
ΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 1951 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Φίλοι εταίροι,

Έπέπρωτο κα'ι κατά τό διαρρεϋσαν έτος νά μή άφήση ό Χάρων άπί- 
κραντον την ήμετέραν Εταιρείαν, εκ των κόλπων τής οποίας άπήγαγεν εις 
την αιωνιότητα αρκετά καί επίλεκτα αυτής μέλη.

Έν πρώτοις έσχομεν τό ατύχημα νά χάσωμεν παλαιόν και πολύτιμον 
έταϊρον, τον Γεώργιον Οίκονόμον, άνδρα, δστις μέ ιδιαιτέραν αγάπην περιέ
βαλλε την Εταιρείαν από τής ίδρύσεώς της, ποικιλοτρόπως ύποβοηθών τούς 
σκοπούς αύτής. Ό λαμπρός επιστήμων καί εξαίρετος άνθρωπος κατεγίνετο, 
ως γνωστόν, είδικώς μέ τούς κλάδους τής κλασσικής αρχαιολογίας, θαυμα- 
στώς όμως ύπεβοήθει καί τάς Βυζαντινάς ερευνάς προφρόνως παρέχων τάς 
στήλας τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος, ήν διηύθυνε, προς δημοσίευσιν 
αρχαιολογικών μελετών μέ άνασκαφάς καί Βυζαντινά μνημεία σχετιζομένων.

Διά τοΰ θανάτου τοΰ αοιδίμου Οικονόμου τό Πανεπιστήμιον έστερήθη 
λαμπρού διδασκάλου, ή Ακαδημία ’Αθηνών επιφανούς μέλους της καί εξαί
ρετου δργανωτοΰ, ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία καί ’Αρχαιολογική υπηρεσία 
δτρηρού σκαπανέως, ή Πατρίς πολίτου δυσαντικαταστάτου καί ή ήμετέρα 
Εταιρεία άληστου μνήμης εταίρου.

Τής συγγένειας ημών έξέλιπε καί ό ’Ιωάννης Κατσουρός, τό έκ τού 
θανάτου τού οποίου κενόν επί μακρόν θά αισθάνεται ή Ελληνική κοινωνία 
καί ιδιαιτέρως ή ήμετέρα Εταιρεία. Ό Κατσοί'ρός, άριστος γνώστης τής 
Ελληνικής ιστορίας καί γλοδσσης, άνήρ χρηστός, ενθουσιώδης πατριώτης 
καί συγγραφεύς μελετών μέ τήν ιστορίαν, τήν γλώσσαν καί τήν λαογραφίαν 
τής Υενετείρας του νήσου Νάξου σχετιζομένων, πβ. τάς μελέτας του «Να
ξιακά ζητήματα» και «Παραδόσεις τής Άπειράνθου Νάξου», ύπηρέτησεν επί 
μακρά έτη τήν Ελληνικήν νεότητα είτε ως καθηγητής καί ειτα γυμνασιάρ
χης, είτε καί ως επιθεωρητής των σχολείων τής μέσης έκπαιδεύσεως. Φω
τεινή καί εθνική ύπήρξεν ή δράσις τού αοιδίμου άνδρός ως διευθυντοΰ τής 
έκπαιδεύσεως καί πολύτιμοι αί προσπάθειαι αυτού υπέρ τής έκπαιδεύσεως 
τής Κυπριακής νεολαίας καί των εθνικών πόθων τών Κυπρίων, ών τούς 
υπέρ τής ένώσεως αγώνας μετ’ ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος παρηκολούθει. Διά 
τήν ήμετέραν Εταιρείαν ό θάνατός του υπήρξε πλήγμα βαρύ.
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Μετά τον Κατσουρόν και ετέρου εκπαιδευτικού λειτουργοί) τήν απώ
λειαν έθρηνήσαμεν, τοϋ μακαρίτου Χρίστου Σούλη, άνδρός, δστις εύδοκίμως 
υπηρέτησε τήν μέσην εκπαίδευσιν αξιόλογους δημοσιεϋσας διά τήν ’Ήπειρον 
μελέτας εις τά Ηπειρωτικά Χρονικά, άναφερομένας εις γλωσσικά, ιστορικά 
και λαογραφικά ’Ηπειρωτικά ζητήματα.

