
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1945

Α' ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝ ΕΛΕΥΣΙΣ

Έν Άθήναις tfj 8Ώ ’Ιουλίου τοΰ 1945 ήμερα τής έβδομάδος Κυριακή 
και ώρα 11 π. μ. συνήλθον έν τω Μεγάρω τής Εταιρείας οί εταίροι εις τακτι
κήν συνέλευσιν ΐνα συμφώνως προς τό ά'ρθρον 32 τοΰ ’Οργανισμού έκλέξωσι 
τό τε ΙΙροεδρεϊον τής Συνελεΰσεως καί την πενταμελή επί τοΰ προϋπολογι
σμού Επιτροπείαν διά τό έτος 1945 άκοΰσωσι δέ καί την έκθεσιν τής εξελεγ
κτικής Επιτροπείας περί τής οικονομικής διαχειρίσεως τοΰ έτους 1944 ως 
καί την έκθεσιν τοΰ Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου περί τών πεπραγμένων τοΰ 
1944.

Παρήσαν εταίροι πεντήκοντα. Γενομένης φανεράς ψηφοφορίας Ιξελέγη- 
σαν Πρόεδρος τής Συνελεΰσεως ό κ. Παναγιώτης ΙΙουλίτσας, ’Αντιπρόεδρος 
ό κ. Νικόλαος Έξαρχόπουλος, Α' Γραμματεύς ό κ. Κοντολέων καί Β' Γραμ- 
ματεύς ή δίς Ευανθία Δουκάκη. Ό Γραμματεύς τής Συνελεΰσεως κ. Νικό
λαος Κοντολέων άνέγνωσε την έκθεσιν τής Εξελεγκτικής ’Επιτροπείας περί 
τής οικονομικής διαχειρίσεως κατά τό έτος 1944, ή δέ Συνέλευσις όμοφώνως 
ένέκρινε την διαχείρισιν ταΰτην. Ειτα διά μυστικής ψηφοφορίας έξελέγησαν 
μέλη τής εξελεγκτικής ’Επιτροπείας καί επί τοΰ προϋπολογισμοΰ διά τό έτος 
1945 οί κκ. Βασίλειος Αίγινήτης, Ευάγγελος Κρητικός, Κωνστ. Δ. Παπακων
σταντίνου, Μιλτιάδης Πουρής καί ’Άγγελος Σταυρόπουλος.

Διακοπείσης μετά ταΰτα τής συνεδρίας καί έπαναληφθείσης την 11.20 
π.μ. ό Γραμματεύς τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου τής Εταιρείας κ. Γεώργιος 
Π. Οικονόμος άνεκοίνωσε την ύπ’ αύτοΰ συνταχθεΐσαν έκθεσιν περί τών 
πεπραγμένων τής Εταιρείας κατά τό λήξαν έτος 1944.

Β' ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Τή 15ό ’Ιουλίου 1945 ήμέρα Κυριακή καί ώρα 11 π.μ. συνήλθον οί 
εταίροι εις δευτέραν τακτικήν συνέλευσιν υπό τήν προεδρίαν τοΰ Προέδρου 
τής συνελεΰσεως κ. Πουλίτσα καί προέβησαν κατά τό ά'ρθρον 10 τοΰ Όργα- 
νισμοΰ εις μυστικήν διά ψηφοδελτίων εκλογήν τοΰ νέου Διοικητικοΰ Συμ
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Συνέλευσις τών 'Εταίρων 15

βουλίου τής Εταιρείας διά ΐήν τριετίαν 1945- 1947. Έψήψισαν εταίροι πεν- 
τήκοντα οκτώ εξελέγησαν δε μέλη τοϋ Συμβουλίου διά την τριετίαν 1945 - 
1947 οί κκ. Γεώργιος Π. Οικονόμος διά ψήφων πεντήκοντα οκτώ, ’Αριστο
τέλης Κούζης διά ψήφων 57, Φιλώτας Παπαγεωργίου διά ψήφων 57, Γεώρ
γιος Σωτηρίου διά ψήφων 57, ’Αντώνιος Μπενάκης διά ψήφων 56, Γεώργιος 
Ν. Βέλτσος διά ψήφων 56, Σωκράτης Κουγέας διά ψήφων 55, Θεόφιλος 
Βορέας διά ψήφων 54, Μιχαήλ Βολονάκης διά ψήφων 52, Κωνσταντίνος 
Ρωμαίος διά ψήφων 48, ’Αντώνιος Κεραμόπουλλος διά ψήφων 46, ’Αντώνιος 
Χατζής διά ψήφων 46, ’Αναστάσιος Όρλάνδος διά ι|)ήφων 45.

Συμπλήρωσές και καταρτισμός τοϋ νέου Διοικ. Συμβουλίου

Τό ούτως έκλεχθέν υπό τών εταίρων νέον Συμβουλών συνελθόν τή 16Β 
’Ιουλίου 1945 εις συνεδρίαν προς πλήρη καταρτισμόν αυτοΰ κατά τάς δια
τάξεις τοϋ ά'ρθρου 10 τοϋ ’Οργανισμού εξέλεξε μέλη τοϋ Συμβουλίου τούς 
κκ. Σπυρίδωνα Μαρινάτον, Δημήτριον Εύαγγελίδην καί Χρήστον Καροΰ- 
ζον, ’Αντιπρόεδρον δέ τον κ. ’Αντώνιον Έμμ. Μπενάκην και Γραμματέα τον 
κ. Γεώργιον Π. Οίκονόμον.

Έκ τούτων ό κ. Καροΰζος δεν άπεδέχθη την εκλογήν του.
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