
Παρελθών 6 εισηγητής της εξελεγκτικής επιτροπείας κ. Άθ. 
Τυπάλδος Μπασιάς άνέγνω την έν τοϊς προηγουμένοις έν σελ. 
79-84 δημοσιευομένην έ'κθεσιν της εξελεγκτικής έπιτροπείας περί 
της οικονομικής διαχειρίσεως του 1896 και προέτεινεν όπως ή 
συνέλευσις «έγκρίνιρ την περί ης ό λόγος οικονομικήν διαχείρισιν 
καί εκφράση την ευαρέσκειάν της εις τε τό διοικητικόν συμβού- 
λιον καί τό λοιπόν προσωπικόν της Εταιρείας διά την επιμέ
λειαν καί τον ζήλον μεθ’ ών έκτελοΰσι τα εαυτών καθήκοντα». 
Ή πρότασις αύτη έγένετο δέκτη όμοθύμως.

’Ακολούθως έξελέγη πενταμελής έπί τοϋ προϋπολογισμού έπι- 
τροπεία έκ των κ. κ. Σ. Δουκάκη, Α. Κατριβάνου , Α. Κα- 
ράλη, Β. Γιαννούλη καί I. Μούση, διά ψήφων 35 έκαστου, καί 
οϋτω διελύθη ή συνεδρίασις.

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΟ 1896

Α' έκτακτος συνέλευσις των έταίρων.

Τή 10?) Μαρτίου 1896 έγένετο έ'κτακτος συνέλευσις των έταί- 
ρων έν ή έψηφίσθη τροποποίησις τοϋ ’Οργανισμού, καθ’ ήν μό
νιμος τακτικός Πρόεδρος τής Εταιρείας άνεκηρύχθη ή Α.Β.Υ. 
ό Διάδοχος Κωνσταντίνος. Τά τής συνελεύσεως ταύτης έδημο- 
μοσιεύθησαν έν τοϊς Πραχτιχοϊς τής Εταιρείας τοϋ έ'τους 1895,
σ. 143 - 146.

Σημειωτέον δέ ότι διά τής αυτής τροποποιήσεως τοϋ Όργανι- 
σμοϋ αύξηθέντων των μελών τοϋ συμβουλίου κατά δύο, έξελέ- 
γησαν σύμβουλοι, έν τή συνελεύσει τής 12 Μαρτίου 1896, οί
”Οθων Λ,ύδερς διά ψήφων 68 καί Α. Πα.ϊταδϊ}μ.ν}τρα.- 

κόπουλος διά ψήφων 60.
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Β' έκτακτος συνέλεναχς των εταίρων 
προς τροποποίησΊν τού ’Οργανισμού.

Άποφάσει του συμβουλίου εστάλη εις τους εταίρους τό έξης 
έ'ντυπον προσκλητήριον :

Πρός τοϊ/ς έταίρονς της ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας

Κατ’ άπόφασιν τοΰ συμβουλίου καί συμφώνως τφ άρθρφ 31 
του ’Οργανισμού καλεϊσθε είς έ’κτακτον συνέλευσιν τή 27ϊ) ’Οκτω
βρίου ώρφ 1 On II. Μ. έν τφ καταστήματι της 'Εταιρείας πρός 
συζήτησιν της έν τοΐς έπομένοις προτάσεως περί του καταρτισμού 
τοΰ διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

Ή έπαύξησις των χρηματικών πόρων της Εταιρείας καί ή 
κατ’ ακολουθίαν έπέκτασις των αρχαιολογικών έ'ργων αυτής 
καθιστφ άναγκαίαν την έν τφ διοικητικφ συμβουλίφ συμμετοχήν 
πλειοτέρων όσον έ'νεστιν αρχαιολόγων. Την πλήρωσιν της ανάγ
κης ταύτης σκοπεί κυρίως ή είς την έπιψήφισιν υμών υποβαλλό
μενη πρότασις.

Διά τής προτάσεως ταύτης κανονίζονται οϋτω τα τοΰ καταρ
τισμού τοΰ διοικητικού συμβουλίου, ώστε εξασφαλίζεται πλε'ον 
ή έν αΰτφ παρουσία τεσσάρων τουλάχιστον αρχαιολόγων. Πρός 
τόν σκοπόν δέ τοΰ να έκλέγωνται πάντοτε οί καί διά τών εργα
σιών αυτών καί διά τής πείρας καί διά τών γνώσεων των άναμ- 
φισβητήτους κεκτημένοι τίτλους πρός κατάληψιν θέσεως έν τφ 
συμβουλίφ,ή εκλογή τών τεσσάρων τούτων άρχαιολογούντων συμ
βούλων άνατίθεται είς αυτό τά ΰπά τών έταίρων έκλεγόμενον 
συμβούλων καί γίνεται διά φανεράς ψηφοφορίας.

