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διότι τη 5 ’Ιουνίου έμελλε νά έκλεχθή έν τω Πανεπιστήμια) ό πρύτανις, οι ο έμποδίζοντο 
πολλοί καθηγηταί. μέλη οντες της "Αρχαιολογικής Εταιρίας. Έξελέχθησαν δέ έν τή πα- 
ρούση συνελεύσει έλεγκται των λογαριασμών της 'Εταιρίας οί έξης· Κοσμ. Κοκίδης,* Νικ. 
Σταθόπουλος καί Ίω. Άγγελόπουλος.

Ουτοι προσήγαγον μετά 15 ημέρας, τγι 12 ’Ιουνίου 1866, εις τούς πάλιν συνελθόντας 
εταίρους, όντας τον αριθμόν 46, την έξης έκθεσιν.

Προς την Συνέλευσήν των μελών της ’Αρχαιολογ. Εταιρίας.

Φιλόμουσοι κύριοι!

'Η παρ’ύμών κατά την 29 Μαΐου ε. ε. έκλεχθεΐσα ελεγκτική επιτροπή, έκπληρώσασα την άνα- 
τεθε'σαν αυτή εντολήν, υποβάλλει Γμιν τό αποτέλεσμα των εργασιών αυτής, συμμορφουμένη μέ 
τό άρθρον 10 § 2 του καταστατικού τής 'Εταιρίας.

Αάβόϋσα ύπ’ οψιν καί έξετάσασα τα έκδοθέντα διπλότυπα τής είσπράξεως των εσόδων, τά έξο- 
φληθέντα εντάλματα τής πληρωμής των εξόδων καί τά παρά του κυρίου Ταμίου κρατούμενα βι
βλία, εύρεν άπαντα έν τάξει καί πλήρει προς άλληλα αρμονία.

’Επιθεωρηθείς δέ καί παραβληθείς προς τά ολικά αποτελέσματα των βιβλίων τούτων ό υπό του 
κυρίου Ταμίου υποβληθείς τη τελευταία Συνελεύσει τής 'Εταιρίας ισολογισμός τής διαχειρίσεως 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τό λήξαν αρχαιολογικόν έτος από τής 29 Μαΐου 18ο6 29 
Μαΐου 1866, εύρέθη εχων όρθώς καθ’ όλα.

'Ως Λρός δέ τό εν τω Ταμείω υπόλοιπον χρηματικόν ποσόν, παρετηρήθη ότι την 29 Μαΐου 
1866, μετά την διάλυσιν τής Συνελεύσεως, τό Γμέτερον Συμβούλων, αγόρασαν τάς εξής αρχαιό
τητας" ήτοι τρεις οίνοχόας, εννέα ληκύθους, εξ πλατέα τρυβλία, ών τινων τό εν έχει ζωγραφιάς εις 
τεμάχια, εν άγγεΐον μέ διάτρητον βάσιν καί δυω ζεύγη χρυσών ενωτίων, κατέβαλε προς τον πωλη- 
άήν Ίω. Σ. Παλαιολόγον δραχμάς όκτακοσίας ως δηλοΰται έκ τής έπιδειχθείσης ήμΐν άποδείξεως 
αύτοΰ. Διό αντί δραχμών 1Π8 καί 69/00, εύρέθησαν μετρητά εν τω Ταμείω μόνον δραχμαί 
318 καί 69/00.

Χρηματική διαχείρισις.

■ At μέν εισπράξεις, ή έσοδα, εν γένει κατά τό παρελθόν έτος άνέβησαν εις δραχμάς 13205 καί 
1/00, αι δέ δαπάναι επίσης δραχμάς 13205 καί 1/00, ουδεμιάς εύρεθείσης διαφοράς εις τά διπλό
τυπα των αποδεικτικών τής είσπράξεως καί τών ενταλμάτων τής δαπάνης προς τά σχετικά βιβλία 
παραβληθέντα ακριβώς καθ' εν έκαστον.

Περιουσία τής Εταιρίας.
'Η περιουσία τής 'Εταιρίας, κατά τήν λ.ήξσν τοΰ προηγηθέντος αρχαιολογικού έτους, συνίστατο, 

εκ τής αξίας τής έν Κηφισία υπό τοΰ μακαρίτου φίλογενοΰς Κ. Ίωνίδου δωρηθείσης οικίας εκ- 
τιμωμένης άντί........... *........................................................................................ δραχ. 4000

Έκ τής έν Άθήναις κατά τήν ενορίαν τών 'Αγίων ’Αποστόλων υπό τής 
Εταιρίας άγορασθείσης έρειπιωμένης οικίας μετά τοΰ οικοπέδου καί περιο

χής, έκτιμωμένης αντί ........................................................................................ τ> 11000
ών τινων τό δωρητήριον ΰπ’ άριθ. 5115 τής 4 Ίαννουαρίου 1819 καί τό πω- 15000
λητήριον ύπ’ άριθ. 9112 τής 21 Ιβρίου 1851 συνταχθέντα ενώπιον τοΰ 
συμβολαιογράφου ’Αθηνών Κ. Κοκίδου ύπάρχουσιν έίς χεΐρας τοΰ κ. Ταμίου.

