
DPQTH ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣ1Σ TON ETAIPQN

Έν ΑΟήναις έν τώ Πανεπιστημίψ , τη 7ϊ Απριλίου 
1891, ημέρα Κυριακή, ώρα ΙΟβ προ μεσημβρίας, συνήλ- 
Οον οί έταΐροι προς συζήτησιν τών προτάσεων της έξελεγ- 
κτικής έπιτροπής προσκληΟέντες είς έκτακτον συνέλευσιν 
κατά την προηγηΟεϊσαν απόφασή τής συνελεόσεως τής 
3ί« Φεβρουάριου. ΙΙαρευρέΟησαν δέ έξ αυτών τεσσαρά
κοντα εξ.

Ό 11ρόεδρος τής Εταιρίας Λλ. Κοντόσταυλος έν πρώ- 
τοις ανέπτυξε τήν κρίσιν τοΟ Συμβουλίου έπί τών προτά
σεων τής έξελεγκτικής έπιτροπής, οία έν τή συνεδριάσει 
αύτοΟ τής 13β« Μαρτίου διετυπώΟη, ώς έξής'

Αξιότιμοι Κύριοι,

Ώς γνωρίζετε καί έκ τής προσκλήσεως ήτις άπεστάλη ΐδιαι- 
τε'ρως ΰμϊν, τό θέμα τής σημερινής έκτακτου συνελεύσεως ήμών 
είναι ή συζήτησις καί ή άπόφασις έπί τών προτάσεων τής εξε
λεγκτικής επιτροπής, τάς όποιας έχετε ύπ’ οψιν σας, διότι ή πε- 
ριίχουσα αΰτάς εκΘεσις, τυπωθεϊσα ιδιαιτέρως, διενεμήΟη ήδη 
ύμΐν.

Αί τοιαΟται συζητήσεις, αΐτινες άφορώσιν είς Θέματα άπτό- 
μενα, αμέσως ή έμμέσως, τού οργανισμού, δηλαδή τοΰ νόμου 
τής συντάξεως καί τής λειτουργίας παντός σωματείου, επιστη
μονικού ή άλλου, έννοεΐται πάντως ότι πρέπει να γίνωνται μετά 
πολλής τής προσοχής καί μετά πολλής τής περισκέψεως, διότι 
άλλως δΰνανται ν’ άπολήζωσιν είς αποτελέσματα αντίθετα έκεί- 
νων τά όποια έπιδιώκουσιν οί προκαλοϋντες τάς ζητήσεις ταύ-
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τας, δύνανται δηλαδή ν’ άπολήξωσιν εις αποτελέσματα τής επί 
τα χείρω μάλλον, άντί τής επί τά κρείττω, τροπής του καθε
στώτος.

Ταύτην λοιπόν την προσοχήν καί ταύτην τήν περίσκεψιν λαμ
βάνω τό θάρρος νά συστήσω καί εγώ πρός πάντας υμάς καί όσοε 
μέλλετε νά συζητήσητε καί ooot μέλλετε νά άποφασίσητε επί 
των, ώς ε’ίρηται, προταθεισών μεταρρυθμίσεων ή συμπληρώσεων 
του κειμένου οργανισμού τής ήμετέρας Εταιρίας.

Εις πάσας ταύτας τάς μεταρρυθμίσεις ή συμ.πληρώσεις καί έν 
πάση περιπτώσει άπαραίτητος καί άσφαλέστερος μεταξύ των 
άλλων οδηγός είναι, άναντιρρήτως, ή πείρα, ήτις προκύπτει έκ 
τής μέχρι τοΰδε εφαρμογής των έν ΐσχύι διατάξεων. Τούτου δέ 
τεθέντος, γίνεται δήλον, ότι ούδεμία τροποποίησις των οπωσδή
ποτε κειμένων ή παραδεδεγμένων πρέπει νά έπέρχηται, έπί τή 
βάσει γενικών μόνον θεωριών καί σκέψεων, άλλα πάντοτε καί 
προ πάντων αί τροποποιήσεις αύται πρέπει νά έπέρχωνται έπί 
τή βάσει, ούτως είπεΐν, τής άνάγκης, τής ύπό τών πραγμάτων 
ΰποδεικνυομένης.

