
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1951

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝ ΕΛΕΥΣΙΣ

Έν Άθήναις τή 13η Μαΐου τοΰ 1951, ήμερα Κυριακή και ώρα 10.15 π.μ. 
ακριβώς, συνήλθαν έν τώ Μεγα'ρφ τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας οί Εταίροι 
εις τακτικήν συνέλευσιν, ΐνα συμφώνως προς τό άρθρον 32 τοΰ ’Οργανισμού 
έκλέξωσι τό τε Προεδρεϊον τής Συνελευσεως κα'ι την πενταμελή επί τοΰ 
Προϋπολογισμού ’Επιτροπείαν διά τό έτος 1951, άκοΰσωσι δε την έκθεσιν 
τής ’Εξελεγκτικής Επιτροπείας περί τής οικονομικής διαχειρίσεως τοΰ έτους 
1950 ως και την έκθεσιν τοΰ Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου περί των πεπρα
γμένων τοΰ 1950.

Παρήσαν εταίροι τριάκοντα έξ. Γενομένης φανεράς ψηφοφορίας έξελέ- 
γησαν Πρόεδρος τής Συνελευσεως ό κ. Κωνστ. Γεωργακόπουλος ’Αντιπρόε
δρος 6 κ. Β. Κριμπάς, Α' Γραμματεύς ό κ. Γεώργ. Δονιάς και Β' Γραμμα
τέας ό κ. Δη μ. Θεοχάρης.

Ό Γραμματεύς τής Συνελευσεως κ. Γ. Δοντάς άνέγνωσε την έκθεσιν τής 
Εξελεγκτικής Επιτροπείας περί τής οικονομικής διαχειρίσεως κατά τό έτος 
1950, ή δέ Συνέλευσις όμοφώνως ένέκρινε την διαχείρισιν ταυτην. Ειτα διά 
μυστικής ψηφοφορίας έξελέγησαν μέλη τής’Εξελεγκτικής και επί τοΰ Προϋπο
λογισμού’Επιτροπείας διά τό έτος 1951 οί κκ. Δ. Κ. Δημητρακάκης, Κ. Δ. Πα
πακωνσταντίνου, Άριστ. Πέππας, Μιλτ. Πουρής καί Ίω. Κατράλης.

ΕΙτα δ Γραμματεύς τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής Εταιρείας κ. Γεώρ
γιος Οικονόμος, άνεκοίνωσε την ύπ’ αύτοΰ συνταχθεΐσαν έκθεσιν περί τών 
πεπραγμένων τής Εταιρείας κατά τό λήξαν έτος 1950, μετά προβολών φω
τεινών εικόνων εκ τών υπό τής Εταιρείας γενομένων άνασκαφών.

Β' ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Τή 20ή Μαΐου 1951, ήμέρα Κυριακή καί ώρα 10 π.μ. ακριβώς, συνήλ- 
θον οί Εταίροι εις δευτέραν τακτικήν συνέλευσιν ύπό την προεδρίαν τοΰ 
Προέδρου τής Συνελεΰσεως κ. Κ. Γεωργακοποΰλου καί προέβησαν κατά τό 
ά'ρθρον 10 τοΰ Όργανισμοΰ εις μυστικήν διά ψηφοδελτίων εκλογήν τοΰ
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νέου Διοικητικού Συμβουλίου τής Εταιρείας διά την τριετίαν 1951-53. 
Έψήφισαν εταίροι πεντήκοντα οκτώ (58), έξελέγησαν δέ μέλη διά τήν τριε
τίαν 1951-53 οΐ κκ. ’Αντώνιος Έμμ. Μπενάκης, Παναγιώτης Πουλίτσας, 
Γεώργιος Π. Οικονόμος, Βασίλειος Αίγινήτης, Γεώργιος Ν. Βέλτσος, Θεό
φιλος Βορέας, ’Αντώνιος Κεραμόπουλλος, Σωκράτης Κουγέας, ’Αριστοτέλης 
Κούζης, Γεώργιος Μπαλής, ’Αναστάσιος Όρλάνδος, Κωνσταντίνος Ρωμαίος, 
Γεώργιος Σωτηρίου, ’Αντώνιος Χατζή:, πάντες διά ψήφων πεντήκοντα οκτώ.

Συμηλήρωοις καί καταρτισμός τοϋ νέου Διοικ. Συμβουλίου.

Τό οΰτω έκλεχθέν υπό τών Εταίρων νέον Συμβουλών συνελθύν τή 
22φ Μαΐου τοΰ 1951 είς συνεδρίαν προς πλήρη καταρτισμόν αυτού κατά 
τάς διατάξεις τοϋ τροποποιηθέντος ά'ρδρου 10 τοΰ "Οργανισμού εξέλεξε 
μέλη τοΰ Συμβουλίου τους κκ. Δημήτριον Εΰαγγελίδην, Σπυρίδωνα Μαρι
νάτου και ’Αλέξανδρον Φιλαδελφέα, Πρόεδρον δέ τον κ. ’Αντώνιον Μπενά- 
κην, ’Αντιπρόεδρον τόν κ. Παναγιώτην Ιίουλίτσαν και Γραμματέα τον κ. Γεώρ
γιον Π. Οίκονόμον.

Άποβιώσαντος τή 21/6/51 τοΰ Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου Γεωργίου 
Π. Οικονόμου, συνήλθε τό Συμβούλιου είς συνεδρίαν τή 6/7/51 καί εξέλεξε 
Σύμβουλον είς άναπλήρωσιν τοΰ άποβιώσαντος τόν κ. Ίωάννην Παπαδη- 
μητρίου, έφορον ’Αρχαιοτήτων, καί γραμματέα τοΰ Συμβουλίου τόν κ. ’Ανα
στάσιον Κ. Όρλάνδον, συμφώνατς τφ άρθρφ 18 τοΰ ’Οργανισμού τής 
Εταιρείας.
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