
Α' ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
TOY ΕΤΟΥΣ 1957

Έν Άθήναις τή 24ΐΙ Μαρτίου τοΰ χιλιοστού ένακοσιοστοΰ πεντηκοστού 
εβδόμου έτους, ήμερα Κυριακή και ώρςι 9.45 π. μ. ακριβώς, συνήλθον έν τφ 
Μεγάρφ τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, Ελευθερίου Βενιζέλου 22, οί Εταίροι 
εις τακτικήν Συνέλευσιν, ΐνα, συμφώνως προς το ά'ρθρον 32 τοΰ οργανισμού, 
έκλέξωσι τό τε Προεδρεΐον τής Συνελευσεως καί την πενταμελή επί τού Προϋ
πολογισμού Επιτροπείαν διά το έτος 1957, άκοΰσωσι δέ την έκθεσιν τής 
Εξελεγκτικής Επιτροπείας περί τής οικονομικής διαχειρίσεως τοΰ έτους 1956 
ως καί την έκθεσιν τοΰ Γραμματέως τού Συμβουλίου περί τών πεπραγμέ
νων τού 1956.

Παρήσαν εταίροι πεντήκοντα επτά. Γενομένης φανερός ψηφοφορίας 
έξελέγησαν Πρόεδρος τής Συνελευσεως δ κ. Κωνστ. Γεωργακόπουλος, αντι
πρόεδρος ό κ. Μιλτ. Σταμοΰλης, Α' Γραμματεύς ό κ. Ίω. Δημαρας καί 
Β' Γραμματεύς ό κ. Δη μ. Κορωναΐος.

Ό Γραμματεύς τής Συνελευσεως κ. Ίωάνν. Δημαρας άνέγνωσε την έκ- 
θεσιν τής Εξελεγκτικής Επιτροπείας περί τής οικονομικής διαχειρίσεως κατά 
τό 1956, ή δέ Συνέλευσις όμοφώνως ένέκρινε την διαχείρισιν ταύτην. Ειτα 
διά μυστικής ψηφοφορίας έξελέγησαν μέλη τής ’Εξελεγκτικής καί έπί τού 
προϋπολογισμού ’Επιτροπείας διά τό έτος 1957 οί κ.κ. Δ. Κ. Δημητρακάκης, 
Ν. Καπερώνης, Κ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Μιλτ. Πουρής καί Μιχ. Χριστόπουλος.

’Ακολούθως ό Πρόεδρος τής Εταιρείας κ. Παναγ. Πουλίτσας παρακαλεΐ 
να τφ έπιτραπή, δπως προ τής συζητήσεως τών θεμάτων τής ήμερησίας δια- 
τάξεως, άνακοινώση εις την Συνέλευσιν έσχάτως γεννηθέν ζήτημα, τούτο, 
λέγει, είναι τό εξής.

