
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1927

A . Τακτική Σννέλευσις.

Tfj 6ll Φεβρουάριου 1927, ήμέρφ Κυριακή και ώρα 5 '/2 μ. μ. συνήλ
θαν οί εταίροι ε’ις τακτικήν συνέλευσιν, ϊνα εκλέξωσι τό τε ΙΙροεδρεΐον τής 
Συνελεΰσεως και την πενταμελή επί τοΰ προϋπολογισμού επιτροπείαν διά τό 
έτος 1927, άκοΰσωσι δε την έκθεσιν τής εξελεγκτικής επιτροπείας περί τής 
οικονομικής διαχειρίσεως τοΰ 1926 ως καί την έ'κθεσιν τού Γραμματέως τοΰ 
Συμβουλίου περί τών πεπραγμένων τοΰ έτους 1926.

Παρήσαν εταίροι εκατόν τριάκοντα τέσσαρες. Γενομένης φανερός ψηφο
φορίας εξελέγησαν: Πρόεδρος τής Συνελεΰσεως ό κ. Κωνσταντίνος ΙΙολυγέ- 
νης, Αντιπρόεδρος δ κ. Μιλτιάδης Πουρής, Α' Γραμματεύς δ κ. Παναγιώ
της Ήλιόπουλος καί Β' Γραμματεύς δ κ. Σόλων Θεοδότου.

Ό Γραμματεύς τής συνελεΰσεως κ. Σόλων Θεοδότου άνέγνωσε την 
έκθεσιν τής εξελεγκτικής επιτροπείας περί τής οικονομικής διαχειρίσεως κατά 
τό έτος 1926, ή δέ συνέλευσις όμοψώνως ένέκρινε την διαχείρισιν ταΰτην. 
Είτα διά μυστικής ψηφοφορίας εξελέγησαν μέλη τής εξελεγκτικής Επιτρο
πείας επί τοΰ προϋπολογισμού διά τό έτος 1927 οι κ. κ. Μιλτιάδης Πουρής, 
’Άγγελος Σταυρόπουλος, Ευάγγελος Κρητικός, Γεώργιος Παπαϊωάννου καί 
Μιχαήλ Χρηστόπουλος.

Διακοπείσης μετά ταΰτα τής συνεδρίας καί επαναληφθείσης τήν 6 1/2 ό 
Γραμματεύς τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής Εταιρείας κ. Γ. Π. Οικονόμος 
άνεκοίνωσε τήν ύπ’ αυτού συνταχθεΐσαν έκθεσιν περί τών πεπραγμένων 
τής 'Εταιρείας κατά τό λήξαν έτος 1926 μετά προβολών φωτεινών εικόνων 
έκ τών υπό τής Εταιρείας γενομένων άνασκαφών.

Β λ Τακτική Συνέλευσις.

Τή 1311 Φεβρουάριου 1927 ήμέρμ Κυριακή καί ώρμ 10η π. μ. συνήλθον 
οί Ιταΐροι εις δευτέραν τακτικήν συνέλευσιν υπό τήν προεδρίαν τοΰ κ. Κ. 
Πολυγένους καί προέβησαν κατά τό άρθρον 10 τοΰ ’Οργανισμού εις μυστι
κήν διά ψηφοδελτίων εκλογήν τοΰ νέου Διοικητικού Συμβουλίου τής Εται
ρείας διά τήν τριετίαν 1927-1929.
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Έψήφισαν εταίροι διακόσιοι εξ, Ιξελέγησαν δέ μέλη τοΰ Συμβουλίου, 
διά την τριετίαν 1927-1929 οί κ. κ. Γ. Π. Οικονόμος διά ψήφων 141, Δ. 
Παπποΰλιας διά ψήφων 133, Θ. Βορέας διά ψήφων 129, Ά. Κεραμόπουλ- 
λος διά ψήφων 128, Α. Όρλάνδος διά ψήφων 128, Σ. Παγανέλης διά 
ψήφων 126, Ν. Έξαρχόπουλος διά ψήφων 125, Ν. Μπαλάνος διά ψήφων 
124, Γ. Σωτηρίου διά ψήφων, 122, Κ. Δυοβουνιώτης διά ψήφων 121, Μιχ. 
Βολονάκης διά ψήφων 121, Σ. Μενάρδος διά ψήφων 118 καί Γεώργ. Ν. 
Βέλτσος διά ψήφων 110.

Συμηλήρωαις και καταρτισμός τοϋ νέου Διοικ. Συμβουλίου.

Τό ούτως έκλεχθέν υπό των εταίρων νέον Συμβουλιον συνελθόν τή 15Ή 
Φεβρουρίου εις συνεδρίαν προς πλήρη καταρτισμόν αύτοΰ κατά τάς διατά
ξεις τοΰ άρθρου 10 τοΰ Όργανισμοΰ, έξέλεξε μέλη τοΰ Συμβουλίου τούς 
κ. κ. Ιάκωβον X. Δραγάτσην, Σωκράτην Κουγέαν καί Κωνστ. Ρωμαΐον, 
’Αντιπρόεδρον δέ τύν κ. Δ. ΙΙαπποΰλιαν καί Γραμματέα τον κ. Γ. Π. 
Οίκονόμον.
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