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ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΤΗΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1886 ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΚΛΕΧΘΕΙΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς την έν ' Αθήναις Γενικήν Σννελενσιν 
της ' Αρχαιολογικής Εταιρίας.

Ύπείκοντες τή άποφάσει τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας, τή 

άνακοινωθείση ήμϊν διά τοϋ ΰπ’άριθ. 44 τής 30 Μαρτίου έ. έ. 
εγγράφου τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, ένησχολήθημεν εις την 
επεξεργασίαν καί έξέλεγξιν των λογαριασμών τοϋ ταμείου αυτής.

Καί πρώτον μέν, λαβόντες άνά χεΐρας τον έν ίσχύϊ οργανισμόν 
τής Εταιρίας καί τά παραδοθέντα ήμΐν βιβλία καί έγγραφα, 
τά άπαρτίζοντα τους λογαριασμούς τής έν έ'τει 1886 διαχειρί- 
σεως, είδομεν ότι την μέν διαχείρισιν ταύτην έξετέλεσαν, ώς 
άμεσοι διαχειρισταί ταμίαι,ό περί τά τέλη Δεκεμβρίου τοϋ έτους 
αΰτοϋ άποβιώσας Π. Έμ. Γιαννόπουλος καί ό διαδεχθείς αυτόν 
κ. Γ. Νικολαίδης μέχρι τέλους τοϋ έτους· τούς δέ ατομικούς λο
γαριασμούς αυτών, μη συνταχθέντας παρά τών ιδίων, συνέταξε 
κατά παραγγελίαν τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου ό αξιότιμος κ. 
Χρ. Δροσίνης, άφοΰ συνεπλήρωσε τάς δέουσας έν τε τφ Καθη- 
μερινφ καί τφ Καθολικψ βιβλίοις τοϋ ταμείου έγγραφούς, καί 

ύπέβαλεν αυτούς εις αυτό δι’έκθέσεως τής 29 Μαρτίου έ. 
τοιούτους, οίοι καί έδημ.οσιεόθησαν,
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"Έπειτα δέ, έξετάσαντες τα στοιχεία των λογαριασμών τού

των, καί παραβαλόντες αΰΐά προς τά ειρημένα βιβλία, καί 
ταυτα πάλιν προς τούς, δημοσιευθέντας τούτους λογαριασμούς, 
εύρομεν αυτούς μεν συμφώνους προς τά βιβλία, τά στοιχεία 
όμως, μάλιστα τά εις την διαχείρισιν του μακαρίτου Γιαννο- 

πούλου άναγόμενα, ούχί μόνον ενιαχού μη συμφωνουντα προς 
τά βιβλία, άλλα καί ελλείψεις καί άταξίας φέροντα.

Καί τά μεν επί της προκειμένης διαχειρίσεως κατά τούς δη- 
μοσιευθέντας λογαριασμούς εξαγόμενα, ήτοι τό έκ δρ. 55,000 
χρηματικόν ελλειμα καί το έκ δρ. 12,501.38, μη παραδοθέν 
υπόλοιπον τού ταμείου, τά έπιβαρύνοντα τον μακαρίτην Π. Έμ. 
Γιαννόπουλον, δι ’ έπαληθεύσεως, ην άντελήφθημ.εν, άναγνωρίζο- 
μεν καί ημείς, καί κηρύττομεν ώς πραγματικά.

Διότι διά μ.έν άντιπαραβολής τών ληφθέντων ύπ’όψει δικαιο- 
λογητικών εγγράφων καί βιβλίων πρός άλληλα, καί δι’άφαιρέ- 
σεως των εξόδων έκ των έσόδων, προκύπτει τωόντι τό δεικνυό
μενο-/ υπόλοιπον των δραχ. 12,501.38.

Έκ δέ των εΰρεθεισών μεταξύ των έγγράφων τής Εταιρίας 
έν σχεδίοις, παρά τού μακαρίτου Γιαννοπούλου συνταχθεισι, κατα
στάσεων τής 2 Μαίου 1884 καί 15 ’Απριλίου 1885 των όφει- 
λομένων τή Έταιρίιρ έπί ταΐς άγοραΐς διαφόρων οικοπέδων καί 
οικιών προκαταβολών, πρός άπόδοσιν τών όποιων έζητειτο κατά 
ταύτας ή έ'κδοσις ένταλμάτων τού Υπουργείου τής Έκπαιδεύ- 
σεως, καί έκ τού παρά τού ίδιου Υπουργείου, διά τού ΰπ’άριθ. 
3774 τής 12 Μαρτίου 1887 έγγράφου του άποσταλέντος τή 
Εταιρία καταλόγου τών υπέρ αυτής έκδοΟέντων έπί τών χρή

σεων 1884, 1885 καί 1886 ένταλμάτων πρός άπόδοσιν τών 
προκαταβολών τής Εταιρίας, έξάγεται ότι μία τών άγορασθει- 
σών οικιών ήτο καί ή τού Παν. Λύτσικα, διά την οποίαν προ- 
κατεβλήθησαν ύπό τής Εταιρίας δυνάμει τών ΰπ’άριθ. 6994 
τής 25 ’Ιουνίου καί 7602 τής 8 ’Ιουλίου 1883 έντολών τού 
Τπουργείου δραχ. 55,000 καί ότι πρός άπόδοσιν τών προκατα' 

