
ΕΚΘΕΣΙΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

Προς ττιν Γενικήν ΣυνέλευοΊν των εταίρων της έν 
Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρίας.

’Αξιότιμοι έταΐροι,

Συμφώνως τή ύμετέριρ εντολή προέβημεν εις τόν έλεγχον των 
διαφόρων λογαριασμών του λήξαντος έτους 1890 καίΰποβάλλο- 
μεν ύμΐν σήμερον τό πόρισμα των έργασιών μας.

Παραβαλόντες τα στελε'χη των διπλοτύπων άποδείξεων προς 
τάς έν τοϊς βιβλίοις της εταιρίας έγγραφάς, εύρομεν, ότι αί καθ’ 
όλον το παρελθόν έτος εισπράξεις μετά τοϋ έκ δραχ. 12,109.35
εις μετρητά υπολοίπου της 31 
δραχ^άς.......................................

’Ήτοι είσεπράχθησαν έκ συνδρο
μών έν γένει...........................

έκ τόκων .....................................
έκ μερισμάτων ............... ..
έξ αντιτίμου πωληθεισών μετο

χών Έθν. Τραπέζης............
έξ εισιτηρίων μουσείου κλπ. . . 
έξ άντιτίμου πωληθέντων γραμ- 

ματ. του λαχ.κατά τά 1889
ομοίως κατά τό 1890..............
έκ συνδρομών τής άρχ. έφημ. 
καί έκ διαφόρων λογαριασμών 

συν τφ ρηθέντι ύπολοίπω. . .

Δεκεμβρίου 1889, άνήλθον εις 
.............................  251,174.05

Δρ. 13,945.35 
» 1,456.65
» 13,390.—

» 8,900.—
» 820.—

» 12,198.01
» 142,339.82 
» 3,373.60

» 54,750.62

251,174.05
Εις μεταφοράν 251,174.05
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Έκ μεταφοράς...............................................
Εϊτα παρεβάλομεν τά χρηματ. εντάλματα προς 

τάς σχετικάς έγγραφάς, καί συνηγάγομεν ότι 
αί πληρωμαί άνήλθον έν συνόλω εις δραχμάς
241,034.17.

’Ήτοι έδαπανήθησαν εις μισθοδοσίαν του προσω
πικού του γραφείου, εις γραφικήν ύλην, χάρτην, 
τυπωτικά, ταχυδρομικά, αγοράν βιβλίων καί
δετικά αυτών........................  Δρ. 10,709.20

εις μισθοδοσίαν προσωπικού του
Μουσείου, εις συγκολλήσεις, 
απεικονίσεις αρχαίων, καί α
γοράν τοιούτων...................... » 24,109.60

εις άνασκαφάς έν γένει.............. » 63,411.—
εις κατασκευήν έπαρχ. μ,ουσείων » 8,481.58
εις επιμίσθια εφόρων καί μισθούς

φυλάκων ................................ » 7,812.53
εις Ικτύπωσιν άρχαιολ. έφημερ. » 8,386.75
εις κερδώους άριθ. του λαχείου » 55,029.41
εις αγοράν μετοχών καί ατό

κους καταθε'σεις.....................  » 28,560.10
εις προκαταβολάς διάλ/σμον του

Δημοσίου καί της Εταιρίας » 24,880.—
καί εις διάφορα άλλα............... » 9,923.—
"Ωστε έ'μεινεν υπόλοιπον εις μετρητά έκ δραχμών 

Ή περιουσία δε τής εταιρίας αύξηθεϊσα κατά 
δραχ. 10,383.11 άνήρχετο την 31 Δεκεμβρίου
1890 εις δραχμάς...................................................
άποτελουμένη έκ τών έξης'

Α') έξ άκινήτων άξίας.................Δρ. 42,834.93
Β') έκ 56 μετοχών Έθν.Τραπ. » 194,593.10 
Γ') εκ 10 λαχειοφ. ομολογιών. » 5,120.—
Δ') έξ άτοκων καταθέσεων.. . . » 10,000.—

Εϊς μεταφοράν...................Δρ. 252,548.03

251,174.05

241,034.17

10,139.88

368,068.10
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’Εκ μεταφοράς......... Δρ. 252,548.03
Ε') έκ Δημοσίων χρεωγράφων. » 25,380.—
ζ-') έκ προκαταβολών δια λογα

ριασμόν Δημοσίου............ » 33,314.57
Ζ') έκ προκαταβολών δια λογα

ριασμόν της Εταιρίας..... » 5,500.—
Η') έξ υπολοίπου οφειλής του

Π. Έμ. Γιαννοπούλου . . . . )) 41,185.62
Θ') έκ μετρητών έν τώ ταμείφ. » 10,139.88 368,068.10

Στιμειωτέον δέ ότι πάντα τα χρεώγραφα, τ’ άποτελοΰντα την 
χρηματικήν περιουσίαν της Εταιρίας ημών, είσί κατατεθειμένα 
πρός φύλαξιν παρά τη ’Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος.

