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Τή δέ 23 Ιουνίου 1868 συνελθόντων πχλιν έν τω Πανεπιστημίου εταίρων είκοσι ^ καί 
οκτώ., άνεγνώσθη ή εξής εκθεσις τής εξελεγκτικής επιτροπής υπό τοΰ εΐσηγητοΰ αυτής 
κυρίου Γ. Χρυσίδου.

Προς την Συνέλευσιν της ’Αρχαιολογικής 'Εταιρίας. Ill u

Κ ύ.ρ ι ο ι. 'ΟλΟ I

Έξελέγξαντες, κατά την υπό τής συνελεύσεως δοθείσαν ήμίν εντολήν, την κατα το^ λήξαν αρχαιο
λογικόν έτος διαχείρισιν τοΰ Ταμίου τής εταιρίας, ύποβάλλομεν εις αυτήν το αποτέλεσμα τής ερ
γασίας μας.*........... f Χ

Ευρομεν εν τάξει καί ενήμερα διατηρούμενα τα διάφορα λογιστικά βιβλία, δια δε τής λεπτο
μερούς παραβολής των έν αύτοίς εγγραφών των τε εσόδων καί των έξόδων προς τα σχετικά όιπλο- 
άποδεικτικά καί έξωφλνήμένα εντάλματα, εύρομεν καί αύΐάς ακριβούς σημεΐιομενας, και πιστως α- 
νακεφαλαιωθείσας έν τω δέοντι απολογισμό/ Τό δέ έκ δρ. 2,861.80 χρηματικόν υπολοιπον πραγ- 
ματικώς ύπαρχον έν τω ταμείω, ως καί'τούς τίτλους των 8 μετοχών τής εθνικής τραπέζης, των 
δύο οικιών τής εταιρίας, καί την εκατοντάδραχμον ομολογίαν τοΰ έθνχκοΰ δάνειου.

Ούτως, αί μέν εισπράξεις τοΰ λήξαντός αρχαιολογικού έτους, άνευ τοΰ έκ τοΰ προτερου έτους 
περισσεύματος, συμποσόΰντα'ι εις δρ. 12,310.40 προελθουσαι,

’Εκ τακτικών συνδρομών, εσωτερικών καί έξωτερικών ........... .. ι... Δρ.
Έκτακτων.................................................................................................................... 8
Μερισμάτο)ν τών εις την εθνικήν τράπεζαν μετοχών τής εταιρίας, τών τοΰ Ίω-

άννου 'Ρώμα τοΰ 1861 καί τινων τόκων ........................................................ a
Διαφόρων εισπράξεων καί πωλήσεως τινων πραγμάτων ....................................... 8

ώς άνωτέρω, Δρ

8,054.60 
120.40

2,494. 
1,101.40

12,«*10.40
Τα δέ κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα πραγματοποιηθέντα έξοδα συμποσοΰνται εις δρ. 10,091.49

ήτοι εις άγοράς αρχαίων....................................................-............ Δρ. 8,515.55
εις έξοδα τοΰ μουσείου, τυπωτικά, δετικά καί έξοδα γραφείου··............ · · »'

καί εις μισθούς υπηρετών.............................................................................................. »
ώς άνωτέρω δρ, — —

Τούτων δε άφαιρουμένων έκ τών εισπράξεων, προκύπτει περίσσευμα ··■··, — > · · · Δρ. 
όπερ προστιθέμενον εις τό τοΰ προτερου έτους έκ........................................................ »

άποτελεΐται εις Δρ. ■

609.94
912.

10,19.49
2,21291

588.89

2,861.80
'Η δέ ένεστώσα- περιουσία· τής εταιρίας συνίσταται εις τάς έν Άθήναις καί έν Κηφισία δύο ερει* 

πωμένας οικίας, ών ή μέν άνεσκάφη προ χρόνων, άγορασθείσα αντί Δρ. 11,000, η δε δωρηθείσα καί 
ανέκαθεν έκ αμηθεΐσα αντί- δρ. 4000, άμφότεραι δρ. — — ··. ι · t·. r ····· ι ··.··· ■ • · · 15,000.

Είς τάς 8 μετοχάς τής έθν. τραπέζης, τιμωμένας τανΰν Δρ........................................ 14,000.
Είς εν ομόλογον τοΰ έθν. δανείου Δρ. ............................................................................ 100.
Καί είς τό έν τω ταμείω χρηματικόν Δρ. ................................ ................................. 2,861.80'

Τό ολον Δραχ............. 31,961.80
Παραβάλλοντες τά κατά την προηγουμένην πενταετίαν έσοδα τής εταιρίας προς τά γου λήξαν- 

τος έτους, παραλειπόμενοι τών περισσευμ.άτων, παρατηροΰμεν ότι ταΰτα ύπερέβήσάν έπαισθητώς 
τον μέσον όρον έκείνων, έν γένει τε καί ώς προς τάς τακτικάς συνδρομάς· διότι είσεπράχθησαν

- . .?fc ■ „. ϊ'ϊ.ννο/ή.·UAixtoc υ.εν αεο'.κωί οε εκ τακτικών

Κατά το έτος 1866-1
1865-6
1864—5
1863-4
1862—3

ήτοι ετησιως κατα μέσον ορον..............
Τά δέ τοΰ τελευταίου έτους 1861—8·

Διαφορά κατ’ αύξησιν ............................

