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Ταμίας Π. EM. ΠΑΙΝΝΟΠΟΥΛΟΣ διά ψήφων 22
Γραμματέας ΣΤΕΦ. Α.ΚΟΥΜ ΑΝΟΥΔΗΣ » » 23
Κατά δέ την 2*'1 ψηφηφορίαν, ψηφηφορησάντων 23 έταί- 

ρων,διότι εϊχεν έν τω μεταξύ προσέλθει εις άκόμη εταίρος, 
έξελέχθησαν σύμβουλοί ο: εξής·

ΕΥΘ. ΚΑΣΤΟΡΧΗΣ διά ψήφων 24 
ΙΩ. Γ. ΠΑΠΑΑΑΚΗΣ » » 23
Π. ΕΥΣΤΡΑΤΙΔΔΗΣ > a 21
ΛΥΣ. ΚΑΦΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥΣ » a 20
ΣΩΤ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ s a 17

Τούτων γενομένων,ή Συνέλευσις διελύθη περί ώραν 1 μ.μ.

ΙΙΙΛΓΑ3 Α'ί

έμφαίνων τά είσαχθέντα άρχαΤα εις τα δημοτικά μουσεία 
α') Σπάρτης, β') Μυκόνου, γ') Τανάγρας, δ') Θηβών, ε') 
Πλαταιών,ςΛΧαιρωνείας και ζ')Αεβαδείας,άπδ τοϋ ’Ιουλίου 
1871 εως τέλους Δεκεμβρίου 1875, επιμελείς καί δαπάνη 
τής άρχαιολ. Εταιρίας καί συνδρομή τής Κυβερνήσεως.

ά. Εις το Μουσεϊον Χπάρτης.

1) ανάγλυφα άναθηματικά αρχαϊκά, λίθι
να, σώα καί εις τεμάχια..................... .

2) άνάγλυφα λίθινα, σωα καί εϊς τεμάχια,
ων τά πλεΐστα αναθηματικά..............

3) κεφαλαί λίθιναι σωα: καί έφθαρμέναι . .
4) αγάλματα λίθινα άνευ κεφαλής μικρά καί

μεγάλα, σωα καί τεθλασμένα..............
5) προτομαί λίθινα:.......................................
6) άκρα: χειρες καί πόδες λίθινο: . . . . ,
7) λίθο: ενεπίγραφοι παντδς είδους, σώοι καί

εις τεμάχια.........................
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8) διάφορα άλλα αρχαία, λίθινα καί κεράμεα 94
9) νομίσματα χάλκινα καί εν άργυροϋν . . 232

10) πόρπη όρειχαλκίνη . . .......................... 1 644

6'. Εις τό μ-ουσε^ον Μυκόνου εκ των αρχαιο
τήτων τής Αήλου.

1) κεφαλή μαρμάρινη.................................... 1
2) τεμάχια αγαλμάτων, αναγλύφων καί άλ

λων αρχαίων...............................  55
3) λίθοι ενεπίγραφοι, σώοι καί εις τεμάχια

παντός είδους ............. 64 120

γ'„ Εις τό μ,ουσεεον Τανάγρας.

1) άγαλμα άκέφαλον, λίθινον . .................. 1
2) άναγλυφον έπιτυμβιον, αρχαϊκόν, ένεπί-

γραφον, έκ πώρου................................ 1
3) άνάγλυφα επιτύμβια 'σώα καί τεθλασμέ

να, λίθινα ............................................... 21
4) λάρνακες πήλιναι, σώαι ........ 28
5) στήλαι επιτύμβιοι λίθιναι, ενεπίγραφοι . 755
6) ύδρίαι πήλιναι, κάλπαι μετά οστών, ών

μία μολυβδινη, αγγεία, λύχνοι κ.λ.π. 
κτερίσματα................................................. 110

7) τεμάχια κεράμων, φέροντα τύπον σφρα-
γΐοος, μονογράμματα καί άλλα κοσ
μήματα .................   99

8) κρανία νεκρών σώα . . . «...................... 2
9) λίθοι ενεπίγραφοι, ήτοι ψηφίσματα, επι

γράμματα κ.λ.π....................................... 51
10) διάφορα αρχαία, λίθινα καί κεράμεα 67 1135

εις τό Μοοσείον «Βηοών.