βληθεισών τούτων δραχμών έξεδόθη παρά τού Υπουργείου τής 
Έκπαιδεύσεως τό ύπ’άριθ. 1488 τής 16 Αύγούστου 1884 έν 
ταλμα δραχ. 55,000.
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Τό ένταλμα δε τοϋτο εϊδομεν καί ημείς έκδεδομένον μεν, ώς 
μη ώφελεν έπ’όνόματι Π. Έμ. Γιαννοπούλου ώς ταμίου της 
Εταιρίας, αντί να έκδοθή υπέρ του προεδρείου, αντιπροσω
πεύοντας την ’Αρχαιολογικήν Εταιρίαν καί επί τοΰ Κεντρικού 
Ταμείου, έξωφλημένον δ’ έν αύτω την 18 Αύγουστου 1884 
παρά τοΰ μακαρίτου II. Έμμ. Γιαννοπούλου. Άλλ’ άτυχώς 

ούτε ούτος, λαβών τα χρήματα διά τής έξοφλήσεως τοΰ εν
τάλματος, φαίνεται έκδούς διπλότυπον εΐσπράξεως αυτών, διότι 
τοιοΰτον ούδέν καί μέχρι τέλους τής διαχειρίσεώς του σημειοΰ- 
ται εις χρέωσιν αύτοΰ έν τοις βιβλίοις τοΰ ταμείου τής δια- 
χειρίσεως 1884, 1885 καί 1886, ούτε ό πληρώσας ταΰτα, 
εις αυτόν έζήτησε την διά διπλοτύπου άποδείξεως βεβαίωσή 
τής πληρωμής, παρά τάς διατάξεις τοΰ τελευταίου εδαφίου τοΰ 
άρθρ. 9 τοΰ διά τοΰ Β. Διατάγματος τής 18 ’Απριλίου 1862 
κυρωθέντος ’Οργανισμού τής Εταιρίας.

Επομένως καί τό ποσόν τοΰτο των δραχ. 55,000, όρθώς λο
γίζεται όφειλόμενον παρ’αύτοΰ τή ’Αρχαιολογική Έταιρίγ.

Ούδέν δ’έτερον περί τής περιουσίας τής Εταιρίας έ'χομεν να 
ποοσθέσωμεν εις τά παρά τοΰ είρημένου κ. Δροσίνη εκτεθειμένα 
έν ταΐς καταστάσεσι, ταΐς συνοδευούσαις τούς δημοσιευθέντας 
λογαριασμούς, εΐμή ότι, έρευνήσαντες, ευρομεν έν τή ’Εθνική 
Τραπέζη πάντας τούς έν αύτή κατατεθειμένους τίτλους τής 
Εταιρίας υπάρχοντας την 31 Δεκεμβρίου 1886, ώς ένέχυρον 
διά τό πρός αύτήν χρέος αύτής, τό όποιον όμως, αντί δραχ. 
55,540,10 όσαι σημειοΰνται έν τή δημοσιευθείση καταστά- 
σει, άνήρχετο τότε μετά τοΰ συγκεφαλαιωθέντος τόκου εις δραχ. 
58,159.25 κατά την έξ αύτής έκδεδομένην καί ύποβαλλομένην 

ύφ’ήμών πιστοποίησιν.
Άλλ’έπίτοΰ δημοσιευθέντος ειδικού λογαριασμού τοΰ Αρ

χαιολογικού λαχείου παρατηροΰμεν ότι ή υπηρεσία τοΰ λαχείου 
τούτου δέν φαίνεται έκτελουμένη κανονικώς. Διότι δεν έκρατεϊτο 
δι’αύτό βιβλίον τοιοΰτον, έν τω όποίω έκ τοΰ όλου των κατά 
το οίκειον οργανικόν Διάταγμα κλήρων νά φαίνωνται έκάστης 
περιόδου οί παρά τοΰ διευθύνοντος τό λαχεΐον άποστελλόμενοι 
πρός έκποίησιν κλήροι, οί έκποιηθέντες καί οί μη έκποιηθέντες'
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ουδέ ειδικόν βιβλίον τών κληρώσεων, εν τφ όποίφ νά φαίνωνται 
οί κατά περιόδους τιθέμενοι κατ’αριθμούς είς την κληρωτίδα 
κλήροι καί οΐ εξαγόμενοι τής κληρωτίδος κερδαλέοι. Ούτοι δέ 
οί μη έκποιηθέντες, καθώς καί οί μετά την έκκύβευσιν κηρυ- 
χθέντες κερδαλέοι κλήροι τί έγένοντο. ’Ενώ έκτων βιβλίων τού
των, τοιούτων κρατουμ.ένων, καί εκ των έκάστοτε κατά τάς κλη
ρώσεις συντασσομένων πρωτοκόλλων δύναται πάντοτε νάπροκύ- 
πτη 6 άπαιτούμενος κανονικός έλεγχος.

Παρατηροΰμεν προσέτι ότι ή υπηρεσία τής έκδιδομένης ’Αρ
χαιολογικής Έφημερίδος δεν φαίνεται ήμΐν κανονική· διότι δεν 
παρουσιάζεται λογαριασμός των έκτυπουμένων κατά περιόδους 
τευχών, των διά συνδρομών ή άλλως πως διατιθεμένων, καί 
τών μη διατεθέντων τευχών, τών όποιων ή διατήρησις νά βε- 
βαιώται.

