ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1939

Α' ΤΑΚΤΙΚΗ

ΣΥΝ ΕΛΕΥΣΙΣ

Τή 26n Μαρτίου τοϋ 1939 ημέρα Κυριακή καί ώρα 10.30 π.μ. συνήλθον
οι εταίροι εις τακτικήν συνέλευσιν ΐνα συμφώνως προς τό αρθρον 32 τοϋ
’Οργανισμού έκλέξωσι τότε Προεδρεΐον τής Συνελεΰσεως καί τήν πενταμελή
επί τοϋ προϋπολογισμού Επιτροπείαν διά τό έτος 1939 άκούσωσι δέ καί
τήν έκθεσιν τής εξελεγκτικής Επιτροπείας περί τής οικονομικής διαχειρίσεως τού έτους 1938 ώς καί τήν έκθεσιν τοϋ Γραμματέως τού Συμβουλίου
περί των πεπραγμένων τοϋ 1938.
Παρήσαν εταίροι πεντήκοντα δυο. Γενομένης ψανερας ψηφοφορίας έξελέγησαν Πρόεδρος τής Συνελεΰσεως ό κ. Παναγιώτης Πουλίτσας, ’Αντιπρόεδρος
ό κ. Κωνστ. Μέρμηγκας, Α' Γραμματείς ό κ. Κωνστ. Δ. Παπακωνσταντίνου
καί Β' Γραμματεύς ό κ. Παναγιώτης Ήλιόπουλος.
Ό Γραμματεύς τής Συνελεΰσεως κ. Κ. Δ. Παπακωνσταντίνου άνέγνωσε
τήν έ'κθεσιν τής εξελεγκτικής Επιτροπείας περί τής οικονομικής διαχειρίσεως
κατά τό έτος 1938 ή δέ Συνέλευσις όμοφώνως ένέκρινε τήν διαχείρισιν ταΰτην. Ειτα διά μυστικής ψηφοφορίας έξελέγησαν μέλη τής Ιξελεγκτικής Επι
τροπείας καί επί τοϋ Προϋπολογισμού διά τό έτος 1939 οί κ. κ. Β. Αίγινήτης,
Ε. Κρητικός, Γ. Παπαϊωάννου, Μιλτ. Πουρής καί ’Άγγελος Σταυρόπουλος.
Διακοπείσης μετά ταϋτα τής συνεδρίας καί επαναληφθείσης τήν 11.30
π.μ. ό Γραμματεύς τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής Εταιρείας κ. Γεώργιος
Π. Οικονόμος άνεκοίνωσε τήν ύπ’ αυτού συνταχθεισαν έ'κθεσιν περί τών
πεπραγμένων τής Εταιρείας κατά τό λήξαν έτος 1938 μετά προβολών φωτει
νών εικόνων εκ τών υπό τής Εταιρείας γενομένων άνασκαφών.

Β' ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Τή 2f Απριλίου 1939 ημέρα Κυριακή καί ώρα ΙΟ1· π. μ. συνήλθον οί
εταίροι εις δευτέραν τακτικήν συνέλευσιν υπό τήν προεδρίαν τοϋ προέδρου
τής Συνελεΰσεως κ. Παναγιώτου Πουλίτσα καί προέβησαν κατά τό αρθρον
10 τού ’Οργανισμού εις μυστικήν διά ψηφοδελτίων εκλογήν τού νέου Διοι-
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Συνέλευσις τών έταίρων κατά το έτος 1939

κητικοΰ Συμβουλίου τής Εταιρείας διά την τριετίαν 1939-1941. Έψήφισαν
εταίροι εκατόν τριάκοντα οκτώ (138) έξελέγησαν δε μέλη τοΰ Συμβουλίου διά
τήν τριετίαν 1939.1941 οί κ. κ. Γεώργιος Ν. Βέλτσος διά ψήφων 138,
Θεόφιλος Βορέας διά τρήφων 138, Νικόλαος Μπαλάνος διά ψήφων 138,
Φιλώτας Παπαγεωργίου διά ψήφων 138, Μιχαήλ Βολονάκης διά ψήφων 137,
Γεώργιος Π. Οικονόμος διά ψήφων 137, Σωκράτης Κουγέας διά τρήφων
136, Άντ. Έμμ. Μπενάκης διά ψήφων 136, Γεώργιος Σωτηρίου διά ψήφων
136, ’Αντώνιος Κεραμόπουλλος διά ψήφων 134, Κωνστ. Κουρουνιώτης διά
ψήφων 134, Άναστ. Όρλάνδος διά ψήφων 134, Γεώργιος Ζαρίφης διά
ψήφιον 132.

Συμηλήρωσις καί καταρτισμός τοΰ νέου Διοικ. Συμβουλίου.

Τό ούτως έκλεχθέν υπό τών εταίρων νέον Συμβοΰλιον συνελθόν τή
4n ’Απριλίου 1939 εις συνεδρίαν προς πλήρη καταρτισμόν αυτού κατά τάς
διατάξεις τοΰ ά'ρθρου 10 τοΰ ’Οργανισμού εξέλεξε μέλη τοΰ Συμβουλίου τούς
κ. κ. Νικόλαον Κυπαρίσσην, Άνδρέαν Ξυγγόπουλον καί ’Αντώνιον Χατζήν,
’Αντιπρόεδρον δε τον κ. ’Αντώνιον Έμμ. Μπενάκην και Γραμματέα τον
κ. Γεώργιον Π. Οίκονόμον.
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