Ώς γνωστόν, ό κυριώτατος πόρος τής Εταιρείας προς έκπλήρωσιν τών 
σπουδαιοτάτων σκοπών καί τών ά'λλων υποχρεώσεων αυτής είναι τό μερί- 
διον αυτής έκ τών κερδών τών κρατικών λαχείων. Ώς έξέθηκα καί έν τή 
όμιλίςτ μου κατά τά έγκαίνια τοΰ μεγάρου τής Εταιρείας, ήδη από τού έτους 
1854 ένεκρίθη έξαιρετικώς ή υπό τής Εταιρείας έκδοσις λαχείου υπέρ τών 
αρχαιοτήτων, δπερ βραδυτερον, διά τού έπί τού αειμνήστου Χαρ. Τρικουπη 
έκδοθέντος νόμου ΑΧΛ' τοΰ 1887, έγένετο προνομιοϋχον, καταργηθείσης καί 
τής έντός τού Κράτους έκδόσεως καί κυκλοφορίας παντός ά'λλου λαχείου. Ή 
κατάστασις αυτή έξηκολουθησεν ύφισταμένη μέχρι τοΰ έτους 1904, δτε διά τού 
έκδοθέντος νόμου ΓΚΔ' συνεστάθη καί ίδιον λαχεΐον υπέρ τοΰ Εθνικού
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Στόλου. Μετ’ ολίγον διά τοΰ νόμου ΓΝΖ" τής 7/9 ’Ιουλίου 1905 άμφότερα 
τά λαχεία ταΰτα, τό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας και τό τοΰ Εθνικού Στό
λου, συνεχωνεΰ9ησαν εις εν κοινόν «Λαχεΐον υπέρ τοΰ Στόλου και των ’Αρ
χαιοτήτων τής Ελλάδος». ’Έκτοτε έξεδόθησαν αλλεπάλληλοι νόμοι ρυθμί- 
ζοντες τά τοΰ λαχείου, διαιρεθέντος βραδΰτερον εις τά νΰν υπάρχοντα δυο 
κρατικά λαχεία, τό ’Εθνικόν και τό Λαϊκόν, εις τά έσοδα των οποίων ώρίσθη 
νά μετέχη και ή ίδρΰτρια τοΰ άρχικοΰ λαχείου ’Αρχαιολογική Εταιρεία. Τό 
ποσοστόν τής συμμετοχής αυτής, διαφόρως έκάστοτε και ούχΐ πάντοτε δικαίως έν 
τφ μεταξύ όριζόμενον, καθωρίσθη τφ 1934 διά τοΰ νόμου 6079 δικαιότερου, 
άναγνωρισθέντος ότι τό παρεχόμενου χρηματικόν ποσόν αποτελεί κατ’ ακρί
βειαν ούχ’ι χορηγίαν, άλλ’ άπόδοσιν όφειλομένου τή Έταιρείμ μεριδίου. ’Έκ
τοτε οί ρυθμίζοντες τά των ανωτέρω λαχείων νόμοι όμιλοΰσι περί άποδόσεως 
εις την Εταιρείαν ποσοστών έκ τών προσόδων εκείνων, υπονοούμενου οΰτω τοΰ 
δικαιώματος αυτής έπι τούτων. Άτυχώς τφ 1954 τό ποσοστόν τοΰτο έμειώθη 
εις 12% καί, τό χείρον, ωρίσθη ότι δεν δΰναται νά ύπερβαίνη εν συνόλω 
τά τέσσαρα εκατομμύρια δραχμών. Και ένφ ήλπίζομεν, ότι τό μερίδιον τής 
Εταιρείας έκ τών κερδών τών λαχείων ταχέως θά ηύξάνετο, ΐνα αυτή δύνα- 
ται νά έκπληροΐ, όσον τό δυνατόν εύρΰτερον τούς σπουδαίους σκοπούς της, 
μετά καταπλήξεως έμάθομεν τήν επαύριον τής τελέσεως τών εγκαινίων τοΰ 
μεγάρου, ότι ή δόσις τής δευτέρας εξαμηνίας τοΰ παρελθόντος έτους από 
δραχμών 2.000.000 περιωρίσθη εις δραχ. 100.000 μόνον, τοΰ υπολοίπου 
είσαχθέντος είς τά έσοδα τοΰ Κράτους, προς ισοσκέλισιν τοΰ προϋπολογισμοί'. 
Και τό μέν στιμβούλιον προέβη εις τάς προσήκουσας ένεργείας και διαμαρ
τυρίας καί, αν παραστή ανάγκη, θά πρέπη καί ή Συνέλευσις νά άσχοληθή 
περί τό ζωτικώτατον τοΰτο διά τήν Εταιρείαν ζήτημα. Σήμερον περιορίζο
μαι νά έκφράσω, και είμαι βέβαιος ότι έν τούτφ διερμηνεύω τήν γνώμην 
πάντων υμών, τήν βαθυτάτην λύπην και πικρίαν τής Εταιρείας διά τήν γε- 
νομένην περικοπήν, μαρτυρούσαν, ότι δεν έκτιμάται προσηκόντως τό έπιτε- 
λούμενον ύπ’ αυτής έθνικόν έργον. Έάν δεν παρασχεθώσι τή Έταιρείςι 
αμείωτα τά άπαιτούμενα οικονομικά μέσα προς έκτέλεσιν αυτού, τό μέν έν- 
τεΰθεν υλικόν ό'φελος τοΰ Δημοσίου θά ήναι ασήμαντου, σημαντικωτάτη όμως 
ή έπιστημονική και ηθική ζημία τής πατρίδος ημών.