’Επειδή δέ καί τό Συμβούλιον τής Εταιρίας ήμών καί ιδίως 
τά δύο άρχαιότερα καί σεβαστά μέλη αύτοΰ,ήτοι ό άντιπρόεδρος 
κ. Σ. Φιντικλής καί ό γραμματεύς κ. Στ. Κουμανούδης, οΐτινες 
άπό τής άναβιώσεως τής Εταιρίας, κατά τό έτος 1858, ουδέ
ποτε έπαυσαν μετέχοντα τής διευθύνσεως αυτής, έπειδή, λέγω, 
καί τό συμβούλιον τής Εταιρίας ήμών, κέκτηται οπωσδήποτε 
τό στοιχεΐον τούτο τής πείρας, περί τής. όποιας ειπον, σχετικώς 
πρός τήν σκοπιμότητα καί πρός τήν επάρκειαν τού κειμένου ορ
γανισμού, ώς ούτος ήρμηνεύθη καί έφηρμόσθη μέχρι τοΰδε, τού
του ένεκα, φρονοΰμεν, ότι δεν θά ήτο περιττόν καί άσύμφορον 
ν’ άκούσητε προηγουμένως καί τήν γνώμην αυτού, δηλαδή τού 
συμβουλίου, έπί έκάστης τών περί ών ό λόγος προτάσεων, άπο- 
δίδοντες άμα εις τήν γνώμην ταύτην καί τήν προσήκουσαν, διά 
τον έξηγηθέντα λόγον, σημασίαν.

Πρός τόν σκοπόν τούτον τό συμβούλιον έξήτασε καί Ιμελέ— 
τησεν έπισταμένως τάς προτάσεις ταύτας τής έξελεγκτικής έπι- 
τροπής καίπεριήλθεν εις ομόφωνον περί αυτών γνώμην. Τήν γνώ-
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(λην δε ταύτην ένετείλατο εις εμέ να υποβάλω ΰμϊν, όπερ θέλω 
πράξει ώς ο ιόν τε εύσυνόπτως, ακολουθών την τάξιν της άνα- 
γραφής έκάστης των προτάσεων τούτων.

Ή πρώτη αυτών έχει οΰτω (όρα αυτήν έν σελ. 50 τοΰ τεύ
χους ΰπό στοιχ. α). Την πρότασιν ταύτην τό συμβούλων απο
κρούει άδιστάκτως καί παμψηφεί, διότι θεωρεί, ότι τό άβέβαιον 
της Ικτάσεως καί της έκτελέσεως τών έργασιών της Εταιρίας 
δεν επιτρέπει τόν έκ τών προτέρων, έστω καί κατά προσέγγισιν, 
προσδιορισμόν της δαπάνης δι’ έκάστην τών έργασιών τούτων. 
Οΰτω π. χ. υπήρξαν έ'τη, καθ’ά έπεβλήθη σπουδαία σχετικώς 
δαπάνη πρός επισκευήν άρχαίων μνημείων καί υπήρξαν έτη, 
καθ’ ά ούδέν άπολύτως πρός τοιοϋτον σκοπόν διετέθη. ’Επίσης 
υπήρξαν έτη, καθ’ ά ούχί πάντη ασήμαντα ποσά κατεβλήθησαν 
πρός αγοράν άρχαίων, τό μέν ένεκα τής άξίας αυτών άπολύτου 
ή σχετικής, καί ώς έκ τής έλλείψεως δηλονότι τοιούτων τινών 
άρχαίων έν τοις μουσείοις ημών, τό δέ καί ΐνα προληφθή ή εις 
την άλλοδαπήν εξαγωγή αυτών καί υπήρξαν έτη καθ’ ά ελάχι
στης άξίας τοιαΰτα ήγοράσθησαν. ’Επίσης υπήρξαν έτη, καθ’ά 
προέβημεν εις σπουδαιοτάτας προκαταβολάς πρός τό δημόσιον 
εις άγοράν τόπων άναγκαίων δι’ άνασκαφάς καί υπήρξαν έτη 
καθ’ ά εις οΰδεμ.ίαν τοιαύτην προκαταβολήν προέβημεν. ’Επίσης 
υπήρξαν έτη, καθ’ ά, καίτοι ή άρχαιολογική Εταιρία έχει τήν 
άρχήν, νά μή άγοράζη ή ίδια, έν ΐδίω δηλαδή όνόματι καί δι’ 
’ίδιον λογαριασμόν, τόπους πρός άνασκαφάς, υπήρξαν, λέγω, 
έτη, καθ’ ά ήναγκάσθη ούδέν ήττον νά παραβή τήν άρχήν ταύ
την καί νά προβή εις τοιαύτας άγοράς, διότι άλλως έδει νά 
μείνη άσυντέλεστος άρξαμένη άνασκαφή, ή έκινδύνευον νά μεί— 
νωσι διά παντός τεθαμμ.ένα σπουδαία μνημ,εΐα τής άρχαιότητος, 
ώς τούτο συνέβη έν Έλευσΐνι, έν Ώρωπίικ, έν αύταϊς ταΐς Άθή- 
ναις καί τά τοιαΰτα.