1) προτομή λιθίνη . ........... 1
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ανάγλυφα λίθινα αναθηματικά καί επι
τύμβια, σώα καί εις τεμάχια ... . 40

3) λίθοι ενεπίγραφοι παντός είδους σώοι καί
εις τεμάχια ........................................10 3

4) διάφορα άρχαΐα λίθινα............................. ]7
5) λάρνακες πήλιναι, σώαι............................. 2 163

ε'. Εις τό Μουσεΐον Μλαταΐ’.ών.

1) ανάγλυφα επιτύμβια λίθινα..................... 2
2) λίθοι ενεπίγραφοι........................................ 12

στ'. Εες τό Μουσεΐον Χαερωνείας.

1) κεφαλή μαρμάρινη.................................... 1
2) τεμάχια άγαλμάτων, αναγλύφων καί άλ

λων άρχαίων.........................  22
3) λίθοι ένεπίγραφοι παντός είδους, σώοι

καί εις τεμάχια . . .  .................... 37
4) διάφορα άρχαΐα, λίθινα καί κεράμεα . . 35 95

ζ1'. Εες το Μουσεΐον Λ.εδαδε£ας

1) άνάγλυφον άναθηματικόν λίθινον ... 1
2) λίθοι ενεπίγραφοι, σώοι καί εις τεμάχια 9 10

Τό δλον άρχαΐα.......................... 2181

Σημείωσις. Εις τό Μουσεΐον Τανάγρας εισήχθησαν ύπό 
του κ. ’Αθανασίου Δημητριάδου έφορεύοντος άρχαΐα 215.

Εις δέ τό Μουσεΐον Θηβών εισήχθησαν ύπό τοϋ δημοδι
δασκάλου Έπαμεινώνδου Κορομάντζου, δστις κατά διατα
γήν τοϋ υπουργείου έπιμελώς έφορεύει τοϋ Μουσείου, άρ
χαΐα 88.

Έν Άθήναις, τή 22 Ίανουαρίου 1876

SI®
— ■ f l , . 4 (
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ΠΙΛΙΑΞ

έμφαίνων τα καταγραφέντα αρχαία, τα όποΐα έν καίρω θέ- 
λουσι περισυναηθή καί κατατεθή εις τά οικεία δημοτικά 
Μουσεία έν τοΐς δήμοις α') Σπάρτης, β') Κορώνης γ')Έρει- 
πίοις Μεσσήνης, δ') Μαντινείας, ε') Δήλου καί Τηνείας, 
ς·') Τανάγρας ζ') Θηβών, η') Πλαταιών, θ') Θεσπιών, 
ι') Θίσβης, ta) Χαιρωνείας, ιβ') Λαρύμνης, ιγ') ’Ατα
λάντης καί ιδ') Ιίρωπείας, άπδ τοϋ Ιουλίου 1871 Ιως 
τέλους Δεκεμβρίου 1875, επιμελείς καί δαπάνη τής άρ- 
χαιολ. Εταιρίας καί συνδρομή τής Κυβερνήσεως.

α') έν τώ 5ήμψ Σπάρτης κατεγράφησαν αρχαία, γλυπτα καιγραπτα 155

Ρ'· )) )) Κορώνης 0 )) 10

ϊ'· εν τοΐςέρειπίοις Μεσσήνης » » » » 11
S'. έν τώ 5ήμψ Μαντινείας » Χ> )) » 5
ε'· έν τοις epst-rcCoc ς Δήλου καί'Ρήνε ίας » » » » 58

/
Γ · έν τώ £ήμω Τανάγρας » )) Β » 24

ζ'. 2> ©ηβών » » » JD 45

η'· » Β Πλαταιών » » Β » 40
θ'. D » Θεσπιών » » » )) 118
t'. » Θίσβης )) )) )) 141
ια'. D » Χαιρωνείας » » Λ » 25
ίβ'. & )) Λαρόμνης » )) 123

‘Τ'· 7> Τ> ’Αταλάντης 2> » » )) 38
1 S'. » » Κρωπείας » )) )) Β 28

Τό όλεν αρχαία 881

Έν Άθήναις, τή 22 Ίανοοαρίοο 1861.

