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αιτία, pi τιρήσει καί πάλιν δια, της ψήφου αυτών, εάν δε', του
ναντίον, Θεωρώσι την άναθεώρησιν ταύτην άναγκαίαν, θέλουσι 
καταψηφίσει έροΰ, βέβαιοι όντες, δτι καί ούτως, ουδέποτε Θέλω 
παύσει σερνυνόρενος έπί τή έξόχω τιρή, ήν έπί τόσα κατά συ
νέχειαν έτη ροί άπένειρον.

Έπί τούτοις διατελώ όλως ΰρέτερος

Έν ΆΟτίναι; xfj 16 Φεβρουάριου 1892.

A. Α. ΚΟΝΤΟΣΤΑΤΛΟΣ

Μετά τήν άνάγνωσιν της έπιστολής ταύτης ό λόγος 
έδόθη εις τον εισηγητήν τής έξελεγκτικής έπιτροπής Νικ. 
’Αναστασίου, ό'στις παρελθών άνέγνω τήν έξης εκθεσιν.

ΕΚΘΕΣΙΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

Προς ττιν Γενικήν Συνέλει/σΊν των εταίρων της έν 
Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρίας.

Κύριοι,

Έπιληφθέντες τής έξελέγξεως των του λήξαντος έτους 1891 
λογαριασρών τής ήρετέρας Εταιρίας, έπείσθηρεν ρετ’ ακριβή 
έξέτασιν των τηρουρένων έν τφ γραφείφ τής Εταιρίας βιβλίων 
καί δικαιολογητικών εγγράφων, ότι ή διαχείρισις ύπήοξε καθ’ 
όλα άκριβεστάτη καί σύρφωνος προς τον δηροσιευθέντα προγε
νεστέρους άπολογισρόν τοϋ Διοικητικού Συρβουλίου.
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Έκ της έξετάσεως των λογιστικών βιβλίων προκύπτει ότι 
τα μ.έν έσοδα της Εταιρίας άνήλθον εις δραχ. . 295,885.68
Ήτοι έκ του εις μετρητά υπολοίπου της 31 Δε

κεμβρίου 1890 ...................... Δρ. 10,139.88

Έκ κυρίων εσόδων

Τουτέστιν έκ συνδρομών έν γένει » 11,528.50
έκ τόκων καί μερισμάτων ... » 14,040.—
έκ κληροδοτημάτων.................. » 5,000.—
έκ του λαχείου............................ » 164,624.95
έκ διαφόρων................................. » 912.85
έξ ένοικίων................................... » 300.—
έκ συνδρομών της Άρχ. Έφ.. » 3,552.50

Έκ δοσιφόρων λ/σμ,ών

έξ ατόκου καταθέσεως............... » 10,000.—
έξ ανοικτού λογαριασμού .... » 56,000.—
έξ εϊσπρ. καθυστερουμε'νων. . . » 5,147.—
έξ » προκατ. λ/μφ Δημ. » 2,640.—
έξ » » » Έταιρ. » 12,000.—

Τό όλον . .................... Δρ. 295,885.68

Τα δε έξοδα εις δραχ. 292,783.52, έδαπανή- 
θησαν δηλονότι εις κύρια έξοδα ήτοι : 

εις μισθοδοσίαν του προσωπικού, εις γραφικήν ύ
λην, χάρτην, τυπωτικά, ταχυδρομικά, αγο
ράν βιβλίων, εις δετικά καί εις κατασκευήν
βιβλιοθηκών........................... Δρ. 10.180.54

εις μισθούς προσωπικού Μου
σείων, εις συγκολλήσεις καί 
απεικονίσεις αρχαίων καί ά-
γοράν αρχαίων....................... » 12,948.80

εις άνασκαφάς έν γε'νει..........  » 35,547.55
Εις μεταφοράν.......... Δρ. 58,676-89 295,885.68
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Έκ μεταφοράς..........
εις κατασκευήν Μουσείων έν

ταις έπαρχίαις....................
εις μισθούς καί επιμίσθια έφο

ρων καί φυλάκων έν ταϊς
έπαρχίαις.............................

εις έκδοσιν της Άρχ. Έφημ.. 
εις έξοδα λαχείου καί πληρω

μήν των κερδησάντων γραμ
ματίων ..................................

εις διάφορα. . . .......................
Το δλον......................