Τοιαΰται, κύριοι, υπήρξαν αί κατά τό 1890 χρηματικαί δο- 
σοληψίαι της Εταιρίας ημών.

Άπεφύγομεν δέ ν’ άναγράψωμεν ένταΰθα έκτενέστερον τά περί 
τών έτησίων εισπράξεων καί δαπανών έν γένει, καθ’ όσον τ’ ανω
τέρω αποτελέσματα έξηγάγομεν έκ τών έν τοϊς βιβλίοις έν λε
πτομέρεια έμφαινομένων εγγραφών, αϊτινες καί έδημοσιεύθησαν 
έν τώ διανεμηθέντι ΰμϊν άπολογισμφ τοΰ συμβουλίου κατά την 
προηγουμένην συνέλευσιν.

'Ως έκ περισσού δ’ άναφέρομεν, ότι τά λογιστικά βιβλία της 
Εταιρίας τηρούνται έν τάξει καί ακριβείς, χάρις εις την ειδι
κότητα τοΰ βοηθού τοΰ ταμίου κ. X. Δροσίνη.

’Ελλείψει χρόνου δεν ήδυνηθημεν νά έξελέγξωμεν λεπτομερώς 
τά τοΰ Μουσείου καί της βιβλιοθήκης έν γένει, άρκεσθέντες μό
νον εις την ερευνάν παντός σχέσιν έ'χοντος πρός τους λογαρια
σμούς της τοΰ λήξαντος έτους διαχειρίσεως.

Εΰρομεν δέ πάντα σύμφωνα πρός τά έν τφ άπολογισμφ μνη
μονευόμενα.

Καί ταΰτα περί έξελέγξεως.
Πρός τούτοις δ’ έκρινε καλόν ή έπιτροπεία, όπως μη περιο- 

ρισθη εις μόνην την έξέλεγξιν, αλλά νά έξενέγκη καί τινας κρί
σεις, αϊτινες κατά την γνώμην αυτής δύνανται νά χρησιμεύσωσιν 
έν τφ μέλλοντι έπ’ άγαθψ τής υπηρεσίας τής ήμετέρας Εταιρίας.

4
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α.') ’Ανάγκη να. συντάσσηται προ της λήξεως έκαστου έτους 
προϋπολογισμός εσόδων καί εξόδων (έστω καί κατά προσέγγι- 
σιν), προστιθεμένου δι’ απρόβλεπτα έξοδα, ήτοι δι’ έκτακτους 
άνασκαφάς, αγοράν αρχαίων κλπ. ποσοΰ τίνος έκ δραχμών πέντε 
έως δέκα χιλιάδων πλέον των τακτικών.

β') Αί άνασκαφαί καλόν είναι νά μή ένεργώνται διά μιας καί 
εις διάφορα μέρη, αλλά βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον, ώστε συν τω 
χρόνω νά παρουσιάζηται αυτοτελές παν έργον της Εταιρίας.

γ') Αί εκθέσεις τών έφορων ώς καί οί συνοδεύοντες αύτάς πί
νακες καλάν είναι νά δημοσιεύωνται έν παραρτήματι μετά τών 
πρακτικών της συνελεύσεως έν τω πνευματική όργάνω της Ε
ταιρίας, ήτοι έν τη αρχαιολογική έφημερίδι καί ούχί έν ίδεοοε— 
τέρω τεύχει, όπως λαμβάνωσι γνώσιν τών έργασιών μας οϋ μό
νον οί συνδρομηταί, αλλά καί πας φιλάρχαιος.

δ') Αντί νά λαμβάνωσιν οί εταίροι δωρεάν τά πρακτικά 
άτινα ούκ ολίγον στοιχίζουσι, προτιμότερον θά ήτο νά λαμ,βά- 
νωσιν αυτήν την εφημερίδα, έστω καί αντί μικράς αύξησεως της 
ετήσιας συνδρομής των.

’Εάν ή έφημερίς διαδοθή πλειότερον καί συγχρόνως περιορι- 
σθή έν μέρει ή άλλως τε πολυτελής έκδοσις αυτής όχι μόνον αί 
δαπάναι θά καλύπτωνταμ άλλά καί περίσσευμά τι δύναται συν 
τω χρόνω νά πρόκυψη.

s') Σύμφορον είναι νά δημοσιευθή είτε διά της αρχαιολογικής 
έφημεριδος είτε και ιδιαιτέρως ό έν τω Μουσείω τηρούμενος χει
ρόγραφος κατάλογος πάντων τών αρχαίων της Εταιρίας, συν- 
τασσόμενος , ώς γνωστόν , παρά του φιλοπόνου έπιμελητοΰ κ. 
Άθ. Σ. Κουμανούδη, διότι θά έπιφέρη ού μόνον έπιστημονικόν 
άλλά καί υλικόν κέρδος.

