
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1948

Α' ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝ ΕΛΕΥΣΙΣ

Έν Άθήναις τή 14^ Μαρτίου τοΰ 1948 ήμερα τής έβδομάδος Κυριακή 
καί ώρα 12^ μεσημβρινή συνήλθον οί εταίροι εις τακτικήν συνέλευσιν ΐνα 
συμφώνως προς τό άρθρον 32 τοΰ Όργανισμοΰ έκλέξωσι τό τε Προεδρεΐον 
τής Συνελεύσεως καί την πενταμελή επί τοΰ προϋπολογισμού Επιτροπείαν 
διά τό έτος 1948 άκοΰσωσι δέ καί την εκθεσιν τής εξελεγκτικής Επιτροπείας 
περί τής οικονομικής διαχειρίσεως τού έτους 1947 ως καί την εκθεσιν τοΰ 
Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου περί τών πεπραγμένων τοΰ 1947.

ΙΊαρήσαν εταίροι τεσσαράκοντα οκτώ. Γενομένης φανεράς ψηφοφορίας 
έξελέγησαν Πρόεδρος τής Συνελεύσεως ό κ. Λουκάς Κανακάρης Ροΰφος, 
’Αντιπρόεδρος ό κ. ’Ιωάννης Καλιτσουνάκις, Α' Γραμματεΰς δ κ. Φοίβος 
Σταυρόπουλλος, καί Β' Γραμματεΰς ό κ. Μαρίνος Καλλιγάς. Ό Γραμματεΰς 
τής Συνελεύσεως κ. Φοίβος Σταυρόπουλλος άνέγνωσε την εκθεσιν τής Εξε
λεγκτικής Επιτροπείας περί τής οικονομικής διαχειρίσεως κατά τό έτος 1947 
ή δέ Συνέλευσις όμοφώνως ένέκρινε την διαχείρισιν ταύτην. Είτα διά μυστι
κής ψηφοφορίας έξελέγησαν μέλη τής Εξελεγκτικής Επιτροπείας καί επί τοΰ 
Προϋπολογισμού διά τό έτος 1948 οί κκ. Βασίλειος Αίγινήτης, ’Ιωάννης Καψά- 
λης, Κ. Δ. Παπακωνσταντίνου, ’Αριστοτέλης Πέππας καί Μιλτιάδης Πουρής.

Διακοπείσης μετά ταΰτα τής συνεδρίας καί έπαναληφθείσης την 12.30 
μ.μ. ό Γραμματεΰς τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής Εταιρείας κ. Γεώργιος 
Π. Οικονόμος άνεκοίνωσε την ΰπ’ αΰτοΰ συνταχθείσαν εκθεσιν περί τών πε
πραγμένων τής Εταιρείας κατά τό λήξαν έτος 1947.

Β' ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Τή 21ή Μαρτίου 1948, ημέρα Κυριακή καί ώρα 10 π.μ. συνήλθον οί 
εταίροι εις δευτέραν τακτικήν συνέλευσιν υπό τήν προεδρίαν τοΰ Προέδρου 
τής Συνελεύσεως κ. Λουκά Κανακάρη Ρούφου καί προέβησαν κατά τό άρ- 
θρον 10 τοΰ Όργανισμοΰ εις μυστικήν διά ψηφοδελτίων εκλογήν τοΰ νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου τής Εταιρείας διά τήν τριετίαν 1948-50. Έψήφι-
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σαν εταίροι εξήκοντα εννέα (69) έξελέγησαν δέ μέλη τοΰ Συμβουλίου διά 
την τριετίαν 1948-50 οί κκ. ’Αντώνιος Έμμ. Μπενάκης δια ψήφων εξή
κοντα εννέα, Γεώργιος Π. Οικονόμος διά ψήφων εξήκοντα εννέα, Μιχαήλ 
Βολονάκης διά ψήφων εξήκοντα εννέα, Αριστοτέλης Κοΰζης διά ψήφων εξή
κοντα εννέα, Παναγιώτης Πουλίτσας διά ψήφων εξήκοντα εννέα, Γεώργιος 
Ν. Βέλτσος διά ψήφων εξήκοντα οκτώ, Θεόφιλος Βορέας διά ψήφων εξή
κοντα οκτώ, ’Αντώνιος Κεραμόπουλλος διά ψήφων εξήκοντα οκτώ, Σωκράτης 
Κουγέας διά ψήφων εξήκοντα οκτώ, ’Αναστάσιος Όρλάνδος διά ψήφων εξή
κοντα οκτώ, Γεώργιος Σωτηρίου διά ψήφων εξήκοντα έξ, ’Αντώνιος Χατζής 
καί Κωνσταντίνος Ρωμαίος διά ψήφων εξήκοντα πέντε.