II. ϊταματάχης.

ΠΙΜΛΞ Γ\
έμφαίνων τά έκ των επαρχιών μετακομισθέντα άρχάίά ινα 

άποτεθώσιν εις τό έν Άθήναις ΜουσεΤον τής άρχαιολογ. 
Εταιρίας άπδ του’Ιουλίου του 1871 εως τέλους Δεκεμ
βρίου 1875, προερχόμενα τά μεν έξ άγορας, τά δέ έκ δω
ρεάς πολιτών, τά δέ έκ περισυναγωγής.
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έκ ϋπκρτης.

δύο χάλκινα ειδώλια ών τδ εν αρχαϊκόν. 2

6'. Έχ τών έρεεπεων της άρκαδεκής 
πόλεως Ασίας.

1) άγαλμα αρχαϊκόν λίθινον άνευ κεφαλής,
ενεπίγραφου............................................ 1

γ”. Έχ Μυκόνου καε Δήλου.
1) στήλη μεγάλη, γραπτή εϊς τάς δύο πλευ

ράς . . . .................. 1
2) κεφαλή μαρμάρινη, άρχαϊκή................... 1
3) βάσις μαρμάρινη, έφ’ ής δύο πόδες άρ-

χαϊκοΰ άγάλματος................................. 1
4) εξ τεμάχια ιγδίου λίθινου ένεπιγράφου . . 1
ο) άκρα χειρ μεγάλη λίθινη.................... : 1
6) λαβαί αμφορέων πήλιναι ενεπίγραφοι . . 800 805

S'. ’Ex των άνασκαφών τάφων Τανάγρας.
1) Πήλινα είδωλα, άγγεΐα, δακτυλιόλιθος, 

νομίσματα και διάφορα άλλα κτερί-
σματα..................................................... 850

ε'. Έχ Οεσπεών.
1) ήμισυ άναγ)ώφου επιτύμβιου, άρχαϊκοϋ

λίθινου ένεπιγράφου................... .... . \
2) προσωπείου πήλινον, σώον ..... \
3) ειδώλια πήλινα · .................................. 2 4

στ'. Έχ τής «αρά τή ©£σβν3 πόλεως Χορσεεας.
■1) λίθος ενεπίγραφος .................................. 1
2) ένώτιον άργυροϋν .................................. 1
3) νομίσματα χάλκινα............................. 15
4) άγγεΐα ύάλινα μεγάλα, σωα .... 2
5) κρανίον νεκρού έκ τάφου,σώον .... 1 20
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ζ'· Έχ Χ,αερωνείας.

άγαλμάτιον’Αφροδίτης μαρμάρινον σώον 1
xj'. *Εζ Αλών Λαρύμ,ν^ς.

1) ειδώλια πήλινα, σώα · ........................ 36

6'. Έξ Όρχομ,ενοΰ τής Βοεωτεας.

1) 'Αγαλμάτιον ’Αφροδίτης μαρμάρινον άνευ
κεφαλής .................................................... \

2) άκραι χεΐρες λίθιναι · ■ ·.......................... 2
3) δάκτυλοι χάλκινοι...................................... 2 5

ι'. Έχ των άναβκαψών 'ϊ*αμ.πόλεως καε Ά,βών.
1) αγγεία πήλινα.......................................... 60
2) ξίφος σιδηροϋν........................................... 1
3) ποτήριον άργυροϋν, τεθλασριένον ... 1 50

εά. Έχ τοΰ δήμ,ου Κρωπεεκς.

λίθοι ενεπίγραφοι...................................... 7
2) γλυπτά......................................................... 2
3) σταθμά μολύβδινα.................................  3
4) κλειδίον όρειχάλκινον................................. 1 13

εβ'. Έχ Κυθήρων.

1) λίθοι ενεπίγραφοι................................. 2
2) νόμισμα χαλκοϋν τής αρχαίας πόλεως

Κυθήρων.................................................... 1 3

Τό δλον άρχαΤα 1492

Έν Άθήναις,τή 22 Ίανουαρίου 1876.

S3. Χιαμαείχης.

Έν τοις δημοτικοΤς μουσείοις έξησφαλίοθησαν άρχαΤα 2181 
Κατεγράφησαν έν ταΐς έπαρχίαις a 887
Μετεκομίσθησαν εις τό μουσεΤον τής Εταιρίας a 1492

Τό δλον άρχαΤα 4560
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