χρυσίδης Γ. .............  »
Χρηστόπουλος X.............  »,

Ψαράς I.  ..............·■·— Δραχ.
Ψύλλος Γ....................... »

* Προκόπιος άρχ. Οίτύλου .. » 30
Προκόπιος άρχ. Μεσσην .. » 30'
Δαυίδ άοχ. φωκίδος............  » 20
Ιωσήφ αρχ. Γυθείου----  a 2Q.;

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ. 
Ράλλης Λουκάς· · ........ ···· »;

ΕΝ ΕΤΒΟΙΑι.
Μονή Μακρυμάλλη ........ » 50
Μονή ΒάΟειας 'Αγ. Νικολ. » 50
Μονή Γέροντος · ··----------  » 50!
Μονή Γαλατάκη................. » 50'
Μονή. Σαγματά--------------  »

ΕΝ ΣΥΡΩι.
Σουρίας Γ............. »

ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑι.
Φωμ.ανός Ίωάν.·-.......... ■· » 18'
Τυπάλδος X. Πρετεντέρης »

ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Δήμος Πειραιώς · -· · ·■· • ΔΡαΧ· 100
* )) Χαλκιόέων------ 130

)) Κηρονηλέων ·- 80
a Ίστιαιέων........ 75'
)) Σκοπέλου ··· ···

* » Γλώσσης ·*· ··· 20
» Δυστίων............
)) Καρύστου ...... 30
» Στύρων ·*· -.·.···

» Αηλαντίων........ 100
ϊ Κερπενητών ·.· 24 75
)) Νυμφασίας ··· ... )) 25
» Νέων Ψ’αρών ··■ » 20

ΜΕΛΗ ΕΝ ΤΩί ΕΞΩΤΕΡΙΚΩι. 

ΕΝ ΒΩΛΩι.
Γυαλόπουλος Δ. ·· · · ··........ »
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ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ.
Άββακεύμ ηγούμενος τής

μονϊις ’Ελεούσης........ Δραχ.
’Αθανασίου Ν. Κ. ........... »
Άραβαντινός Παναγ. ··· a 20
Γοργίλης Μ-.χ. .................... »
Θεο χάρους Σ. Θεοχάρης . a
A. Cliabas..................... a
Κύριλλος άρχ. και ήγούμ. *

των Πατέρων......... »
Μελέτιος Σιν&ΐτης, Πρω-

τοσύγκ................ a 30
'Ράδος Στέφανος ................. a
Σκουμπουρδής Κ. ............... a

ΕΝ ΚΥΠΡΩι. 
Πιερίδης Δη μ. ···  ........ a

ΕΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΩι. 
Κουμανούδης ’Ιωάν. Α. *·· a 25

ΕΝ ΣΤΕΝΗΜΑΧΩι.
Σκορδέλης Βλάσ. .............. a 20

ΕΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΑΕΙ.
Μπερναρδάκης Δημ. ........ » 1,004 61
Κοντογιαννάκης I........... a 557 50
Συμβουλίδης Γ.................. » 20

ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΑΥΜΟΙΣ.
‘Ο Μακαριώτατοί Πατρι

άρχης Κύριλλος........ a 200

ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι.
Σίνας Σίμων ..................... » 100

ΕΝ ΚΑΛΚΟΥΤΤΗι ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ.
Άμοιρος Π. Ζ. ................. » 28
Γεώργιος Κάρλου Παύλος. » 56
Δεσίλλας I. Γ................... » 28
Ίωάννου Πέτρος............. .. » 28
Κοντόσταυλος Παντ......... » 56
Καρυδιάς Ν. Π. .............. a 56
Ααμυροΰ Φ......................... a 58 80
Μενέλαος Κ. ..................... » 28

Πασπάτης Μ. Φ............. Δραχ. 56
Πετροκόκκινος Εύς\ Έμ. a 56
'Ραφαήλ Ζ. Α. ................... a 56
'Ράλλης Δημ. Θ. ............... a 56
Σαγραντής L Π. ·*· ........ a 56
Σεκιέρης Παντολ. ............... a 56
Σκαραμαγκάς I. Ε. ........ a 28
Σκυλίτζης Μ. Ζ............... a 55
Σκυλίτζης Α. Σ. ··· *....... a 56