"Οπως πεισθήτε δέ έτι μ,άλλον περί τοΰ άδυνάτου ή τουλάχι
στον άσυμφόρου τής συντάξεως καί έπιψηφίσεως ύπό τής συνε- 
λεύσεως έτησίου προϋπολογισμ-οΟ τών δαπανών τής Εταιρίας, 
άρκεΐ νά παρατηρήσωμεν,ότι τό συμβούλιον πολλάκις χάριν ιδίας 
άδηγίας, άπεπειράθη νά συντάξν) καί συνέταξε τοιοϋτον κατά
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προσέγγισιν προϋπολογισμόν , τον όποιον όμως , αύτό το ίδιον, 
εύρέθη εις την άναπόδραστον άνάγκην ευθύς αμέσως νά παρα
βιάσει καί άνατρέψγι.

"Αλλως τε καί εις την ουσίαν της προτάσεως ταύτης, περί 
τής έπιψηφίσεως ετησίου προϋπολογισμού,άφορώντες, δέν εύρίσκο- 
μεν λόγον τινά προκύπτοντα έκ των μέχρι τοϋδε γενομένων,ήτοι 
έκ της μέχρι τοϋδε διαχειρίσεως του συμβουλίου, όστις νά συνη
γορεί υπέρ της σκέψεως της προτεινομένσς καινοτομίας, διότι ου
δέποτε μέχρι τοϋδε ούτε πόρρωθεν ύπεδείχθη , ότι τά κατά και
ρούς συμβούλια της Εταιρίας προέβησαν εις άτοπον η όπωςδή- 
ποτε έπιβλαβή χρήσιν τής ύπό τοΰ κειμένου οργανισμού παρεχο- 
μένης αΰτοϊς έλευθερίας, ώστε νά δικαιολογήται έντεΰθεν ή προ- 
τεινομένη νϋν δέσμ,ευσις αυτών, ώς έκ τής όποιας θά άπέβαινεν 
αναγκαία ή σχεδόν διαρκής παρουσία καί συνεργασία τής συνε- 
λεύσεως.

Ό δέ λόγος τής λογιστικής τάξεως καί τοΰ λογιστικοΰ ελέγ
χου, όστις, κατά θεωρίαν, δύναται νά προταθή υπέρ τής άπο- 
δείξεως τής άνάγκης τής συντάξεως καί έπιψηφίσεως προϋπολο
γισμού, έπίσης δέν φαίνεται, ότι υποστηρίζεται ύπό των πραγ
μάτων, διότι ούδεμία ουδέποτε έξελεγκτική έπιτροπή, άπήντησε 
μέχρι τοϋδε πρόσκομ-μά τι ή καί απλώς δυσκολίαν,τήν έλαχίστην, 
πρός έξέλεγξιν τών λογαριασμών τοΰ συμβουλίου, ένεκα τής περί 
ής πρόκειται έλλείψεως προϋπολογισμοΰ.

"Αλλως τε τά κεφάλαια τών δαπανών τής Εταιρίας, είσί τόσψ 
περιωρισμένα τον αριθμόν, ώστε ό λόγος ούτος τής λογιστικής 
τάξεως καί τοΰ λογιστικοΰ ελέγχου καί καθ’εαυτόν εξεταζόμενος, 
δέν δύναται νά θεωρηθή, ότι έχει σημασίαν τινά ένταΰθα.

Έν τέλει δέ καί ώς έκ περισσοΰ, παρατηρώ, ότι ή πρότασις 
αΰτη περί τής συντάξεως καί έπιψηφίσεως ύπό τής συνελεύσεως 
τών εταίρων έτησίου προϋπολογισμού, δέν προτείνεται κατά πρώ
τον σήμερον, αλλά προύτάθη πολλάκις, μάλιστα δέ έν έτει 1887, 
ότε καί λίαν ευρέως συνεζητήθη καί πάντοτε άπερρίφθη ύπό τών 
συνελεύσεων.

