
Εϊτα ή Συνέλευσής προέβη εις εκλογήν τής έξελεγκτι- 
κής των λογαριασμών επιτροπής. Έξελέχθησαν δε έλεγ- 
κταί οί κ. κ. Ίω. Μαρκόπουλος, Κ. Φωστηρόπουλος και 
Κ. I. Κυριάκός, καί ή Συνέλευσις διελυθη περί μεσημ
βρίαν.

Μετά δυο εβδομάδας τη 14τι Φεβρουάριου, ημέρα Κυ
ριακή, ώρα 10?) π. μ. συνελθόντων αυΟις των έταίρων έν 
τω ΙΙανεπιστημίω , ό αντιπρόεδρος τής Εταιρίας Σπυρί
δων Φιντικλής καταλαβών το βήμα, άτε του προέδρου μη 
δυνηΟέντος να παρευρεθή ένεκα τής ετι διαρκούσης αδιαθε
σίας του, ανήγγειλε τον κατά τον οργανισμόν τής Εται
ρίας σκοπόν τής Συνελευσεως, ήτοι άκρόασιν τής έκΟέσεως 
των έλεγκτών καί εκλογήν τοΟ νέου Συμβουλίου διά δυο 
ψηφοφοριών. ΟΟεν παρελΟών ό εισηγητής τής έςελεγκτι- 
κής έπιτροπής κ. Ιω. Μαρκόπουλος άνέγνω τήν εξής έκ- 
Οεσιν :

ΕΚ0ΕΣΙΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς την Γενικήν Σι/νέλει/Οιν των έταίρων της έν 
Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρίας.

Κύριοι Συνάδελφοι,

Επκρορτισθέντες παρ’ υμών ΐνα έξελέγξωμεν τους κατά τό 
λήζαν ήδη έτος, λογαριασμούς τής ήμετέρας Εταιρίας έπελή-
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φθημέν άμέσως τΟΰ έργου. Παρεβάλομεν τάς έν τοις λογιστικΟΐς 
βιβλίοις έγγραφάς πρός τά στοιχεία, έφ’ ών αύται στηρίζονται 
καί εΰρομεν ταύτας όρθώς έγγεγραμ-μένας καί το σύνολον των 
εγγραφών σύμφωνον πρός τον δημ.οσιευθέντα ισολογισμόν.

Έξητάσαμεν επίσης τα στοιχεία τά άποδεικνύοντα την τε 
κινητήν καί άκίνητον περιουσίαν καί βεβαιοΰμεν την ύπαρξιν αυ
τής, ώστε έν συνόλιρ προτείνομεν την έ'γκρισιν του δημοσιευ- 
θέντος ισολογισμού τής Εταιρίας.

Μολονότι καλώς έ'χουσιν οΐ λογαριασμ-οί τής Εταιρίας, οΰχ 
ήττον άναγκαϊον θεωροΰμεν να έπιφέρωμεν τάς εξής παρατηρή
σεις επί τε τής ουσίας καί του τρόπου τής συντάξεως του ισο
λογισμού τής Εταιρίας.

Έν τψ ίσολογισμφ προστίθεται πίναξ, φέρων τον τίτλον 
«Κατάστασις τής περιουσίας τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας». 
Έν τω πίνακι τούτω άναγράφεται :

Ακίνητα. Οικόπεδα, οΐκίαι καί μουσεία έν Άθήναίς, Κηφισιό»:, 
Έλευσΐνι, Τανάγρα, Έπιδαύρφ κτλ. δραχμ. 59,204.91. Ή 
άναγραφή αύτη ούτως γενομένη είνε πάντγ αόριστος καί οΰδείς 
δύναται νά λάβη ιδέα.· καθαράν τής περιουσίας τάύτης, τόσφ 
δέ μ,άλλον θεωροΰμεν άναγκαϊον νά έγγράφωνται εν προς εν τά 
ακίνητα ταΰτα, όσω ή Εταιρία δεν τηρεί Κτηματολόγιον.

Ή Εταιρία κέκτηται 56 μετοχάς τής Εθνικής Τραπέζης, ή 
δέ άξια αυτών αναγράφεται αντί δραχμών 194,593.1 0, ήτοι 
πρός δραχ. 3,474.87. Φρονοΰμεν ότι την 31 Δβρίου ή άξια τών 
μετοχών τής Εθνικής Τραπε'ζης ήτο μικρότερα.καί επομένως τά 
κονδύλιον τών δραχ. 194,593.10 δέον νά μειωθή, εις δέ τούς 
μέλλοντας ισολογισμούς ν’άναγράφηται ή άξια, ήν θά έχωσιν αΐ 
μετοχαί την 31 Δεκεμβρίου.

Τοΰτ’ αυτά παρατηροΰμεν, ότι πρέπει νά γίνηται καί διά τούς 
λοιπούς χρηματικούς τίτλους, ους κέκτηται ή Εταιρία.

