
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1942

α' ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝ ΕΛΕΥΣΙΣ

Έν Άθήναις τή 1511 Φεβρουάριου τοΰ 1942 ήμερα τής έβδομάδος 
Κυριακή καί ώρα 10 ’/3 π.μ. συνήλθον οί εταίροι εις τακτικήν συνέλευσιν 
ΐνα συμφώνως προς τό άρθρον 32 τοΰ ’Οργανισμού έκλέξωσι τότε ΓΙροεδρεϊον 
τής Συνελεΰσεως και την πενταμελή επί τσΰ προϋπολογισμού ’Επιτροπείαν διά 
τό έτος 1942 άκοΰσωσι δέ καί την εκθεσιν τής εξελεγκτικής Επιτροπείας 
περί τής οικονομικής διαχειρίσεως τοΰ έτους 1941 ως καί την εκθεσιν τοΰ 
Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου περί τών πεπραγμένων τοΰ 1941.

Παρήσαν εταίροι τεσσαράκοντα καί εις. Γενομένης φανεράς ψηφοφο
ρίας εξελέγησαν Πρόεδρος τής Συνελεΰσεως ό κ. Παναγιώτης Πουλίτσας, 
Αντιπρόεδρος ό κ. ’Αντώνιος Σταθάτος, Α' Γραμματέας ό κ. Κωνστ. Δ. 
Παπακωνσταντίνου καί Β', Γραμματέας ό κ. Έμμ. Χατζηδάκης. Ό Γραμμα
τέας τής Συνελεΰσεως κ. Κ. Δ. Παπακωνσταντίνου άνέγνωσε την εκθεσιν τής 
εξελεγκτικής Επιτροπείας περί τής οικονομικής διαχειρίσεως κατά τό έτος 
1941, ή δέ Συνέλευσις όμοφώνως ένέκρινε την διαχείρισιν ταΰτην. Ειτα διά 
μυστικής ψηφοφορίας εξελέγησαν μέλη τής εξελεγκτικής ’Επιτροπείας καί 
επί τοΰ προϋπολογισμοΰ διά τό έ'τος 1942 οί κ. κ. Β. Αίγινήτης, Ε. Κρητι
κός, Κ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Μιλτ. Πουρής καί ’Άγγελος Σταυρόπουλος.

Διακοπείσης μετά ταϋτα τής συνεδρίας καί έπαναληφθείσης την 11.30 π. μ. 
ό Γραμματέας τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου τής Εταιρείας κ. Γεώργιος Π. 
Οικονόμος άνεκοίνωσε την ΰπ’ αΰτοΰ συνταχθεΐσαν εκθεσιν περί τών πε
πραγμένων τής Εταιρείας κατά τό λήξαν έτος 1941.

Β' ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Τή 22^ Φεβρουάριου 1942 ήμερα Κυριακή κοί ώρα 10Ή 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 ’Οργα
νισμού εις μυστικήν διά ψηφοδελτίων εκλογήν τοΰ νέου Διοικητικοΰ Συμβου
λίου τής Εταιρείας διά τήν τριετίαν 1942.1944. Έψήφισαν εταίροι έβδο-
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μήκοντα δυο εξελέγησαν δέ μέλη τοΰ Συμβουλίου διά την τριετίαν 1942-1944 
οί κ. κ. Άντώνης Έμμ. Μπενάκης διά ψήφων 72 Γεώργιος II. Οικονόμος 
διά ψήφων 72 Φιλώτας Παπαγεωργίου διά ψήφων 72, Γεώργιος Ν. Βέλτσος 
διά ψήφων 71, Σωκράτης Κουγέας διά ψήφων 71. ’Αναστάσιος Όρλάνδος 
διά ψήφων 70, Θεόφιλος Βορέας διά 69, Γεώργιος Ζαρίφης διά ψήφων 69 
καί Νικόλ. Μπαλάνος διά ψήφων 69 ’Αντώνιος Κεραμόπουλλος διά ψήφων 
68, Μιχαήλ Βολονάκης διά ψήφων 67, Γεώργιος Σωτηρίου διά ψήφων 65 
καί Άντ. Α. Χατζής διά ψήφων 63.

Σύμηλήρωσις και καταρτισμός τοΰ νέου Διοικ. Συμβουλίου.

Τό ούτεος έκλεχθέν υπό των εταίρων νέον Συμβούλων συνελθόν τη 27 
Φεβρουάριου 1942 εις συνεδρίαν προς πλήρη καταρτισμόν αυτού κατά τάς 
διατάξεις τοΰ άρθρου 10 τοΰ ’Οργανισμού εξέλεξε μέλη τού Συμβουλίου τούς 
κ. κ. Κωνσταντίνον Κουρουνιώτην, Κωνσταντίνον Ρωμαιον καί Σπυρίδωνα 
Μαρινάτον ’Αντιπρόεδρον δέ τον κ. ’Αντώνιον Έμμ. Μπενάκην καί Γραμ- 
ματέατ τον κ. Γεώργιον Π. Οίκονόμον.
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