Ή δεύτερα τών έν λόγφ προτάσεων έχει οϋτω (όρα αυτήν έν
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σελ. 50 ύπό στοιχ. β). Καί τήν πρότασιν ταύτην, άδιστάκτως 
καί παμψηφεί, αποκρούει το συμβούλιον, διότι

α.') Αϊ έκάστοτε έπιχειρούμεναι άνασκαφα! δεν έχουσι πάν
τοτε, η [/.άλλον λίαν σπανίως δύνανται να έχωσι, τοιαύτην ση
μασίαν, ώστε ν’ άπασχολώσιν άποκλειστικώς τό συριβούλιον.

β') Παρουσιάζονται πολλάκις προσκόμματα άνυπέρβλητα έμ- 
ποδίζοντα την πρόοδον τής άρξαμένης άνασκαφής καί έπιβάλ- 
λοντα την διακοπήν αυτής, ώς π.χ. ή εγερσις άζιώσεων κατοχής 
καί κυριότητος επί των οικείων γηπέδων, έριδες περί τον προσ
διορισμόν του τιμήματος αυτών, άμφισβήτησις τής ιδιοκτησίας 
ενεκα εκκρεμούς περί αυτής δίκης καί τά τοιαϋτα καί

γ') Αί άναγκαΐαι ύπό των διευθυνόντων την άνασκαφήν παρα
τηρήσεις καί ή άπαιτουμένη περί αυτών προσοχή καί άκρίβεια, 
δεν έπιτρέπουσι πάντοτε καί ώς έπί τό πολύ μάλιστα , τήν έν 
τάχει προβαίνουσην καί ούτως είπεϊν άθρόαν εργασίαν.

Ή τρίτη τών αυτών προτάσεων έχει ούτω (όρα αυτήν έν 
σελ. 50 ύπό στοιχ. γ).

Ή προτεινομένη δημοσίευσις τών εκθέσεων τών έφορων, μετά 
τών συνοδευόντων αύτάς πινάκων έν τή ’Αρχαιολογική Έφημερίδι 
καί ούχί έν τφ τεύχει τών πρακτικών, γίνεται, ώς έπί τό πολύ, 
σχετικώς προς τάς σπουδαιοτέρας τών άνασκαφών, καθόσον αί 
έπιτομώτεραι μόνον τών έκθέσεων τούτων δημοσιεύονται έν τοϊς 
πρακτικοΐς, αί δέ λεπτομερεστεραι έν τή ’Αρχαιολογική Έφη
μερίδι. "Αλλως τε ό λόγος δι’ όν γίνεται ή πρότασις αύτη, περί 
τής δηαοσιεύσεως τών έκθέσεων τών έφορων έν τή ’Αρχαιολογική 
Έφημερίδι καί οστις έπί λέξει έχει ούτως : (( όπως λαμβάνν) 
γνώσιν τών έργασιών μας ού μόνον οΐ συνδρομηταί, άλλα καί 
πάς φιλάρχαιος » τυγχάνει όλως ανυπόστατος, διότι, ώς ή Έ- 
φημερίς ούτω καί τά Πρακτικά τής Εταιρίας έκτίθενται έπίσης 
εις πώλησιν καί δύνανται επομένως, καθ’ όν τρόπον καί έκείνη, 
ύπό παντός ν’ άποκτηθώσιν.

Ή τέταρτη τών αυτών προτάσεων έχει ούτω (όρα αυτήν έν 
σελ. 50 ύπό στοιχ. δ).

Καί τό μεν πρώτον έδάφιον ήτοι όπως μη λαμβάνωσιν οί ε
ταίροι δωρεά? τά Πρακτικά, άπεκρούσθη ώς ένέχον παραγνώρι-
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σιν αύτοΰ του σκοπού της έκδόσεως των πρακτικών, όστις κεΐ- 
ται εις την ύπό του συμβουλίου όφειλομένην λογοδοσίαν πρός 
τους εταίρους, περί των ΰπ’ αύτής κατά το έτος πεπραγμένων, 
όθεν επεται, ότι ταΰτα πρέπει να διανέμωνται δωρεάν αύτοΐς.