Δραχ.
3)

1
))
3)

))
3)

Όλικώς μέν

8,311.45
12,042.24

1,886.55
2,933.50

11,905.01
43,144.15

~8,628.95” 
12,310.40

μερικώς δέ Ικ τακτικών 
συνδρομών

4,444.95 
1,984.24 
5,325.15 
2,301 
6,925.41

26,986.15

3,141.15

5,391.35
8,854.05

2,656.11
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'Όδεν εξάγεται, ότι τά έσοδα της εταιρίας, έλαττωδεντα ένεκα των εθνικών περιστάσεοη/ κατά 
τά ετη 1863, 1834 καί 1865, ήρχισαν όπιοσοΰν νά επανορθοΰνται, προβαίνοντα βαθμηδόν είς αυξη- 
<;ιν· άπόκειται είς την φιλοτιμίαν των εν 'Ελλάδι και εν τη αλλοδαπή φιλάρχαιων ομογενών νά μή 
άφήσοίσι την εταιρίαν νά ψευσδή των ελπίδων.

ΙΙαραβάλλοντες δέ καί τά κατά την προηγουμένην πενταετίαν πρδς τά κατά τδ λήξαν έτος, είς 
τά δύο κυριώτερα αντικείμενα, δηλαδή τάς άνασκαφάς καί την αγοράν αρχαίων, δαπανηθεντα, παρα- 
τηροΰμεν δτι εξιοδεύθησαν
ϊ·.:ν ,·ώπ ) Είς άνασκαφάς Είς αγοράν αρχαίων

Κατά τδ έτος 1866—1 .............................. Δραχ. 1,521.35 5, (32.15
1865-6  ..................... » 6,066.10 2,306.50
1864-5 .............................. » 1,963.35 2,633 55
1863-4 .............................. '» 1,556-85 980.30
1862 -3 ............V s » 12,863.15 1,583.08

_ 23,912.- 13,235.58

ίίτοι ετησίως κατά άμεσον δρον................... 4· '· · Αραχ. 4,195.40 2,611.11
Κατά δέ τδ τελευταίον έτος 1861—8, ούδέν.μέν έίς άνασκαφάς, μόνον

δέ είς αγοράν άρχαίιον............................................................................ Δρ. 8,515.55
'Η κατά προτίμησιν είς αγοράν αρχαίων κατά, τδ ,λήξαν έτος διάδεσις του πλείστου μέρους των 

εσόδων μαρτυρεί την ορθήν κρίσιν καί την άγρυπνον πρόνοιαν του Συμβουλίου- διότι τάς μέν άνα
σκαφάς πάντοτε δύναται νά έπαναλάβη, άμα τώ συγχώρηση ή κατάστασις του ταμείου, καί ουδείς 
εκ τής άναβοΐ.ής κίνδυνος- πρδς διάσωσιν δμως τωί είς’ εξαγωγήν υποκειμένων αρχαίων, άπροσδοκή- 
τως παρίστανται καί ανεπιστρεπτί παρέρχονται αί εύκαιρίαι,.. ελάχιστα, μάλλον δέ είπεΐν, ουδόλως 
δυναμένων, διά τδ δυσεφάρμοστον, των απαγορευτικών του περί αρχαιοτήτων Νόμου διατάξεων νά 
προλάβο)σι την φυγάδεύσιν αυτών.

Νομίζομεν ότι ήτο καλόν νά προσαρτώνται, ή κάν νά μνημονεύωνται είς τά εντάλματα, ως γί
νεται επί τινων αί πράξεις του Συμβουλίου, εν αίς περιγράφονται καί έκτιρ-ώνται κατά την αρχαιο
λογικήν καί καλλιτεχνικήν αξίαν όλα τά αγοραζόμενα αντικείμενα. Ποιοΰνΐες όμο>ς την παρατή- 
ρησιν ταύτην, χάριν άπλώς τής τάξεως, δεν έννοοΰμεν νά υποβάλλεται είς την Ιξελεγκτικήν επιτρο
πήν των λογαριασμών καί ή περί τούτων κρίσις- αρκετή πρδς τοΰτο εγγύησις υπάρχει ή πεφωτι
σμένη καί πολυχρόνιος εμπειρία καί δ προσωπικός χαρακτήρ των εντίμων μελών του Συμβουλίου.

