Τή δέ 24 ’Ιουνίου 1862 πάλιν έν τώ Πανεπυτηιχίω συνελθόντων εταίρων
περί τους έβδομ,ήκοντα, άνεγνώσθη της έςελεγκτικης επιτροπής ή έκθεσής,
εχουσα ώς έξης'

ΕΚΘΕΣΙΣ
Της εξελεγκτικής επιτροπής έπ'ι τής διαχειρίσεως τοΰ συμβουλίου τής αρχαιολογικής
εταιρίας από 4 Αύγουστου 1861 εως 17 Ιουνίου 1862.

Κύριοι,

ΙΙρός έκπλήρωσιν τής εντολής, την όποιαν έδώκατε zie ήμ.άς έν τή τελευταία συνελεύσει, μετέβημεν οί υποφαινόμενοι δις εις την οικίαν τοΰ ταμίου τής έταιρίας και λαβόντες
ύπ’ δψιν τόν παρ’ αΰτοΰ συνταχθέντα και ενώπιον τής συνελεύσεως παρουσιασθέντα άπολογισμόν τής διαχειρίσεως τοΰ συμβουλίου από 4 Αύγουστου 1861 μέχρι 17 λήγοντος
μηνός Ιουνίου, έπεξειργάσθημεν αύτόν μετά τής προσηκούσης άκριβολογίας, παρεβάλαμεν
τα έν αύτώ διαλαμβανόμενα έσοδα και έξοδα ρ.έ τα στελέχη τών έκδοθέντων διπλοτύπων,
τά έντάλματα τής πληρωμής, τα βιβλία και τα δικαιολογητικά έγγραφα και έρχόμεθα
νά υποβάλωμεν διά τής παρούσης τό άποτέλεσμα τών παρατηρήσεων μας.

Α'. Έσοδα.
Τά έσοδα τής έταιρίας καθ’ όλον τό ανωτέρω σημειωθεν χρονικόν διάστημα
εις δραχμάς 16,653, 15, αναλυόμενα ώς Ιπεται·
από υπόλοιπον τοΰ προηγουμένου έτους ....................................... δραχ.
άπό μερίσματα καί τόκους..............................................................
»
από προσφοράς και δωρεάς .............................................................. »
άπό έπιστροφάς χρημάτων...............................
»
άπό τακτικάζ και εκτάκτους συνδρομάς.......................................
»

