
ΤΑ ΥΓΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ TO 1Q36 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Μετά ποσού ένδιαφέροντος παρακολουθεί ιό Ελληνικόν κοινόν τήν 
δρΰσιν τής ήμετέρας Εταιρείας καί πόσον έκτιμφ ιό έργον αυτής κατάδηλον 
γίνεται και έκ τοΰ μεγάλου άριθμοΰ τών παρακολουθούντων τάς δημοσίας 
συνεδρίας τών μελών της και έκ τής κατά τό τρέχον έτος Εγγραφής τεσ
σαράκοντα νέα>ν μελών, ών δύο άντεπιστέλλοντα.

Αλλ’ δν ή χαρά μας είναι μεγάλη έπϊ τή αυξήσει τοΰ άριΟμοΰ ιών 
εταίρων, μεγάλη συγχρόνως είναι καί ή λύπη μας δια τήν Απώλειαν προσφιλών 
συνερευνητών καί συνεργατών, οίτινες άπήλθον είς τήν αίωνιότηια. Ό Επί
τιμος ημών εταίρος καί ευεργέτης τής Εταιρείας ’Ελευθέριος Βενιζέλος, 
ό κυβερνήσας τήν Ελλάδα εν Ιστορικοΐς χρόνοις καί συνδέσας τό δνομά του 
μέ τα σπουδαιότερα Ιστορικά γεγονότα τών τελευταίοιν Ετών έξεμέτρησε 
τό ζήν. 'Ο άνήρ τοΰ οποίου τό Ιδιαίτερον Ενδιαφέρον, κατά φυσικόν λόγον, 
εΐλκυεν ή πολιτική, μετά πολλοΰ ένδιαφέροντος παρηκολούθει τό έργον τής 
Εταιρείας καί ευχαρίστως έβλεπε τήν πρόοδον παρ’ ήμΐν τών Βυζαντινών 
Σπουδών, τήν καλλιέργειαν τών όποιων έθεώρει έθνικήν ΰποχρέωσιν. Έπί 
τής Κυβερνήσεως αύτοΰ μή λησμονώμεν δτι τό κράτος άπεφάσισε νά παρέχη 
είς τήν Εταιρείαν ήμών έτησίαν έπιχορήγησιν δεκακισχιλίων δραχμών.

Έν τή ακμή τής δράσεώς του άπεσπάσθη τοΰ όμίλου ήμών ό καθηγητής 
τοΰ έν Άθήναις Πανεπιστημίου Γεώργιος Άναγνωστόπουλλος ό εΰδσκιμώτατα 
ασχολούμενος περί τήν Ιστορίαν τής Ελληνικής γλώσσης καί τών διαλέκτων 
αυτής, περί ών καί είδικάς μελετάς έγραψε καί άξιόλογον έκαμεν άνακοίνωσιν 
κατά τό τελευταΐον έν Ρώμη διεθνές Βυζαντινολογικόν συνεδρίαν. Διά τού 
θανάτου του έξέλιπεν ό ευδόκιμος διδάσκαλος καί έρευνητής, άπό τόν όποιον, 
προς τοΐς άλλοις, καί πολλάς άνεμένομεν μελέτας είς τήν Βυζαντινήν γλώσσαν 
άναγομένας.

Καί Ετέρου έρευνητοΰ τήν απώλειαν έθρηνήοαμεν κατά τό τρέχον έτος, 
τοΰ τέως διευθυντοΰ τοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου Πέτρου Φουρίχη, Λστις 
άσχολούμενος μέ τήν Ελληνικήν άρχαιολογίαν, Ιστορίαν, γλώσσαν καί λαογρα
φίαν, είχε γράψει δοκίμους οχετικάς μελέτας Ιδιαιτέρως έρευνών τά Αφορώντα 
είς τούς έν Έλλάδι ’Αλβανοφώνους, είς ους καί αυτός Ανήκε.

