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Ειτα λαβών τον λόγον ό κ. Εύθ. Καστόρχης έπρότεινεν, επειδή επί πολύν έτι χρόνον αί εύχαί 

ημών αί περί έκδόσεως άρχα,ίο.Ιογχής έψημερίδος δεν 0ά είσακούωνται παρά ττής Κυβερνήσεως διά 
τήν ανεπάρκειαν τοΰ δημοσίρν,,νμ |λθη εις ρπικουρίαν ,ταότης τής χρείας ή 'ΈτοΠρίαΓκμί’^ά σρεπρρ· 
να κατ’έτος χιλίας περίπου δραχμάς, έκδιδομένου τοΰ φύλλου κατά οίκονομικον τρόπον. 'Η πρό- 
τασις ύπεστηρίχθη ίκανώς παρά διαφόρων”_/άήλ’ η τδϊ^ κατά μέρος συζήτησις καί ή άπόφασις περί 
αυτής άνεβλήθη εις τήν επομενην συνέλευσιν. Κινηθέντος δ’ έπειτα τοΰ περί -χαθιχηερούηων ζητή
ματος, εις ούδεμίαν άπόφασιν προέβησαν οι εταίροι, γενομένης ύπομνήσεως, ότι καί πέρυσι δεν ένε| 
κρίθη νά είάπραχθώσιν αί -συνόρομαί δικαστικώς, διότι είναι προαιρετικαί,1 καί άπρεπες τδ νά επα
χθή βία κατά των άδυνατούντων ή δυστροπούντων. Μετά ταΰτα έξελέγχθησαν έλεγκταί των λογά» 
ριασμών τής ‘Εταιρίας οί κύριοι Χρ. Ν. Φιλαδελφεύς, Δρ. ·Ν; Δρόσος· καί Έπαμ. £ταματιάδης. , 

Ουτοι δέ μετά 15 'ήμερας, τή 25 ’Ιουνίου 1867, εις τούς πάλιν συνελθόντας εταίρους, όντας τον 
αριθμόν 33, υπέβαλον τήν εξής έκθεσιν · ■ ~ / τ, ·.: , ; ον

ios ε?·
Κ ύ ρ ijo ι.

Κατά τήν εντολήν, ήν έδώκατε ήμίν έν τή τελευταία συνελεύσει, συνήλθομεν εις τήν οικίαν τοΰ 
Κυρίου ταμία, φής ‘Εταιρίας, όπου παρεδωκεν ήμίν ούτος τα διάφορα βιβλία τοΰ ταμείου του. Διεξελ·? 
θόντες δέ πρώτον τα διπλότυπα των εισπράξεων, είτα τα εντάλματα των πληρωμών, καί άντιπαγ 
ραβαλόντες αυτά πρός τε τά στελέχ·/) καί τά σχετικά βιβλία εύρομεν, ότι κατά τό τέλος τοΰ παρελ
θόντος ένιαυτοΰ έν τώ ταμείω υπήρχε περίσσευμα εκ ........................................... Δραχ. 1Π8.69

Είσεπράχθησαν δε καθ’, όλον τό έτος από πώλησιχβιβλίων--τ · · «.· ·· ·· ·* ·.·.· , ». 60
’\<rrr\ 'rrr\r,rtmr\r\n\l .ΓΛη Gir , τλλ»λι ι «*£1* c,j Π η λι rt\m /· cwΆπό προσφοράν τοΰ επίτροπου τής έν Παρισιοίς ‘Ρωσσικής εκκλησίας κ. Μη-

τοο<

ί·'τροφάνους Μαζουρίνη ·
’Από μερίσματα Τραπέζης 12 μετοχών
’Από τόκους ^ ·-· · .......................................................................................... ..
Άπό εκτάκτους συνδρομάς Καλκούττης............................................................
Άπό τακτικάς συνδρομάς ........... .. ....................................................................
Άπό διάφορα.........................................................................................................

Τό δλον χρηματικόν ποσόν Δραχ, 
δπερ έστί τό όλον ενεργητικόν τής ‘Εταιρίας κατά τό λήξαν έτος.

Έκ τούτων εδαπανήθησαν·
Εις άνασκαφάς τοΰ Διονυσιακοΰ θεάτρου.........................................................
ι αγοράν διαφόρων άρχαίων...........................................................................
» τυπωτικά, δετικά, έξοδα γραφείου καί διάφορα ..................................
d έξοδα τοΰ Μουσείου....................... ............................................................
s μισθούς κλητήρος, βοηθοΰ καί φυλάκων................................................