Φρονοΰμεν δέ ότι ή δι ’ εισιτηρίου έπί πληρωμή θέα τών Μυ- 
κηναίων, Αιγυπτιακών καί λοιπών άρχαιοτήτων, τών συγκρο- 
τουσών τό έν τφ Μετσοβίφ Πολυτεχνείο) Μουσεϊον, θά ήτο 
προτιμότερον νά άφεθή Ιλευθέρα πάσης πληρωμής, άφοΰ τοιαύτη 
άφέθη καί ή έν τοϊς άλλοις μουσείοις είσοδος. Διότι αί αρχαιό
τητες αύται, καί μάλιστα αί έξ Αίγυπτου κομισθεΐσαι, είνε καί 
άδικον νά φορολογώνται Θεώμεναι.

Φρονοΰμεν ώσαύτως ότι ή διευθέτησις καί παράστασις τών 
αρχαιοτήτων τούτων, άρίστη άλλως τε έπί εύπρεπεία ούσα προς 
τιμήν του κ. έπιμελητοΰ αυτών, δεΐται προς συμπλήρωσιν τοΰ 

όλου αυτής τής άναγκαιοτάτης έκτυπώσεως τών ήδη έν χειρο- 
γράφοις βιβλίοις υπαρχόντων καταλόγων αυτών, καταρτιζομέ- 
νων είς ειδικούς- καίτοι είδότες ότι τό έργον τής καταρτίσεως 
καί έκτυπώσεως έσεται πολύμοχθον, ώς δεόμενον καί χρόνου 
μακροΰ, καί πόνου πολλοΰ, καί δαπάνης οό σμικράς.

Έκ δέ τής έξετάσεως καί παραβολής τών στοιχείων πρός τά 
βιβλία εύρίσκομεν ότι έπί τών έσόδων μέν τής διαχειρίσεως τοΰ 
Γιαννοπούλου δέν έσημειώθησαν είς χρέωσιν αύτοΰ, ώς μή παρα- 
δοθέντα δήθεν είς τό ταμειον, καί τά ποσά, τά διά τών ύπ ’ 
αριθμούς 88, 112, 113 καί 130 διπλοτύπων είσπραχθέντα ύπό 
τοΰ κλητήρος τής Εταιρίας Θεοδ. Κουτσούλη, άπό τούς κ. κ.
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Έλ. 'Ρηγάδην συνδρομ. τοΰ έτους 1886 Δρ. 25.—
Γ. Άντωνιάδην » » » » )) 15.—
Δ. Πετρίδην )) » )) » )) 15.—

καί Β. Γιαννούλην )) )) » )) )) 15.—

Δρ. 70.—
Έπί των Εξόδων δίί έσημειώθησαν εις πί-

στωσιν έπί πλέον . )) 10.—
καί τοΰτο, διότι,ένφτά πληρωθέντα ποσά δυ-
νάμει τοΰ ύπ’άριθ. 140 έντάλματος τοΰ Συμ-
βουλίου τής Εταιρίας, κατα τας συν απτό {Αε -
νας άποδείξεις των ληπτόρων καί την σχετικήν 
κατάστασιν, όρθώς αθροιζόμενα ανέρχονται
είς.................................................Δρ. Γ»63,35
έσημειώθη εις πίστωσιν τό επί του 
έντάλμ. μεταγεγραμμένον ποσόν » 573,35 

ήτοι επί πλέον Δρ. 10,—

Δρ. 80.—
καί ούτως αύται μετά τοΰ προεκτεθέντος υπο

λοίπου των...............................................................» 12,501.38
άναβιβάζουσι τό ώς όφειλόμενον παρά τοΰ 
Γιαννοπούλου υπόλοιπον τής διαχειρίσεως αύ- 
τοΰ τοΰ έτους 1886 εις................................... Δρ. 12,581.38

Άλλ’ομως τό Σ. Διοικητικόν Συμβούλιον φρονοΰμεν οτι δύ- 
ναται κατά τα μέχρι τοΰδε ίσχύοντα, καί όπως μη μεταβληθή 
τό έν τφ δημοσιευθέντι λογαριασμω καθορισθέν υπόλοιπον δραχ. 
12,501.38 τής διαχειρίσεως ταύτης τοΰ μακαρίτου Γιαννοπού
λου, νά έπιδιώξγ) την άπόληψιν καί τοΰ μεκροΰ τούτου ποσοΰ 
των δραχ. 80, έκ των όποιων αί μέν δραχ. 70 δύνανται νά 
θεωρηθώσιν ώς έπιβαρύνουσαι τον έίσπράξαντα, άλλα μη παρα- 
δόντα ταύτας τω ταμία, αί δέ δραχ. 10, ώς έπιβαρύνουσαι τόν 
προκαλέσαντα τήν έκδοσιν τοΰ μνησθέντος ΰπ’άριθ. 140 εντάλ
ματος, σφαλόντα δέ κατά τήν άθροισιν των έν τή συνοδευούση 
αυτό καταστάσει σημειουμένων ποσών.

’Επί τούτοις λαμβάνομεν τήν τιμήν νά παρατηρήσωμεν τή
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Σ. Συνελεύσει οτι κατά τήν ταπεινήν ημών γνώμ.ήν, σχημαΐι- 
σθεΐσαν εκ τε της μελέτης του διέποντος τα. της Εταιρίας ορ
γανισμού, και ιδίως τα άφορώντα εις την διοίκησιν και διαχεί- 
ρισιν της περιουσίας αυτής, καί έκ της έξετάσεως των έκάστοτε 
συνυποβαλλόμενων ώς στοιχείων των λογαριασμών τού ταμείου 
αυτής, έν αΰτω τω Όργανισμω έγκειται κυρίως το αίτιον τής 
κακής ή αμφιβόλου διαχειρίσεως" διότι έν τοΐς στοιχείοις, βι- 
βλίοις καί έγγράφοις, τοΐς κρατουμένοις επί τή βάσει τοιούτου 
’Οργανισμού, έπικρατοΰσι συνήθως ή τε άταξία καί αί έκ ταύ- 
της προκύπτουσαι ελλείψεις, ένεκα των όποιων τά τοιαΰτα στοι
χεία καθίστανται καί ανεπιτήδεια προς ασφαλή έ'λεγχον των 
σχετικών λογαριασμών.