Προχαταβοΐαϊ λογαριασμώ δημ.οσίου.
Το κονδύλιον τοϋτο άνέρχεται εις δραχμάς 82,390.57 καί 

στηρίζεται εις έπίσημα έγγραφα του 'Υπουργείου τής Δημοσίας 
Έκπαιδεύσεως. ’Επειδή ό σκοπός τής Εταιρίας είνε νά χρησι- 
μοποιή τά κεφάλαιά της διά άρχαιολογικάς άνάγκας, θεωροΰμεν
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καλόν νά ληφθή ή δέουσα πρόνοια,ίνα τό προκαταβληθέν χρήμα 

έπανέλθγι εις τό ταμεϊόν της.
Μεταξύ των χρηματικών τίτλων ύπάρχουσι καί 42 όμολο- 

γίαι του πατριωτικού δανείου δωρηθεϊσαι παρα διαφόρων εις την 
Εταιρίαν, αϊτινες δεν σημειοϋνται έν τω σχετικφ κεφαλαίω. 
Θεωροΰμεν άναγκαΐον νά μνημονεύωνται καί αύται καί μάλιστα 

προτείνομεν 'ίνα έκποιηθώσιν.
Ή Εταιρία μεταξύ των άλλων κε'κτηται καί τα άπώλητα 

τεύχη της ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος. Επειδή καί ταυτα 
άνήκουσιν εις την κινητήν περιουσίαν , δέον νά σημειώνται έν τω 
ίσολογισμώ της Εταιρίας καί τό ποσόν των τευχών καί ή άξια 

αυτών, ητις δεν εϊνε ευκαταφρόνητος.
Κατά την δοθεϊσαν ήμϊν σημείωσιν ύπό του έπιμελητοΰ κ. 

Άθ. Κουι/.ανούδη τά υπάρχοντα τεύχη εΐσί τά έξης.

’Έτος 1883 Σώματα 225
)) 1884 )) 234

)) 1885 )) 146
)) 1886 )) 136
)) 1887 )) 141
)) 1888 )) 153
)) 1889 )) 153
)) 1890 )) 160
)) 1891 )) 171

σώματα 1519

άτινα υπολογιζόμενα πρός δραχμάς 12,80 κατά σώμα άποτε- 
λοΰσι τό ποσόν τών δραχμών 19,443.20.

Τοΰτ’ αυτό πρέπει νά γίνηται καί διά την βιβλιοθήκην της 
Εταιρίας, ης ή αξία σήμερον δεν εϊνε αξιοκαταφρόνητος καί 
μ’ όλα ταΰτα δεν σημειοΰται έν τώ ίσολογισμώ έν τω κεφαλαίιρ 
τής κινητής περιουσίας τής Εταιρίας.

Ώς πρός τάς δαπάνας τάς άναγεγραμμένας έν τφ ίσολογισμώ 
παρατηροϋμεν, ότι αύται δέον νά άναγράφωνται άναλυτικώτερον 

καί νά διακρίνωνται αί άναγόμεναι εις μισθούς και επιμίσθια
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τών δαπανών των «αναγόμενων εις έργασίαν καί υλικά. Οΰτω 
π. χ. ΰπό τον τίτλον ’Araffitayal ΈΛευσϊγος αναγράφεται δα
πάνη έκ δρ. 10,617.40 καί πας τις ηθελεν ύποθεσει, ότι ή δα
πάνη αΰτη άφορφ μόνον εις έργασίαν καί υλικά, ένώ έν τφ κον- 
δυλίιρ τούτιρ συμπεριλαμβάνονται καί μισθοί έπιστατών καί 
άλλων.

'Υπό τόν τίτλον Άρχαωίογικη ' Εφημέριο. φέρεται δαπάνη 
δραχμών 2,992 καί πας τις ηθελεν υποθέσει,ότι ή δαπάνη αυτή 

άφορδι εις άγοράν χάρτου, έκτύπωσιν καί τα παρόμοια, ένφ τό 
ποσόν τοΰτο είνε αί άμοιβαί της τριμελούς επιτροπής ΰπό την 
διεύθυνσιν της όποιας συντάσσεται καί τυπουται τό περιοδικόν, 
αί άμοιβαί τών συγγραφόντων τά άρθρα καί άλλαι τινές προσω- 
πικαί άποζημιώσεις.

Ή τριμελής επιτροπή ή έπιμελουμένη την έκδοσιν της ’Αρ
χαιολογικής Έφημερίδος άπολαμβάνει άποζημίωσιν δραχ. 200 
κατά φυλλάδιον. Τό καθ’ ημάς φρονοΰμεν, ότι θά ήτο προτιμ,ό- 
τερον ή άποζημίωσις αΰτη τών 200 δραχμών νά Ιδίδετο εις εν 
καί μόνον πρόσωπον καί τότε πιστεύομεν, ότι ή έκδοσις του πε
ριοδικού τούτου θά ήτο καί ταχυτέρα καί όμαλωτέρα.

Περαίνοντες άναγκαϊον θεωροΰμεν,ΐνα συστήσωμεν τοϊς Έταί- 
ροις την πραγματοποίησή τών προτάσεων τών γενομένων ΰπό 
τών εξελεγκτικών επιτροπών άπό του έτους 1886 καί ιδίως τών 
γενομένων ΰπό τών εξελεγκτικών επιτροπών του 1887 καί 1888.

Έν Άθήναις, τ5] 44r) Φεβρουάριου 1893.

II ΈζεΜγκζική ’Επιτροπή

I. Μαρκοπουλος 

Κωνςτ. I. Κυριάκος 

Κ. Φωςτηροπουλος

Ειτοι ο χ. Κ. Φωστηρόπουλος ζητήσας τόν λόγον άνέ- 
γνω έν δνόματι καί τοΟ τρίτου μέλους της Επιτροπής 
Κ. I. ΚυριακοΟ τάς έξης προς τό Συμβουλιον καί την 
Συνέλευσιν προτάσεις.
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