Σφόδρα έπ’ ίσης έλυπήθημεν διά τήν Απώλειαν νεαροΰ καί εΰέλπιδος 
συνεργάτου, τοΰ Ευαγγέλου Σαβράμη, δ στις έκ τής μέχρι τοΰδε Επιστημονικής 
εργασίας του έδείκνυεν δτι θά έξειλίσσετο είς έρευνητήν μέλλοντα νά τιμήση 
τήν Ελληνικήν Επιστήμην.
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Μετ’ αυτόν άπωλέσαμεν καί τον παλαιόν έταΐρον ημών καί ευδοκίμως 
ου μόνον περί ζητήματα τοΰ Βυζαντινού δικαίου, αλλά καί μέ διάφορα Ιστο
ρικά θέματα άσχολούμενον, τόν Δημοσθένη Δεσμίνην, τόν μέχρι τελευταίας 
του στιγμής μετ’ ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος παρακολουθοΰντα τό έργον τής 
Εταιρείας ημών.

Εις τόν θλιβερόν κατάλογον άναγραπτέος δ τε Κωνσταντίνος Παναγιω- 
τόπουλλος ό επί μακρά έτη διευθυντής τής φερώνυμου εμπορικής σχολής, εις 
δν πολλά οφείλει ή παρ’ ήμΐν εμπορική έκπαίδευσις, καί ό Σπυρίδων Λοβέρ- 
δος, δστις έν μέσω τών πολλαπλών ασχολιών του ευρισκε καιρόν καί προς τά 
ήμέτερα σπουδάσματα νά στρέφη τήν προσοχήν του. Τέλος μεγάλως έλυπή- 
θημεν άπολέσαντες φιλόμουσον καί χρηστήν δέσποιναν τήν Εύτέρπην Μπί- 
τσου πιστήν εις τήν Εταιρείαν ημών παραμείνασαν από τής ίδρύσεώς της.

Κατά τήν έν τφ Βυζαντινολογικφ συνεδρίφ τήν ’Αθηνών ληφθεΐσαν 
άπόφασιν, συνεκροτήθη εφέτος έν Ρώμη από τής 20^-27^ Σεπτεμβρίου 
τό Ε' διεθνές Βυζαντινολογικόν συνέδρων, εις δ κληθεΐσα καί ή Εταιρεία 
ημών άπέστειλεν ώς αντιπροσώπους της τούς έκ τών Συμβούλων της κυρίους 
Αναστάσιον Όρλάνδον, Φαίδωνα Κουκουλέν, Εμμανουήλ Πεζόπουλλον καί 
Άνδρέαν Ξυγγόπουλλον, οΐτινες μετ’ άλλων έννέα Ελλήνων, μελών σχεδόν 
πάντων τής Εταιρείας, έκαμαν λίαν άξιολόγους ανακοινώσεις είς τρία τοΰ 
συνεδρίου τμήματα τό ιστορικόν, τό φιλολογικόν καί τό τής τέχνης, ών καί 
τής προεδρείας έτυχον, μετασχόντες άμα καί τών έν αύτοϊς έπιστημονικών 
συζητήσεων.

Περιλήψεις τών περισσοτέρων έκ τών ανακοινώσεων τούτων, αΐτινες 
περιεστράφησαν περί τήν μεσαιωνικήν γλώσσαν, ιστορίαν, λαογραφίαν, φιλο
λογίαν, τέχνην ώς καί τά χειρόγραφα, δύναται νά ϊδη ό αναγνώστης είς τάς 
σελίδας τοΰ μετά χεϊρας τόμου (σελ. 528 εξ.) ένθα αναγράφονται περιλήψεις 
καί άλλων κατά τό έτος γενομένων ανακοινώσεων.

Είς τό ένεργητικόν τής έπιστημονικής δράσεως τής Εταιρείας κατά τό 
1936 δέον νά προστεθή καί ή έκδοσις τοΰ παρόντος τόμου, δστις, μή υστερών 
κατ’ δγκον καί περιεχόμενον τών προηγουμένων, ε’ίμετθα βέβαιοι δτι, ώς καί 
έκεΐνοι, θά ίκανοποιήση τούς άναγνώστας.