Το δέ δεύτερον εδάφιου , το περιέχον την αΐτίασιν περί του 
πολυτελούς της έκδόσεως της ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος, άπε- 
κρούσθη, διότι τό συμβούλιου ουδόλως ευρίσκει πολυτελή την έ'κ- 
δοσιν ταύτην της Έφημερίδος. "Αλλως τε θεωρεί ότι διά της 
εύτελεστέρας καί πενιχροτέρας έκδόσεως της ’Αρχαιολογικής Έ- 
φημερίδος θά έδίδετο εις τούς ξένους εύλογος άφορμή κατηγορίας 
ημών επί άμουσία καί άπειροκαλίγ, εις έποχήν, καθ’ ην τό ευ
πρεπές καί τό φιλόκαλου θεωρείται, πανταχου του πεπολιτισμέ- 
νου κόσμου, στοιχείου απαραίτητον της έκδόσεως παντός συγ
γράμματος καί ιδίως εκείνων τά όποια άφορώσιν εις την τέχνην.

Ή πέμπτη τών αυτών προτάσεων έ'χει ουτω (όρα αύτήν έν 
σελ. 50 ύπό στοιχ. ε).

Καί την πρότασιν ταύτην άδιστάκτως καί παμψηφεί, απο
κρούει τό Συμβούλιου , διότι ό νυν συντασσόμενος καί τηρούμε
νος Ιν τω Μουσείω κατάλογος , όστις , ώς γνωρίζετε, καλείται 
ευρετηρίου, σκοπόν κύριον έ'χει, την ώς οίόν τε ακριβή περιγρα
φήν έκάστου άντικειμένου έπί τω τέλει τής (όεβαιώσεως τής 
εισαγωγής και τής διατηρήσεως , τουτέστι τής ύπάρξεως αύτοΰ 
έν τω Μουσείω. Ό τοιοϋτος δέ κατάλογος έν ω άφ’ ενός είναι 
λίαν έκτεταμένος, άποτελούμενος έκ πολλών ογκωδών τόμων, ού 
ή δημοσίευσις μεγάλην θά άπήτει δαπάνην, θ’άπέβαινεν έξ ετέ
ρου άχρηστος εις τούς έπισκεπτομένους τά Μουσεϊον, οιτινες αντί 
τής είρημένης περιγραφής έκάστου αντικειμένου , τής όποιας ού- 
δεμίαν θά είχον ανάγκην , ώς έ'χοντες αυτό τά περιγραφόμενον 
άντικείμενον ύπ’ όψιν αυτών , θά έπεθύμουν άλλας περί αύτοΰ 
πληροφορίας καί έξηγήσεις. Άλλ’ όπως κατασκευασθή τοιοϋτος 
κατάλογος, χάριν τοΰ έπισκεπτομένου τό Μουσείου κοινοΰ,άπαι- 
τεΐται, πλήν τής δαπάνης καί μακρά συγγραφική έργασία, πρός 
ήν δέν έξαρκεΐ τά νΰν ύπάρχον προσωπικόν τοΰ Μουσείου.

"Αλλως τε ό τοιοϋτος κατάλογος θά ήτο πρόσκαιρου μόνον 
χρησιμότητος, διότι όταν καταρτισθή τελειότερου κατά τό δυ
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νατόν το Μουσεϊον , το όποιον εξακολουθεί όσημέραι πλουτιζό- 
μενον καί κρεθγί ότι έπέστη ή ώρα της παραδόσεως αύτοΰ εις την 
Κυβέρνησιν , ή σειρά καί ή τάξις των εν αύτψ άποτεθειμένων 
αρχαίων, θα μεταβληθή έξ ολοκλήρου.

Ή έκτη των αυτών προτάσεων έχει οΰτω (όρα αυτήν έν σελ. 
50 υπό στοιχ. ς·).