Διά τούς σκοπούς τής ήμετέρας Εταιρείας δ μεταστός έδείκνυε θερμόν 
ενδιαφέρον μεταδώσας τήν προς τά Βυζαντινά αγάπην του καί εις τόν υιόν 
του, δστις χρηστάς τρέφει ή Εταιρεία ελπίδας δτι εις τό λίαν προσεχές 
μέλλον θ’ άναδειχθή δόκιμος ερευνητής τοϋ Βυζαντινού κόσμου.

Καί δ θλιβερός κατάλογος συνεχίζεται. Άνήρ τόν κερδφον θεραπεύων 
Έρμήν, λίαν δμως καί διά τόν λόγιον ενδιαφερόμενος, δ Γρηγόριος Εμπε
δοκλής έτελευτησε τόν βίον επί μακράν σειράν ετών μετ’ ενδιαφέροντος παρα- 
κολουθήσας τάς προσπαίίείας καί τήν δρασιν τής ήμετέρας Εταιρείας.

Τόν μακαρίτην Έμπεδοκλέα ήκολούθησεν εις τόν τάφον καί ένθερμος 
εραστής τών Βυζαντινών Σπουδών, ενάρετος πολίτης καί λίαν χρήσιμον τής 
κοινωνίας μέλος, δ ’Αντώνιος Μαρκόπουλος, μετ’ αυτόν δε καί δ φιλότεχνος 
Νικόλαος Μπρούμης, δστις, παλαιόν τής ήμετέρας Εταιρείας γενόμενον 
μέλος, επανειλημμένους προς προαγωγήν τών σκοπών αυτής έφρόντισε, πολ- 
λάκις προς οικονομικήν ένίσχυσιν αυτής συντελέσας.

Τέλος εξαιρετική δέσποινα ποικίλας προς ένίσχυσιν τού ήμετέρου ιδρύ
ματος καταβαλοϋσα προσπάθειας, ή αείμνηστος λογία Μίνα Ίζαηλώφ, 
άπήλθε τού κόσμου τούτου.

Ή λύπη ήμών επί τή απώλεια τόσων πολυτίμων καί προσφιλών εταί
ρων είναι άφατος, ή δε άνάμνησίς των θά μάς μείνη άγήρως.

Προς παρηγοριάν ήμών έστω δτι τό κενόν δπερ άφήκεν δ θάνατός των 
άνεπληρώθη διά τής κατά τό διαρρεϋσαν έτος εγγραφής είκοσι καί πέντε 
νέων εκλεκτών μελών.

Κατά τό ήμέτερον καταστατικόν, εις τών κυρίων σκοπών τής ήμετέρας 
Εταιρείας ήμών είναι ή ένίσχυσις τών βυζαντινών μελετών διά τής εκδόσεως 
ειδικού περιοδικού καί σχετικών δημοσιευμάτων. Τόν σκοπόν τούτον έκπλη- 
ρούν τό Δ. Συμβούλιον κατώρθωσε καί έφέτος νά δημοσιεύση τόν παρόντα 
ΚΑ' τόμον τής Έπετηρίδος, δστις περιέχει ένδιαφερούσας μελέτας είς τήν 
Βυζαντινήν περίοδον άναγομένας καί έν φ δείκνυται ή Ελληνική είς τάς 
Βζυαντινάς ερεύνας συμβολή.