Διότι τής έκ τοιούτου ’Οργανισμού άπορρεούσης διοεχειρίσεως, 
στηριζομένης μάλλον εις την καλήν πίστιν, καί ούχί εις τούς κε- 
κανονισμένους τύπους, εις τούς όποιους στηρίζεται πάσα δοσο
ληψία, υποκείμενη εις λογοδοσίαν καί εις εΰθύνας, επόμενον ήτο 
νά υπεκφεύγωσι πάντα έ'λεγχον ού μόνον τά ήδη παρουσιαζό- 

μενα χρηματικά έλλείμματα, καί τοι προ έτών λαβόντα χώραν, 
άλλά καί αί άλλαι αί περί την διαχείρισιν τών βιβλίων καί έγ
γραφων παρουσιαζόμεναι άταξίαι, καί τοι πάντοτε ίσως συμπα" 
ρομαρτοΰσαι μέν, άλλ’άνορθούμεναι ύπό τού διαχειριστού κατά 
την σύνταξιν τών άπολογισμών* διότι βεβαίως, άφοΰ έγίνοντο 
εισπράξεις χρημάτων καί άνευ έκδόσεως ουδέ διπλοτύπων άπο 
δείξεων, επόμενον ήτο νά καλύπτωνται αί τοιαΰται εισπράξεις, 
αί όποΐαι θά ύπεξέφευγον ίσως καί εις τό μέλλον πάντα έλεγ
χον, έάν ό προ πολλών έτών κατά συνέχειαν δκχχειριζόμενος τό 
ταμεΐον έπέζη, καί συντάττων έξέθετε πάντοτε τον απολογισμόν 
τών εισπράξεων καί πληρωμών τής διαχειρίσεως αύτοΰ κατά 
τά οριζόμενα έν τω άρθρω 9 τού έν. ίσχύϊ ’Οργανισμού τής 
Εταιρίας.

Διότι, ώς πρός μέν τά ’Έσοδα.

Έκ τού βιβλίου τών διπλοτύπων αποδεικτικών είσπράξεως ώφει- 
λεν ό διαχειριστής τού τοιούτου Ταμείου νά κόπτη τά κανονικώς 
μονογεγραμμένα καί ήριθμημένα κατ’αύξοντα άριθμόν άποδει- 
•κτικά· καί διά πάσαν είσπραξιν τό μέν έκκοπτόμενον απόσπασμα
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νά παραδίδη τώ πληρώσαντι, το δέ στέλεχος αύτοΰ να κράτη 
ταυτάριθρον ώς αποδεικτικόν χρεώσεως του Ταρ-είου αύτοϋ.

Άλλ’έκ τοΰ παραδοθέντος ήρΐν, ώς κρατηθέντος τοιούτου βι
βλίου παρά τοΰ ρακαρίτου Γιαννοπούλου, εξάγεται δτι ούτος 
εκοψεν επτά ρόνον, άπδ τοΰ άριθ. 1-6 καί τδ ύπ’άριθ. .32, 

συρπεπληρωρ-ένα αποδεικτικά" έν τοΐς βιβλίοις δρως Προχείρω 
τε καί Καθηρ.ερινφ, σηρειοΐ εις χρέωσίν του, ώς έκκοπέντα τοι- 
αΰτα άπό τοΰ άριθ. 1-50" ήτοι σηριειοΐ εν αύτοΐς καί ιδανικά 
διπλότυπα 43 τον άριθριόν, ώς έκδοθέντα, φρονών δτι ήδύνατο 

βεβαίως καί ακολούθως νά συρπληρώση καί έκδώση δσα καί ώς 
έβούλετο, βοηθούρ,ενος έκ τε των έν τοΐς είρηριένοις βιβλίοις προ- 
γεγενηρ.ένων ύπ’αυτοΰ έγγραφων καί έκ των προϋπαρχόντων 

καλή τη πίστει εις χεΐρας αΰτου, ηδη δέ συνηρρένων έν τοΐς 
στελέχεσιν, άσυρ.πληρώτων ρ.έν, αλλά προύπογεγραρρένων παρά 

των κ. κ. Προέδρου καί Γραρρατέως, άποδεικτικών.
’Έπειτα έκτος τοΰ ειρηρένου βιβλίου των διπλοτύπων αποδει

κτικών είσπράξεως, τό όποιον αυτός, ώς άρεσος διαχειριστής ό 
Ταρίας έκράτει τόσον άτάκτως, ώς έξεθηκαρ-εν, εύρίσκορεν, παρα- 
δοθέν ήρ.ΐν, καί έτερον, παρά τοΰ ρνησθέντος κλητήρος Θεοδ. 
Κουτσούλη, ώς είσπράκτορος, κρατηθέν ώσαύτως άτάκτως καί 
άρεθόδως, ρη στηριζόρενον δέ ουδέ εις ειδικούς καταλόγους των 
εισπρακτέων ποσών, τούς όποιους ό άρεσος διαχειριστής Ταρίας 
ώφειλε κατά καιρούς νά συνάπτη, όπως συνοδεύωσι τό τοιοΰτον 
βιβλίον.

