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Τή δέ

γνώσθη

17η

Νοεμβρίου συνελθόντων πάλιν των τής Εταιρίας μελών, άνε-

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 ύποβληθέντα 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 οικαιολογητικά 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.
Τό δλον τών εσόδων άνέρχεται εις .........................................................

»

Ε S O Δ Α.
Τά πραγματοποιηθέντα έξοδα τής εταιρίας, κατά τό αυτό χρημα
τικόν διάστημα αναλύονται εις
Άνασκαφάς τοΰ Διονυσιακοΰ θεάτρου···..................
•Δραχ. 12,579 95
Άνασκαφάς εις άλλα μέρη τής πόλεως..................
• »
283 80
Άνοικοδομάς ............................................................... .
• »
981 80
Έπισκευάς αρχαιοτήτων ...................................................•
’Αγοράς αρχαιοτήτων..........................................................
’Αγοράν χάρτου..................
Μισθοδοσίας κλητήρας, φυλάκων και βοηθοΰ .................
Τυπωτικά και δετικά..........................................................
Έξοδα γραφείου........ ..........................................................
Πρός μεταφοράν

)>»
»
„
»
»
»

Δραχ.
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— 14 Έκ μεταφοράς
Έξοδα Μουσείου
))
διάφορα *

Δραχ.
»
»

17J52 88
268 65
105 98

Δραχ. 17,527 51
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 ..................................................................... •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 έκρατήθη 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 ·’...................................... ...................... ............................ ...... Δραχ. 6,925 41
»
6,645 41
Έκπιπτομένων τών είσπραχθέντων από τακτικάς συνδρομάς...........
Μένουσιν ώς είσπραχθέΐσαι εκ τών πολλών καΒυστερούντων τής πρό τοΰ
Δραχ.
’Ιουνίου έποχής μόνον·
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"Οτι τά καθυστεροΰντα έκ των από του 1859 μέχρι της 26 Ιουλίου 1862 βεβαιωθέντων εισπρακτέων άναβαίνουσιν εις .............................................................. Δραχ. 8,010
Και τα μετά την 26 Ιουνίου 1862 μέχρι της 10 Νοεμβρίου 1863 ··· »
2,945
Όμοϋ εκ τακτικών συνδρομών...................... ........................................... »
Μένουσι δε καθυστεροΰντα και εκ των πρός άνασκαφήν του Διονυσιακού
θεάτρου συνδρομών..............................................................................................
3
Όλον των καθυστερούντων .................................................. ....................

»

10,955
660
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 10έδαπανήϋησαν δε δραχ. 12,579 95, ήτοι έδαπάνησεν ή εταιρία πλειότερα τών ών είσέπραξε 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 συνεκαλέσθησαν έμπροθέσμως αί συνελεύσεις, τά δέ επόμενον έτος, εγκαίρως συγκαλουμένων
τών συνελεύσεων, θέλει σύγκεισθαι έκ μηνών επτά μόνον. Όθεν είναι ανάγκη νά προσδιορισθή 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 άπόκειται 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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