"Ινα δημοσιευθή δ τόμος ούτος, τό Δ. Συμβούλιον κατέβαλε μεγίστας 
προσπάθειας καί τούτο, ένεκα τής υπερβολικής αύξήσεως τής τιμής τού 
χάρτου καί τών τυπογραφικών, θά καθίστατο δε προβληματική ή συνέχισις 
τής επιστημονικής αυτής προσπάθειας, αν μή προσήρχοντο οίκονομικώς επί
κουρα διάφορα ιδρύματα έπίγνωσιν τής σημασίας τών Βυζαντινών ερευνών 
έχοντα. Διά τούτο θερμάς καί από τού χώρου τούτου άπευθύνομεν εύχαρι-
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στίας προς την Πάγκειον Επιτροπήν, την Τράπεζαν τής Ελλάδος, τον 
δήμον ’Αθηναίων καί την εν Άθήναις ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν δια την 
ήν πρός την Εταιρείαν ημών παρέσχον οικονομικήν ένίσχυσιν.

Κατ’ ’Απρίλιον τοΰ 1951 συνεκροτήθη έν Παλέρμφ τής Σικελίας τό 
8ον Βυζαντινολογικόν συνέδριον, εις δ κληθεΐσα μετέσχεν ή ήμετέρα Εται
ρεία διά τοΰ Γενικού γραμματέως κυρίου Φαίδωνος Κουκουλέ, τοϋ ετέρου 
άντιπροσοόπου της καθηγητοΰ κυρίου Ίωάννου Παπαδοποιθ,ου καθαιθέντος 
νά μετάσχη ένεκα άσθενείας.

Εις τό συνέδριον τούτο δ,τε ήμέτερος αντιπρόσωπος έκαμεν άνακοίνω- 
σιν περί τών Ελλήνων τής κάτω ’Ιταλίας καί των Βυζαντινών εθίμων ό)ς 
καί οί μετασχόντες αυτού πολυάριθμοι "Ελληνες μέ λίαν ενδιαφέροντα θέ
ματα εις τήν Βυζαντινήν περίοδον αναγόμενα

Ή Εταιρεία εύρίσκεται εις τήν εύχάριστον θέσιν ν’ άνακοινάιση εις τά 
μέλη της δτι μέ ιδιαίτερον ενδιαφέρον ήκοΰσθησαν έν Παλέρμφ αί κατά τό 
πλεΐστον Ελληνιστί γενόμεναι ανακοινώσεις τών Ελλήνων, οΐτινες έτυχον 
ευμενεστάτης υποδοχής παρά τε τής οργανωτικής τοϋ συνεδρίου επιτροπής, 
καί μάλιστα τοΰ γραμματέως αυτής καθηγητοΰ Bruno Lavagnini, ως καί 
τών ’Ιταλικών αρχών.

Ό έτερος τών σκοπών τής Εταιρείας ημών, κατά τό καταστατικόν της, 
είναι ή έκλαΐκευσις τών γνώσεων τών άναγομένων εις τήν ιστορίαν καί τον 
πολιτισμόν τών Βυζαντινών καί τών μεσαιωνικών χρόνων καί ή διέγερσις 
τοϋ ενδιαφέροντος τοϋ Ελληνικού λαοΰ πρός τήν υπερχιλιετή περίοδον τής 
Ελληνικής αυτοκρατορίας.

Καί τον σκοπόν τούτον έκπληροϋν τό Δ. Συμβουλίου, έφρόντισε νά 
γίνη καί κατά τό παρελθόν σειρά διαλέξεων μέ βυζαντινής υποθέσεως θέματα. 
Ούτως όκ. Διονύσιος Ζακυθηνός ωμίλησε περί τών φιλοσο
φικών ροπών καί τοΰ μυστικισμού έν Βυζαντίψ κατά τον ΙΑ' αιώνα, δ κ. 
Φαίδων Κουκουλές περί ιατρών καί θεραπευτικών μεθόδων κατά 
τούς Βυζαντινούς χρόνους, δ αυτός περί τοϋ γάμου παρά Βυζαντινοις, δ 
κ. Γώργιος Ζώρας περί τών τελευταίων στιγμών Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου, κατά ανέκδοτον κείμενον, δ αύτός περί τών μετά τήν άλωσιν 
τής Κωνσταντινουπόλεως διαμορφωθεισών νέων πολιτικών κατευθύνσεων, δ 
κ. Σάββας Παπαδ ύπουλος περί Γρηγορίου τοΰ Ναζιανζηνοΰ ως 
ποιητοΰ, δ κ. Παναγιώτης Τρεμπέλας περί τών εγκαινίων τών 
εκκλησιών, δ κ. Νικόλαος Τωμαδάκις περί τής έν Κρήτη Άρα- 
βοκρατίας καί τής κατ’ αυτήν καταστάσεως τής ορθοδόξου εκκλησίας, ή κυ
ρία Αιμιλία Σάρου περί τοΰ βίου καί τής δράσεως τής όσιας Φιλο
θέης καί δ κ. Γεώργιος Μέγας περί τής πίστεως καί τών εθίμων 
τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ, ως καί περί Καλλιμάχου καί Χρυσορρόης καί άλλων 
Βυζαντινών παραμυθιών.
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Έκ παραλλήλου κατά τό 1951 τα μέλη τής Εταιρίας ημών έξέδραμον 
εις Ξυλόκαστρον, δπου ή Σύμβουλος κυρία Αιμιλία Σάρου ώμίλησε προς 
αυτά περ'ι τοΰ εκεί ναοΰ κα'ι τοΰ βίου τοΰ αγίου Μακαρίου-