Έκ δέ της παραβολής καί τοΰ τοιούτου βιβλίου πρός τά βι
βλία τοΰ Ταρείου, Ιΐρόχειρον καί Καθηρερινόν, άνεκαλύφθησαν 
τά. ώς προεξετέθη, ρη σηρειωθέντα παρά τοΰ ρακαρίτου Γιαν
νοπούλου εις χρέωσιν τοΰ Ταρείου του ποσά. Άλλα τίνα οί 
Έλεγκταί δύνανται ρετά πεποιθήσεως νά θεωρήσωσιν υπόχρεων 
διά τά ποσά ταΰτα, άφοΰ ό ρέν Ταρίας διά τών βιβλίων τοΰ 
Ταρείου του παοιστά δτι δέν παρέλαβεν αύτά, ό δέ Εΐσπράκτωρ 

ισχυρίζεται δτι, δσα ποσά είσέπραξε, ρ,εταξύ τών όποιων είσί 
καί ταΰτα, τόσα καί παρέδωκε τώ Ταρία; Περί τούτων γνω- 
ρατεύορεν καί έν τοΐς πρόσθεν δτι άπόκειται τώ Διοικητικφ 

Συρβουλίω νά άποφασίση.
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Παρατηροΰμεν πρός τούτοι; ότι οΰδαμόθεν μεν τοΰ ’Οργανι
σμού της Εταιρίας ήδυνήθημεν να έξαγάγωμεν τόν διορισμόν 
Είσπράκτορος, εί μη Κλητήρος, ό όποιος, άφοΰ έπεφορτίσθη την 

εϊσπραξιν των τακτικών συνδρομών, περιοριζομένων εις τάς ’Αθή
νας, μισθοδοτούμενος προς δραχ. 100 κατά μήνα, καί λαμβά- 
νων οΰ μόνον ποσοστά επί τών είσπράξεών του, άλλά καί άμ,οι- 
βάς άπαξ ή καί δίς τοΰ ενιαυτού, ώφεϊλε βεβαίως νά ήνε τα- 
κτικώτερος καί ακριβέστερος περί την έκτέλεσιν τής δοσοληψίας, 
ενφ ό κυρίως φέρων την ευθύνην προϊστάμενος αότοΰ Ταμίας 
ούτε μισθόν ούτε άμοιβάς απολαμβάνει άλλας, εί μη τάς ύλικάς 
ή ήθικάς ζημίας.

Ώς προς δέ τά ’Έξοδα.

Τά έν τοϊς βιβλίοις σημειούμενα εις πίστωσή τοΰ Ταμείου εν
τάλματα πληρωμής τών γενομένων δαπανών εύρέθησαν άπαντα, 
καί αυτό τό παρά τοΰ κ. Χρ. Δροσίνη μη εύρεθέν ύπ’άριθ. 198 
δραχ. 553, έξωφλημένα κατά τό μ.αλλον ή ήττον όρθώς' άλλά, 
έκδεδομ,ένα παρά του Διοικ. Συμβουλίου κατά τό 8 άρθρον του 
μνησθέντος ’Οργανισμού, καί επομένως μη στηριζόμενα εις προ
ϋπολογισμόν τινα, είτε υπό τής Συνελεύσεως τής Εταιρίας είτε 
καί ύπ’αΰτοΟ τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου αυτής έψηφισμένον 
καί οπωσδήποτε τόν χρόνον τής ισχύος αότοΰ ορίζοντα, συγχέου- 
σιν ωσαύτως, ώς καί αί μνησθεΐσαι επί τών ’Εσόδων άνωμαλίαι, 

την κρίσιν του έξελέγχοντος. Διότι ούτος ούδε τά πρακτικά τών 
συνεδριάσεων τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου δύναται πάντοτε κατά 
τόν έ'λεγχον νά έχη ΰπ’όψει.

Διά ταΰτα, όπως εις τό μέλλον ή διαχείρισις ιδίως τοϋ Τα
μείου καταστή κανονική, προτείνομ,εν τροποποίησιν τών Άρθρ. 
7, 8, 9 καί 10 τοΰ διά τών διαταγμάτων τής 18 ’Απριλίου 
1862 καί 29 Μαίου 1876 εγκεκριμένου καί μέχρι τοΰδε έν ίσχύϊ 
τής Εταιρίας ’Οργανισμού ώς εξής.

”Αρθρ. 7. Ή διεύθυνσις τών εργασιών τής Εταιρίας άνατί- 
θεται εις συμβούλιον ένδεκαμελές, κατ’έτος έκλεγόμενον έν γε
νική τών εταίρων συνελευσει, καί συνιστάμενον έξ ενός Προέδρου, 
ενός ’Αντιπροέδρου, ενός Γραμματέως καί οκτώ Συμβουλών.

