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Έπί τούτοις έγένετο βραχεία συζήτησις, καθ’ ήν ό σύμ
βουλος Δ. Φίλιος έδωκεν εξηγήσεις περί τής έν τώ ίσολο- 
γισμώ άναγραφομένης δαπάνης διά την άνασκαφήν Έλευ- 
σϊνος έρωτηθεϊσα δέ ή Συνέλευσις ύπο τοΟ προεδρεύοντος 
αντιπροέδρου Σπ. Φιντικλέους ένέκρινε τούς λογαριασμούς 
τοΟ έτους καί συνέστησεν εις το μέλλον Συμβούλιον νά 
λάβη ύπ’ δψιν τάς έν τή εκθέσει τής τριμελοΟς εξελεγκτι
κής επιτροπής παρατηρήσεις.

Είτα προέβη ή Συνέλευσις εις τήν εκλογήν τοΟ προε
δρείου. Έκφωνηθέντος τοΟ καταλόγου των καταβαλόντων 
τήν συνδρομήν των εταίρων, έψήφισαν εταίροι 87, γενο- 
μένης δέ διαλογής ύπό τοΟ προεδρεύοντος καί των ψηφο
λεκτών Ιω. Μαρκοπούλου καί Β. I. Λεονά,ρδου άνεκηρύ- 
χθησαν:

Πρόεδρος ό Άλ. Α. Κ-οντόστοευλος . διά ψήφων 80
’Αντιπρόεδρος ό Six. Φεντεκλής ... » 80
Γραμματευς ό St. Α. Κουμ,ανούδης . » 70
Ταμίας ό Γ. Λίεκολαι'εδης .... » 75

Δεύτερον προέβη ή Συνέλευσις εις τήν εκλογήν των λοι
πών επτά μελών τοΟ Συμβουλίου. Έκφωνηθέντος τοΟ 
καταλόγου έψήφισαν εταίροι 101, γενομένης δέ διαλογής 
άνεκηρύχθησαν σύμβουλοι οί έξής:

Αημ.οσ6. Τσεβοενόπουλος.........................διά ψήφων 90
ΙΙοεναεγεώτης Κοεββαδέας......................... » 87

Άντώνεος Οέκονόμ.ος.............................. » 79
Χτεφαενος Λί. Αροεγούμης....................... » 66
Κ,υρεοεκός Μυλωνάς..............  ................... » 66
Αημήτρεος Φελεος......... ....................... » 56
Αημήτρεος Γ. Μοεκκάς........................... » 37

καί ή Συνέλευσις διελύθη περί ώραν
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To νεον Συμβουλίου έν ταϊς συνεδριάσεσιν αύτου της 
Ι”15 καί 13ί? Μαρτίου 1893 έπελήφΟη της έξετάσεως των 
έν τη ανωτέρω έκΟέσει της τριμελοΟς εξελεγκτικής Επι
τροπής παρατηρηΟέντων καί προταΟέντων, αί δέ παρατη
ρήσεις καί αποφάσεις αύτοΟ εχουσιν ώς εξής.

α) ΆπεφασίσΟη νά συντάσσηται του λοιπού άναλυτικώτερος 
ό ΐσολογισμ-ός. σημειουμένων διακεκριμε'νως των κτημάτων, να 
γίνη δέ καί κτηματολόγιον εν γένει, συμπεριλαμβανομένων καί 
των οικοδομών των Μουσείων.

β) Αί μετοχαί καί τα χρεώγραφα άπεφασίσΟη ν’ άναγράφων- 
ται έν τώ ίσολογισμώ εις την τρε'χουσαν αυτών τιμήν κατά τήν 
3ΐ7)ν Δεκεμβρίου έκαστου έτους.

γ) Περί των όφειλομένων τη Έταιρίμ παρά του Δημοσίου 
82,390.75 δραχμών, περί ών ποιείται λόγον ή εκθεσις τής έξε- 
λεγκτικής επιτροπής, δεν παρέλιπε το Συμβούλων νά κάμη τάς 
δέουσας υπομνήσεις εις τήν Κυβε'ρνησιν, ώς έρρήθη ήδη έν τή 
υπό του Γραμ.μ.ατέως άναγνωσθείσγι Λογοδοσίμ (ϊδε σελ. 63).

δ) Αί 42 μετοχαί του Πατριωτικού δανείου, αί μή άναγρα- 
φεϊσαι ένεκα παραδρομής έν τώ ίσολογισμώ, άπεφασίσΟη νά έκ- 
ποιηθώσιν, ώς προέτεινεν ή έξελεγκτική ’Επιτροπή.

ε) ΆπεφασίσΟη ν ’άναγράφηται έν τώ ίσολογισμφ το ποσον 
τών άπωλήτων σωμ,άτων τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος καί ή 
άξια αυτών.

ς·) ΆπεφασίσΟη ν’ άναγράφηται έν τφ ίσολογισμώ τό διά την 
Βιβλιοθήκην άπό τής συστάσεως τής Εταιρίας δαπανηΟέν ποσόν 
εις αγοράν βιβλίων καί δετικά, μετά σημειώσεως ότι ΰπάρχουσιν 
εις τήν βιβλιοθήκην καί βιβλία όχι ολίγα έκ δωρεάς ή έπ’ ανταλ
λαγή προς τά δημοσιεύματα τής Εταιρίας ληφθέντα. Επί τών 
δεδωρημ.ένων νά τεθή σφραγίς « έκ δωρεάς», τά δέ δελτία του 
του καταλόγου ν’ άντιγραφώσιν εις βιβλίον.