Τό όλον παθητικόν Δραχ............
άφαιρέσει δέ τούτων έκ τοΰ ανωτέρω ποσοΰ τοΰ ενεργητικού, μένει υπόλοιπον εν 
ΐφ ταμείω εις μετρητά ................................................................................................. Δραχ,

Δραχ.
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Τά όλον Δραχ. · · · · 9556.14

Μεΐά τό ένέογητικόν καί παθητικόν έρχεται ή ολική περιουσία τής‘‘Εταιρίας συγκείμενη εκ δύο'
ήρειπωμένων άμφοτέρων καί ούδεμίαν πρόσο-

Δραχ. 15,000
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qtxt,
δον φέρ ουδών αξίας

Έξ οκτώ μετοχών τής Τραπέζης................................
Έξ εντόκου κμταθέσεως, έίς τήν Τράπεζαν ··.·.· <%··.·.·

. ’ΕξijQo£ ομολόγου τοΰ. εθνικού δανείου.
Έκ 10 γραμματίων τοΰ λαχείου των φιλάρχαιων · ■
Και εκ τοΰ έν τώ ταμείω περισσεύματος μετρητών.·.·

,001',ΓοΙ ,1·(Κ)<ι 31 ►ά ft5.·*
εξ ών άφαιρουμένης τής' μάλλον ιδανικής ή πραγματικής άξίας τών είρημένων Οι
κιών κάι τών γραμματίων τοΰ 'λαχείου................................................ ' · · ···■·■ Δραχ.
ρ. 14ίΓ · · · · · >:»q A ·' ο λ Μέίιει ή πραγματική περιουσία έκ δραχ........................
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χοτέρα πασών, και σχεοον καταχρηστικως φερουσα το μέγα τούτο ονομα·· πράγμα προσάπτον ου 
μικρόν μ'ώμόν καί ονειδος εις το Ελληνικόν όνομα, καί προδίδον την μεγάλην ημών αδιαφορίαν 
προς τά ιερά λείψανα τής αρχαίας τέχνης καί δόξης εκείνων, ών καυχώμεθα ότι είμεθά απόγονοι.

Θλίβεται ή καρδία του ανθρώπου, βλέποντος τούς ολίγους Έλληνας εμπόρους των Ινδιών ένθυ- 
μουμένους τάς αρχαιότητας τής ‘Ελλάδος, χιλιάδας δε λογιών κατοίκων τής ‘Ελλάδος ουδέ μέχρις 

»™ovSvt^t^«?m,0Xoy^ έι»ιρί«%·;6 γ:ι
‘ Ο φιλελλην και' φιλάρχαιος Αμερικανός, Αγγλος, Γερμανός και οιοςοηποτε άλλος φιλομουσος 

διασχίζων ωκεανούς και θάλασσαν, καταφρονών κινδύνων καί κακουχιών, καί δαπανών ό μεν εκ 
του περισσεύματος ό δέ εκ του υστερήματος, έρχεται διά να θαυμάση τα ένδοξα τής ελληνικής άρ- 
χαιότητος έργα, ό δέ καθηγητής του πανεπιστημίου, ή του γυμνασίου ’Αθηνών δεν θυσιάζει κατ’ 
έτος υπέρ τής συντηρήσεως των Ιερών τούτων; μνημείων ουδέ την δαπάνην μιας εσπερινής εν τώ 
Σολιονείω ή τό πολυγώνω διασκεδάσεως .ή

Μετά συντριβής καρδίας πά'ρετηρήσαμΐιΡ έίξ^τούς καταλόγους των συνδρομών· οτι όλίγιστοι κα- 
θηγηταί του πανεπιστημίου καί ολίγαι τών λοιπών λογίων προσφέρουσι την ποΐαπήν συνδρομήν 
τών 15 δραχμόύν κατ’ έτος, καί αν ουτοι δεν αποδίδουν τό όφειλόμενον σέβας καί τήν προσήκουσαν 
τιμήν εις τά αρχαία, έχομεν λόγον να πρρσφύγωμεν εις jov έμπορον ή τον βιομήχανον, διά να τον 
κατατάξωμεν εις τούς εταίρους τής ’Αρχαιολογίας ;

Διά ταΰτα φρονεί η επιτροπή σας, οτι είναι καλόν τό μέλλον συμβούλιον να επικαλεσθή τήν συν
δρομήν δλων τών λογιών Ελλήνων, φιλιΐίμοΰν άαί παΡότρύνον αυτούς, καί έν τώ τέλει τοΰ έτους 
να δημοσιεύη τά ονόματα αυτών, κα'^φόμπμφάλογον τούτον νά διανέμη εις πάντας δωρεάν.

Εις τήν τήρησιν τών λογιστικών βιβλίων παρετηρήσαμεν μεγάλην ακρίβειαν καί αυστηρότητα, 
ένεκεν τής οποίας μάλιστα έγέίναν καί δίπλάΐ καί τριπλάί έγγράψαί, αν καί άλλως περιτταί.