Εις τάς συνεδριάσεις τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου αΰτοδι-
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καίως παρίσταται πάντοτε άνευ ψήφου, ώς Βασιλ. ’Επίτροποί, 
καί ό παρά τφ ύπουργείω των Εκκλησιαστικών καί τής Δη
μοσίας Έκπαιδεύσεως Γενικός Έφορος των ’Αρχαιοτήτων, ή, 
έν περιπτώσει κωλύματος αύτοΰ, 6 ύπ’αΰτοΰ ονομ.ασθείς των 
οκτώ συμβούλων ώς αναπληρωτής, ότε έν ίσοψηφία νικώσα ψή

φος εϊνε ή του Προέδρου.
’Εκλέγεται δέ καί Ταμίας, διαχειριστής υπόλογος έπί μισθώ 

όριζομένω διά του προϋπολογισμού τής Εταιρίας, ό όποιος, μή 
λαμ.βάνων μέρος έν ταΐς συνεδριάσεσι του διοικητικού Συμ.βουλίου, 
εΐ μή οσάκις ήθελε ζητηθή,καί τότε άνευ ψήφου,οφείλει νά κατα- 
θέσγι ώς έγγύησιν υπέρ τής Εταιρίας δεκακισχιλίας δραχμάς εις 
χρήματα ή εις χρεώγραφα του Δημοσίου, υπό τήν αρχικήν αυ
τών αξίαν λογιζόμενα,εΐς τό Κεντρικόν Ταμεΐον ή εις τήν ’Εθνι
κήν Τράπεζαν.

Άρθρ. 8. Τό Συμβούλιον βουλεύεται καί ένεργεΐ όσα συν- 
τείνουσι προς άνάπτυξιν τής Εταιρίας, παραδέχεται νέους εταί
ρους κατά τά άρθρα 2 καί 3, φροντίζει περί πόρων χρηματικών 
καί περί τής σκοπίμου αυτών χρήσεως, καί ορίζει πάσαν δαπά
νην έπί τή βάσει προϋπολογισμού, συντασσομένου καί ΰποβαλ- 
λομένου εις τήν έ'γκρισιν τής συνελεύσεως τών εταίρων.

Έτι δέ συνεννοείται μετά του Υπουργείου τών ’Εκκλησια
στικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως περί άνασκαφών ή έπι- 
σκευών αρχαιοτήτων, προτείνει εις αυτό γνώμην περί παντός 
δ,τι συντελεί προς ρύθμκσιν τών έν Έλλάδι αρχαιολογικών πραγ
μάτων, έπιχειρεΐ άνασκαφάς, αγοράζει παντός είδους αρχαία 
προς πλουτισμόν τοΰ Μουσείου τής Εταιρίας, χορηγεί χρημα
τικόν ποσόν εις όντινα εγκρίνει χάριν αρχαιολογικών διατριβών 
κατά τά ιδίως περί τούτου οριζόμενα.

Συνέρχεται κατά πρόσκλησή τοΰ Προέδρου δίς τοΰ μηνός καί 
οσάκις παρά δύο τοΰ συμβουλίου μελών ζητηθή.

Σκέπτεται δέ καί άποφασίζει κατά πλειονοψηφίαν περί τών 
ανωτέρω, τήν ένέργειαν τοΰ κανονισμοΰ άποβλεπόντων, καί υπο

γράφει τά πρακτικά.
"Αρθρ. 9. Ό μέν Πρόεδρος συγκαλεϊ τούς συμβούλους εις 

συνεδριάσεις, ώς καί τούς εταίρους είς γενικώς συνελεύσεις—διευ-

3
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θύνει τάς συζητήσεις — υπογράφει τά πρακτικά των συνεδριά
σεων και συνελεύσεων καί πάντα τά έγγραφα τής Εταιρίας. 
Τήν δε 31 Δεκεμβρίου κλείει τήν διαχείρισιν του λήξαντος έτους, 
εγγράφων υπό τήν τελευταίαν πράξιν ενός έκάστου των κρατου
μένων βιβλίων τό « Έθεωρήθη »—τήν χρονολογίαν, καί υπό 

ταύτην τήν υπογραφήν αυτού.
Ό δε ’Αντιπρόεδρος άναπληροϊ τον Πρόεδρον κωλυόμ.ενον.
Ό Γραμματευς συντάσσει τά πρακτικά, κρατεί τήν αλληλο

γραφίαν τής Εταιρίας καί συνυπογράφει πάντα τά ύπό του 
Προέδρου ύπογραφόμενα έγγραφα — συντάσσει τήν έ'κΟεσιν των 
ενιαυσίων έ'ργων τής Εταιρίας, τήν όποιαν εκθεσιν, άφοΰ έγ- 
κριθή πρώτον ύπό του Συμβουλίου, άπαγγέλλει εις τήν α.ψ των 
δύο ενιαυσίων Συνελεύσεων. Προσέτι έχει τήν επιμέλειαν τής βι
βλιοθήκης καί του Μουσείου τής Εταιρίας, μέχρις ού ή αύξη" 
σις του Μουσείου άπαιτήσν) τήν διαίρεσιν των έν αύτφ αρχαίων 
εις πλειοτέρας μοίρας, οτε τό Συμβούλιου δύναται ν’άναθέσν) 

τήν επιμέλειαν των διαφόρων μ.οιρών εις διάφορα μέλη τή έγ- 
κρίσει τής Συνελεύσεως των Εταίρων.

Ό Βασιλικός ’Επίτροπος κρατεί έν ίδιαιτέρω βιβλίω περιλή
ψεις των έν ταΐς συνεδριάσεσι του Διοικητικού Συμβουλίου άπο- 
φασισθέντων καί άνακοινοϊ εις τά Υπουργεία όσα εις έκαστον 

άφορώσιν.
Ό δέ Ταμ.ίας τής Εταιρίας, άφοΰ καταθέση τήν άπόδειξιν 

τής καταβολής τής έγγυήσεώς του εις τό Προεδρείου, παραλαμ- 
βάνει τά εις τό ταμεΐον αυτής παραδιδόμενα χρήματα καίπλη- 
ρόνει τά έκδιδόμ,ενα εις βάρος αυτού χρηματικά έντάλματα διά 
τάς έκκαθαριζομένας δαπάνας τής Εταιρίας.

