
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Α'. Ταχτική συνέλευσις προς λογοδοσίαν και προς αρχαιρεσίας.

Τη 8 Ιανουάριου 1912 ημέρα Κυριακή, ώρα 10 χ/2 π. μ. συνήλθον οι 
εταίροι εις πρυ$την Γενικήν Συνέλευσή, ί'να κατά τά άρθρα 31 καί 32 του 

’Οργανισμού έκλέξωσι τό Προεδρεΐον τής Συνελεύσεως καί την πενταμελή εξε
λεγκτικήν καί επί του προϋπολογισμού ’Επιτροπείαν διά τδ έτος 1912 καί ί'να 
άκούσωσι τήν λογοδοσίαν του Συμβουλίου επί τοΐς πεπραγμένοις κατά το έτος 
1911 καί τήν έκθεσιν τής ’Εξελεγκτικής Επιτροπείας. Παρήσαν εταίροι τεσ

σαράκοντα πέντε.
Γενομένης ψηφοφορίας έξελέγησαν Ιΐοοεδρος τής συνελεύσεως ό κ. Κ. Πο- 

λυγένης, αντιπρόεδρος 6 κ. Α. Τυπάλδος Μπασιάς, πρώτος γραμματεύς ό κ. 
X. Ήλιόπουλος καί δεύτερος γραμματεύς ό κ. Μ. Κύρης.

ΕΙτα διά μυστικής ψηφοφορίας διά ψηφοδελτίου άνεδείχθησαν μέλη τής 
εξελεγκτικής καί επί τού προϋπολογισμού Επιτροπείας οί κ. κ. Άθ. Ματάλας, 
Α. Τυπάλδος Μπασιάς, Γ. Γαρδίκας. Γ. Κλοντηοόπουλος καί Μ. Κύρης.

Μετά τούτο ό μεν γραμματεύς τού Συμβουλίου κ. X. Τσούντας άνέγνωσε 
τήν έν σελ. 51 έκθεσιν των πεπραγμένων τής 'Εταιρείας, ό δέ πρώτος γραμ
ματεύς τής συνελεύσεως κ. X. Ήλιόπουλος άνέγνω τήν εν σελ. 66 έκθεσιν τής 
Εξελεγκτικής ’Επιτροπείας περί τής οικονομικής διαχειρίσεως τής Εταιρείας 

κατά τό έτος 1911. 'Η Συνέλευσις ενέκρινε τήν δια/είρισιν τού έτους 1911.

Β '. Τακτική Συνέλευσις 

προς εκλογήν νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τή 15 Ίανουαρίου 1912, ημέρα Κυριακή, ώρα 10 π. μ. συνήλθον τό δεύ
τερον οί έταίροι εις Γενικήν Συνέλευσιν υπό τήν προεδρείαν τού κ. Κ. Πολυ- 

γένους καί προέβησαν διά ψηφοδελτίων κατά τό άρθρον 32 τού ’Οργανισμού εις 
εκλογήν νέου Διοικητικού Συμβουλίου, διά τήν τριετίαν 1912*1914.

Έψήφισαν έταϊροι 125, έξελέγησαν δέ άντιπρόεδρος ό κ. Γ. Μιστριώτης 

διά ψήφων 76, μέλη δέ τού Συμβουλίου οί κ. κ. Α. Σκιάς διά ψήφων 103, Σ. 
Βάσης διά ψήφων 83, ΓΙ. Ιναββαδίας διά ψήφων 83, Β. Λεονάρδος διά ψήφων 

81, Δ. Άντωνιάδης διά ψήφων 76, Μ. Εύαγγελίδης διά ψήφων 76, Δ. Θεο- 

φανόπουλος Οιά ψήφων 74, Σ. Ανδρόπουλος διά ψήφων 71, Γ. Παπαβασιλείου
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δια ψήφων 71, II. Π. Οικονόμος διά ψήφων 70, Α. Γεωργιάδης διά ψήφων 68 
καί Άθ. Κατριβάνος διά ψήφων 66.