Κανονίζονται δέ ούτω τά άφορώντα τούς τέσσαρας τούτους 
συμβούλους, ώστε, τροποποιούμενου τοΰ Όργανισμοΰ, δύνανται 
ούτοι άκωλύτως νά έκτελώσιν άνασκαφάς τής ‘Εταιρείας καθ’ δν 
τρόπον καί προ τής εκλογής των. ’Εν έναντίφ περιπτώσει δέν θά 
άπεδέχοντο ούτοι βεβαίως την εκλογήν των, διότι θά ήδίκουν 
έαυτούς έγκαταλείποντες τά κύριον αυτών έ'ργον, τήν έκτέλεσιά
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δηλ. άνασκαφών, St’ ών μεγίστας έκδουλεύσεις εις την άρχαιο- 
λογικήν έπιστήμην δύνανται να παρέχωσιν. "Επειτα καί ή 'Ε
ταιρεία αυτή σπουδαίως θα έζημιοΰτο, διότι θα έστερεΐτο των 
καταλλήλων οργάνων προς διεξαγωγήν τοϋ άνασκαφικοΰ αυτής 

έργου.
Προστιθεμένων ούτω τεσσάρων συμβουλών εξ ανάγκης πρέπει 

νά έλαττωθή ό άριθριός των ύπό των εταίρων έκλεγομένων με- 
λών τοΰ συμβουλίου, ίνα μη τοΰτο γείνιρ ύπερμέτρως πολυάριθ
μον. Προτείνεται δέ ή έλάττωσις τούτου μόνον κατά δύο, όπως 
μη άποβαίνν) δυσχερής ό καταρτισμός άπαρτίας τοΰ συμβου
λίου, διότι δέν θά παρευρίσκωνται διαρκώς έν Άθήναις και οί 
τέσσαρες προστιθέμενοι νέοι σύμβουλοι, άτε μέλλοντες νά έπασχο- 
λώνται καί περί την έκτέλεσιν άνασκαφών.

"Ενεκα δέ των εϊσαγομένων τροποποιήσεων ώς προς τόν τρό
πον της εκλογής τοΰ διοικητικοΰ συμβουλίου καί ιδίως ένεκα τής 
διατάξεως, καθ’ ήν ό αριθμός των έκλεγομένων ύπό των εταίρων 
μελών τοΰ συμβουλίου έλαττοΰται κατά δύο, αναγκαία καί άπα- 
ραίτητος είνε νέα ύπό τών εταίρων εκλογή διοικητικοΰ συμβου
λίου. Ούτως, όσοι ψήφψ τών εταίρων άποτελέσουσι καί πάλιν 
μέρος τοΰ διοικητικοΰ συμβουλίου, έκ τοΰ δείγματος τούτου τής 
είς αυτούς έμπιστοσύνης θά άντλήσωσι νέον θάρρος έν ταΐς προσ- 
παθείαις των πρός εύόδωσιν τών έ'ργων τοΰ συμβουλίου.

Γινομένων δεκτών τών προτάσεων τούτων τοΰ συμβουλίου, 
παρέχονται τά μέσα είς τούς παρ’ ήμΐν άρχαιολογοΰντας κοινής 
έν τή Εταιρεία συνεργασίας πρός έκπλήρωσιν τοΰ έθνικοΰ σκο- 
ποΰ, όν αΰτη επιδιώκει, καί έμπεδοΰται κατάστασις τά βέλτι
στα ύπισχνουμένη.

ΙΙερο τοΰ άροβμ,οΰ καο τοΰ τρόπου τής εκλογής 
τών μ,ελών τοΰ συμ-βουλόου.

"Αρθρον μοναδικόν.

*0 άριθμός τών κατά τό αρθρον 8 τοΰ ΌργανκΤμοϋ 
ΰπό της συνελεύσεως τών έταίρων έκλεγομένων με
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λών τού συμβουλίου έλαττούται κατά δύο. Τούτο δέ 
τό ύπό των έταίροιν έκλεγόμενον συμβούλιον εκλέγει 
αύτό διά φανερας ι|/ηφοφορίας, κατά τίιν πρώτην μετά 
την εκλογήν του συνεδρίαν, τέσσαρας εΐσέτι συμβού
λους έξ εταίρων, οϊτινες διατελοΰσιν η έπι τετραετίαν 
τουλάχιστον διετέλεσαν έφοροι αρχαιοτήτων τού δημο
σίου ή καθηγηταί ή ύφηγηταί τής ’Αρχαιολογίας, ή 
άπλώς έξ εταίρων διακριθέντων διά συγγραφών εν τή 
άρχαιολογικη έπιστήμη.

Ούτοι οί ύπό τού Συμβουλίου έκλεγόμενοι σύμβου
λοι, οσάκις διαταγή τού 'Υπουργείου έκτελοΰσιν άνα- 
σκαφάς τής Εταιρείας, λαμβάνουσι τό έν τώ άρθρω 22 
τού 'Οργανισμού όριζόμενον επίδομα 100 δραχμών 
κατά μήνα.

