
ΛΕΥΤΕΡΑ ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Έν Άθήναις έν τώ Πανεπιστημίω, τη 2? ’Ιουνίου 1891, 
ημέρα Κυριακή, ώρα 9ϊΐ π. μ.. συνήλΟον κατά τήν προη- 
γηΟεϊσαν άπόφασιν της συνελεύσεως προσκληΟέντες οί ε
ταίροι προς συζήτησιν τοΟ σχεδίου νέου οργανισμού της 
Εταιρίας, δ κατήρτισεν ή πενταμελής Επιτροπή. Παρόν- 
τες ήσαν εταίροι πεντήκοντα εξ καί είχον τδ προ έβδομά- 
δος διανενεμημένον αύτοϊς έντυπον σχέδιον.

Ό πρόεδρος έν πρώτοις έξηγήσας τον σκοπόν τής συνε
λεύσεως προσεκάλεσε τούς έταίρους νά προβώσιν εις συζή
τησή του σχεδίου έν ταϊς λεπτομερείαις καί διότι έν τη 
προηγούμενη συνελεύσει έγενετο ήδη γενική συζήτησις καί 
χάριν οικονομίας χρόνου. ΙΙροσέΟηκε δέ, δ'τι τδ Συμβού
λιου δεν μέλλει νά είπη γνώμην, διότι έξέφρασεν ήδη αυ
τήν, προκειμένου έν γένει περί άναθεωρήσεως του όργανι- 
σμοΰ έν τη προηγουμένη συνελεύσει.

Έκ των έταίρων ελαβον τον λόγον οί κ.κ. II. Παπανα
στασίου, Ν. ’Αναστασίου, Γ. Μελισσουργός, Στ. Δραγούμης 
καί άλλοι, έξ ών δ πρώτος ΰπεστήριξεν, δ'τι τδ σχέδιον 
δεν συνετάχΟη κατά τδ πνεύμα των προηγουμένων συζη
τήσεων άλλά μάλιστα έναντίον τής έντολής ήν έδωκεν ή 
συνέλευσις καί δτι κακώς συνεκροτήθη ή έπιτροπή ύπδ 
του Συμβουλίου.

Μετά τινα συζήτησιν ή Συνέλευσις έρωτηθεΐσα ύπδ τού 
Προέδρου έδέχθη νά προηγηΟή γενική συζήτησις τού σχε
δίου.
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Λαβών τον λόγον δ Π. Παπαναστασίου έπρότεινε τήν 
άπόρριψιν τοΟ σχεδίου έν συνόλω.

Μετά τούτον δ Στ. Δραγούμης ύπεστήριξεν ό'τι ή Επι
τροπή σύμφωνα με τήν άπόφασιν τής προηγουμένης Συνε- 
λεύσεως προέβη εις γενικήν άναθεώρησιν καί δ'τι τό σύνο- 
λον τού σχεδίου εχει καλώς, άπόκειται δέ εις τήν Συνέ- 
λευσιν νά φέρη τροποποιήσεις κατά τήν συζήτησιν.

Προκληθείσης ψηφοφορίας δι’ ονομαστικής κλήσεως περί 
του αν δέχεται ή Συνέλευσις κατ’ άρχήν τό σχέδιον προς 
συζήτησιν, δ Πρόεδρος έΟεσεν εις ψηφοφορίαν τό ζήτημα, 
καί άναγνωσΟέντος τού καταλόγου των εταίρων, έψήφισαν 
49 εταίροι.

Καί ύπέρ μεν τής παραδοχής τού σχεδίου κατ’ άρχήν
έψήφισαν..........................................................................23
κατά δέ τής παραδοχής αύτού έψήφισαν .... 22
ήρνήΟησαν δέ ψήφον......................................................4

~49
κατά τό ύπό των έπιτηρησάντων τήν άνάγνωσιν τού κα
ταλόγου καί τήν άπαρίθμησιν των ψήφων Π. Παπαναστα
σίου καί Π. Κωνσταντινίδου υπογεγραμμένου πρωτόκολ
λου.

Έρωτήσαντος του Προέδρου τήν συνέλευσιν, ποιαν έν
νοιαν δίδει εις τήν γενομένην ψηφοφορίαν, ή συνέλευσις 
άπεφάνθη δτι τό σχέδιον θεωρείται δεκτόν, άτε ύπαρχού- 
σης τής κατά τον ϊσχύοντα κανονισμόν σχετικής πλειονο
ψηφίας. Είτα δέ ή συνέλευσις έδέχθη δι’ άναστάσεως, νά 
συγκροτηθή έτέρα συνέλευσις τήν δευτέραν Κυριακήν του 
προσεχούς μηνός Σεπτεμβρίου προς συζήτησιν των καθ’ 
έκαστα του σχεδίου. Ή συνέλευσις έλύθη ύπό τού Προέ
δρου τήν 12,)ν ώραν.
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