
Κατά τήν ανωτέρω άπόφασιν της Συνελεύσεως συνελ- 
θόν το Συμβούλιου τήν 9Ίν ’Απριλίου χατήρτισε τήν προς 
σύνταξιν σχεδίου όργανισμοΟ έπιτροπήν , έκλέξαν έκ μεν 
των μελών αύτοΟ τον αντιπρόεδρον Σπ. Φιντικλέα καί τον 
Στ. Δραγούμην έκ δέ των άλλων εταίρων τούς κ. κ. Β. 
Λάκωνα, Γ. Μελισσουργον καί Ίω. Πρωτόδικον. Ή έπι- 
τροπή αΰτη έξεπόνησε καί έπέδωκεν εις τό Γραφείου τής 
Εταιρίας τή 20ί Μα'ιου τό έξης σχέδιου*

ΣΧΕΔΙΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ι

Ή εταιρία ύπό τήν προστασίαν τής Α. Μ. του Βασιλέως σκο
πόν έχει νά συντελή διά παντός τρόπου εις τήν άνεύρεσιν, συλ
λογήν, συντήρησιν, κατάταξιν, επισκευήν καί επιστημονικήν έρευ
ναν των αρχαιοτήτων, καί ιδίως των Ελληνικών, έτι δέ καί εις 
δημοσιεύσεις άρχαιολογικάς.

2
Οί συνιστώντες τήν εταιρίαν διαστέλλονται εις εταίρους τα

κτικούς, άντεπιστέλλοντας καί έπιτιμίους. Ό αριθμός των τακτι
κών καί τών επιτιμίων είναι αόριστος. Ό δέ τών άντεπιστελ- 
λόντων ορίζεται εις εξήκοντα.

3

Οί τακτικοί συντελοΰσιν εις τόν σκοπόν τής εταιρίας δι’ ετήσιας 
χρηματικής εισφοράς κατ’ έλάχιστον όρον δραχμών εΐκοσιπέντε.

Οί άντεπιστέλλοντες εκλέγονται έκ τών εν τή αλλοδαπή Έλ-
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ληνών η αλλοδαπών, συντελούντες μόνον επιστημονικής εις τό έρ- 
γον της εταιρίας.

Έπιτίμιοι δ’ ονομάζονται οί διά τό έπιστημονικόν η τό κοι
νωνικόν αυτών άξίωμα έν Έλλάδι η καί εξω αυτής δυνάμενοι 
να συντελέσωσιν εις προστασίαν καί προαγωγήν της εταιρίας.

4

Τους τακτικούς εταίρους εκλέγει τό συμβούλιον της εταιρίας 
έπί τη εγγράφω προτάσει δύο εταίρων έν μυστική ψηφοφορία.

Ό κατά την ψηφοφορίαν μη τυχών τών ψήφων τών δύο τρί
των του όλου αριθμού τών μελών τού συμβουλίου λογίζεται άπερ- 
ριμμένος καί μόνον μετά παρέλευσιν έτους επιτρέπεται νά προ- 
ταθή πάλιν κατά τόν αυτόν τρόπον εις την ψήφον τού συμβουλίου.

5

Ό ούτως εκλεγείς αναγράφεται εις τούς τακτικούς εταίρους, 
λαμβάνων καί τό προσήκον δίπλωμα, μόνον μετά την καταβολήν 
εισιτηρίου εισφοράς δραχμών τριάκοντα, προς .τη έν άρθρω 3 
ώρισμένη ένιαυσία.

6
Ό τακτικός εταίρος ό μη καταβαλών την ένιαύσιον εισφοράν 

μέχρι της ημέρας της πρός άκρόασιν της λογοδοσίας τού συμ
βουλίου ετήσιας συνελεύσεως τών εταίρων άποστερεϊται τού δι
καιώματος της ψήφου έν τη συνελεύσει. Διαγράφεται δέ καί έκ 
τού καταλόγου τών εταίρων, αν έγγράφως υπό τού συμβουλίου 
προσκληθείς, ρητώς άρνηθη την καταβολήν η σιωπηση έπί δύο 
μήνας άπό της ημέρας της παραδόσεως της προσκλήσεως.

Ό οΰτω διαγράφεις μόνον διά νέας κατά τό άρθρον 4 έκλο- 
γης δύναται ν’ άναγραφη καί πάλιν εις τούς εταίρους.