ανέρχονται
5,203, 40
935, 77
3,015, 66
746, 50
6,751, 82

Τό όλον............ ................. δραχ. 16,653, 15
Δια την είσπραξιν τών έσόδων τούτων έξεδόθησαν αί κανονισμέναι αποδείξεις, άποκοπεΐσαι έκ τοΰ ώρισμένου διά τήν υπό έξέλεγξιν διαχείρισιν βιβλίου διπλοτύπων, εκτός
δεκαπέντε άποδείξεων, αί όποΐαι φέρουσαι εν όλω δραχ. 1,003, 06 άπεκόπησαν έκ τοΰ
βιβλίου τών διπλοτύπων τής προηγουμένης διαχειρίσεως. Έκ τοΰ βιβλίου τής τελευταίας
διαχειρίσεως ύπάρχουσιν ετι άποκεκομμένα δέκα διπλότυπα περιέχοντα δραχ. 280, αί
όποΐαι είσπραχθεΐσαι μετά τήν κατάστρωσιν τοΰ παρουσιασθέντος άπολογισμεΰ θέλουσι
μεταφερθή, κατά τήν παραδεδεγμένην ύπό τοΰ συμβουλίου τάξιν, εις τόν. λογαριασμών
τής επομένης διαχειρίσεως. Ενταύθα θεωρεί άναγκαΐον ή έπιτροπό σας νά παρατηρήση,
ότι ή μέθοδος, τήν όποιαν άνέκαθεν ήκολούθησαν τά συμβούλια τής έταιρίας ώς προς τήν
έκδοσιν τών διπλοτύπων και κοιτά τήν όποιαν πληροΰνται μεν έκ τών προτέρων με τά
ονόματα τών συνδρομητών όλα τά διπλότυπα, άποκόπτονται δέ μόνον τά πληρωθέντα,
δεν συνάδει μέ τούς ίσχύοντας παρ’ ήμίν λογιστικούς κανόνας. Κατά τούτους διά παν
άρχαιολογικόν έτος, ή διά πάσαν διαχείρισιν απαιτείται νά ύπάρχη ίδιον βιβλίον διπλο
τύπων και νά έκδίδωνται έξ αύτοΰ κατά σειράν διπλότυπα διά μόνον τά πραγματικώς
εΐσπραττόμενα χρήματα, τό πρώτον δε διπλότυπον πρέπει νά περιλαμβάνει τό τής προ-
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λαβούσης διαχειρίσεως υπόλοιπον, τό όποιον ό προκάτοχος ταμίας μεταβιβάζει εις τόν
διάδοχον, και τό διπλότυπον τοΰτο θέλει χρησιμεύει εις τόν πρώτον πρός έξίσωσιν της
δοσοληψίας του. Έάν όμως τό συμβούλων ηναι ήναγκασμένον να ακολουθήσω και εν τώ
μέλλοντι την οποίαν ήκολούθησε μέχρι τοΰδε μέθοδον, διότι κατά τάς πληροφορίας τού
ταμίου ό επιφορτισμένος την είσπραξιν των συνδρομών κλητήρ δεν είναι εις κατάστασιν
νά σημειόντ) έπ'ι τών διπλοτύπων τα ονόματα τών πληρονόντων, ή επιτροπή σας θεωρεί
απαραίτητος άναγκάίον νά άκυρόνωνται κατά την λήξιν τής διαχειρίσεως υπό τής εξελεγ
κτικής επιτροπής πάντα τα μή άποκοπέντα διπλότυπα, γραφομένης εφ* έκάστου τής
λέξεως « άκυρον » και προστιθέμενης τής υπογραφής ενός τών μελών τής επιτροπής, πάσα
δε είσπραξις αναγόμενη εις την έπομένην διαχείρισιν, νά στηρίζεται εις διπλότυπον έκκοπτόμενον εκ τοΰ εις αυτήν άνήκοντος βιβλίου, ού τό πρώτον φύλλον θέλει χρησιμεύει, ώς
είρηται, διά την παραλαβήν τοΰ υπολοίπου τής προηγουμένης διαχειρίσεως.
Μετά λύπης παρετήρησεν ή επιτροπή σας τήν δυσκολίαν, ήτις απαντάται εις την
είσπραξιν τής έτησίας συνδρομής τών μελών τής εταιρίας και τόν μέγαν όγκον, τόν όποιον
παρουσιάζουσι τά καθυστεροΰντα· ελπίζει δμως, δτι μετά τήν σπουδαίαν άνάπτυξιν, τήν
οποίαν κατά τά τελευταία έτη έλαβον αί εργασία^ τής εταιρίας, και τό πλήθος τών περι
έργων ανακαλύψεων και αποκτήσεων, δι’ ών στεφανοΰνται έκάστοτε αί ακάματοι τοΰ
συμβουλίου προσπάθειαι, θέλει άναζωπυρωθή ό περί τά αρχαία ζήλος καί δτι, άν όχι δλοι,
οί πλείστοι τών συνδρομητών θέλουσι φιλοτιμηθή νά έξοφλήσωσι τά καθυστεροΰντα καί νά
πληρόνωσι τοΰ λοιποΰ τακτικώς τήν συνδρομήν των. Εις τοΰτο θέλει συντελέσει τά μέγιστα
ή έν τώ άρθρω 6 τοΰ νέου κανονισμοΰ περιληφθέίσα διάταξις, καθ’ ήν οί μή επί διετίαν
πληρώσαντες διαγράφονται τοΰ καταλόγου τών εταίρων, καθ’ όσον ολίγοι, πιστεύομεν,
θέλουσιν εύοεθή οί τήν στέρησιν τής τιμής ταύτης ανεχθησόμενοι. Ιδίως δέ ώς πρός τά
παρά τών δήμων τοΰ κράτους όφειλόμενα, ή επιτροπή νομίζει, δτι θέλει εκλείψει πάσα
καθυστέρησις, έάν παρακληθώσιν έπανειλημμένως οί νομάρχαι καί οί έπαρχοι νά μεταχειρισθώσι πάντα τά εις τήν εξουσίαν των μέσα καί ιδίως συνεννοηθώσι μετά τών άρμοοίων
ταμιών, όπως ή συνδρομή έκάστου δήμου κρατήται εκ τών είσπραττομένων παρ’ αυτών
δημοτικών χρημάτων.
Καί ταΰτα μεν ώς πρός τά έσοδα· μεταβαίνομεν ήδη εις τά έξοδα.