Προτωρινή διχταξις.

’Εντός 15 ημερών άπό τής διά Β. Διατάγματος έγ- 
κρίσεως τής τροποποιήσεως ταύτης τού ’Οργανισμού 
θέλει κληθη συνέλευσις τών έταίρων ινα προβη είς την 
έκλογήν νέου συμβουλίου. Ή εκλογή ένεργηθήσεται 
έπι τη βάσει τού άπό τής 31 Δεκεμβρίου 1895 συν
τεταγμένου εκλογικού καταλόγου συμπληρουμένου 
α') διά τών προ τού 1896 έταίρων τών καταβαλόντων 
ήν καθυστέρουν συνδρομήν των διά τό έτος 1895· 
β') διά τών κατά τό 1896 έκλεγέντων έταίρων, όσοι μέ
χρι τέλους ’Οκτωβρίου θέλουσι καταβάλει κατά τό άρ- 
θρον 9 τού ’Οργανισμού την ένιαύσιον συνδρομήν των.

Τό ούτως έκλεχθησόμενον ύπό τών έταίρων συμβού
λιον κατά την πρώτην μετά την έκλογήν του συνε
δρίαν, καθ’ ήν θέλει έκλέξει κατά τό άρθρον 10 τού 
’Οργανισμού τον β' ’Αντιπρόεδρον και τον Γραμματέα 
τού συμβουλίου, θέλει έκλέξει καί τους κατά τάς άνω- 
τέρω διατάξεις τέσσαρας συμβούλους.

Ή δευτέρα έκλογή τού συμβουλίου γενήσεται κατά
7
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τό άρθρον 32 τοΰ ’Οργανισμού τη πρώτη Κυριακή Φε
βρουάριου 1900 και οΰτως έφεξής.

Κατ’ ακολουθίαν των έν τω προσκλητηρίφ τούτω συνήλθον 66 
εταίροι εις έκτακτον συνέλευσιν, καθ’ ήν τό ανωτέρω άρθρον καί 
ή προσωρινή διάταξις έγένοντο δεκτά δι’ άναστάσεως,

Σημειωτέον ότι ή άπόφασις αΰτη της συνελεύσεως ένεκρίθη 
δια Β. Διατάγματος άπό 2 Νοεμβρίου 1896 δημοσιευθε'ντος 
dv τω ύπ’ άρ. 128 φύλλω της Έφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Γ' έκτακτος συνέλευσις των έταίρων 
προς εκλογήν νέου διοικητικού συμβουλίου.

Συμ.φώνως τη προσωρινή διατάξει της ανωτέρω τοοποποιή- 
σεως τοΰ ’Οργανισμού συνήλθον οί εταίροι εις συνέλευσιν τη 
1 Οτι Νοεμβρίου 1896 καθ’ ην, υπό την προεδρίαν τοΰ ’Αντι
προέδρου της συνελεύσεως των έταίρων κ. Θρ. Άγγελοπούλου, 
προέβησαν διά ψηφοδελτίων εις την εκλογήν νέου διοικητικού 
συμβουλίου μέλλοντος νά διευθύνη τά τής Εταιρείας μ.έχρι τέ
λους τοΰ έτους 1899.

Έψήφισαν εταίροι 116 και έξελέγησαν ’Αντιπρόεδρος ό Λη- 
jj.ooD. ΊΓσεβανάπουΧος διά ψήφων 116 καί μ.έλη τοΰ συμ
βουλίου II. Κ.α,ββα,δ£αες διά ψήφων 111,”ΟΟων Άύδερς 
διά ψήφων 110, Αημ.. ΛΙακκάς διά ψήφων 103, Γεώργ. 
Μικολαΐδης, £τ. Άνδρόπουλος , Γ. Τυπάλδος 
Κοζάκης καί Αημ.. ©εοφανόπουλος διά ψήφων 101 
έκαστος, Βασ. Λ,άκων καί 2ϊπ. Βάσης διά ψήφων 100, 
Β. ϊίαερολέδης διά ψήφων 97 καί Γ. Μιστρεώτης διά 
ψήφων 97.

Άναπληρωτικοί σύμβουλοι έξελέγησαν οί Άθως 'Βωμ,ά- 
νος διά ψήφων 108, Έρν. Τσόλλερ διά ψήφων 94, ΛΙοεργ. 
Αήμ,ετσας διά ψήφων 93, Κλών Στέφανος καί ΤΒπ. 
Αουκάκης διά ψήφων 88 , Άντ. Μομ,φερράτος διά 
ψήφων 83.
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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; άνέ- 
χόυσαν τό ένδυμα, κατά τον άρχαϊκόν τρόπον, οίος κυρίως έπί
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