Οί έπί εΐκοσιπενταετίαν συνεχή τακτικώς καταβαλόντες την 
εισφοράν, ώς καί οί άπαξ προσενεγκόντες υπέρ τάς χιλίας δραχ- 
μάς, λογιζόμενοι διηνεκείς εταίροι, δεν ύπόκεινται εις διαγραφήν.

Διά λόγους διαγωγής άσυμβιβάστου πρός την έν τη εταιρία 
θέσιν αυτού έπιτρέπεται ή διαγραφή παντός τακτικού εταίρου 
Οπό τού συμβουλίου έν μυστική, ψηφοφορώ έπί τη έγγράφψ προ-
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τάσει δύο εταίρων, διά των 3/4 του όλου άριθ[Λου των μελών τού 
συμβουλίου. Ό οΰτω διαγράφεις εταίρος δεν έπιτρέπεται νά προ- 
ταθή έκ νέου.

7

Οί άντεπιστέλλοντες καί οί έπιτίμιοι εταίροι εκλέγονται ύπό 
του συμβουλίου διά φανερας ψήφου καί απολύτου πλειοψηφίας 
των παρόντων κατά τήν συνεδρίασιν μελών του συμβουλίου.

8
Ή εταιρία ονομάζει καί έπιτιμίους προέδρους μέχρι πέντε, 

ωσαύτως δέ καί άνππροέδρους μέχρι πέντε έκλεγομένους ύπό του 
συμβουλίου κατά τον έν τφ προηγουμ-ένφ άρθρω τρόπον.

9

Ή διεύθυνσις των εργασιών τής εταιρίας ανατίθεται εις συμ- 
βούλιον ένδεκαμελές συνιστώμενον έξ ενός προέδρου, ενός αντι
προέδρου, ενός γραμματέως, ενός ταμίου καί επτά συμβούλων 
έκλεγομένων κατ’ έτος έν γενική συνελεύσει τών εταίρων κατά 
τά έν άρθρω 23 ώρισμένα.

10
Τό συμβούλιον βουλεύεται καί ένεργεϊ όσα συντείνουσι προς έκ- 

τέλεσιν του σκοπού καί άνάπτυζιν τής εταιρίας' παραδέχεται 
νέους εταίρους, κατά τά άρθρα 3 εως 8' φροντίζει περί πόρων 
χρηματικών καί τής σκοπίμου αυτών χρήσεως, κατά τά κατω
τέρω είδικώτερον οριζόμενα' άποφαίνεται έπί τών εις τήν εται
ρίαν γενομένων δωρεών ή άλλων προσφορών καί περί καταλλήλου 
διαθέσεως αυτών συνεννοείται μετά του έπί τής Δημοσίας έκ- 
παιδεύσεως καί τών Εκκλησιαστικών 'Γπουργείου περί άνασκα- 
φών ή έπισκευών άρχαιοτήτων καί προτείνει εις αυτό γνώμ,ην 
περί παντός ό,τι συντελεί πρός ρύθμισιν τών έν Έλλάδι αρχαιο
λογικών πραγμάτων επιχειρεί άνασκαφάς1 αγοράζει παντός εί
δους αρχαία, κινητά καί άκίνητα πρός διάσωσιν αυτών καί πλου
τισμόν του μουσείου τής εταιρίας' παρέχει χρηματικήν επικου
ρίαν χάριν άρχαιολογικών άνασκαφών έν τε τή ήμεδαπή καί τή 
αλλοδαπή' φροντίζει περί τής έπιστημονικής τών αρχαιοτήτων

5
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έξετάσεως άνατιθέμενον αυτήν εις μέλη του συμβουλίου ή εις άλ
λους αρμοδίους άνδρας καί περί δημοσιεύσεως άρχαίων επιγραφών, 
εξηγήσεων καί απεικονίσεων παντός είδους μνημείων καί καθόλου 
αρχαιολογικών διατριβών, κατά τά ιδίως έκάστοτε οριζόμενα- 
έπιμελεϊται τής τακτικής έκδόσεως τής αρχαιολογικής έφημερί- 
δος, κατά ειδικόν κανονισμόν παρ’ αϋτοΰ του συμ-βουλίου καταρ- 
τιζόμενον καί τής έκδόσεως τών εκθέσεων, περί ών γίνεται λόγος 
έν τφ άοθρω 22, μετά παντός χρησίμου πίνακος καί παραρτή
ματος καί μετά καταλόγου τών εταίρων.