IV. ’Έξοδα.
Τά πραγματοποιηθέντα καθ’ δλον τό λήξαν αρχαιολογικόν έτος έξοδα συμποσοΰνται
εις δραχμάς 10,646,,01.
'Υποδιαιρούμενα ώς ακολούθως·
εις
εις
εις
εις
εις
εις
εις

άνασκαφάς ........................................................................... δραχ.
άνασκαφάς καί έπισκευάς ......................................
αγοράν αρχαιοτήτων................................................................
»
αγοράν βιβλίων................................................................
μισθοδοσίαν προσωπικοΰ .......................................................
»
έξοδα γραφείου καί Μουσείου, τυπωτικά καί ταχυδρομικά »
διάφορα έξοδα .........................................................................
»

3,649, 76
»2,104,90
2,371, —
»450, —
725, —
905, 05
440, 30

Τό δλον..................... δραχ. 10,646, 01
Εν πρωτοις η επιτροπή σας κρίνει χρέος της να επαινεση δημοσίως την αυστηραν οικο 
νομίαν, τήν οποίαν παρετήρησεν είς όλα τά μέρη τής υπό εξέλεγξιν διαχειρίσεως τοΰ συμ
βουλίου, καί νά άνακοινώση είς τά μέλη τής συνελεύσεως τήν μεγάλην εύχαρίστησιν, τήν
οποίαν ήσθάνθη βλέπουσα, δτι καθ’δλον τό αρχαιολογικόν έτος τό διά μισθοδοσίας προ
σωπικού, γραφικά, ταχυδρομικά καί άλλας τοιαύτας χρείας έξοδον περιορίζεται είς τό
άσήμαντον ποσόν τών δραχμών 1,630, 05, καί δτι διά δαπάνης επτά χιλιάδων πεντακοσίων περίπου δραχμών έγένοντο πολλαί άνασκαφαί, άνωκοδομήθτ,σαν καί άνεστηλώθησαν ούκόλίγαι αρχαιότητες καί επλουτίσθη τό Μουσέΐον τής εταιρίας μέ πολλά καί άξια
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διαχείρισήν πρέπει να τηρώνται ζατα το εφικτόν οι κανόνες τού έν γεν-» .—- .,Γ
ίσχύοντος λογιστικού συστήματος, νομίζει άναγκαΐον νά ύποβάλη εις την κρίσιν της συνελεύσεως τάς ακολούθους παρατηρήσεις, τάς όποιας, εάν έγκρίνη αυτή, δύναται νά συστήση εις το σήμερον έκλεχθησόμενον συμβούλων.
ά) Τά παρά του προέδρου έκδιδόμενα εντάλματα πρέπει νά φέρωσιν έπισυνημμένα
δικαιολογητικά έγγραφα, άποδεικνυοντα και βεβαιοΰντα τό όποιον έχουσι δικαίωμα οι
υπέρ ών έκδίδονται πρός άπόληψιν τής πληρωτέας χρηματικής ποσότητος. Τήν λεπτο
μέρειαν τών τοιουτων εγγράφων θέλει κανονίσει διά πράξεώς του τό συμβουλιον, εν γένει
οέ απαιτούνται διά μεν τό προσωπικόν άντίγραφον τοΰ κανονίζοντας τήν μισθοδοσίαν
πρακτικού τοΰ συμβουλίου, επισυνάπτομενον εις μ.όνου τού πρώτου μηνός έκάστης διαχειρίσεως τό ένταλμ»α, διά δέ τά γραφικά και άλλα μ»ικρά έξοδα λογαριασμοί τού γραμματέως,
επιθεωρημένοι άπό τό συμβούλων, διά τάς παντός είδους αγοράς κατάλογος τών άγοραζομένων, διαλαμβάνων λεπτομερή αυτών περιγραφήν μετά τής συμφωνηθείσης αγοραίας
'τιμής καί φέρων κάτωθι τήν θεώρησιν τού συμβουλίου καί τήν περί καταθέσεως έν τώ
οίζείω τόπο) πιστοποίησιν τού αρμοδίου προσώπου, διά τάς άνασκαφάς, οικοδομάς, έπισκευάς καί τά τοιαΰτα ονομαστική σημείωσις τών Ιργασθέντων προσώπων καί τοΰ συμπεφωνημένου ήμ»ερομ»ισθίου, συντεταγμένη άπό τόν παρασταθέντα επιστάτην καί επι