Ή Συνέλευσις, έγκρίνουσα τά λεχθέντα, έκφράζει τήν βαθυτάτην λύπην 
της διά τήν περικοπήν και έπιφυλάσσεται νά έπανέλθη εις τό ζήτημα.

Ειτα ό Γραμματεύς τοΰ Δ. Συμβουλίου τής Εταιρείας κ. Άν. Όρλάνδος 
άνεκοίνωσε τήν ύπ’ αυτού συνταχθεϊσαν έκθεσιν περί τών πεπραγμένων τής 
Εταιρείας κατά τό λήξαν έτος 1956 μετά προβολής φωτεινών εικόνων έκ 
τών υπό τής Εταιρείας γενομένων άνασκαφών.
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Β' ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Tfj 31X1 Μαρτίου 1957, ήμεροι Κυριακή και ώρα 10 π.μ. ακριβώς, συν- 
ήλθον οί εταίροι εις δευτέραν τακτικήν Συνέλευσιν υπό την προεδρίαν τοΰ 
Προέδρου τής Συνελεΰσεως κ. Κ. Γεωργακοπούλου εν τφ μεγάρψ τής Εται
ρείας κα'ι προέβηοαν, κατά τό αρθρον 10 τοΰ ’Οργανισμού, εις μυστικήν διά 
ψηφοδελτίων εκλογήν τοΰ νέου Διοικητικού Συμβουλίου τής Εταιρείας διά 
τήν τριετίαν 1957-59.

Έψήφισαν εταίροι εκατόν εννέα (109), έξ αυτών 2 ψηφοδέλτια εύρέθη- 
σαν άκυρα, έξελέγησαν δε μέλη διά τήν τριετίαν 1957-59 οί κ. κ. Γεώργιος 
Ν. Βέλτσος διά ψήφων 104, Κωνστ. Άλεξανδρής διά τ(ιήφων 103, Κωνστ. 
Κτιστόπουλος διά ψήφων 102, Άναστ. Όρλάνδος διά ψήφων 102, Γεώργιος 
Μπαλής διά ψήφων 101, Άριστοτέλ. Πέππας διά ψήφων 101, Παναγιώτης 
Πουλίτσας διά ψήφων 98, Ίωάνν. Καλιτσουνάκης διά ψήφων 82, Γεώργιος 
Σωτηρίου διά ψήφων 69, Δημ. Εύαγγελίδης διά ψήφων 66, Κωνστ. Ρωμαίος 
διά ψήφων 62, Σωκράτης Κουγέας διά ψήφων 62, Νικ. Κοντολέων διά ψή
φων 50 καί Άντόίν. Κεραμόπουλλος διά ψήφων 47.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τό οΰτω έκλεχθέν υπό τών Εταίρων νέον Συμβοΰλιον συνελθόν τή 
2*? ’Απριλίου 1957 εις συνεδρίαν προς πλήρη καταρτισμόν αυτού, κατά τάς 
διατάξεις τού τροποποιηίΐέντος άρθρου 10 τού οργανισμού, εξέλεξε μέλη τού 
Συμβουλίου τούς κ.κ. Σπυρίδωνα Μαρινατον, Ίωάνν. Παπαδημητρίου καί 
Χρηστόν Καροΰζον. Έν συνεχείψ τό Συμβοΰλιον εξέλεξε παμψηφεί Πρόε
δρον τον κ. Παναγιώτην Πουλίτσαν, ’Αντιπρόεδρον τον κ. Γεώργιον Ν. Βέλ- 
τσον καί Γραμματέα τον κ. ’Αναστάσιον Όρλάνδον.

Άποβιώσαντος τή 19/5/57 τού Συμβούλου Γεωργίου Μπαλή, συνήλθεν 
εις συνεδρίαν τό Συμβοΰλιον τή 3X1 ’Ιουνίου καί εξέλεξε Σύμβουλον εις άνα- 
πλήρωσιν τοΰ άποβιώσαντος τον κ. Παναγιώτην Ζέπον.
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