Τό λεύκωμα τό μέλλον νά περιλάβη διάφορα σχέδια έκ προτύπων 
Βυζαντινών ειλημμένα, έπί τφ σκοπώ ΐνα ταΰτα άντιγράφωνται ή, τροποποιού
μενα, χρησιμοποκϋνται υπό τών έραστών τοΰ Βυζαντινού κόσμου έπί τοίχων, 
έπίπλων, υφασμάτων κτλ. τή προθύμφ συνεργασία τοΰ τε συμβούλου ημών 
κ. Άνδρέου Ξυγγοπούλλου, τοΰ καλλιτέχνου κ. Φώτη Κόντογλου και τής κυρίας 
Αγγελικής Χατζημιχάλη, εύρίσκεται έν τφ τελειοΰσθαι. Τό καλλιτεχνικόν 
τούτο λεύκωμα τήν έκτύπωσιν τοΰ οποίου άνέλαβεν ό οίκος Παπαχρυσάνθου, 
άποτελούμενον έκ δέκα πινάκων περιεχόντων 44 σχέδια καί δύο σειράς 
Βυζαντινών γραμμάτων, δεν άμφιβάλλομεν δτι, διά τής προθύμου ενεργείας
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των εταίρων, θά τύχη εύρυτάτης διαδόσεως και ούτω θά συντελέση εις γνώσιν 
καί μίμησιν γνησίως Βυζαντινού ρυθμού.

Έπεκτείνοντες τάς επιστημονικός σχέσεις τής ήμετέρας Εταιρείας με 
ξένα Ιπιστημονικά ιδρύματα, άντηλλάξαμεν κατά τό έτος τούτο την Επετη
ρίδα ημών μέ την Revue des etudes grecques, μέ τό bulletin periodique 
des sommaires des principales grandes revues ως καί μέ τό περιοδικόν 
τού ιστορικού τμήματος τού Πανεπιστημίου τού Βαλαδολίδου.

Ό αριθμός τών βιβλίων τής ήμετέρας βιβλιοθήκης ηΰξήθη άφ’ ενός 
μέν διά τής εις αυτήν αποστολής έργων φίλων ξένων επιστημόνων, άφ’ ετέρου 
δε διά τής προσφοράς βιβλίων ύπό ήμετέρων εταίρων καί λογίων δ’ Ελλήνων 
έκτιμώντων τό έργον τής Εταιρείας. Εις την βιβλιοθήκην επ’ ίσης έδωρή- 
θησαν ύπό τού Πανοσιολογιοτάτου ’Αρχιμανδρίτου Μελετίου Γαλανοποΰλλου 
τεσσαράκοντα πέντε φωτογραφίαι διαφόρων Βυζαντινών μνημείων τής 
Λακεδαίμονος παριστώσαι εκκλησίας, μονάς, τοιχογραφίας, θωράκια κτλ.

Εις πάντας τούς εΰαρεστηθέντας νά πλουτίσωσι την βιβλιοθήκην τής 
Εταιρείας ημών εκφράζονται θερμαί αί εύχαριστίαι τού Δ. Συμβουλίου.

Καί επειδή περί βιβλιοθήκης ό λόγος, λέγομεν ότι ή ύπό τού υιού τού 
μακαρίτου επιτίμου εταίρου ημών καί μεγάλου τής Εταιρείας ευεργέτου 
'Αθανασίου Μυστακίδου δωρηθεΐσα ήμΐν βιβλιοθήκη ή προσωρινώς τοποθε
τημένη εν τφ Βυζαντινώ μουσείφ προσεχώς θά εγκατασταθή έν μια τών 
τέως αιθουσών τής Φιλοσοφικής Σχολής, έν τφ κεντρικώ τού Πανεπιστημίου 
κτηρίφ, μετά δε τήν συμπλήρωσιν τού καταλόγου τών βιβλίων ως καί τά 
επίσημα εγκαίνια, θά παραδοθή εις χρήσιν τού φιλοβυζαντινοϋ κοινού, όπερ 
θά δύναται καθ’ έκάστην νά συμβουλεύεται τά πολύτιμα βιβλία.

Έκ τών καταλοίπων τού αοιδίμου Μυστακίδου, κατ’ άπόφασιν τού 
Δ. Συμβουλίου, έν μέν τφ παρόντι τόμφ έκδίδονται τά σημειώματα αυτού 
περί τών έπισκοπικών καταλόγων τών ορθοδόξων Πατριαρχείων, καί ιδία 
τού Ο’ικουμενικού, έπιμελείσι τού διδάκτορος κ. Γερασίμου Κονιδάρη, έν δέ 
τφ προσέχει θά τυπωθή έτέρα έργασία, έν ή θ’ άναγράφωνται αί περιλήψεις 
σιγιλλίων άντιγεγραμμένων εις κώδικας τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
άναφερομένων δ’ εις σχολεία διαφόρων Ελληνικών πόλεων καί κοινοτήτων.

