
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1933

A . Τακτική Συνέλευσις.

Tfj 5^ Φεβρουάριου 1933, ήμερα Κυριακή και ώρα 511 μ. μ. συνήλθον 
οί εταίροι εις τακτικήν συνέλευσιν, ΐνα έκλέξωσι τό τε Προεδρειον τής Συνε- 
λεΰσεως καί τήν πενταμελή επί τοΰ προϋπολογισμού Επιτροπείαν διά τό 
έτος 1933, άκοΰσωσι δέ τήν εκθεσιν τής εξελεγκτικής Επιτροπείας περ'ι 
τών Οικονομικών τής διαχειρίσεως τοΰ 1932, ώς και τήν εκθεσιν τοΰ Γραμ- 
ματέως τοΰ Συμβουλίου περί τών πεπραγμένων τοΰ 1932.

ΙΊαρήσαν εταίροι τριάκοντα. Γενομένης φανεράς ψηφοφορίας εξελέγη- 
σαν: Πρόεδρος τής Συνελεΰσεως ό κ. Μιλτιάδης Πουρής, αντιπρόεδρος 
ο κ. Κίμων Πρινάρης, A'. Γραμματεΰς 6 κ. Διονύσιος Καλογερόπουλος και 
Β'. Γραμματεΰς ό κ. Βασ. Μαρκόπουλος.

Ό Γραμματεΰς τής συνελεΰσειος κ. Δ. Καλογερόπουλος άνέγνωσε τήν 
εκθεσιν τής εξελεγκτικής επιτροπείας περί τής Οικονομικής διαχειρίσεως κατά 
τό έτος 1932, ή δέ συνέλευσις όμοφώνως ενέκρινε τήν διαχείρισιν ταότην. 
Είτα διά μυστικής ψηφοφορίας εξελέγησαν μέλη τής εξελεγκτικής Επιτροπείας 
επί τοΰ Προϋπολογισμοΰ διά τό έτος 1933 οί κ. κ. Βασίλειος Αίγινήτης, 
Ευάγγελος Κρητικός, Γεώργιος ΙΙαπαϊωάννου, ’Άγγελος Σταυρόπουλος καί 
’Ιωάννης Σεργόπουλος.

Διακοπείσης μετά ταΰτα τής συνεδρίας καί επαναληφθείσης τήν 6 ’/2 
δ Γραμματεΰς τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου τής Εταιρείας κ. Γεώργιος Π. 
Οικονόμος άνεκοίνωσε τήν ΰπ’ αΰτοΰ συνταχθεΐσαν εκθεσιν περί τών πεπρα
γμένων τής Εταιρείας κατά τό λήξαν έτος 1932 μετά προβολών φωτεινών 
εικόνων έκ τών υπό τής Εταιρείας γενομένων άνασκαφών.

Β . Τακτική Συνέλευσις.

Τή 12ή Φεβρουάριου 19S3, ημέρα Κυριακή καί ώρα 1(Ψ π. μ. συνήλ- 
θον οί εταίροι εις δευτέραν τακτικήν συνέλευσιν υπό τήν προεδρίαν τοΰ 
κ. Μιλτ. Πουρή καί προέβησαν κατά ά'ρθρον 10 τοΰ Όργανισμοΰ εις μυστι
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κήν διά ψηφοδελτίων εκλογήν τοϋ νέου Διοικητικού Συμβουλίου τής Εται
ρείας διά την τριετίαν 1933-1935. Έψήφισαν εταίροι εκατόν τριάκοντα δυο, 
έξελέγησαν δέ μέλη τοϋ Συμβουλίου διά την τριετίαν 1933-1935 οί κ. κ. 
’Αντώνιος Κεραμόπουλλος διά ψήφων 129, Γεά)ργιος Σωτηρίου διά ψήφων 
129, ’Αντώνιος Μπενάκης διά ψήφων 128, Γεώργιος Οικονόμος διά ψήφων 
128, Φιλώτας Παππαγεωργίου διά ψήφων 127, Σιμός Μενάρδος διά ψήφων 
127, Γεώργιος Βέλτσος διά ψήφων 125, Σωκράτης Κουγέας διά ψήφων 125, 
’Αναστάσιος Όρλάνδος διά ψήφων 125, Νικόλαος Μπαλάνος διά ψήφων 124, 
Μιχαήλ Βολονάκης διά ψήφων 123, Σπυρίδων Παγανέλης διά ψήφων 123, 
Θεόφιλος Βορέας διά ψήφων 115.

Συμπλήρωσις καί -καταρτισμός τον νέου Διοικ. Συμβουλίου.

Το ούτως έκλεχθέν υπό των εταίρων νέον Συμβοΰλιον συνελθόν ιή 15n 
Φεβρουάριου εις συνεδρίαν προς πλήρη καταρτισμόν αυτού κατά τάς διατά
ξεις τοϋ άρθρου 10 τοϋ ’Οργανισμού εξέλεξε μέλη τοϋ Συμβουλίου τούς κ. κ. 
’Ιάκωβον X. Δραγάτσην, Ν. Κυπαρίσσην και Άντ. Χατζήν, αντιπρόεδρον δέ 
τον κ. Άντ. Μπενάκην και Γραμματέα τον κ. Γ. Π. Οΐκονόμον.
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