Έκ τών οκτώ μετοχών τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, ύπ’ άριθ.
1214,2204,2211,3952,5090, 4216, 4519 καί 4912, έκδοθεισών επ’ όνό- 
ματι τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας, λογιζομένης εκάστης πρός δραχ. 1500 
δραχ....................................................*..................-............................................ 12000

Έκ τοΰ εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν δμνείου τής Εταιρίας Ιπί τόκω 4/00 
κατ’ έτος.................................................................. .. ........................................... 2 1000
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Έκ τοΰ ύπ’ άριθ. 29101 εντόκου ομολόγου του δοονείου των 6,000,000 

επ’όνόματι τοΰ έν Φιλιππουπόλει κ. Ίω. Α. Τσάτση, μεταβιβασθέντος εις τήν 
κυριότητα της 'Εταιρίας λόγω ετήσιας συνδρομής.

’τ?..__.«!_____Λ OQ Λ,ΊΛ, _____
Δραχ. 100

1118.69
Έκ τοΰ κατά τήν 29 Μαΐου 1866 εν τώ ταμείω υπάρχοντας περισσεύ

ματος, περί ού ανωτέρω είρηται · · .·.............. .. ....................................................

| Τό όλον δραχ. 29298.69
Άπαντα τα έγγραφα και· ομόλογα έπιδειχθέντα ήμΐν, εΰρίσκονται εις χεΐρας τοΰ κυρίου Τααίου 

σώα καί άνελειπή.

λεύσει απολογισμόν του κ. Ταμιου.
Ένταΰθα κύριοι, κρίνομεν δίκαιον νά ΰποβάλωμεν εις τήν Συνέλευσιν, ότι οφείλεται έπαινος εις 

άπαν τδ Διοικητικόν Συμβούλων τής ΰμετέρας εκλογής, διά τε τον άκάματον ζήλον καί εύσυνεί- 
δητον διαχείρισιν αυτών καί διά τους άτρυτους κόπους, ούς καταβάλλουσιν υπέρ τής προόδου τής 
‘Εταιρίας, αλλά «των όντων τα μέν έφ’ ήμΐν, τα δε ούκ έφ’ ήμΐν.» ’Ιδίως δε οφείλεται έπαινος εις 
τον γηραιόν Ταμίαν κύριον Γεώργιον Καραμάνον διά τε τήν επίμοχθον εργασίαν αύτοΰ έν τοιαύτη 
ήλικία καί διά τήν ακριβή τάξιν, ήν εισήξε καί τηρεί εις τήν δοσοληψίαν τής ‘Εταιρίας.

Μετά ψυχικής θλίψεως άκουσαμεν καί παρά τοΰ Γραμματέως τής ‘Εταιρίας κυρίου Στ. Κου- 
μανούδη καί άλλαηόθεν έ^άθομεν, ότι άρχαιοκάπηλοί τινες υπό αίσχράς ιδιοτέλειας οΐστρηλατού- 
μενοι, άνασκάπτοντες έκβάλλουσι καί πωλοΰσι κρυφά τά κειμήλια των ήμετέρων προγόνιον, περί 
μηδενός ποιούμενοι τήν εθνικήν υπόληψιν καί δΓ ουτιδανά κέρδη πωλοΰντες εις ξένους τά δι
πλώματα τής εύγενείας τών προπατόροον αυτών όθεν έκφέρομεν εύχήν, όπως οί δυνάμενοι φιλάρ
χαιοι καί φιλογενεΐς συνεργήσωσιν, όπου δει, ΐνα έκδοθή νέος νόμος, τοΰ προτέρου άποδειχθέντος 
άνεπαρκοΰς, κωλύων τάς άνευ έπιτηρήσεως τής αρμόδιας αρχής υπό τών τυχόντων γίνομένας άνα- 
σκαφάς καί τήν εξαγωγήν καί έκποίησιν τών αρχαιοτήτων έκτος τής πατρίδος.

Άθήνησι, τήν 8 ’Ιουλίου 1866.

'Η ’Ελεγκτική ’Επιτροπή
Κ. ΚΟΚΙΔΗΣ Εισηγητής, ΙΩ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν, ΣΓΑΘΟΠΟΙΛΟΣ.

Έτι άνέγνω 5 εισηγητής τής εξελεγκτικής επιτροπής έγγραφον, έν ώ έπροτείνετο γνώμη, 
νά μή μετέλθη τό Συμβούλων μέτρα καταναγκαστικά κατά τών καθυστερούντων. Έπί 
τούτου τού ζητήματος έρρέθησαν πολλά παρά διαφόρων άλλ’άνεβλήΒη ή λύσις του εις άλ
λην Συνέλευσιν έκτακτον συγκαλεσθησομενην προσεχώς, εν ή νά συζητηθή γενικώτερον 
τό περί έπαυξήσεώς τών πόρων τής Εταιρίας. Μετά ταύτα προέβησαν οί εταίροι εις τήν 
έκλογήν τού νέου Συμβουλίου διά δύω ψηφηφοριών, ώς ορίζει ό οργανισμός, καί άπεδείχθησαν*

Πρόεδρος ό ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Αντιπρόεδρος ό ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΙΝΤΙΚΛΗΣ

διά ψήφων 31
41

Ταμίας ο Γ. Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ J) 12
Γραμματεύς ό ΣΤΕΦ. Α. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΙΙΣ Ά 43

Μέλη δέ τοΰ Συμβουλίου οί

ΙΩ. Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ » 31
Π. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥΣ )) 35
Π. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ )) 28
Λ. ΚΑΦΙΆΝΤΖΟΓΛΟΥΣ )) 21
ΑΘ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 3> 26

καί ούτω διελύθη ή συνέλευσις.
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