'Όδεν καί διά τάς περί τούτου διηνεκείς αύτών ασχολίας καί τάς πολυειδεις άλλας φροντίδας 
υπέρ τής διατηρήσειος καί τής προόδου τής εταιρίας είναι άξιοι τής ευγνωμοσύνης τής συνελεύσεως.

ΈΟεωρή'σαμεν περιττόν νά έπαναλάβωμεν τάς παρατηρήσεις, όσαι υπό των προτε'ριον εξελεγκτι
κών επιτροπών ύπεβλήδησαν είς την συνέλευσιν, άφορωσάι τά οικονομικά τής εταιρίας. Ααμβάνομεν 
όμως τδ Θάρρος νά υποβάλωμεν είς την σκέψιν αυτής την παρατήρησιν, ότι, εν μια των ετησίων συνε
λεύσεων αυτής τήν πανηγυρικωτέραν, ήρμοζε νά εκφωνήται υπό τίνος των μεΐ.ών καί λόγος ειδικός 
περί τίνος αρχαιολογικού θέματος, προοριζομένου εκάστοτε υπό του Συμβουλίου.

Δεν δυνάμεθα δέ, τελευτώντες τήν παρούσαν εκθεσιν, νά μή όμολογήσωμεν ίδιαιτέρως τον θαυ
μασμόν ημών διά τον πρδς τήν έπιμε'λειαν, κατάταξιν καί περιγραφήν των συλλεγομένο^ν αρχαιοτή
των ακραιφνή ζήλον του έπιτετραμμένου τήν του μουσείου διεύθυνσιν, ευχόμενοι τήν ταχείαν απο
περάτωσή καί δημοσίευσιν του καταλόγου, έξ ού θέλει διατρανωθή, ότι, καίτοι διά μικρών πόρων, 
κατώρθωσεν ή εταιρία τι ού μικρού λόγου άξιον.

'II επί τής έξελέγξεως των λογαριασμών επιτροπή
Γ. XPT2IAU2

Γ. Ν. ΜΑΝΤΖΑΒΙΡίΟΣ

Λ. Π. ΛΑΣΚΛΡΪΛΪ1Σ.
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Μετά την άνάγνωσιν τής έκθέσεως, συνέπεια ερωτήσεως γενομένης υπό τίνος των Ιταίρων περί 
τοΰ άν είναι εις σχέσιν τινά τό Συμβούλιον τής εταιρίας μετά τής ενταύθα επιτροπής του λαχείου 
των Φιλάρχαιων, ίνα τα χρήματα τα υπό ταύτης συναχθέντα δαπανώνται εις τάς χρείας τής άρ-

:ροέδρου τής εταιρίας εξηγήσεις, 
νά άνατεθή εις τό μέλλον Συμ- 
;η ενότης ενεργείας τής επιτρο

πής τοΰ λαχείου των Φιλάρχαιων και τής ’Αρχαιολογικής ‘Εταιρίας, είτε διοριζόμενων τινών εκ 
τής επιτροπής εκείνης επιτιμίων προέδρων ή αντιπροέδρων τής ‘Εταιρίας, είτε άλλως πως, καθ’ 
όσον δ οργανισμός τής ‘Εταιρίας ήθελε τό συγχωρεΐ.

Μετά ταϋτα προέβησαν οί εταίροι εις την διά δύο ψηφοφοριών, ως ορίζει ό οργανισμός, εκλογήν- 
τοΰ νε'ου συμβουλίου καί άπεδείχθησαν

Πρόεδρος ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟϊ διά ψήφων 26
’Αντιπρόεδρος ΣΙΙϊΡ. ΦΙΝΤΙΚΛΗΣ 2) 24
Ταμίας ΓΕΩΡ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ » 20
Γραμματεύς ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΚΟϊΜΑΝΟϊΔΗΣ )) 21

Μέλη δέ τοΰ Συμβουλίου

ΑΐΣ. ΚΑΦΤΑΙΝΤΖΟΓΛΟΤΣ » 21
ΙΩ. Γ. ΠΑΠΑΑΑΚ.ΗΣ 3) 26
ΠΑΝΑΓ. ΕΤΣΤΡΑΤΙΑΑΗΣ » 20
Εϊ®. ΚΑΣΤΟΡΧΗΣ 19
ΠΕΤΡ. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΤΣ ;) 15

Καί ούτω διελύθη ή Συνέλευσις περί μεσημβρίαν.

χαιολογιας εν Ελλαδι εκ συνεννοησεως κοινής, εδοθησαν υπο τοΰ ι 
καί μετά συζήτησίν τινα επί τοΰ άντικειμένου τούτου άπεφασίσθη 
βούλιον νά πράξη δ,τι κρίνη καλόν πρός τον σκοπόν τοΰ νά ύπάρ
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