Ή πρότασις αύτη είναι αληθώς σύμφωνος προς τό 10ον άρθρον 
του οργανισμού , άλλ’ επίσης αληθές είναι ότι ουδέποτε μέχρι 
τοΰδε ή διάταξις τοΰ άρθρου τούτου έξετελέσθη, αυτό δέ τούτο, 
οτι ουδέποτε ή διάταξις αΰτη έξετελέσθη , άποδεικνύει , ώς 
νομίζομεν, ότι ή άνάγνωσις άρχαιολογικών διατριβών, δεν έθεω- 
ρήθη άνήκουσα εις τα ουσιώδη έ'ργα τής Εταιρίας , ώς ταΰτα 
διά τοΰ χρόνου ύπό τών πραγμάτων καθωρίσθησαν καί καθ’ ά ό 
κύριος τής Εταιρίας σκοπός δεν κεϊται εις τήν ερμηνείαν τών 
άνευρισκομένων λειψάνων ή μνημείων τής άρχαιότητος, άλλ’ εις 
τήν άνεύρεσιν καί τήν διάσωσιν αυτών. ’Άλλως τε, ότι ή περί 
ής πρόκειται διάταξις τοΰ άρθρου 10ου άνεγράφη οίονεί έν παρόδφ 
έν τφ όργανισμω, γίνεται δήλον καί Ικ τοΰ ίλλιποΰς αυτής σχε- 
τικώς πρός τε τάν έ'χοντα τό δικαίωμα εις τοιαΰτα αναγνώσματα 
καί πρός τάν τεταγμένον νά έγκρίνη καί έπιτρέπγι τήν άνάγνω- 
σιν αυτών. Έν τελεί δέ είναι παρατηρητέον , ότι όπως καί άν 
θεωρηθώσιν έ'χοντα τά περί τούτου εϊς τάν θέλοντα νά προβή εις 
τήν δημοσίευσιν τοιούτων άρχαιολογικών διατριβών, υπάρχει έν 
πάση περιπτώσει ανοικτόν καί πρόχειρον τό μέσον τής ’Αρχαιο
λογικής Έφημερίδος.

Ή έβδομη τών αυτών προτάσεων έχει οΰτω (όρα αυτήν έν 
σελ. 50 ύπό στοιχ. ζ).

Καθόσον άφοργ εϊς τήν ένταΰθα γεπκώς καί άορίστως προτει- 
νομένην άναθεώρησιν τοΰ όργανισμοΰ, οΰδέν έχομεν νά παρατη- 
ρήσωμεν, μετά τήν έν προοιμίω έξηγηθεισαν μάλιστα γνώμην 
τοΰ συμβουλίου, περί τών όρων, ΰφ’ οΰς πρέπει νά γίνωνται αί 
τοιαΰται τροποποιήσεις, διότι έάν κατά τά προειρημένα ταΰτα, 
ό ασφαλέστερος πρός τάς τοιαύτας τροποποιήσεις οδηγός πρέπει 
νά θεωρήται ή έκ τής προηγουμένης έφαρμογής τών έν ίσχύϊ 
διατάξεων προκύπτουσα πείρα καί ή έντεΰθεν επομένως ύπ’ αύ-
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των των πραγμάτων έπιγιγνομένη ύπόδειξις των έπενεκτέων 
τροποποιήσεων, καθίσταται δήλον, ότι οΰδεμίαν τοιαύτην πρό- 
τασιν, ήτις δεν προτείνεται ώριύμέγως καί είδιχως, είναι δυνα
τόν νά λάβωμεν ύπ’ οψει. Παρατρέχοντες επομένως την γενικήν 
καί αόριστον ταύτην προς άναθεώρησιν πρότασιν προβαίνομεν εις 
την έξήγησιν τής γνώμης ημών επί των δύο άλλων έν τή αυτή 
προτάσει περιεχομένων ειδικών καί ώρισμένων τροποποιήσεων, 
έξ ών ή μέν πρώτη άναφέρεται εις τάν τρόπον τής εκλογής τής 
εξελεγκτικής επιτροπής, ή δέ δευτέρα εις την διάρκειαν καί την 
δικαιοδοσίαν αυτής.

Καί καθ’ όσον μεν άφορα εις την πρώτην, τό συμβούλιον δέ
χεται αυτήν καθ’ ολοκληρίαν, διότι καί αυτό τό ίδιον ύπό τών 
άείποτε συμβαινόντων κατά τήν εκλογήν τής εξελεγκτικής επι
τροπής όδηγούμενον, προ καιρού είχεν αναγνωρίσει τήν ανάγκην 
τής τροποποιήσεως ταύτης, καθ’ ήν ή περί ής ό λόγος εκλογή, 
πρέπει νά γίνηται διά μυστικής ψηφοφορίας καί πρά τής άνα- 
γνώσεως τής λογοδοσίας τοΰ συμβουλίου.