'Ως προς τούς καταλόγους τών συνδρομών ή έπιτροπή σας ευρε μίαν τάξιν, ήν θεωρεί ώς συντε
λούσαν έν μέρει εις τήν δυσκολίαν τής είσπράξεως αυτών' ύπάρχουσι π. χ. εταίροι εγγεγραμμένοι 
καθ’ δλους τούς μήνας τοΰ ενιαυτού καί καθ’ δλας τάς ημέρας τών μηνών δθεν διά νά ζητηθή ή 
έγγραφεΐσα συνδρομή εκάστου, ανάγκη νά έλθη έ μήν τής εγγραφής καί ή ημέρα τοΰ μηνός' ώστε 
πρέπει δ είσπράκτωρ τής Εταιρίας νά ήναι άγρυπνότερος τών εισπρακτόρων τής Εθνικής Τραπέζης. 
’Εάν δμως δλαι αί συνδρομαί εληγον ομοΰ εις τό τέλος τοΰ ενιαυτού δπερ, ήθελε κατορθωθή ευκό
λως, είτε δι’ αμοιβαίας παραβλέψεως καί τής εταιρίας καί τών εταίρων, προκειμένων ολίγων εβδο
μάδων ή όλιγίστων μηνών, ή δι’ έκδόσεως διπλοτύπων πληρωμών μέχρι τέλους τοΰ έτους, τότε αι 
εισπράξεις ήθελον αρχίζει δλαι ομοΰ, καί είς δραστήριος είσπράκτωρ εις δύο ή τρεις συγχρόνους 
επισκέψεις ήθελεν εισπράττει πλείονα, παρά καθ’ δλον τό έτος κατά τόν υπάρχοντα κατάλογον.

Έκ τών εργασιών τοΰ Συμβουλίου εξάγεται, δτι ένήργησεν είλικρινώς, δ,τι ήτο δυνατόν κατά τά 
ένόντα μικρά μέσα τής Εταιρίας, διό κατά χρέος επικαλούμεθα τήν δικαίαν προς αύτό ευγνωμοσύ
νην τής Συνελεύσεως.

Εύχόμεθα δέ τελευτώντες, τό μέλλον Συμβούλιον παρά τά άλλα σπουδαία έργα του νά μεριμνη- 
ση όπωςδήποτε καί περί τής συντηρήσεως τών αρχαίων, τινά τών οποίων κινδυνεύουσι νά καταρ- 
ρεύσωσιν, ώς τά κιονόκρανα διαφόρων κιόνων καί έπιστύλια κατά τόν στρατώνα μάλιστα και την 
Πύλην τής αγοράς, ίσως δέ καί άλλαχοΰ.

Έν Άθήναις, τη 25 ’Ιουνίου 1861.
%

Ή ελεγκτική επιτροπή 
Δ. Ν. ΔΡΟΣΟΣ,
X. Ν. ΦΙΛΑΔΕΑΦΕϊΣ,
ΕΠΑΜ. I. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ.

Μετά ταΰτα έπανελήφθη ή εκ τής προτέρας συνελεύσεως εκκρεμής μείνασα συζήτ^σις τής περί 
άρχαιοΛογιχψ: έγημερίδος προτάσεως, άγορευσάντων ούκ ολίγων, έν οίς ήσαν καί έναντίοι λέγοντες, 
δτι είναι μέν λυπηρόν, δτι ή Κυβέρνησις δέν εύκολύνεται νά δαπανήση είς έκδοσιν έφημερίδος, άλλ' 
ή 'Εταιρία έκ τών ολίγων της πόρων δέν πρέπει νά δαπανά ουδέ λεπτόν εις τούτο το εργον, και 
προύργιαίτερα πρέπει νά θεωρώνται ή αγορά αρχαιοτήτων, εξαγομένων άλλως τής Ελλάδος, και αι 
άνασκαφαί. Συζητηθέντος δέ ίκανώς τοΰ πράγματος, προέβησαν είς ψηφοφορίαν. Πρώτος δέ κληθείς 
νά δώση ψήφον ό κ. Ίω. Παπαρρηγόπουλος είπε' ψηφίζω νά δαπανά η Έταιρια υπέρ εκδοσειος εφη-
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μερίδος, καί εγώ προσφέρω χιλίας δραχμάς επί τούτω διά τδ παρόν έτος. 'Η προσφορά του άνδρδς 
έγένετο δεκτή μετ’ επευφημίας, καί έν τελεί τής ψηφοφορίας εύρέθησαν οί παραδεχδε'ντες την δαπά
νη τής Εταιρίας εκδοσιν εφημερίδας είκοσιεπτά, οί δε μη παραδεχδέντες εξ. Μετά ταΰτα άπεφάσισεν 
έτι ή Συνέλευσις διά πλειονοψηφίας τδ πόσην ετι ποσότητα προς τρ προσφορά του κυρίου Ίω. Πα- 
παρρηγοπούλου νά δαπανά τδ Συμβούλιον διά την εφημερίδα καί ώρίσθη αύτη,,μέχρι χιλίων δραχ- 
αών. Τά δέ λοιπά, ήτοι ό τρόπος τής έκδόσεως, άφε'θησαν εις την κρίσιν του Συμβουλίου.

Μετά ταΰτα προέβησαν οί εταίροι εις την διά δύω ψηφοφοριών, ώς ορίζει ό οργανισμός, εκλογήν 
ΰ νέου Συμβουλίου, καί άπεδείχδησαν:Iτου
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