11
Τό συμβούλιον συνέρχεται κατά πρόσκλησιν του προέδρου δίς 

του μηνός καί οσάκις παρά δύο συμβούλων ζητηθή. Συνεδριάζει 
δ’ έν άπαρτίγ άποτελουμέννι έκ του ήμίσεος πλέον ενός του όλου 
άριθμοϋ τών μελών αυτού καί μετά σύσκεψιν αποφασίζει περί 
παντός ζητήματος δι’ απολύτου πλεωψηφίας τών παρόντων με
λών, πλήν όπου άλλως ειδική διάταξις του οργανισμού τούτου 
ορίζει.

Αί πράξεις τού συμβουλίου αναγράφονται έν βιβλίω πρακτι
κών ήριθμημένω καί μεμονογραφημένω υπό του προέδρου αυτού, 
τηρουμένω δέ υπό τού γραμματέως, άναγινώσκονται δέ καί έπι- 
κυρούνται έν υστέρα συνεδριάσει διά τών υπογραφών τών κατά 
ταύτην παρόντων μελών.

12
Ό γενικός έφορος τών αρχαιοτήτων, έχει δικαίωμα μετοχής 

εις τάς διασκέψεις τής εταιρίας και τού συμβουλίου αυτής, καλεί
ται έκάστοτε εις τάς συνεδριάσεις, άλλ’ έχει μόνον ψήφον συμ
βουλευτικήν, καί έκ τής άπουσίας αυτού δεν έπέρχεται άναβολή 
τών έργασιών.

13

Ό πρόεδρος διευθύνει τάς συζητήσεις τού τε συμβουλίου καί 
τής συνελεύσεως τών εταίρων, υπογράφει πάντα τά έγγραφα έν 
Ονοματι τής εταιρίας, άντιπροσωπεύει αυτήν ένώπιον τών δικα
στηρίων καί πάσης άλλης άρχής καί συγκαλεϊ τους εταίρους εις
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τάς τακτικάς γενικάς συνελεύσεις, τη επινεύσει δε τοΰ συμβουλίου 
καί εις εκτάκτους.

14

Ό άντιπρόεδρος άναπληροϊ έν πασι τον πρόεδρον κωλυόμενον 
η άπόντα.

15

Ό γραμματεΰς συντάσσει τά πρακτικά, τηρεί την «αλληλο
γραφίαν της εταιρίας, συνυπογράφει πάντα τά ΰπό τοΰ προέδρου 
ύπογραφόμενα έγγραφα, συντάσσει καί έγκριθεϊσαν ΰπό του συμ
βουλίου άπαγγε'λλει ενώπιον της συνελεύσεως την έκθεσιν των 
ενιαυσίων έργων της εταιρίας, έχει την άνωτάτην έποπτείαν της 
βιβλιοθήκης καί τοΰ μουσείου τής εταιρίας.

16

Ό ταμίας διευθύνει τά των λογαριασμών, επιμελείται τών 
εισπράξεων καί τών πληρωμών, ών καταρτίζει έν σχεδίιρ τον 
έτήσιον προϋπολογισμόν, καί συντάσσει έγκαίρως τον κατά τό 
άρθρ. 22 ύποβλητέον εις την συνέλευσιν απολογισμόν.

17

Κατ’ έτος, έντός τής πρώτης έβδομάδος άπό τής άναλήψεως 
τής άρχής, ό ταμίας, έπί τή βάσει τών ΰπαρχουσών ένδείξεων 
καί στοιχείων καί συμφώνως τή γνώμη του συμβουλίου, έντός δέ 
τών ορίων τών διαγεγραμμένων ΰπό τοΰ όργανισμοΰ τούτου, σχε
διάζει τον προϋπολογισμόν τών εισπράξεων καί τών δαπανών, 
κατά κεφάλαια καί άρθρα καί παραδίδει αυτόν εις τον πρόεδρον, 
όστις έντός έβδομάδος καλεϊ εις κοινήν συνεδρίασιν τά μέλη τοΰ 
συμβουλίου, τούς κατά τό άρθρον 24 ύπό τής συνελεύσεως έκλε- 
γομε'νους έλεγκτάς καί τάν γενικόν έφορον τών αρχαιοτήτων, οί- 
τινες, ύπό την διεύθυνσιν τοΰ προέδρου τής εταιρίας συσκεπτόμε- 
νοι, όρίζουσι δι’ άπολύτου πλειοψηφίας τά τών έτησίων δαπανών 
έπί τή βάσει τών άναγνωριζομένων έτησίων εισπράξεων καί κα- 
ταρτίζουσιν ούτω τόν οριστικόν προϋπολογισμόν, όστις ύπογραφό- 
μενος ύπό τε τοΰ προέδρου τοΰ συμβουλίου, τοΰ τάς πλείονας 
ψήφους έχοντος έλεγκτοΰ καί τοΰ γενικοΰ έφορου τών άρχαιοτή-
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των κανονίζει τάς διαρκούντος του έτους έργασίας της ’Αρχαιο