θεωρημένη άπό τό μέλος τού συμβουλίου ή τής εταιρίας, υπό τήν έπίβλεψιν τού όποιου
έξετελέσθη τό έργον κλπ. Τοιαΰτα δικαιολογητικά υπάρχουσι μεταξύ τών παρουσιασθέντων εις ημάς εγγράφων διά πολλάς εκ τών γενομένων κατα τήν λήξασαν περίοδον δαπανών,
αλλά τά πλείστα τούτων, αντί νά ήναι έπισυνημμένα εις τά εντάλματα, προσηρτήθησαν
εις τά στελέχη αυτών.
β') "Ολα έν γένει τά πληρονόμενα εντάλματα πρέπει νά έξοφλώνται παρά τών δι
καιούχων, είτε ύπογραφόντων επ’ αυτών, είτε διδόντων ιδιαιτέρας άποδείξεις.
γ') ΑΣ προκαταβολαί, τάς όποιας αναγκάζεται νάδίδη ένίοτε τό συμβούλων, δι’αγο
ράς ή έργασίας, είτε μελλούσαςΊ είτε μήπω έκκαθαρισθείσας, δεν πρέπει νά λογίζωνται
μεταξύ τών οριστικών τής εταιρίας εξόδων, καί επομένως δεν είναι ορθόν νά πληρόνωνται
διά τακτικών ένταλμάτων. Ή προκαταβολή δεν είναι δαπάνη , άλλ’ άπλή χρημάτων
μεταβίβασις άπό τοΰ ταμίου εις άλλο πρόσωπον πρός διευκόλυνσιν έργασίας τινός, ώστε
άντί νά έκδίδωνται εντάλματα καί νά έγγράφωνται αι προκαταβολαί εις τά βιβλία τών
δαπανών, όρθότερον καί τακτικώτερον είναι νά ένεργήται ή πληρωμή αυτών έπί τή βάσει
εγγράφων τοΰ προέδρου παραγγελιών, τάς όποιας μετά τών άποδείξεων τών ληπτόρων
θέλει φυλάττει ό ταμίας καί παρουσιάζει άντί μετρητών πρός συμπλήρωσιν τοΰ υπολοί
που του. Τούτου γενομένου, εάν τό έργον, δι’ ο έχορηγήθη ή προκαταβολή, έκτελεσθή,
εκδίδεται έπί τή προσαγωγή τών κανονισμένων δικαιολογητικών τό τακτικόν ένταλμα
καί εξοφλείται υπό τοΰ ταμίου διά τής προσαρτήσεως τής άνά χεϊράς του άποδείξεως, εάν
ό δικαωΰχος δεν προτιμήση νά λάβη αυτήν καί να δώση άλλην τακτικωτέραν εξόφλησιν'
εις εναντίαν περίπτωσιν έπιστρέφονται τά προκαταβληθέντα χρήματα καί άποδίδεται
ή κατατεθείσα διά τήν παραλαβήν αυτών εις χείρας τοΰ ταμίου άπόδειξις.
δ') Όμοΰ μέ τόν άπολογισμόν τής ένιαυσίου διαχειρίσεως καί ώς συμπλήρωμα αυτού
πρέπει νά παρουσιάζηται εις τήν συνέλευσιν λεπτομερής κατάλογος τών έντάς^τοΰ έτους
άγορασθέντων ή άφιερωθέντων άντικειμένων, περιέχων πρός τοίς άλλοις τό όνομα τοΰ
πωλητοΰ ή άφιερωτοΰ, τήν άγοραίαν τιμήν, τόν άριθμόν τοΰ έντάλματος, δι οΰ επληρώθη, καί τήν θέσιν, έν vj έτοποθετήθη.
,
έ) Τά στελέχη τών διπλοτύπων καί τά έντάλματα νά παραδίδωνται εις την εξε
λεγκτικήν επιτροπήν καί μετά τήν έξελεγξιν νά κατατίθενται εις το αρχεΐον τής εταιρίας,
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Γ. 'Υπόλοιπον ταμείου.
Τά κατά την 17 ’Ιουνίου υπόλοιπον του ταμείου της εταιρίας συνίσταται εκ
6 007,14. ποσόν ακριβώς ίσον μέ την διαφοράν την οποίαν έχομεν εάν εκ των
Αρχουν *δρ. ........................................................................................... 16,663,
άφαιρέσωμεν τά έξοδα έκ δρ................................................................ 10,646,
δια©οοά.................