'Έκτακτος Συνέλευσις

Έν συνεχεία οί Εταίροι συνήλθον εις έκτακτον συνεδρίαν, καθ’ ήν υπό 
τοΰ Δ. Συμβουλίου προετάθησαν αί εξής τροποποιήσεις τοΰ ’Οργανισμού.

α') Έν τφ Ι1? άρθρφ τοΰ ’Οργανισμού καί Ιν αρχή αΰτοΰ μετά την φρά- 
σιν « υπό προστάτη » προστίθεται καί « έπιτίμω ΙΤροέδρω » τώ βασιλει των 
Ελλήνων, υπό την προϋπόθεσιν, δτι ή Α. Μ. ό Βασιλεύς θά εύαρεστηθή νά 
άποδεχθή την επίτιμον προεδρίαν τής Εταιρείας.

β') Τό ά'ρθρον 9 τροποποιείται ως εξής:
Τά τής Εταιρείας διοικεί δεκαεπταμελές Συμβουλών.
Ή υπό των εταίρων κατά τό ά'ρθρον 32 εκλογή των μελών τοΰ Συμ

βουλίου γίνεται κατά τριετίαν καί κατά τήν τεταγμένην ημέραν διά σχετικής 
πλειοψηφίας, έν γενική συνελεΰσει τών τακτικών εταίρων τών έχόντων δι
καίωμα ψήφου κατά τό ά'ρθρον 7. Ή ψηφοφορία μία οΰσα καί μυστική 
γίνεται αυτοπροσώπως διά ψηφοδελτίου.

Πας πέραν τοΰ άριθμοΰ τών 14 μελών εγγεγραμμένος έν τώ δελτίω ου
δόλως λογίζεται.

’Επίσης ουδόλως λογίζονται αί ψήφοι υπέρ τίνος οίκοΰντος έκτος τών 
’Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς.

γ') Τό ά'ρθρον 10 τροποποιείται ως εξής: Τό οΰτο) έκλεγέν συμβουλών 
συνέρχεται εις πρώτην μετά τήν εκλογήν συνεδρίαν προς πλήρη καταρτισμόν 
αΰτοΰ, καθ’ ήν έκλέγει έκ τών μελών αΰτοΰ τον Πρόεδρον, έ'να ’Αντιπρόε
δρον καί τον Γραμματέα.

Έν τή αΰτή συνεδρία εκλέγει προς τουτοις διά φανεράς ψηφοφορίας 
τρεις συμβούλους έξ εταίρων, οΐτινες διατελοΰσιν ή έπί τετραετίαν τοΰλάχιστον 
διετέλεσαν έφοροι αρχαιοτήτων τοΰ Δημοσίου ή καθηγηταί ή ΰφηγηταί τής 
’Αρχαιολογίας, ή απλώς έξ εταίρων άσχολουμένων περί τά αρχαιολογικά.
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δ') Έκ τοϋ άρθρου 12 διαγράφεται ή εν άρχή φράσις « πλήν τοϋ τα
κτικού ’Αντιπροέδρου τοΰ Συμβουλίου ».