Καθόσον δέ άφορόί εις τήν δευτέραν, τό συμβούλιον δέχεται 
αυτήν επίσης καί μετά χαράς μάλιστα, άλλ’ ύπό τινα περιορι
σμόν, τον όποιον πάντες, βεβαίως, θελετε έγκρίνει. Τό συμβού
λιον δηλαδή δέχεται όπως τό δικαίωμα τής έποπτείας τής εξε
λεγκτικής έπιτροτής διαρκή έφ’ όσον χρόνον καί ή διοίκησες τοΰ 
συμβουλίου καί δέχεται επίσης τό άποδιδόμενον εις τήν αυτήν 
έπιτροπήν δικαίωμα τοΰ οπωσδήποτε ένασκουμένου ύπ’ αυτής 
ελέγχου καθ’ όλον τον εΐρημένον χρόνον. ’Αλλά τόν έ'λεγχον τού
τον νομίζει, ότι πρέπει νά περιορίση εις τά τής χρηματιστι- 
κής διαχειρίσεως καί τών έν τώ Μουσείω είσαγομένων άρχαίων 
καί ν’ άποκλείσν] αυτόν πασών τών άλλων εργασιών του συμ
βουλίου, διότι άλλως τό συμβούλων θά διετέλει ύπό τήν κηδε
μονίαν τής εξελεγκτικής επιτροπής, ήτις θά ήτο ή πράγματι τά 
τής Εταιρίας κυβερνώσα άρχή, έκμηδενιζομένου ούτως σχεδόν 
όλοτελώς του συμβουλίου.

Ή όγδοη τών αυτών προτάσεων έ'χει ούτω (όρα αυτήν έν 
σελ. 51 ύπό στοιχ. η).

Ή προτεινομένη αύτη παράτασις τής διάρκειας τοΰ συμβου-
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λίου, δεν έγκρίνεταε, διότι δσιρ βραχύτερος εϊναι ό χρόνος, εις ον 
άναφέρεται ή έκάστοτε λογοδοσία, τόσιρ αύτη αποβαίνει λεπτο- 
ριερεστέρα καί τόσφ ό έ'λεγχος των πεπραγμένων γίνεται ευχερέ
στερος άμα καί ακριβέστερος.

“Αλλως τε, καθόσον άφορα εις τό αληθώς λυσιτελές, της ώς 
δυνατόν μακροτέρας διατηρήσεως των μελών τοϋ συμ,βουλίου 
πρός γνώσιν τών προηγουμένων καί συνεχείαν τών παραδόσεων 
τής υπηρεσίας, ό κείμενος οργανισμός προΰνόησεν έπαοκώς περί 
αυτής, άπαγορεύσας την έξ ολοκλήρου άνανέωσιν του συμβου
λίου καί διατάξας όπως τρία τουλάχιστον μέλη έκ τών τοΰ πα
λαιού συμβουλίου διατηρώνται πάντοτε έν τώ νέφ. Σχετικώς δέ 
πρός τούτο είναι σημειωτέον ότι ουδέποτε, μέχρι τοΰδε παρέστη 
ή ανάγκη τής έκτελέσεως τής διατάξεως ταύτης, διότι καθ' δ- 
λας τάς απ’ αρχής έκλογάς, τα. έκ νέου εκλεγόμενα μέλη τοΰ 
παλαιού συμβουλίου άπετέλεσαν την πλειονοψηφίαν έν τφ νέφ.

Ή έχτάτη τών αυτών προτάσεων έχει ούτω (δρα αυτήν έν 
σελ. 51 ύπό στοιχ. θ).

Ή πρότασις αυτή, ώς έκ τής έναργείας του ωφελίμου αυτής, 
είναι ανεπίδεκτος δισταγμού καί ή έκτέλεσις έπεδιώχθη πάντοτε 
ύπό τοΰ συμβουλίου, τό όποιον άλλοτε έπί μακράν σειράν έτών, 
διετήρει τοιοΰτον άνοικτόν λογαριασμόν παρά τινι τών ένταΰθα 
τραπεζών, τάν όποιον είχε κλείσει άποσύρασα τά χρήματα τής 
Εταιρίας, λόγω ασφαλείας αυτών ένεκα τών τότε χρηματιστι- 
κών περιστάσεων. Έκτοτε τό συμβούλιον δεν έπαυσε προσπα
θούν νά άνοιξη τοιοΰτον λογαριασμόν παρά τή ’Εθνική Τραπέζη, 
ήτις δμως ήρνεϊτο νά πράξη τοΰτο, ότέ μεν απολύτως, ότέ δέ 
ΰφ’ οΰς δρους τό συμβούλιον δεν έθεώρει συμφέροντας αύτώ. Νΰν 
δέ πάλιν τό συμβούλιον, διά τοΰ άξιοτίμου ταμίου τής Εται
ρίας διατελεϊ εις διαπραγματεύσεις μετά τε τής Εθνικής Τρα- 
πέζης καί μετ’ άλλων ένταΰθα τραπεζών πρός έπίτευξιν τοΰ έν 
λόγω σκοποΰ.