Κατά φθινόπωρου τοΰ διαρεύσαντος έτους ό Γενικός Γραμματεύς τής 
ήμετέρας Εταιρείας κ. Φαίδων Κουκούλες έσχε την ευκαιρίαν νά έπισκεφθή 
την Κωνσταντινούπολή, δπου επεκοινώνησε μετά τών μελών τοΰ εκεί παραρ
τήματος μάς, τά όποια μετά επαινετοΰ ζήλου προσπαθοΰν νά προάγουν τούς 
επιστημονικούς τής Εταιρείας ημών σκοπούς, αντάξιοι συνεχισταί τών αοι
δίμων έν Βυζαντίφ προκατόχων των άναδεικνύμενοι.

Καί κατά τό πορελθόν, δπως καί κατά τά προηγούμενα έτη, ή Εται
ρεία συνέχισε την επιστημονικήν επικοινωνίαν της μετά αναλογών έν τφ 
έξωτερικφ ιδρυμάτων διά τε αλληλογραφίας ως και δΓ ανταλλαγής τής Έπε- 
τηρίδος μέ τά δημοσιεύματα εκείνων, προσθέσασα εις τον σχετικόν κατάλο
γον καί την ανταλλαγήν μέ τό περιοδικόν τών έν Grotta Ferrata αδελφών 
«Bolletino della Badia Greca di Grotta Ferrata».

Ή βιβλιοθήκη τής Εταιρείας κατά τό 1951 έπλουτίσθη διά τής απο
στολής είς αυτήν βιβλίων υπό τε Ελλήνων καί ξένων έπιστημόνων, κανονι- 
κώς δ’ έλειτούργησε καί ή Μυστακίδειος βιβλιοθήκη, ήν, καί μάλιστα τά 
χειρόγραφά της, έχρησιμοποίησε σημαντικός αριθμός λογιών καί ειδικών 
έπιστημόνων.

Μνήμον τό ήμέτερον ίδρυμα τής ιστορικής ημέρας τής άλώσεως τής 
βασιλίδος τών πόλεων, έτέλεσε καί έφέτος τό έθνικόν μνημόσυνόν του υπέρ 
αιώνιας μνήμης καί άναπαύσεως τών ψυχών τοΰ τε αοιδίμου τελευταίου 
ημών αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου ως καί τών μετ’ αύτοΰ 
συναγωνισαμένων καί πεσόντων έν τφ καθολική) ναφ τοΰ χωρίου τής ’Αττι
κής Σπάτα, ένθα τον προσήκοντα λόγον ειπεν ό εταίρος καί καθηγητής τοΰ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών κύριος Διονύσιος Ζακυθηνός.