ζ) Έν τφ άπολογισμφ τών έξόδων ν’ άναγράφωνται άναλυ- 
τικώτερον αί δαπάναι κατ’ είδος, ήτοι μισθούς, έπιμίσθια, όδοι-
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— 82

πορικά έξοδα καί Ιργασίαν, όπως δηλ. καί Ιν τοις βιβλίοες της 
Εταιρίας είνε άναγεγραμμένα.

η) Έκ παρανοήσεως Ιρρηθη ύπό της εξελεγκτικής ’Επιτρο
πής έν τί) ανωτέρω εκθέσει αύτης, ότι αί διά την ’Αρχαιολογι
κήν ’Εφημερίδα εν τώ ίσολογισμώ άναγραφόμεναι 2,992 δραχ. 
μαί έδαπανηθησαν εις «άμοιβάς της τριμελούς ’Επιτροπής, των 
συγγραφόντων τά άρθρα, καί άλλας τινάς προσωπικάς αποζη
μιώσεις». ’Ακριβής όμως κατά τά εντάλματα άνάλυσις του πο
σού τούτου είναι ή έξης·

Τυπωτικά (Α' τεύχους καί 10 τυπογραφικών φύλλων των τευχ.
Β. Γ. Δ.) ένταλμ. 100.326 .............................Δρ. 809.50

Σχεδιάσματα πινάκων ένταλμ. 206.368.401 . . » 735.—
Λιθογράφησις πινάκων » 127...................... » 140.—
Φωτοτύπωσις πινάκων » 301..................... » 300.—
Άμοιβαί Συγγραφέων » 103 .. ................ » 447.50
’Αμοιβή ’Επιτροπής καί Έπιμελητοΰ έκδόσεως

ένταλμ. 103............................... ............................ » 200.—
Έπιμίσθιον κλητηροςτοΰ Λαχείου διά την υπηρε

σίαν της Έφημερίδος ένταλμ. 27. 51.84. 122. 
158.189.227.267.301.344.381.415.. » 360.—

» 2992.—

θ) ’Επί των προτάσεων της εξελεγκτικής ’Επιτροπής του 
έτους 1886, εις ας παραπέμπει ή άνωτέρω έκθεσις συνιστώσα 
την αποδοχήν αυτών, τό Συμβούλων δεν δύναται ν’άποφασίστ, 
διότι αί προτάσεις έκεϊναι άναφέρονται εις τον ’Οργανισμόν της 
Εταιρίας, δν αί Συνελεύσεις τών εταίρων έκτοτε δεν άπεφάσι- 
σαν νά μεταβάλωσιν.

ι) ’Επί δέ τών προτάσεων της εξελεγκτικής ’Επιτροπής του 
έτους 1887, εις άς παραπέμπει ωσαύτως ή άνωτέρω έκθεσις, 
ώς προς μέν την προταθεϊσαν καταμέτρησιν τού έν τφ ταμείω 
υπολοίπου την 31 ϊ1ν Δεκεμβρίου έκάστου έτους ύπό του Συμβου
λίου, συντασσομένου καί πρωτοκόλλου, τό Συμβούλων δεν νο-
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μίζει τοϋτο άναγκαϊον, διότι ή Ιξελεγκτική ’Επιτροπή εχει τό 
δικαίωμα να προβαινη καί εις έξέλεγξιν των εισπράξεων καί 
πληρωμών καί του άρξαμ.ένου έτους πρός έξακρίβωσιν του εν τω 
ταμειω υπολοίπου την 31 Δεκεμβρίου του λήξαντος έτους, ώς 
τοΰτο γίνεται καί εις άλλας Εταιρίας. Όσον δ’ άφορ^ί εις την 
περί έλαττώσεως της τιμής τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος 
πρότασιν, τό Συμβούλιον παρατηρεί, ότι ήδη τότε ήλάττωσε 
την τιμήν διά τους εταίρους εις δραχμάς δέκα.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΝ 

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1892 (I)

("Οσων εταίρων τά ονόματα (ρέρονσιν αστερίσκον, αυτοί πρός τη έτησία 
συνδρομτ) καί καθυστερούσαν αΛΛην χατέβαΛον, η τΐ)ν του προσεχοΰc 
'έτους).

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Εθν. Πανεπιςτημιον . Δρ. 1000.— Βελεντζας Σπ. . . Δρ. 15—
Δήμος Αθηναίων . . )) 500.— Βααγκααης Ν. . » 15—
Αθηνογενης Γ. . . » 15.— Βλαστός Κωνςτ. . . » 15—
Αναγνωςτοπογλος X. » 15.— Βογκρας Δημ. . . 1 15—
Αναςταςιογ ΝιΚ. . . » 15— Βογτζινας Εμ. » 15—
Ανδροπογλος Στ. . . )) 15—
Αντωνιαδης Ant. I. . » 15— Γαζεπης Γεωργ. . 0 15—
Αντωνοπογλος Κ. )) · 15— Γιαννογλης Βας. . . » 15—
Απεργης Νικ. . . . )) 15.—
Αργγροπογλος Π. Π. )) 15— Δαμβεργης Αν· . . » 15 —
Αρεταιος Θεολ. . . )) 15— Δαμβεργης Νικ. . . » Ιδ-

Δαμιραλης Μ. . . . » Ιο.—

Βαααωριτης Ιω. . . » 15— Δεμερτζης Αλ. . . » 25—
Βάσης Σπγρ. . . » 15— Δηλιγιαννης Θεοδ. . » 15—
Beck Karl. . . . » 15— Διιμιτςας Μαργ. . . » 15—

(1) Έν τίο καταλο'γω τοότω περιέχονται καί τά όνο'ματα των μετά τήν κλεΐ- 
σιν των λογαριασμών τον ϊτους καταβαλόντων τήν συνδρομήν των Εταίρων.
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