Κρατούνται δέ τά εξής βιβλία"
Ύπό μέν τού Προεδρείου 

Διπλότυπον βιβλίον των ένταλμάτων καί 
Βοηθητικόν έσόδων καί έξόδων.

Ύπό δέ τού Ταμ.ίου 
Πρόχειρον ή βιβλίον πρωτοσημειώσεων.
Τριπλότυπου γραμματίων παραλαβής.
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Ήμερολόγιον (Καθημερινόν), όπερ έστί και ιδίως βιβλίον 
ταμείου.

Καθολικόν καί

Βοηθητικόν εσόδων καί εξόδων.
Έαν δε έγκριθή να. γείνη χρήσις αρχαιολογικού λαχείου, δέον 

να κρατώνται καί ιδιαίτερα βιβλία, ήτοι
Βιβλίον λαχείου, καί
Ειδικόν βιβλίον των περιοδικών κληρώσεων, έξ ών ό Ταμίας 

οδηγούμενος θέλει σημειοΐ έν τοΐς ϊσολογισμοΐς εις χρέωσιν μεν 
του ταμ,είου τής Εταιρίας τούς έκ τής κληρωτίδος εξαγομένους 
κερδήσαντας κλήρους κατ’αριθμούς αύξοντας, εις πίστωσιν δέ 
τούς παρουσιαζομένους καί έξοφλουμένους παρά, των δικαιούχων.

Καί όπως τα μέν κρατούμενα βιβλία λογίζωνται γνήσια, αί 
έν αΰτοΐς έγγραφαί ίσχυραί, καί πάσα ή διαχειριστική υπηρεσία 
κανονική

α') Τό μέν Ήμερολόγιον μονογραφείται καί θεωρείται προ 
πάσης έν αύτφ έγγραφης συμφώνως προς τάς διατάξεις του εμ
πορικού νόμου καί τάς του Νόμου ΤΛΖ' τής 31 ’Οκτωβρίου 
1869 περί χαρτοσήμου’ τά δέ λοιπά βιβλία μονογραφούνται ύπό 
τού Προέδρου τής Εταιρίας. Ή μονογράφησις δέ συνίσταται 
εις την έφ’ένός έκαστου φύλλου δι’αραβικών χαρακτήρων ση- 
μείωσιν τού αύξοντος αριθμού των σελίδων καί την επί τού πρώ
του καί τού τελευταίου φύλλου βεβαίωσιν τού ποσού αυτών, επί 
πάντων μ,έν τών άλλων φύλλων τιθεμένης τής μονογραφής τού 
Προέδρου, έπί δέ τού πρώτου καί τού τελευταίου, ολοκλήρου 

τής υπογραφής ύπ’ αυτού.
β') Διά πάσαν είσπραξιν χρημάτων τής Εταιρίας ό Ταμίας 

έκδίδ ωσι γραμμάτιον παραλαβής, έκκοπτόμενον εκ τού τριπλο- 

τύπου βιβλίου, καί άν δέν ήθελε ζητηθή ύπό τού πληρωτοΰ.
Οί πληρωταί ή οί έντολοδόχοι αυτών, παραδίδοντες χρήμ.ατα 

εις τόν Ταμίαν τής Εταιρίας, ύπογράφουσι τό στέλεχος τού τρι- 
πλοτύπου γραμματίου είσπράξεως, προσέχοντες ώστε να σύμ
φωνη τούτο καθ ’ όλα προς τά έξ αυτού έκκοπτόμενα απόσπα
σμά τε καί τό εις τούτο παράρτημα, άπερ έγχειρίζει αύτοΐς υπο

γεγραμμένα ό Ταμίας.
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Τά τριπλότυπα γραμμκτια παραλαβής θεωρούνται εντός 24 
ώρών άπό της έκδόσεώς των ύπό του Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου, άποκόπτοντος τα παραρτήματα- άτινα καταχωρί
ζει ό Γραμματεύς του Συμβουλίου έν βιβλίο>, επί τούτω κρα- 
τουμένω παρ’αϋτοΰ.

γ') Πάσα εϊσπραξις χρημάτων της Εταιρίας θεωρείται ώς 
μηδόλως γενομ,ένη, αν δεν γείνγι ύπό του Ταμίου επί αποδείξει 
παραλαβής, έκδεδομένγ) συμφώνως προς τά έν τοΐς άνωτέρω ύπό 
στοιχ. α' καί β' έδαερίοις εκτεθειμένα.

δ”) Διά πάσαν έκκαθαριζομένην καί άναγνωριζομένην ύπό του 
προεδρείου δαπάνην έκδίδοται ύπό του Προέδρου, κοπτόμενον 

!κ στελέχους βιβλίου διπλοτύπου, χρηματικόν ένταλμα, όπερ 
έξαργυροΰται ύπό τοΰ ταμίου επί τή βάσει των δικαιολογητικών 
εγγράφων καί των άποδείξεων των δικαιούχων.

ΓΙάν χρηματικόν ένταλμα, έκδιδόμενον ύπό τοΰ Προέδρου, 
προσυπογράφεται καί ύπό του Γραμματέως, όφείλοντος συνάμα 
νά καταχώριση αύτά εις βοηθητικόν βιβλίον, επί τούτφ ύπ’αύ- 
τοΰ κρατούμενον.