ε') Έκ τοϋ άρθρου 15 καί έκ τοϋ πρώτου στίχου διαγράφεται ή φράσις 
« ’Αντιπρόεδρος ».

στ') Τό άρθρον 16 τροποποιείται ώς εξής:
Τον Πρόεδρον άπόντα ή κωλυόμενον άναπληροΐ ό ’Αντιπρόεδρος. Τού

τον δέ άπόντα ή κωλυόμενον άναπληροΐ έκ τών παρόντων καί μή κωλυόμενων 
ό τάς πλείονας ψήφους λαβών Σύμβουλος.

ζ') Τό άρθρον 18 τροποποιείται ώς εξής:
Έάν έκλειψη ή παραιτηθή ή δεν άποδεχθή την έκλογήν του ό Πρόε

δρος, ό ’Αντιπρόεδρος ή τις τών Συμβούλων, τό Συμβούλων έκλέγει διά φα- 
νεράς ψηφοφορίας αναπληρωτήν αυτού έκ τών εταίρων τών περιλαμβανόμε
νων έν τω έν ίσχύϊ έκλογικω καταλόγφ τών εταίρων (άρθρον 7).

η') Έν τω άρθρφ 19φ ή έν άρχή φράσις: « τή προτάσει τού ’Αντιπρο
έδρου » άντικαθίσταται διά τής φράσεως « τή προτάσει τού Προέδρου ».

θ') Έν τω άρθρφ 38 ή φράσις « γνώμη τού ’Αντιπροέδρου » άντικαθί- 
σταται διά τής φράσεως « γνώμη τού Προέδρου ».

ι') Έν τω άρθρο) 41 αί φράσεις: «υπό τοΰ ’Αντιπροέδρου » « ό ’Αντι
πρόεδρος», άντικαθίστανται διά τών φράσεων «τού Προέδρου» καί «ό 
Πρόεδρος ».

ια') Έν τω άρθρφ 42 ή φράσις « ό ’Αντιπρόεδρος » άντικαθίσταται διά 
τής φράσεως « ό Πρόεδρος».

ιβ') Έν τω άρθρφ 44 έν άρχή προστίθεται ή φράσις «ό Πρόεδρος»· 
Τήν άνάγκην τών υπό τοΰ Δ. Συμβουλίου προτεινομένων τροποποιήσεων 

τοΰ ’Οργανισμού τής Εταιρείας, ΐνα ή Α, Μ. ό Βασιλεύς τών Ελλήνων είναι 
εκάστοτε έπίτιμος Πρόεδρος τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας καί είναι άπηλ- 
λαγμένος διοικητικών ευθυνών, όπως άπαιτεΐ ή συνταγματική θέσις τοΰ προ
σώπου τοϋ Βασιλέως, άναπιύσσει δ Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Πουλίτσας· 

Ή Συνέλευσις έγκρίνει τάς ώς άνω τροποποιήσεις.

Συμπλήρωσις καί καταρτισμός τοΰ νέου Διοικ. Συμβουλίου

Τό ούτω έκλεχθέν υπό τών εταίρων νέον Συμβούλων συνελθόν τή 23η 
Μαρτίου 1948 εις συνεδρίαν προς πλήρη καταρτισμόν αυτού κατά τάς δια
τάξεις τοΰ τροποποιηθέντος άρθρου 10 τοϋ ’Οργανισμού έξέλεξε μέλη τοΰ 
Συμβουλίου τούς κκ. Δημήτριον Εύαγγελίδην, Σπυρίδωνα Μαρινάτον καί 
’Αλέξανδρον Φιλαδελφέα, Πρόεδρον δέ τον κ. ’Αντώνιον Μπενάκην, ’Αντι
πρόεδρον τον κ. Παναγιώτην Πουλίτσαν καί Γραμματέα τον κ. Γεάιργιον 
ΓΙ. Οίκονόμον,
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