Τό Δ. Συμβούλων έ'χον ύπ’ όψιν ότι πρέπει νά διατηρήται ή μνήμη 
τών τε άνδρών, οιτινες αφιέρωσαν πολύτιμον χρόνον εΐς μελέτην ή άναπα- 
ράστασιν τού Βυζαντινού κόσμου, ως καί τών σπουδαίων κέντρων τού 
Βυζαντινού πολιτισμού, ένήργησε καί έπέτυχε τήν ύπό τού Δήμου Καλλιθέας 
ονομασίαν μιας τών οδών αυτής διά τού ονόματος τού αοιδίμου εταίρου 
Παντελή Ζωγράφου, είναι δέ πεπεισμένον ότι προθύμως θά γίνη αποδεκτή 
καί παρομοία πρότασίς του ύποβαλλομένη πρός τε τον Δήμον Θεσσαλονίκης 
περί ονομασίας μιας τών οδών της διά τού ονόματος τού Βασιλείου Μυστα
κίδου, άνδρός καί εύδοκιμώτατα έν αυτή γυμνασιαρχήσαντος καί γράψαντος
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περί αυτής καί προς τον Δήμον δ’ ’Αθηναίων περί ονομασίας τριών κεντρι
κών οδών τής πρωτευούσης διά τών ονομάτων τοϋ Μυστρά, τοΰ Γερακίου 
καί τής Μονεμβασίας.

Τό εθνικόν μνημόσυνον τό από ετών υπό τής Εταιρείας τελοΰμενον 
κατά τήν 29Τ>ν Μαΐου εις μνήμην Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιολόγου καί τών 
μετ’ αΰτοΰ συναγωνισαμένων καί πεσόντων ετελέσθη εφέτος εν πάση επιση- 
μότητι καί κατανύξει εν Γερακίψ τής Λακεδαίμονος, είπόντος τον προσήκοντα 
ενθουσιώδη λόγον τοϋ ήμετέρου Συμβούλου κ. Παναγιώτου Πουλίτσα.

Κατά τό παρόν έτος, ώς καί τά προηγούμενα, έγένοντο υπό μελών τής 
Εταιρείας οκτώ διαλέξεις μέ Βυζαντινά θέματα εν τή προφρόνως παραχω- 
ρηθείση αιθούση τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, ήν καί αΰθις εύχαριστοϋμεν 
διά τήν ύπ’ αυτής παρεχομένην ύποστήριξιν.

Διαλέξεις έκαμον
1) ό κ. Θεόδωρος Μακρίδης περί μετατροπής τής αγίας Σοφίας εις

μουσεΐον.
2) ό κ. Νικόστρατος Καλομενόπουλλος περί Βυζαντίου καί Τούρκων.
3) ή κυρία ΑΙμιλία Σάρου περί τής εξελίξεως μεσαιωνικών εορτών καί

πανηγύρεων έν Χίφ.
4) ό κ. ’Αδαμάντιος Διαμαντόπουλλος περί Γενναδίου τοϋ Σχολαρίου

ώς ίστομικής πηγής τών περί τήν άλωσιν χρόνων.
5) ή κυρία Ευφροσύνη Λόντου Δημητρακοπούλλου περί τής ποιη-

τρίας Άθηναΐδος.
6) ό κ. Γεώργιος Μέγας περί τοϋ ’Ιούδα εις τάς παραδόσεις τοΰ λαοϋ.
7) ή κυρία Βενετία Κώττα περί Βυζαντινών προτύπων εις τήν Δυτικήν

εικονογραφίαν.
καί 8) ό κ. Φαίδων Κουκούλες άνεκοίνωσε νέον του Βυζαντινής ύπο- 

θέσεως διήγημα υπό τον τίτλον «Εις τον άκύμαντον λιμένα».
Κατά τό έτος τοϋτο επ’ ’ίσης έγένοντο καί τέσσαρες εκδρομαί, μία εις 