*0 εκλεγείς ‘Αντιπρόεδρός κ. Γ. Μιστριώτης παρελθών ηύχαρίστησε τοΐς 
έταίροις επί τή εκλογή είπών τάδε :

'Επίτιμοι καί φιλάρχαιοι 'Εταίροι,

II περιφανής νίκη, ήν σήμερον ήράμεθα δεν είναι νίκη προσώπων, άλλ’ 
ιδεών, υπέρ ών αείποτε άγωνιζόμεθα. Έγώ κληθείς προς διεύθυνσιν τήςδε τής 

Εταιρείας εν καιοοις χαλεποΐς, καθ’ ούς άγρια πάθη καί όρμαί υβοεοκρατικαί 
έκράτουν, ήδυνήθην δι* άκρας μετριοπάθειας νά διευθύνω δσον οίδν τε όμαλώς τά 
συμφέροντα αυτής. Αυτοί οί λιβελλογραφούντες κατά τής Εταιρείας δύνανται 

νά μαρτυρήσωσιν, δτι έτυχον μεγάλης υποστηρίξεως.

Διότι εν τή ενασκήσει των καθηκόντων μου δεν αναγνωρίζω ούτε φίλους 
ούτε εχθρούς, ως τούτο διεκήρυξα καί πιστώς έφήρμοσα. Όμολογώ δέ πολλάς 

χάριτας τοΐς Συμβούλοις, οΐτινες μετά συνέσεως καί φιλοπατρίας υπεστήριξαν 
τάς προτάσεις μου. 'Ως δ* εδείξαμεν ακραιφνές προς το δίκαιον σέβας, οΰτω καί 

εύλάβειαν πρός τό ιερόν τής Εταιρείας άργύριον.

Διότι φειδόμενοι τούτου εύρύνομεν τάς άρχαιολογικάς άνασκαφάς, δι’ ών 

αποκαλύπτεται τό άνυπέρβλητον τής αρχαίας τέχνης κάλλος, έρμηνεύεται ή 
μεγάτιμος των προγόνων ημών ιστορία καί διαλευκαίνονται σπουδαία τής φιλο
λογίας ζητήματα. Διά τών ερευνών τούτων τιμάται καί κλε'ί'ζεται τό ήμέτερον 
έθνος. Ώς δ’ ή καλλίστη εθνική ημών γλώσσα είνε ή περγαμηνή τής εύγενείας 

τής ήμετέρας φυλής, οΰτω τά μνημεία τής τέχνης καί αί μαρμάριναι τής ιστο
ρίας σελίδες εινε κέντρα κινουντα ημάς εις εύγενεστέρας σκέψεις καί εις αποφά
σεις αξίας τών ήμετέρων προγόνων.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον, όπερ συνίσταται εκ τών κορυφών τής επιστή
μης, έχει πλήρη συναίσθησιν τών καθηκόντων αυτού, πείραν καί ικανότητα πολ- 

λήν καί θέλει συνεχίσει τήν εθνικήν εργασίαν, εις ήν ή ΰμετέρα ψήφος έκέλευσεν. 
Όμολογώ δ* υμΐν πολλάς χάριτας διά τήν τιμήν».

Σύμηλήρωσις του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τό έκλεχθέν υπό τών έταίρων νέον συμβούλιον συνελθόν αυθημερόν εις συν
εδρίαν πρός πλήρη καταρτισμόν αυτού κατά τάς διατάξεις τού άρθο. 10 τού 
’Οργανισμού εξελέξατο εκ τών μελών αυτού Γραμματέα τόν κ. Π. Καββαδίαν 
καί Β' ’Αντιπρόεδρον τόν κ. Δ. Θίοφανόπουλον, μέλη δέ τού Συμβουλίου έξε- 
λέξατο τους άρχαιολογούντας εταίρους κ. κ. Κ. Ζησίου καί Αλ. Φιλαδελφέα, 
καθηγητάς, καί Κλώνα Στέφανον, διευθυντήν τού Άνθρωπολογικού Μουσείου.
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