ς·') Δέον νά συγκαλώνται οί εταίροι (συμφώνως προς τά 10ον 
άρθρον του οργανισμού) καί έκτάκτως είς άκρόασιν αρχαιολογι
κών διατριβών, αΐτινες πλην του ωφελίμου δύνανται νά παρέχω- 
σιν άφθονον καί εκλεκτήν άμα ύλην διά την εφημερίδά τής 
Εταιρίας.

ζ ) ’Ανάγκη νά άναθεωρηθή όσον τάχιον ό έν ΐσχύι οργανι
σμός, καθ’ οτι ώς εργον ανθρώπινον περιέχει ούκ όλίγας έλλεί-

»
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ψεις* ώς πρόχειρον παράδειγμα, φέρομεν τον τρόπον της εκλογής 
της έλεγκτικής επιτροπείας, όστις δέον να ένεργήται άλλως, ήτοι 
διά μυστικής ψηφοφορίας προ της άναγνώσεως της λογοδοσίας η 
έν ιδία συνελεύσει καί να διαρκή έφ’ όσον χρόνον καί τό συμ- 
βούλιον, έχουσα άμα τό δικαίωμα νά έξελέγχη έξ απροόπτου 
πάσας τάς εργασίας του συμβουλίου.

η') Καί ή εκλογή του διοικητικού συμβουλίου δέον νά γίνε
ται κατά διετίαν τουλάχιστον διότι, ώς έκ τής πείρας άπεδεί- 
χθη, δεν είναι ευκολον εντός έτους νά είσδύσν) τις εις τάς επί 
τοσοϋτον άναπτυχθείσας διαφόρους εργασίας καί συντελέσν) άπο- 
τελεσματικώς υπέρ του έπιδιωκομένου σκοπού.

Θ') Καί αύθις κρίνει καλόν ή επιτροπεία (ιδίως δέ δύο μέλη 
αυτής, άτινα κατά τό παρελθόν έτος υπέδειξαν την αυτήν ανάγ
κην ) « όπως επί τή ενεχυριάσει των χρεωγράφων τής Εταιρίας 
έπιδκοχθή παρά τινι τραπέζγι πίστωσις έπ’ άνοικτφ λογαρια- 
σμφ καί έπί μετρίφ τόκφ, ήν νομίζομεν λίαν εφικτήν. Διά τοΰ 
τρόπου τούτου ή Εταιρία Θέλει εισάγει, καθ’ όσον εισπράττει, τά 
περισσεύοντα χρήμ,ατα, Θά λαμβάνν-, δέ δι’ έπιταγών ό,τι τή 
αναγκαίοι- καί ούτως έν ώ άφ’ ενός τό χρήμα δέν Θά μένη άτο
κον ούδ’ έπί μίαν ήμέραν, άφ’ ετέρου Θά λείψ-ρ ή αγοραπωλησία 
χρεωγράφων διά τάς καθημερινάς άνάγκας».

ι') Άφ’ ού μέχρι τοΰδε δέν ήδυνήθημ,εν νά έορτάσωμεν τήν 
πεντηκονταετηρίδα τής Εταιρίας , ώς έπραξαν καί άλλα ιδρύ
ματα, άς δημοσιευθή τουλάχιστον (έστω καί αργά) σύντομός τις 
έκθεσις των άπό τής συστάσεως αυτής μέχρι τοΰδε πεπραγμ.ένων 
καί άς δοΘή εις άνάμνησιν μετάλλιόν τι εις τούς εταίρους, κατα- 
σκευαζόμενον έξ ευτελούς μετάλλου καί αντί μικράς δαπάνης.

Περαίνοντες ήδη τήν παρούσαν, ήθέλομεν παραλείψει καθήκον 
άπαραίτητον , έάν μ.ή προκαλέσωμεν τάς ευχαριστίας τής συνε- 
λεύσεως πράς τό τέως διοικητικόν συμ,βούλιον διά τήν μεμετρη- 
μ-ένην τφ όντι διεύθυνσιν τών τής εταιρίας.

Έν Άθήναις τή 2 Φεβρουάριου 1891.

Ή έξελεγκτική επιτροπεία

Μ. Λαμπρυνιδης Δ. Γ. Μακκας Ν. Αναστασίου
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