
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1936

Α' ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝ ΕΛΕΥΣΙΣ

Tjj in Μαρτίου 1936 ήμερα Κυριακή και ώρα 5η μ. μ. συνήλθον οί 
εταίροι εις τακτικήν συνέλευσιν, ΐνα έκλέξωσι τό τε Προεδρείου τής Συνε
λευσεως και την πενταμελή έπ'ι τοΰ προϋπολογισμού Επιτροπείαν διά τό 
έτος 1936 άκοΰσωσι δε την έκθεσιν τής εξελεγκτικής Επιτροπείας περί τών 
οικονομικών τής διαχειρίσεως τοΰ έτους 1935, ώς και την εκθεσιν τοΰ Γραμ- 
ματέως τοΰ Συμβουλίου περί τών πεπραγμένων τοΰ 1935.

Παρήσαν εταίροι τεσσαράκοντα επτά. Γενομένης φανερός ψηφοφορίας 
έξελέγησαν: Πρόεδρος τής Συνελευσεως ό κ. Παναγιώτης Πουλίτσας, Αντι
πρόεδρος ό κ. Τωάννης Καλιτσουνάκης, Α' Γραμματεύς ό κ. Κ. Δ. Παπα
κωνσταντίνου και Β' Γραμματεύς ό κ. Ιωάννης Θρεψιάδης.

Ό Γραμματεύς τής συνελευσεως κ. Κ. Δ. Παπακωνσταντίνου άνέγνωσε 
την εκθεσιν τής εξελεγκτικής επιτροπείας περί τής οικονομικής διαχειρίσεως 
κατά τό έτος 1935 ή δε Συνέλευσις όμοφώνως ένέκρινε την διαχείρισιν ταύ- 
την. ΕΙτα διά μυστικής ψηφοφορίας έξελέγησαν μέλη τής εξελεγκτικής Επι
τροπείας καί επί τοΰ Προϋπολογισμοΰ διά τό έτος 1936 οι κ. κ. Β. Αίγινήτης, 
Ε. Κρητικός, Γ. Παπαϊωάννου, Μιλτ. Πουρής καί Άγγελος Σταυρόπουλος.

Διακοπείσης μετά ταΰτα τής συνεδρίας καί έπαναληφθείσης τήν 6 ’/2 ό 
Γραμματεύς τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής Εταιρείας κ. Γεώργιος Π. 
Οικονόμος άνεκοίνωσε τήν ύπ’ αυτού συνταχθεΐσαν εκθεσιν περί τών 
πεπραγμένων τής Εταιρείας κατά τό λήξαν έτος 1935 μετά προβολών φωτει
νών εικόνων έκ τών υπό τής 'Εταιρείας γενομένων άνασκαφών.

β' ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Τή 8η Μαρτίου 1936 ημέρα Κυριακή καί ώρα 10 π. μ. συνήλθον οί 
εταίροι εις δευτέραν τακτικήν συνέλευσιν υπό τήν προεδρίαν τοΰ κ. Πανα- 
γιώτου Πουλίτσα καί προέβησαν κατά τό άρθρον 10 τοΰ ’Οργανισμού εις 
μυστικήν διά ψηφοδελτίων εκλογήν τοΰ νέου Διοικητικού Συμβουλίου τής 
Εταιρείας διά τήν τριετίαν 1936-1938. Έψήφισαν εταίροι εκατόν εις (101) 
έξελέγησαν δέ μέλη τοΰ Συμβουλίου διά τήν τριετίαν 1936-1938 οί κ. κ.
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Άντ. Έμμ. Μπενάκης διά ψήφων 101, Γεώργιος Ν. Βέλτσος διά ψήφων 
101, Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης διά ψήφων 101, Φιλώτας Παπαγεωργίου 
διά ψήφων 101, Μιχαήλ Βλαστός διά ψήφων 100, Μιχαήλ Βολονάκης διά 
ψήφων 100, Θεόφιλος Βορέας διά ψήφων 100, ’Αντώνιος Κεραμόπουλλος 
διά ψήφο>ν 100, Σωκράτης Κουγέας διά ψήφων 100, ’Αναστάσιος Όρλάν- 
δος διά ψήφων 100, Γεώργιος Σωτηρίου διά ψήφων 100, Νικόλαος Μπα- 
λανος διά ψήφων 99 και Γεώργιος Π. Οικονόμος διά ψήφων 97.

Συμπλήρωβις και καταρτισμός τον νέου Διοικ. Συμβουλίου.

Τό ούτως έκλεχθέν υπό τών εταίρων νέον Συμβουλών συνελθόν τη 10 
Μαρτίου 1936 εις συνεδρίαν προς πλήρη καταρτισμόν αυτού κατά τάς δια
τάξεις τοΰ άρθρου 10 τοϋ Οργανισμού εξέλεξε μέλη τού Συμβουλίου τούς 
κ. κ. Νικόλαον Κυπαρίσσην, Άνδρέαν Ξτιγγόπουλον και ’Αντώνιον X. Χατζήν, 
’Αντιπρόεδρον δέ τον κ. ’Αντώνιον Έμμ. Μπενάκην καί Γραμματέα τον κ. 
Γεώργιον ΓΙ. Οίκονόμον.
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