ΕΝ ΚΑΣΑΜΠΑι ΛΥΔΙΑΣ.
Βηθλεεμίδης Π....... ............ a
Βράσκας Κ. ........................ a
Δαμάσκος Π. I..................... a
Ήλιάδης Κ. ........................ »
Θεοδωρίδης Γ...................... »
Λεοντιάδης Ν...................... a
Μοντεσάντος I. Ν. ............ »
Μερίκας Κ. .....................  »

ΕΝ ΑΔΡΑΜΥΤΤΙΩι.
Καμίτσος Γ. X............... » 20
Μανολέλης Π. ··· ............. a 20
Μιχαηλίδης Β................... » 20

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ. 
Κέπετζης Στ. .................. »

Οί εκτάκτως υπέρ τής άνασκα- 
φής του Διονυσιακού θεά

τρου συνδραμόντες.
Καστόρχης Εΰθ. .............Δραχ. 120
Ό πρώην βασιλεύς .......... a 1,000
'Η πρώην βασίλισσα ··· » 500
Καυταντζόγλους Λύσ. ··· a 120
Εύστρατιάδης Παν..... a 50
Δαυίδ επίσκοπος Φωκίδος a 30
Charras de la Lorencie · · · · » 100
Κουμανούδης I. A........ a 50
Σκαρλάτος Άλέξ. ............... a 30
Πάϊκος Άνδρον................ .. a 50
Μελάς Λέων................ a 100
Νοταράς Γρηγ............. a 50
Παπαδάκης I. Γ........ a 150
Περβάνογλους I. ................   a 50
Σκουζές Γ...................... a 50
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Κρίνος Σταμ. ................... »
Ζενεβράκης........................ »
Δέγλερης Κύριλ.................. »
Σαράντης Άνδρ......... — a
Χρηστίδης Δ...................... »
Φιλάρετος Δ. Γ.................. 3
Μοναρχίδης Άν. .............. a
Λιανοσταφίδας Ματθ. ··· »
Οικονομίδης Βασίλ.......... a
Οικονόμου Σοφοκλ,............. »
Ζώτος Χρηστός................. a
Τυπάλδος Γ. Κ. .............. »
Νέγρης Θεόδ,...................... »
Φιντικλής Σπυρ. ............... »
Οί εν Αιβερποΰλτ) ομογενείς »

ΕΝ ΕΡΜΟΤΠΟΛΕΙ.
Πετρής Νικόλ.  ................ a
Γαβριήλ Ν....................... »

Σταματάς Κ. ................... Δρ
Ευστράτιος Έμ. ............. a
’Ιωάν. Μ. .......................... a
Άνδρουλής Ίσίδ. .............. a
Γιαννίκογλος Γ. ............... a
Κυδωνάκης Οϊκ.................. a
Ό Ναός τής Μεταμορφώσ. »
Οικονόμου Άλ............... -.· a
Τζήνης Mij£....................... »
Δοΰκας Γεώρ....................... »
Καρ.πάνης Λεοντ. · · .......... »
Άδάμ Έμμ. X. ............. »
Καράλης Σταμ. Ν.......... a
Γεωργαλίδης X.................. a
Πρώιος Σταρ.. I. ............. »
Σβορώνος Μιχ. .............  a

- 19
25 10
30
50
20
29
25
50
25
25
50
25
50
50
50

322

25
20
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Δώρηταϊ: βιβλίων καί τά βιβλία αυτοί.

’Ιωάννης Πύρλάς, διατριβήν τινα ιατρικήν.
’Αθανάσιος ‘Ρουσόπουλος, εν φύλλον των Aachriehten von der G. A. Universitaet zu Gottin

gen, Octoben li, No l9, 1863. Ίίτι του Bullettino dell'Instituto d'i Roma τον τόμον τοΰ 1862.
IT. Περβάνογλσυς, δύω αριθμούς τσϋ Βερολινείου Archaeol'Og. AUzeiger, τον Π1 Α'. και Β'.. 

G. Conestabile, second spicilegium de quelques monumens ecrits ou epigraphes des Etrusques. 
Paris, 1863, in 80.

‘H Κυβέρνησις του Βασιλείου τής.‘Ολλανδίας, τήν 19·/)ν Aflevering των Monumenten Aegyptb 
SChe τοΰ μουσείου τοΰ Leyden.