Ό ταμίας ημών κύριος Γεώργιος Μανσόλας θ’ ανακοίνωση ύμΐν τον 
ισολογισμόν τοΰ παρελθόντος έτους ως καί τον προϋπολογισμόν τοΰ τρέχον
τος, ή δ’ έξελεγκτική έπιτροπή τήν έκθεσίν της, καθ’ ήν πάντα τά βιβλία 
καί δικαιολογητικά εύρέθησαν έν άπολύτφ τάξει, χάρις εις τήν ακρίβειαν καί 
τον ζήλον τοΰ έκ τών εταίρων ημών κυρίου Θεοδώρου Γαλάνη.

Τά οικονομικά τής Εταιρείας ημών κατά τό 1951 υπήρξαν ευχάριστα 
τούτου δφειλομένου είς τήν πρόθυμον ύποστήριξιν τών εταίρων. Οΰτω τό 
σύνολον τών ταμειακών εισπράξεων συνεποσώθη εις δραχμάς 40.788.000, 
συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ έκ δραχμών 1.839.000 υπολοίπου τοΰ προη
γουμένου έτους 1950. Τό σύνολον τών πληρωμών άνήλθεν είς δραχμάς
39.588.000, άφέθη δ’ ούτως υπόλοιπον μετρητών εις νέον έκ δραχμών
1.200.000.

Τό σύνολον τών έσόδων έκ συνδρομών, δωρεών, πωλήσεων Έπετηρί-
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δων κτλ. έφθασεν εις τό ποσόν δραχμών 20.546.376, τό δε τών εξόδων είς 
τό ποσόν δραχμών 3.466.500 μόνον.

Τά ρευστά διαθέσιμα εις τό ταμεΐον καί τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδος είναι ήδη δραχμαί 11.464.500.

Αυτά, ορίλοι εταίροι, είναι τά υπό τοΰ Δ. Συμβουλίου τής ήμετέρας 
Εταιρείας κατά τό 1951 πεπραγμένα. Ώς άντελήφθητε, τά τής 'Εταιρείας, 
χάρις και είς τάς προσπάθειας τών εταίρων καί τήν ηθικήν τής κοινωνίας 
ύποστήριξιν βαίνουσι σημαντικώς βελτιουμενα, παρά τους δύσκολους και
ρούς, οΰς διερχόμεθα, ελπίς δ’ υπάρχει ότι θά προαχιθώσι ταϋτα είς τό μέλ
λον έτι περισσότερον.

Τό αποχωρούν Δ. Συμβουλιον εύχεται, ϊνα τό μέλλον νά τό διαδεχθή 
προάγάγη τούς σκοπούς τής Εταιρείας, επ’ άγαθφ τών Βυζαντινών Σπουδών.

Ό Πρόεδρος Ό Γραμματείς
Π. ΠΟΥΛΓΓΣΑΣ Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

ΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΑ' 23
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝ-
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑ-

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΔΡΧ.

Ταμεΐον
Μετρητά υπόλοιπον κατά την 31/12/1951 ........ 1.200.000

Εθνική Τράπιζα τής ‘Ελλάδος
Λ/σμΰς. καταθέσεων εις σψιν..................................................
Παλαιόν υπόλοιπον (έκμηδενισθέν) Δρχ. 187.553 ....

10.264.500
1

Χρεώγραφα
Τά φυλασσόμενα παρά τη ’Εθνική Τραπέζι) τής 'Ελλά

δος (συμβατική αξία) ..................................................... 25

*Επετηρίδες
’Αξία διαθεσίμων Σωμάτων Επετηρίδων κλπ. 'Εταιρείας 

Βυζαντινών Σπουδών..................................................... 65.500.000

Λευκώματα
Άξια Λευκωμάτων τής 'Εταιρείας . . . (συμβατική άξια) 50.000

Σήματα
’Αξία διαθεσίμων Σημάτων τής Εταιρείας

(κονκάρδες)....................................... ... » »
350

'Έηιηλα Γραφείου............................................... * 5.000

Βιβλιοθήκη
Διάφορα Συγγράμματα........................... » » 50.000

‘Υλικά διάφορα
Τσιγκογραφήματα (cliches), πλάκες κλπ. » » 10.000

77.079.876

ΕΞΟΔΑ (Δούναι) ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ

Γενικά έξοδα διαχειρίσεως
Μισθοί καί άμοιβαί.................................. Δρχ. 1.250.000
Διάφορα έξοδα.............................................. » 853.500 2.103.500

Προμήθειαι
Ποσά πληρωθέντα δι’ ε’ίσπρακτρα συνδρομών κλπ. . . .