λογικής εταιρίας.
18

Έάν μετά την ψήφισιν του προϋπολογισμού διαρκούντος του 
έτους γεννηθή ανάγκη μη προβλεφθεϊσα η άποδειχθή ατελής ή 
ληφθεϊσα πρόνοια, το κατά το προηγούμενον άρθρον μικτόν συμ- 
βούλιον συγκαλούμενον ύπό του προέδρου άποφαίνεται περί παρο
χής εκτάκτου η άναπληρωτικης πιστώσεως.

19

Τό κατά τα δύο προηγούμενα άρθρα συμ,βούλιον συνεδριάζει 
έν απαρτία παρόντων των δύο τρίτων του όλου των μελών αυ

τού, άποφαίνεται δέ δι’ άπολύτου πλειοψηφίας:

20

Παν χρηματικόν ποσόν ύπερβαΐνον τάς δισχιλίας δραχμ.άς εν
τός τριημέρου άπό τής εΐσπράξεως κατατίθεται ύπό τού ταμίου 
τοκοφόρως παρά τινι των άνεγνωρισμ.ένων τραπεζών καί εν τή 
πρώτγ μ,ετά την κατάθεσιν συνεδριάσει άποφαίνεται τό συμ.βού- 
λιον τής εταιρίας περί τής καταλλήλου τοποθετήσεως αυτού.

21

Ούδεμία καταβολή χρημ.άτων πράς οΰδένα δι’ οίονδήποτε λό
γον γίνεται άνευ εντάλματος φέροντος την υπογραφήν τού προέ
δρου τού συμβουλίου καί προσυπογεγραμμένου ύπό του γραμμ,α- 
τέως. 'Ωσαύτως δέ, ούδεμία είσπραςις γίνεται άνευ έκδόσεως 

. γραμματίου έςαγομ,ένου εκ τριπλοτύπου βιβλίου καί φέροντος τήν 
υπογραφήν τού Ταμίου, επί δέ τού στελέχους καί τήν τού παρα- 
διδόντος τό χρηματικόν ποσόν.

Ειδικός κανονισμός ψηφισθησόμενος ύπό τού κατά τό άρθρον 
17 συμ,βουλίου θέλει ορίσει ακριβώς τά τής διεξαγωγής τής τα
μιακής διαχειρίσεως.

22
Οί έν Άθήναις έκάστοτε παρόντες εταίροι, προσκαλούμενοι 

πρό έβδομάδος διά τών εφημερίδων καί εις έκαστος δι’ιδιαιτέρου
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προσκλητηρίου, συνέρχονται εις γενικήν συνέλευσιν εντός τοϋ τε
λευταίου δεκαπενθημέρου του Δεκεμβρίου έν ημέρα Κυριακή, όπως 
λάβωσι λόγον παρά των διαχειρισθέντων τά της εταιρίας κατά 
τό ληξαν έτος, άκούοντες των εκθέσεων τοΰ προέδρου, του γραμ- 
ματέως καί των Ιλεγκτών ύποβαλλόντων τον ύπό τοΰ Ταμίου 
συντεταγμένον επί τη βάσει τοΰ προϋπολογισμοΰ, έξεληλεγμένον 
δ’ύπ’αυτών απολογισμόν εσόδων καί εξόδων.

23

’Εντός τοΰ πρώτου δεκαπενθημέρου τοΰ ’Ιανουάριου καθ’ημέ
ραν σχολάσιμον, συγκαλούμενοι κατά τον έν τώ προηγουμένω 
άρθρω τρόπον συνέρχονται έκ νέου εις συνέλευσιν οί εταίροι, ών 
προκαλεϊται πρώτον ή ψήφος ύπό τοΰ προέδρου έπί τε της χρη
ματικής διαχειρίσεως καί έπί τοΰ συνόλου τών έργων τοΰ συμ
βουλίου κατά τό ληξαν έτος. Μετά δέ τοΰτο έκλέγουσι μεταξύ 
τών έταίρων έν μυστική διά ψηφοδελτίων ψηφοφορίγ καί δι’ απο
λύτου πλειοψηφίας τον πρόεδρον, αντιπρόεδρον, γραμματέα, τα
μίαν καί τά λοιπά μέλη τοΰ συμβουλίου, διατηρουμένων πάντως 
τριών τών συνιστώντων τά τοΰ παρελθόντος έτους συμβούλιου.