Ε. Gerhard, Thetis und Priumne, Berlin, 1862.
s , uber den Bilderkreis von Eleusis. Berlin, 1863.
» , Archaeolog. Anzeiger άρ. 169, Π0.

A. Conze, Melische Thongefasse, 1862. εις φύλλον*
4H εν Πετρουπολει αύτοκρατορ. αρχαιολογική εταιρία, 44 τόμους διαφόρων συγγραφών, εξ ών οι, 

5 εις γλώσσαν Γαλλικήν, σι λοιποί εις ‘Ρωσσικήν. ’Έτι ή έν Πετρουπολει Commission Imperiale 
archeologique, τρία τεύχη των. έαυτής Comptes rendus των ετών 1859—1861, μετά πινάκων, 
εις φύλλον.

Τδ Πανεπιστήμιον τοΰ Kiel τάςτοΰ έτους; 4860 διατριβάς του.
‘Η έν Βρυξέλλαις αρχαιολογική εταιρία, του Που τόμου τών Annales de VarCheologie de 

Belgique τδ 4ον· τεύχος καί τοΰ 18ου τόμου το 1—3 τεύχος.
‘Η έν Όδησσώ αρχαιολογική εταιρία τά πρακτικά της τών ετών 1844, 1848,1850, 1853 καί. 

1858, εις τόμους εξ, ‘Ρωσσιστί..
Ήγοράσθη δε χρήμασι τής εταιρίας εν φυλλάδιον τοΰ Dittenberger, de ephebis Attic is.

Gt προσενεγκοντες αρχαία δωρεών..
Άνόρεας Γ. Κουντουριώτης, Εύς-άθ. Εαρασκευά.
Κανέλλος Δαμιανού. Γεώργ. Γιαγτζόγλους..
Γλυκέριος Κουγιάς. Δημ. Κολλαρίδης.
........Κανέλλης Άνας. Άμπατζής,.
........Όρεσίτροφος.. Ήλ. Ζέλου.
........Βαγιανέλλης, Ίω. Γεωργίου.
Κωνς·. Κυριάκός. Σπυρ. Μακρής.
Παναγ. Βασιλείου,. Στέφανος Ίερεύς.
Έμ. Γαλανής. Γεράσιμος Βαλλιάνος:.
........Στεφανίτσης;. ’Ιάκωβος Άσπιώτης.
Γ. Χρυσίδης. ^ Θεόδ. Κ. Νέγρης.
Ίω. Σταμπολλόπουλοςι. Θωμ. Καβάκος..
II. I, Ρηγόπουλος. Έπαμ. Σ. Κορομάντζός;.
Ν. Ίγγλέσης.. , ^ Χριστόδ. Κλω'νάρης.
Πέτρος αρχιμανδρίτης 'Ρωσ. εκκλησ: Δημ. 'Ροδίτης.
Πέτρος Παπάζογλους, Περικλής. Ίασιμίδης..
©εόδ. Παρασκευά.

Ρ. Schmid έκ Κοπεγχάγης, αρχαία τής Άρκτου λίθινα σκεύη τον αριθμόν 180.,
Και άλλοι δε τινες τών κατα. τα παρελθόντα έτη άναγραφέντ,ων ώς δωρητών., προσήνεγκαν και 

εφέτος αρχαία.

Μετά τήν άνάγνωσιν τής έκθέσεως τής εξελεγκτικής επιτροπής., εγινε λόγος περί δια
φόρων τήν εταιρίαν αφορωντων αντικειμένων, είτα δε έξελέχθη τό συμβούλων τοΰ έπιόν- 
τος έτους,, καί ανεδείχθησαν διά πλειονοψηφίας πρόεδρος μεν τής εταιρίας ό Φίλιππος 
Ίωάννου, αντιπρόεδρος δε ό Σπυρίδων Φιντικλής^ γραμματεύς ό Στέφανος Α. Κουμανού- 
δης0 ταμίας ό Γεώργιος Καραμάνος^ μέλη δέ τοΰ. συμβουλίου οί εξής· Λύσανδρος Καφ- 
ταντζόγλους, Ιωάννης Γ. Παπαδάκης, Ευθύμιος Καστόρχης, Παναγιώτης Εύστρατιά- 
δης-, καί ’Αθανάσιος Σ. 'Ρουσόπουλος.
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