Ή όεχάτη τέλος τών αυτών προτάσεων έχει ούτω (δρα αυ
τήν έν σελ. 51 ύπό στοιχ. ι).

Καθόσον άφορ^ εις την πρότασιν ταύτην περί δημοσιεύσεως 
συντόμου ιστορικής έκθέσεως τών άπό τής συστάσεως τής Έται*
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ρίας (Λεχρι τοϋδε πεπραγμένων, το συμβούλων θεωρεί την έκτέ- 
λεσιν αυτής δλως περιττήν, άφοΰ ΰπάρχουσι τα έτησίως Ικδιδό- 
μενα πρακτικά της Εταιρίας, έν οίς ό βουλόμενος δύναται να 
εύργ) πάσαν δυνατήν περί των πεπραγμένων τούτων πληροφο
ρίαν. Έάν δέ ύπάργη τις ό θεωρών οπωσδήποτε χρήσιμον την 
δημοσίευσιν τοιαύτης επίτομου ιστορικής έκθέσεως, δύναται ίδιω- 
τικώς νά προβή εις αυτήν, ώς έπραξεν άλλοτε ό μ,ακαρίτης Εύθ. 
Καστόρχης έν έτει 1879.

Καθόσον δ’ άφορ^ εις την έκκοπήν καί διανομήν εις τούς εταί
ρους μεταλλίου, προς άνάμνησιν τής συμπράξεως αυτών εις τά 
τής Εταιρίας, τό συμβούλων θεωρεί έπίσης καί αυτό καί ανε
ξαρτήτως τής δαπάνης, όλως περιττόν, διότι ευρίσκει, οτι διά 
τής κατ’ έ'τος γιγνομένης άναγραφής τών ονομάτων τών εταί
ρων έν τοϊς πρακτικοΐς, παρέχεται εις αυτούς το έπιζητούμενον 
μέσον τής άναμνήσεως καί ύπό τύπον μάλιστα πολλώ γενικώτε- 
ρον καί διαρκέστερον.

ΆφοΟ, ώς έκ τών ανωτέρω δήλον γίνεται; δυο τών προ
τάσεων της Εξελεγκτικής έπιτροπής έγένοντο δεκταί ύπό 
τού Συμβουλίου, αί δέ άλλαι άπεκρούσθησαν, ό Πρόεδρος 
προσεκάλεσε τούς εταίρους νά ψηφίσωσι χωριστά έπί μιας 
έκάστης κατά σειράν άπό της πρώτης άρχόμενοι. Άλλ’ 
έξηνέχθησαν περί τούτου διάφοροι γνώμαι ύπό τε τών έλεγ- 
κτών καί ύπ’ άλλων έταίρων , καί τέλος έψηφίσθη ή έξης 
πρότασις καί έγένετο δεκτή' τό Συμβούλιον νά έκλέξη δύο 
έκ τών έαυτου μελών καί τρεις τών άλλων έταίρων, οίτι- 
νες συνελθόντες έν έπιτροπή νά διατυπώσωσι σχέδιον με
ταβολών έπενεκτέων εις τον όργανισμόν τής Εταιρίας, ό- 
περ νά ύποβάλη ή Έπιτροπή εις τήν συνέλευσιν τών έταί- 
ρων συγκληθησομένην τή α’ Κυριακή του προσεχούς 'Ιου
λίου, μίαν δ’ έβδομάδα πρότερον νά διανεμηθή εις τούς 
έταίρους έντυπον τό ώς άνωτέρω καταρτισθησόμενον ύπό 
τής Επιτροπής σχέδιον. Ή συνέλευσις διελύΟη περί ώραν
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