24

Κατά την αύτην συνεδρίασιν ή γενική συνέλευσις διορίζει έκ 
τών έταίρων κατά τόν αυτόν τρόπον τρεις έλεγκτάς, έχοντας κα
θήκον νά παρακολουθώσι καθ’ ολον τό έτος την διαχείρισιν τοΰ 
ταμείου νά έξελέγχωσι την κατάστασιν αύτοΰ κατά τό τέλος 
έκάστης τριμηνίας, έκτάκτως δέ καί οσάκις κρίνωσιν άναγκαϊον, 
νά συμπράττωσιν εις τόν καταρτισμόν τοΰ προϋπολογισμοΰ καί νά 
έξελέγχωσι τόν άπολογισμόν τοΰ Ταμίου άναφέροντες τά περί 
αύτοΰ εις την συνέλευσιν, κατά τά έν άρθρω 22 ώρισμένα.

25

’Εκτός τών δύο τακτικών συνελεύσεων συγκαλοΰνται οί εταί
ροι καί έκτάκτως οσάκις άλλη τις χρεία παρασττί, ιδίως δ’ άν ή 
πλειοψηφία τοΰ συμβουλίου η τών ελεγκτών ζητηση την σύγκλη- 
σιν. Έν τοιαύτη περιπτώσει τά προ έβδομάδος δημοσιευόμενα
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καί τά τοις ίτχίροις άποστελλόμενα προσκλητήρια περιλαμβά- 
νουσιν άκριβή σημείωσιν τοΕ3 λόγου δι’ όν συγκαλεΐται ή συνέλευσις.

26

Ή συνέλευσις λογίζεται πλήρης όσοι καί αν συνέλθωσι των 
έταίρων των προσηκόντως προσκληθέντων. Αί δ’ αποφάσεις αυτής 
γίνονται δι’ άναστάσεως η τη αιτήσει πε'ντε έταίρων δι’ ονομα
στικής κλήσεως κατά σχετικήν πλειοψηφίαν, όπου δεν ορίζει άλ
λως ειδική διάταξις τοΰ οργανισμού.

27

Προς διεξαγωγήν των ανατεθειμένων αύτφ έ'ργων ό Ταμίας 
προσλαμβάνει κατ’ ίδιαν εκλογήν λογιστήν επί τω έν τω προϋπο
λογισμέ ώρισμένιρ μηνιαίω μισθω.

28

Τό γραφεΐον της Εταιρίας διευθύνεται υπό τοΰ γραμματέως, 
παρ’ ω δύναται νά διορισθή παρά του συμβουλίου τη προτάσει 
αύτοΰ, έν μυστική ψηφοφορία καί διά σχετικής πλειοψηφίας γρα- 
φευς επί μισθω όριζομένψ κατ’έ'τος έν τφ προϋπολογισμέ-

29

Τη προτάσει τοΰ γραμματέως τό συμβούλιον κατά τον αυτόν 
τρόπον διορίζει έπιμελητήν τοΰ Μουσείου τής Εταιρίας όφείλοντα 
νά διεξάγη τάς άνατεθειμένας αύτφ κατά τόν ΰπό τοΰ συμβου
λίου έγκεκριμένον ειδικόν κανονισμόν έργασίας ύπό την έποπτείαν 
τοΰ γραμματέως.

'Ο Επιμελητής τοΰ Μουσείου έπί ίδια ευθύνη προτείνει εις το 
συμβούλιον καί τοΰτο διορίζει αύτφ κατά τόν αυτόν τρόπον βοη
θόν, αυτός δέ έκλέγει καί διορίζει τούς τοΰ Μουσείου φύλακας.

Οί μισθοί τοΰ έπιμελητοΰ καί τοΰ βοηθοΰ, ό άριθμός καί ό μι
σθός των φυλάκων ορίζονται κατ’έτος έν τφ προϋπολογισμέ·

30

Τη προτάσει τοΰ γραμματέως ωσαύτως τό συμβούλιον κατά
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τόν αυτόν τρόπον διορίζει εντός τών ορίων του έτησίου προϋπο
λογισμού καί φύλακας αρχαίων μνημείων εν τε Άθήναις καί έζω 
αυτών άνά την Ελλάδα, καί κλητήρας του γραφείου επί τώ έν 
τφ προϋπολογισμώ άναγεγραμμένω μισθώ.