δραχμ.
εσόδων
15
01

6,007, 14

Τό υπόλοιπον τούτο εύρέθη σώον εις χεΐρας του ταμίου Κ. Καραμάνου, άπαρτιζόμενον
ώς ακολούθως-

από μετρητάδρ..........................................................................................
από ουο αποδείξεις ατόκων καταθέσεων εις την Τράπεζαν δρ.........
από δυο λ/σμούς ημερομισθίων πληρωθέντων εσχάτως δρ.·*......... ··

1,457, 69
4,000
549, 45

Τό δλον δρ...................

6,007, 14

Εις χεΐρας του ίδιου ταμίου ύπάρχουσι και οί τίτλοι των οκτώ μετοχών της ’Εθνικής
Τραπέζης τάς οποίας κέκτηται ή εταιρία, και έπεδείχθησαν εις τά μέλη της επιτροπής.
%

Ή εξελεγκτική επιτροπή
Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΙΛΟΣ εισηγητής.
ΙΩ. Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ.
AAES. Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ.

Περί των εν τή εκθέσει ταύτγ προτεινομένων υπέρ πλείονος τάξεως λογιστικής εγένετό τις συζήτησω, άφορώσα τό ευκολον ή δύσκολον αυτών ή δέ συνέλευσις ερωτηθεΐσα
άπεφάνθη, δτι συνιστα εις τό μέλλον συμβούλων τάς παρατηρήσεις τής εξελεγκτικής επι
τροπής, ίνα εκτελεστ] δσας εξ αυτών έγκρίντ,.
Μετά ταΰτα εξελέχθη τό διά τό έπιόν έτος συμβούλων ώς εξής·

Φίλιππος Ίωάννου, πρόεδρος
διά ψήφων........................................... 55
Κ. Σ. Πιττάκης, άντιπρόεδρος
»
»
65
Γ. Καραμάνος, ταμίας
»
» .............ο........................... 46
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» ............................................ 6ΐ
Σπυρ. Φιντικλής
}
»
62
Εύθ. Καστόρχης
f
»
44
Αύσ. Καυταντζόγλους >μέλη του »
»
40
ΓΙ. Περβάνογλους
Ισυμβουλίου »
»
35
Π. Εΰστρατιάδης
)
»
»
31
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