
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Α' τακτική δυνέλευόις τών 'Εταίρων προς λογοδοσίαν 
τοΰ Συμβουλίου διά τό έτος 1897

Τή 3 Οι ’Ιανουάριου 1900 ήμερα Κυριακή, ώρα 10ϊΐ π. μ. συνήλθον οί εταίροι 
εις γενικήν συνέλευσιν, ϊνα κατά τά άρθρα 31 καί 32 τοΰ ’Οργανισμού έκλέξωσι 
τό ΙΙροεδρεΐον τής Συνελεύσεως καί τήν τριμελή εξελεγκτικήν επιτροπείαν καί 
άκούσωσι τήν περί τών πεπραγμένων κατά τά έτος 1899 λογοδοσίαν τοΰ Συμ
βουλίου. Παρήσαν εταίροι 53.

Διενεμήθη είς τους παρόντας Ιταίρους έντυπος αναλυτικός Ισολογισμός τής 
χρήσεως τοΰ 1899 (ΐδε αυτόν δημοσιευμένον ώς παράρτημα 1ν τέλει τοΰ άνά 
χεΐρας τεύχους, σελ. Ι-ΧΧΧΙ).

Γενομένης ψηφοφορίας άνεδείχθησαν έμοφώνως Προ’εδρος τής συνελεύσεως 6 κ. 
Δ. Βικέλας, αντιπρόεδρος ό κ. 0ρ. Άγγελόπουλος ’Αθάνατος, α' Γραμματεύς 
ό κ. Γ. Δυοβουνιώτης καί β' Γραμματεύς δ κ. Κ. Κοσρουνιώτης.

’Ακολούθως έξελέγησαν διά μυστικής ψηφοφορίας μέλη τής Εξελεγκτικής 
’Επιτροπής οί κ. κ. I. Ζωγράφος, Γ. Κλοντηρόπουλος καί Δ.Άνέζης.

Τούτων γευομένων, ό Γραμματεύς τοΰ Συμβουλίου κ. Π. Καββαδίας άνέγνω 
τήν εν τοΐς προηγουμένοις (σ. 9 - 24) έκθεσιν τών πεπραγμένων τής Εταιρείας 
κατά τό έτος 1899.

Β' τακτική Συνέλευόις

Τή 13ί Φεβρουάριου 1900, ημέρα Κυρισκή, ώρα 10fl π. μ. συνήλθον τό δεύ
τερον οί Ιταΐροι. Της συνελεύσεως προήδρευσεν ό Πρόεδρος κ. Δ. Βικέλας. 
Παρήσαν Ιταΐροι 38.

Ό Γραμματεύς τής συνελεύσεως κ. Γ. Δυοβουνιώτης άνέγνω τήν έν σελίδι 
26-29 έκθεσιν τής ’Εξελεγκτικής ’Επιτροπής περί τής οικονομικής διαχειρίσεως 
τοΰ έτους 1899.

Ή συνέλευσις έγκρίνασα όμοθύμως τήν γενομένην διαχείρισιν τοΰ έτους 1899 
εξέφρασε τάς εύχαριστίας της πρός τό διοικητικόν συμβούλων καί τήν ευαρέ
σκειάν της πρός τό λοιπόν προσωπικόν τής Εταιρείας.

’Ακολούθως έξελέγη πενταμελής επιτροπή επί του προϋπολογισμού έκ τών 
κ. κ. Ν. Καλογεροπούλου. Άθ. Κατριβάνου, Μ. Λαμπρυνίδου, Μ. Νεγρεπόντη 
καί Μ. Άξελοΰ.

Γ' τακτική δυνέλευδις τών Εταίρων πρός έκλογήν 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Τή 20ί Φεβρουάριου 1900, ημέρα Κυριακή, ώρα 10η π.μ. συνήλθον οί Ιταΐροι 
είς συνέλευσιν ύπό τήν προεδρείαν τοΰ Προέδρου κ. Δ. Βικέλα καί προέβησαν
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διά ψηφοδελτίων χατά τό αρθρον 32 τοΰ 'Οργανισμού εις την έχλογήν νέου διοι - 
χητιχοΰ συυ,βουλίου μέλλοντος να διευθυνη επι τριετίαν τα της Εταιρείας.

Έψήφισαν εταίροι 96, χαί έξελέγησαν 'Αντιπρόεδρός ό Δημοσθένης Τσιβα- 
νόπουλος διά ψήφων 90, μέλη δέ τοϋ Συμβουλίου οί Π. Καββαδίας διά ψε
ιρών 94.Όθ. Λύδερς διά ψήφων 92, Γ. Νιχολαίδης διά ψήφων 91, 11. Καρο- 
λίδης διά ψήφων 91, Στ.'Ανδροίπουλος διά ψήφων 89, Α. Ρωμανός διά ψή
φων 89, Β. Στάης διά ψήφων 88, Γ. Μιστριώτης διά ψήφων 87, Γ. Στρέϊτ 
διά ψήφων 86, X. Τσούντας διά ψήφων 83, Β. Γιαννούλης διά ψήφων 83 χαί 
Δ. Μαχχάς διά ψήφων 82.

Συμπλήρωάις τοϋ νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Τό οϋτως Ιχλεχθέν υπό των έταίρων συμβούλων πρός συμπλήρωσιν εαυτού, 
χατά τά διατασσόμενα υπό τοϋ 'Οργανισμού, συνήλθεν εις συνεδρίαν αυθημερόν 
χαί Ιξελέξατο ε’χ των μελών αυτού Γραμματέα τόν Π. Καββαδίαν χαί 5' ’Αντι
πρόεδρον τόν Γ. Νιχολαίδην. Κατά τήν αυτήν συνεδρίαν Ιξελέξατο μέλη του 
συμβουλίου τούς Άνδρ. Σχιάν χαί Β. Λεονάρδον, έφορους αρχαιοτήτων, χαί τόν 
Γ. Παπαβασιλείου, γυμνασιάρχην.

Πρακτικά τοϋ 1899

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Πρός την ΣυνέλευΟιν των έταίρων της Άρχαιολ. Εταιρείας

Λαμβανομεν την τιμήν νά υποβάλωμεν τό πόρισμα τοΰ παρ’ ημών γενομένου 
ελέγχου επι τής οικονομιχής διαχειρίσεως τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας διά τό 
έτος 1899.

Τον ελεγχον ενηργήσαμεν άρξάμενοι από τοΰ Λογιστηρίου, δπερ εϋρομεν ένή- 
μερον, τηρούν παντα τά απαιτούμενα βιβλία, χόρια χαί βοηθητικά, παρεβάλομεν 
τά στελέχη των εχδοθέντων γραμματίων είσπράξεως ώς χαί τών χρηματικών 
ενταλμάτων, ευρομεν δέ ταΰτα σύμφωνα πρός τάς έν τοΐς βιβλίοις έγγραφάς, τό 
πόρισμα δέ τοΰ ελέγχου έχει ώς εξής.

Α' Χρηματική δια^είριάις

Εΐϋπράξεις

’Από 1 Ιανουάριου έως 31 Δεκεμβρίου 1899 είσεπράχθησαν. Δρ. 728,915.40
Προερχόμενοι
1) έξ εσόδων τής χρήσεως 1899 ................................. · · Δρ 465.082 75
2} εξ εκποιήσεως όμολ. εθν. δανείου ένοποιήσεως τοΰ 1898 . » 13,853 25

Εις μεταφοράν.....................................................Δρ. 478,936.—
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