
ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

τής 11 ’Ιανουάριου 1915

Τή 11 ’Ιανουάριου 1915 ήμέρφ Κυριακή, ώρα 10η π. μ. συνήλθον ο'ι Εταί
ροι εϊς πρώτην γενικήν συνέλευσιν εν τφ καταστήματι τής Εταιρείας κατά τά 
άρθρα 31 καί 32 τοΰ Οργανισμού, ϊνα έκλέξωσι τό προεδρείον τής συνελεΰσεως 
καί τήν πενταμελή εξελεγκτικήν καί επί τοΰ προϋπολογισμού επιτροπείαν διά τό 
έτος 1915, καί άκούσωσι τήν εκθεσιν τής εξελεγκτικής επιτροπείας καί τήν λογο
δοσίαν τοΰ Συμβουλίου επί τοϊς πεπραγμένοις κατά τό έτος 1914.

Ή συνεδρίασις ήρξατο τή 10 ώρφ πρό μεσημβρίας παρόντων 20 'Εταίρων, 
εις οΰς διενεμήθη έντυπος γενικός ισολογισμός τής χρήσεως 1914 μετά αναλυτι
κών πινάκων.

Γενομένης ψηφοφορίας έξελέγησαν Πρόεδρος τής Συνελεΰσεως ό κ. Κ. Πο- 
λυγένης, ’Αντιπρόεδρος ό κ. Γ. Φιλάρετος, Α' Γραμματεΰς ό κ. Χρήστος Ήλιό- 
πουλος καί Β' Γραμματεΰς ό κ. Μιχαήλ Κύρης

ΕΙτα διά μυστικής ψηφοφορίας άνεδείχθησαν μέλη τής εξελεγκτικής καί επί 
τού Προϋπολογισμού 'Επιτροπείας διά τό έτος 1915 οί κ. κ. ’Αθανάσιος Τυπάλ- 
δος Μπασιάς, Μιχαήλ Γούδας, Μιχαήλ Κύρης, Γεώργιος Κλοντηρόπουλος καί 
Πάνος Κωνσταντινίδης.

Μετά ταύτα ό Γραμματεΰς τής συνελεΰσεως άνέγνωσε τήν έν σελ. 51 εκθεσιν 
τής εξελεγκτικής Επιτροπείας περί τής διαχειρίσεως τής 'Εταιρείας κατά τό έτος 
1914, ή δέ συνέλευσις όμοφώνως ένέκρινε τήν διαχείρισιν ταύτην.

Μετά μικράν διακοπήν έπανελήφθη ή συνεδρίασις, εις ήν προσήλθον ή 
Α. Μ. ό Βασιλεύς, Πρόεδρος τής Εταιρείας, ή Α. Β. Υ. ό Διάδοχος Γεώργιος 
καί ή A. Β. Υ. ό Πρίγκιψ Νικόλαος. Τήν Α. Μεγαλειότητα προσεφώνησεν ό 
’Αντιπρόεδρος τοΰ Συμβουλίου κ. Γ. Μιστριώτης, δστις έν τέλει άνεκοίνωσε πρό- 
τασιν τοΰ Συμβουλίου, δπως ή συνέλευσις έκλέξη έπιτίμους αντιπροέδρους τής 
Εταιρείας τήν A. Β. Υ. τόν Διάδοχον Γεώργιον καί τήν A. Β. Υ. τον Πρίγκιπα 
Νικόλαον. Ή συνέλευσις έδέξατο όμοφώνως καί μετ’ επευφημιών τήν πρότασιν 
ταύτην.

Εΐτα ό Γραμματεΰς τοΰ Συμβουλίου κ. Π Καββαδίας άνέγνωσε τήν εκθεσιν 
των πεπραγμένων τής Εταιρείας κατά τό έτος 1914.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 
ΠΡΟΣ ΕΚΛΟΓΗΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τή 18 Ιανουάριου 1915, ήμέρςι Κυριακή, ώρα 10 π. μ. συνήλθον οί Εταίροι 
εις Β' τακτικήν συνέλευσιν υπό τήν προεδρείαν τοΰ κ. Κ. ΙΙολυγένους καί προέ- 
βησαν διά ψηφοδελτίων κατά τό άρθρον 32 τού Οργανισμού εΐς εκλογήν νέου 
διοικητικού Συμβουλίου διά τήν τριετίαν 1915 1917. Έψήφισαν 'Εταίροι εβδο-
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μήκοντα, έξελέγησαν δέ αντιπρόεδρος ό κ. Γ. Μιστριώτης διά ψήφων 69, μέλη δέ 
τοΰ συμβουλίου οί κ. κ. Γ. Γαρδίκας διά ψήφων 68, Δ Άντωνιάδης διά ψήφων 
67, Κ. Ζησιου διά ψήφων 67, Π. Π. Οικονόμος διά ψήφων 67, Γ. Παπαβασιλείου 
διά ψήφων 67, Άλ. Φιλαδελφεΰς διά ψήφων 67, Δ. Θεοφανόπουλος διά ψήφων 
66, Π. Καββαδίας διά ψήφων 66, Π. Καστριώτης διά ψήφων 66, Μ. Εΰαγγελί- 
δης διά ψήφων 66, 2. Άνδρόπουλος διά ψήφων 64 και Μ. Βολονάκης διά ψή
φων 63.

2ΥΜΠΛΗΡΩ2ΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τό έκλεχθέν υπό των εταίρων νέον Συμβούλιον συνελθόν τή 19 Ιανουάριου 
εις συνεδρίαν πρός πλήρη καταρτισμόν αΰτοϋ κατά τό «ρΟρον 10 τοϋ οργανισμού 
έξελέξατο έκ τών μελών αύτοϋ Β' 'Αντιπρόεδρον τόν κ. Δ. Θεοφανόπουλον, 
γραμματέα τόν κ. Π. Καββαδίαν, μέλη δέ τοϋ Συμβουλίου έξελέξατο τούς Εταί
ρους κ. ’Αθανάσιον Γεωργιάδην καί ’Ιάκωβον Δραγάτσην, έν επομένη δέ συνε- 
δρι'φ τή 22 ’Ιανουάριου έ. έ. τόν κ. Σπυρίδωνα Παγανέλην.
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