Δρ. 58,676.89 295,885.68 

» 16,369.98

» 12,476.—
» 10,354.—

» 93,328.50
» 838.15

Δρ. 192,043.52

Εος διαφόρους λ/αμ.οί>ς

εις Βιομηχανικήν Τράπεζαν . . Δρ. 50,300.— 
εις προκαταβολ. λ/μώ Δημ. . » 42,640.—
εις » » Έταιρ. » 7,800.— 292,783.52

έμεινε υπόλοιπον, μεταφερόμενον εις την διαχεί- 
ρισιν του 1892 ................................................... 3,102,16

Ή περιουσία της Εταιρίας, συνισταμε'νη έξ άκινήτων, έκ 
μέτοχων της ’Εθνικής Τραπέζης, έκ λαχειοφόρων ομολογιών, έκ 
δημοσίων χρεωγράφων, έκ προκαταβολών διά λογαριασμόν του 
Δημοσίου καί της Εταιρίας, έξ οφειλής του άποβιώσαντος τα- 
μίου καί έκ τοΰ εις μετρητά υπολοίπου, άνήρχετο κατά την 31
Δεκεμβρίου 1891 εις δρ. 392,353,36.

'Ήτοι ηύξηθη κατά δρ. 24,285 καί 26/00·
Μεταβάντες καί εις τό Μουσεΐον της Εταιρίας, έζητησαμεν 

παρά τοΰ φιλοπόνου έπιμελητου ’Αθανασίου Κουμανούδη σχε- 
τικάς πληροφορίας περί τών κατά τό ληξαν έ'τος άγορασθέντων 
αρχαίων, βιβλίων καί τών έκδοθέν των τευχών της ’Αρχαιολογι
κής Έφημερίδος.

Έκ τών πληροφοριών δε’, ας έλάβομεν έκ τών έν ακρίβεια 
τηρουμε'νων καταλόγων τών αρχαίων καί τών βιβλίων καί τέ-
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λος τής κανονικής ταζινομήσεως των παντοειδών προγονικών 
κειμηλίων, άπεκομίσαμεν άγαθάς εντυπώσεις.

Περαίνοντες την Ικθεσιν ταύτην, κρίνομεν καθήκον νά προ- 
τείνωμεν εις την Γενικήν Συνέλευσιν, όπως έκφραση τας ευχα
ριστίας αυτής προς πάντα τά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
διά την όντως λελογισμένην διαχειρισιν τών έν γένει συμφερόν- 
των της εθνωφελούς Εταιρίας ημών, πρός δέ το λοιπόν προσω
πικόν του Γραφείου καί του Μουσείου τάν πρέποντα έπαινον διά 
•όν ζήλον, δν έπέδειζαν περί την έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος 

Έν ΆΟήναΐξ, τ?) 15 Φεβρουάριου 1892.

Ή ’Εξελεγκτική ’Επιτροπή

Θ. Κετςεας 

Ν. Αναστασίου

ΣΗΜ. Ό συνάδελφος ήριών κ. Κ. Μανιάκης, μεταβάς εις 
Πάτρας, δεν έλαβε ροέρος εις τήν έξέλεγξιν.

Μετά τήν άνάγνωσιν τής έκθέσεως τής έξελεγκτικής 
έπιτροπής ή συνέλευσις έν έκρινε τούς λογαριασμούς και 
προέβη κατά τον οργανισμόν πρώτον εις τήν έκλογήν τοΰ 
προεδρείου. Έκφωνηθέντος τοΰ καταλόγου τών πληρωσάν- 
των τήν συνδρομήν των έταίρων, έψήφισαν έταϊροι 78, γε- 
νομένης δέ διαλογής όπό τοΰ προεδρεύοντος αντιπροέδρου 
Σπ. Φιντικλέους καί τών ψηφολεκτών Εύαγγ. Παπαχα- 
τζή καί Π. Καρολίδου άνεκηρύχθησαν:

Πρόεδρος Άλ. Α. Κ,οντόσταυλος διά ψήφων 74
’Αντιπρόεδρος Φοντοκλής............... » 71
Γραμματεΰς ΤΕτ. Α. Κ.ουμ.ανούδης » 68
Ταμίας Γ. Αοκολαοδης................ » 68

Δεύτερον προέβη ή Συνέλευσις εις τήν έκλογήν τών 
λοιπών έπτά μελών τοΰ συμβουλίου. Έκφωνηθέντος τοΰ
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