31

Τά άνευρισκόμενα η αγοραζόμενα, δωρούμενα η οπωσδήποτε 
αποκτώμενα ύπό της Εταιρίας άρχαία λογίζονται κτήμα έθνι— 
κόν της Ελλάδος, μέχρι δέ της οριστικής έγκαταστάσεως αυτών 
έν τώ έθνικώ Μουσείω η τινι τών έν Άθήναις παραρτημάτων 
αύτοΰ διατηρούνται προσηκόντως εκτεθειμένα έν ίδίαις αίθούσαις, 
ύπό την έπιμέλειαν καί φύλαξιν τών έν άρθρω 30 υπαλλήλων 
τής έταιοίας, πάντοτε άνευ πληρωμής εισιτηρίων προσιτά εις 
πάντα φιλάρχαιον δυνάμενον έλευθέοως ν’άντιγράφη, άπεικονίζν) 
καί έκδίδη αυτά συμφώνως τώ ύπό του συμβουλίου έγκεκριμένω 
είδικώ κανονισμώ.

Ή Εταιρία ούδέν δικαίωμα προτεραιότητος διατηρεί έαυτή.

32

Τά κατά τό προηγούμενου άρθρον αρχαία καταγράφονται έν 
πάση άκριβεία ύπό του έπιμελητοΰ του Μουσείου έν μονίμοις κα- 
ταλόγοις ήριθμ,ημένοις καί μεμονογραφημένοις κατά πάν φύλλον 
ύπό του Προέδρου τής Εταιρίας.

'Ίδιος δέ συνοπτικός κατάλογος, καταρτιζόμενος έπί τή βάσει 
αυτών ύπό του έπιμελητοΰ τή συνεργασία του βοηθού αυτοΰ δη
μοσιεύεται διά του τύπου εις σχήμα εύχρηστου ώς παράρτημα 
τών πρακτικών τής Εταιρίας καί πωλείται εις οφελος αυτής.

33

Εις τούς καταβαλόντας την έτησίαν εισφοράν εταίρους παρέ
χονται δωρεάν τά τε τεύχη τής ’Αρχαιολογικής Εφημεριδος του 
αντιστοίχου έτους καί τά κατά το τέλος τοΰ έτους έκδιδομενα 

πρακτικά.
34

Πρός άνάπτυξιν επιστημονικήν τών έν Έλλάδι άρχαιολογούν-
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των καί καλήν διεξαγωγήν των αρχαιολογικών έργων, τό συμ
βούλων διαιρείται εις τρία τμήματα, το των επιγραφών, τό τών 
εικαστικών τεχνών καί τό τής αρχιτεκτονικής, διαρρυθμίζει έν 
ίδίω κανονισμω τα προς άσκησιν επιστημονικήν καί πρακτικήν 
τών επιδιδόμενων εις τήν αρχαιολογικήν επιστήμην καί διενεργεί 
δημοσίας αρχαιολογικές διαλέξεις.

35

Οί έπί εΐκοσιπενταετίαν όλην επί μ.ηνιαίω μισθώ ύπηρετήσαν- 
τες τή εταιρία, έξερχόμενοι τής υπηρεσίας αυτής μετά τό εξη
κοστόν έτος τής ήλικίας ή ένεκα σωμ.ατικής ή ψυχικής άνικανό- 
τητος προσηκόντως μεμαρτυρημένης, λαμ,βάνουσι κατά μήνα λόγω 
βοηθήματος τό τρίτον του μηνιαίου μισθού, μεταβαΐνον μετά θά
νατον κατ’ ΐσομόιρίαν εις τήν έμ,μένουσαν τή χηρεέεκ γυναίκα, τάς 
αγάμους θυγατέρας καί τούς ανηλίκους υιούς.

Τό βοήθημα χορηγείται κατά τον αυτόν τρόπον καί εις τάς 
χήρας καί εις τά ορφανά τών μ,ετά είκοσιπενταετή χρόνον άπο- 
θνησκόντων έν υπηρεσία.

36

Ή εταιρία έχει σφραγίδα μετ’ εμβλήματος τού Διονυσιακού 
υπό την Άκρόπολιν Θεάτρου καί επιγραφής «ή έν Άθήναις ’Αρ
χαιολογική Εταιρία, ριωλζ'.»

Β. Λακών 

Γ. Μελιςςουργος

I. ΠΡΩΤΟΔΙΚΟΣ

Σ. Δραγουμης

Σ. ΦίΝΤΙΚΛΗΣ
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