τήν Άκρόπολιν τών ’Αθηνών, ένθα ό έφορος τών αρχαιοτήτων Αττικής καί 
διευθυντής τής Άκροπόλεως κ. Ν. Κυπαρίσσης ώμίλησε περί τών Προπυλαίων 
καί τών πλησίον αυτών μνημείων από ιστορικής καί αρχαιολογικής επόψεως, 
δευτέρα εις τήν Πάρνηθα, δπου ό μεν σύμβουλος κ. Ν. Καλογερόπουλλος 
ώμίλησε περί τής επί τής Παρνηθος μονής τής αγίας Τριάδος, ή δέ κυρία 
Αιμιλία Σάρου περί τών παρά τά δρη τής ’Αττικής ιστορικών γεγονότων, 
τρίτη εις Πρέβεζαν, Νικόπολιν, "Αρταν, ’Ιωάννινα καί μονήν Βελλάς, περί 
τής Ιστορίας καί τών μνημείων τών οποίων είπε τά δέοντα ό σύμβουλος 
κ. Άνδρέας Ξυγγόπουλλος, τοϋ έν Ίωαννίνοις γυμνασιάρχου κυρίου Χρίστου 
Σούλη όμιλήσαντος περί τής νεωτέρας Ιστορίας καί τοπογραφίας τών Ίωαν- 
νίνων, τοϋ δέ ναυάρχου κ. I. Θεοφανίδου άναπτύξαντος κατά τόν πλοΰν τά
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κατά τάς ναυμαχίας τοϋ Άκτίου και της Ναύπακτού, και τέταρτη είς Μυστράν 
και Γεράκιον ένθα ήρμήνευσεν ό σύμβουλος κ. Παναγιώτης Πουλίτσας, τοΰ 
ναυάρχου κ. I. Θεοφανίδου εν Δερβενακίοις όμιλήσαντος περί τής εκστρατείας 
τοϋ Δράμαλη κα'ι τής μάχης τών Δερβενακίων.

Ένταΰθα δφείλομεν νά εξάρωμεν την εξαιρετικούς Ιγκάρδιον υποδοχήν, 
ής έ'τυχον οί ήμέτεροι εταίροι υπό τε τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ίωαννίνων κυρίου Σπυρίδωνος και τών κυρίων Δημάρχων Πρεβέζης,’Άρτης 
καί Ίωαννίνων ως καί υπό πάντων τών κατοίκων τοΰ Γερακίου, ών ενθου
σιώδης ύπήρξεν ή υποδοχή. Εις πάντας τούς ανωτέρω τό Δ. Συμβούλιον 
καί εντεΰθεν θερμάς εκφράζει τάς ευχαριστίας.

Ή έπίσκεψις ημών είς την τόσον σπουδαίαν από έπόψεως ιστορίας καί 
τέχνης κωμόπολιν τοΰ Γερακίου, ή οποία, ελλείψει καλής συγκοινωνίας, 
δεν προσελκύει πολυπληθείς ως ώφελεν, έπισκέπτας, έδωκεν αφορμήν είς 
την Εταιρείαν ημών ν’ άπευθΰνη θερμήν σύστασιν πρός τά Υπουργεία 
Παιδείας καί Συγκοινωνίας έπικαλουμένη τό ενδιαφέρον αυτών υπέρ τοΰ 
όδικοΰ δικτύου Σπάρτης Γερακίου, ελπίζομεν δ’ δτι θά ληφθή συντόμως 
ή προσήκουσα μέριμνα υπέρ άποκαταστάσεως άνέτου καί ταχείας συγκοινωνίας 
μεθ’ ενός τόσον σπουδαίου κέντρου.

Περί τών οικονομικών τής Εταιρείας φροντίζον τό Δ. Συμβούλιον, 
άφ’ ενός μέν εϊσέπραξε κατά τό έτος τοΰτο τάς 25.000 δραχ., ας τό Ύπουργείον 
τής Παιδείας προσέφερεν εις τήν Εταιρείαν ως βραβεΐον, άφ’ ετέρου δέ 
κατώρθωσεν, ϊνα διπλασιασθώσιν αί πεντακισχίλιαι δραχμαί ας έτησίως 
ώς συμβολήν της έδιδεν ή ’Εθνική Τράπεζα ως καί ή τής Ελλάδος.