ε’) Πάσα δαπάνη, μη στηριζομένη είς χρηματικόν ένταλμα 
καί εις τακτικά δικαιολογητικά έγγραφα, επιβαρύνει άτομικώς 
τόν Ταμίαν καί ούχί τό ταμεΐον της Εταιρίας.

ς') Όλαι αΐ πράξεις, είτε είς είσπραξιν, είτε εις πληρωμήν 
άφοοωσιν, έγγράφονται έν λεπτομερείς, άμα τελεσθώσιν, είς τό 
πρόχειρον βιβλίον έκ τούτου δέ είς τό καθημερινόν, είς τό καθο
λικόν καί είς τό βοηθητικόν βιβλίον.

Τά βιβλία ταΰτα δέον νά ώσιν ενήμερα, αί δέ έγγραφαί νά 
ακολουθώσιν ή μία κατόπιν τής άλλης κατά τάξιν καί συνέχειαν, 
χωρίς χάσματα, παρεισγραφάς, ξύσματα ή αλλοιώσεις.

ζ ) Οί τίτλοι, !φ ’ ών στηρίζεται ή κινητή περιουσία τής Εται
ρίας κατατίθενται εις την ’Εθνικήν Τράπεζαν, είς ήν οφείλει ό 
Ταμίας νά καταθέτη καί τά πλέον των ύφισταμ.ένων διά τάς δα- 
πάνας τής Εταιρίας αναγκών ύπάρχοντα έν τω ταμείω αύτοϋ 
χρήματα.

η ) Ού μόνον ό Πρόεδρος τής Εταιρίας έ'χει τό δικαίωμα καί
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το καθήκον να επιθεωρώ ή αυτοπροσώπως η Si’άλλου το τα
μείου τής Εταιρίας οσάκις θελήση, αλλά καί ό Γεν. ’Έφορος 
των αρχαιοτήτων, εάν ζητήση τοΰτο παρ’αύτοϋ έγγράφως μετά 
τριών των [/.ελών του Διοικ. Συμβουλίου. ’Εάν άνακαλυφθώσιν 
άταξίαι, δίδουσαι εύλογον υπόνοιαν καταχρήσεως, συνεννοείται 
μετά του Συμβουλίου ό Πρόεδρος καί λαμβάνονται τά ΰπό τών 
Νόμων επιτρεπόμενα μέτρα' προσκαλεϊ δέ εκτάκτως εις συνέ- 
λευσιν τους Εταίρους, όπως ανακοίνωσα) ταΰτα εις αυτήν, καί 

γείνη έν ανάγκη νέα εκλογή Ταμίου ή προσωρινού διαχειρι- 

στοϋ.
"Αρθρ. 10. Οΐ Ιν Άθήναις έκάστοτε παρόντες Εταίροι, προσ

καλούμενοι παρά του Προεδρείου προ μιας εβδομάδας δι’ ’Εφη
μερίδων, καί εις έκαστος δι ’ ιδιαιτέρου προσκλητηρίου, συνέρ
χονται άναγκαίως εις γενικήν συνέλευσιν δίς εντός έκάστου έτους' 
καί πρώτον μέν κατά την πρώτην Κυριακήν μετά τήν πρώτην 
ήμέραν του ’Ιανουάριου μηνός, ινα λάβωσι λόγον παρά τών δια- 
χειρισαμένων τά τής Εταιρίας κατά τό λήξαν έτος, άκούοντες 
τάς περί τής διαχειρίσεως εκθέσεις του Προέδρου, του Γραμμα- 
τέως καί του Ταμίου, ΰποβάλλοντος συγχρόνως τόν ’Ισολογισμόν 
τής διαχειρίσεως του, καί έκλέξωσι τριμελή προς έξέλεγξιν τών 
λογαριασμών τής Εταιρίας ’Επιτροπήν' δεύτερον δέ εντός του 
αύτοΰ μηνός τήν μεθεπομένην Κυριακήν, ίνα άκούσωσι τής ’Εξε
λεγκτικής ’Επιτροπής τήν έκθεσιν, καί έκλέξωσιν εκ τών έν 
Άθήναις διαμενόντων Εταίρων τόνέον Συμβούλιου, έν τφ όποίω 
δέον νά μένωσι πάντοτε τέσσαρα έκ τών συνιστώντων τά του 
παρελθόντος έτους Συμβούλιου μέλη.

Άμφότεραι αί συνελεύσεις αύται λογίζονται πλήρεις καί όταν 
έκ τών Εταίρων, προσηκόντως προσκληθέντων, συνέλθωσιν όσοι 
δήποτε τόν αριθμόν.

Ή δέ έκλογή του Συμβουλίου γίνεται διά δύο ψηφοφοριών' 
διά μέν τής πρώτης ψηφοφορουμένων του Προέδρου, του ’Αντι

προέδρου καί του Γραμματέως, διά δέ τής δευτέρας, τών λοι
πών μελών καί του Ταμίου.

’Αποφασίζει όμως ή σχετική πλειονοψηφία.
Έκτος όμως τών ρηθεισών συνελεύσεων συγκαλοΰνται προς-
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3τι οί Εταίροι καί εκτάκτως προς άκρόασιν αρχαιολογικών 

διατριβών, η οσάκις άλλη τις χρεία της Εταιρίας καλε'σγι 

τοΰτο.

Έν Άθήναις την 20 ’Οκτωβρίου 1887-

Ή Έζεΐεγχτιχή ’Επιτροπή 

II. Νικολοποτλος 

Ν. Παυλακης 

Μ. Ν. Δαμιραλης
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