Υπόλοιπον Λ/σμοϋ Κέρδη καί Ζημίαι εις Νέον
1.363.000

17.079.876

20.546.376
------------------
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ΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

’Αθήναι τή 8 Φεβρουάριου 1952

*0 Ταμίας 
Γ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ

Ό επί τοΰ Λογιστικοί) 
Θ. Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
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ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Κύριοι Εταίροι,

Συμφώνως προς την εντολήν 'Υμών, προέβημεν εις τον έλεγχον τής οικο
νομικής διαχειρίσεως τής έν Άθήναις Εταιρείας τών Βυζαντινών Σπουδών, 
τοΰ έτους 1951, ήτοι από 1ης ’Ιανουάριου 1951 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1951.

Εις την διάθεσιν ημών έτέθησαν πάντα τά βιβλία τής Εταιρείας καί 
τά διαχειριστικά στοιχεία αυτής, ήτοι βιβλίων διπλοτύπων εΐσπράξεθ)ν, εντάλ
ματα καί αποδείξεις πληρωμών κ.λ.π.

Έκ τοΰ γενομένου λεπτομερούς ελέγχου διεπιστώσαμεν την τάξιν καί 
την ακρίβειαν τών εγγραφών καί την αντιστοιχίαν τών σχετικών ποσών τών 
διπλοτύποιν εισπράξεων καί τών αποδείξεων πληρωμής προς τάς έγγραφάς 
τών εσόδων καί εξόδων τοΰ καθολικού καί τοΰ γενικοΰ ισολογισμού τής 
χρήσεως 1951.

Όφείλομεν ωσαύτως νά διαπιστώσωμεν δτι πανταχοΰ διεγνώσαμεν επαι
νετήν προσπάθειαν τής Εταιρείας, δπως άνταποκριθή προς τους σκοπούς 
αυτής, διά τών διαλέξεοίν, τών εκδρομών καί τής έπισκέψεως διαφόρων Βυ
ζαντινών μνημείων, διά τής συμμετοχής της εις τό συνελθόν εν Παλέρμφ 
διεθνές συνέδριον τών Βυζαντινών Σπουδών καί τέλος διά τής έκδόσεως τοΰ 
άξιολόγου περιοδικοΰ αυτής, τής Έπετηρίδος.

Ύπό τά ευάρεστα συναισθήματα, άφ’ ενός μέν έκ τής αξιέπαινου επι
στημονικής καί πολιτιστικής δράσεως τής ήμετέρας Εταιρείας, άφ’ ετέρου δέ 
έκ τής συνετής διαχειρίσεως τών οικονομικών αυτής, προτείνομεν όμως εκ- 
φρασθώσι τά συγχαρητήρια τής Γενικής Συνελευσεως πρύς τον κ. Πρόεδρον, 
τον κ. Γενικόν Γραμματέα καί τά μέλη τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου τής 
'Εταιρείας διά τάς καρποφόρους προσπάθειας καί φροντίδας αυτών υπέρ 
τής Εταιρείας καί τής ευοδώσεως τών σκοπών αυτής. 'Ομοίως δπως έκφρα- 
σθώσιν εΰχαριστίαι προς τον άξιότιμον Κύριον Ταμίαν τής Εταιρείας δια 
την μετ’ ευταξίας διαχείρισιν τ<ών οικονομικών τής 'Εταιρείας.

’Εν συνεχεία προτείνομεν εις τήν Γενικήν Συνέλευσιν τήν έγκρισιν του 
Γενικοΰ Ίσολογισμοΰ τής Εταιρείας τοΰ λήξαντος έτους 1951 καί τήν κατα 
τον Νόμον απαλλαγήν ημών από πάσης εΰθΰνης.

Ή ’Εξελεγκτική ’Επιτροπή 
Π.' ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ 
Γ. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ
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