
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1930

Α\ Τακτική Συνέλευσις.

Τή 2α Φεβρουάριου 1930, ήμερα Κυριακή και ώρα 5η μ. μ. συνήλθον 
οί εταίροι εις τακτικήν συνέλευσιν, ΐνα εκλέξωσι τό τε Προεδρείου τής Συ- 
νελεΰσεως καί την πενταμελή επί τοϋ προϋπολογισμού ’Επιτροπείαν διά τό 
έτος 1930, άκοΰσωσι δέ την έκΰεσιν τής Εξελεγκτικής ’Επιτροπείας, περί 
των Οικονομικών τής διαχειρίσεως τοϋ 1929, ως και την έκθεσιν τοϋ Γραμ- 
ματέως τοϋ Συμβουλίου περί των πεπραγμένων τοϋ 1929.

Παρήσαν εταίροι τεσσαράκοντα επτά. Γενομένης φανεράς ψηφοφορίας 
έξελέγησαν: Πρόεδρος τής Συνελεΰσεως ό κ. Κωνσταντίνος Πολυγένης, αντι
πρόεδρος ό κ. ’Αλέξανδρος Ραγκαβής, Α'. Γραμματεύς ό κ. Σόλων Θεοδότου 
καί Β'. Γραμματεύς ό κ. Μιχαήλ Χριστόπουλος.

Ό Γραμματεύς τής συνελεΰσεως κ. Σόλων Θεοδότου άνέγνωσε τήν 
έκ-θεσιν τής εξελεγκτικής επιτροπείας περί τής Οικονομικής διαχειρίσεως κατά 
τό έτος 1929, ή δέ συνέλευσις όμοφώνως ενέκρινε τήν διαχείρισιν ταΰτην. 
Ειτα διά μυστικής ψηφοφορίας εξελέγησαν μέλη τής εξελεγκτικής ’Επιτροπείας 
επί τοϋ Προϋπολογισμού διά τό έτος 1930 οί κ. κ. ’Άγγελος Σταυρόπουλος, 
Βασίλειος Αιγινήτης, Μιλτιάδης Πουρής, Ευάγγελος Κρητικός καί Γεώργιος 
Παπαϊωάννου.

Διακοπείσης μετά ταΰτα τής συνεδρίας καί έπαναληφ-θείσης τήν 6*/2 ό 
Γραμματεύς τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής Εταιρείας κ. Γεώργιος Π. Οι
κονόμος άνεκοίνωσε τήν ύπ’ αυτού συνταχθεΐσαν έκθεσιν περί των πεπραγμέ
νων τής Εταιρείας κατά τό λήξαν έτος 1929 μετά προβολών φωτεινών εικό
νων εκ των υπό τής Εταιρείας γενομένων άνασκαφών.

Β'. Τακτική Συνέλευσις.

Τή 9η Φεβρουάριου 1930, ημέρα Κυριακή καί ωρα 10η π, μ. συνήλ- 
Hov οί εταίροι εις δευτέραν τακτικήν συνέλευσιν υπό τήν προεδρίαν τοϋ κ. 
Κ. Πολυγένους καί προέβησαν κατά τό ά'ρΐΐρον 10 τοϋ Όργανισμοΰ εις μυ
στικήν διά ψηφοδελτίων εκλογήν τοϋ νέου Διοικητικοΰ Συμβουλίου τής Εται
ρείας διά τήν τριετίαν 1930-1932. Έψήφισαν εταίροι εκατόν έβδομήκοντα,
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105Συνελεύσεις τών 'Εταίρων κατά τό έτος 1930.

έξελέγησαν δέ μέλη τοΰ Συμβουλίου, διά την τριετίαν 1930-1932 οί κ. κ.Δ. 
Παπποΰλιας διά ψήφων 169, Γ. Π. Οικονόμος διά ψήφων 168, Ά. Κερα- 
μόπουλλος διά ψήφων 168, Ά.’Ορλάνδος διά ψήφων 167, Ίάκ. Δραγάτσης 
διά ψήφων 166, Θεόφ. Βορέας διά ψήφων 165, Νικ. Μπαλάνος διά ψήφων 
164, Σΐμ. Μενάρδος διά ψήφων 163, Σπ. Παγανέλης διά ψήφων 163, Γ. 
Σωτηρίου διά ψήφων 163, Σωτ. Κουγέας διά ψήφων 162, Μιχ. Βολονάκης 
διά ψήφων 160, Γ. Ν. Βέλτσος διά ι|>ήφων 156.

Συμηλήρωσις και καταρτισμός τον νέου Διοικ. Συμβουλίου.

Τό ούτως έκλεχθέν υπό τών εταίρων νέον Συμβοΰλιον συνελθόν τή 12η 
Φεβρουάριου εις συνεδρίαν προς πλήρη καταρτισμόν αΰτοΰ κατά τάς διατά
ξεις τοΰ άρθρου 10 τοΰ ’Οργανισμού εξέλεξε μέλη τοΰ Συμβουλίου τούς κ. κ. 
Π.Καστριώτην, Άντ. Χατζήν και Ν. Κυπαρίσσην, αντιπρόεδρον δέ τον π. Δ. 
Π.Παπποΰλιαν και Γραμματέα τον κ. Γ. II. Οικονόμον.
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