Διά καταλλήλου δ’ ένεργείας τοΰ Προεδρείου πλησίον τών συγγενών 
τοΰ αοιδίμου Κωνσταντίνου Ρακτιβάν, οστις τακτικώτατα παρηκολούθει τάς 
επιστημονικός συγκεντρώσεις ημών, μέγα ενδιαφέρον δεικνύων διά τό έργον 
μας, τό όποιον καί ως Γενικός Διοικητής τής Μακεδονίας ύπεστήριξε, κατωρ- 
θώθη, ϊνα έκ τοΰ κληροδοτήματος αύτοΰ εφέτος μέν παραχωρηθώσι δεκα- 
κισχίλιαι δραχμαί υπέρ τοΰ σκοποΰ τής Εταιρείας, δοθή δ’ ή ύπόσχεσις δτι 
καί άλλαι τόσαι θά δοθώσι κατά τό 1937. Τό Δ. Συμβούλιον, μετά τήν δωρεάν 
ταύτην, ανέγραψε τον αοίδιμον Κωνσταντίνον Ρακτιβάν εις τούς εύεργέτας 
τής Εταιρείας.

Τά οικονομικά τής Εταιρείας βαίνουσι κανονικώς, καί ίκανοποιητικώ- 
τερον ή κατά τό 1935, ώς θέλει πιστοποιήσει ή λογοδοσία τοΰ κ. ταμίου καί 
ή έ'κθεσις τής εξελεγκτικής επιτροπής, τά δέ λογιστικά βιβλία καί αί εισπρά
ξεις εύρίσκονται εν μεγάλη τάξει, χάρις καί εις τήν προθυμίαν τών τε κανονι- 
κώτατα καταβαλλόντων τήν εαυτών συνδρομήν μελών καί τό μετ’αξιέπαινου 
ζήλου επιδεικνυόμενου ενδιαφέρον τοΰ τε λογιστοΰ κ. Θ. Γαλάνη καί τοΰ 
είσπράκτορος κ. I. Κιουρκτσόγλου.

Κατά ταΰτα αί μέν συνολικά! εισπράξεις τής Εταιρείας κατά τό 1936
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568 Τά ύπό τής 'Κταιρείας κατά τό 1936 πεπραγμένα.

άνήλθον συνολικώς είς δραχμάς 235.591.50 (συμπεριλαμβανομένου κα! ποσού 
Δραχμών 20.730.— υπολοίπου προηγουμένου έτους 1935).

Άφ’ ετέρου α! πλήρωμα! συνεποσώθησαν εις Δραχμ. 229.504.50 και 
άφέθη υπόλοιπον Ταμείου είς νέον έτος 1937 Δρχ. 6.087.

Τά ρευστά διαθέσιμα τής Εταιρείας συμποσοΰνται είς Δρχ. 118.569.30 
συμπεριλαμβανομένων και τών παρά τή Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος 
κατατεθειμένων.

Εις ά'λλας σελίδας τού παρόντος τόμου δημοσιευομεν τον Γενικόν Ισο
λογισμόν μας διά τό λήξαν έτος 1936.

Αυτά, κύριοι εταίροι, έπραξε τό Διοικητικόν Συμβουλιον κατά τό 1936. 
Εύρεθέν εις δυσκολον από οικονομικής έπόψεως εποχήν προσεπάθησεν, 
όση αυτφ δυναμις, νά προαχθή τό επιστημονικόν κα! εκλαϊκευτικόν έργον 
τής φίλης Εταιρείας, καταθέτον δέ σήμερον τό από τριετίας έμπιστευθέν 
αύτώ αξίωμα, εύχεται, ϊνα οί μέλλοντες νά τό διαδεχθώσιν εύρεθώσιν ύπό 
εύνοϊκωτέρους ορούς κα! επιτύχωσι πλείονα κα! κρείττονα, έπ’ άγαθώ τών 
Βυζαντινών σπουδών.

Ό Πρόεδρος 

Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ

Ό Γραμματεύς 

Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:44:12 EEST - 34.211.113.242



ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΔΡΑΧ.

Ταμεϊον.

Μετρητά υπόλοιπον κατά τήν 31/12/1936 .....................................

’Εθνική Τράπεζα της 'Ελλάδος.

Λ/σμός Καταθέσεων είς δψιν
'Υπόλοιπον κατά τήν 31/12/1936 .......................................................

Χρεώγραφα.

Τά φυλασσόμενα παρά if) Έθν. Τραπέζη τής Ελλάδος . . . 

Επετηρίδες.
’Αξία διαθεσίμων Σωμάτων ’Επετηρίδων κλπ. Εταιρείας 

Βυζαντινών Σπουδών....................................................................

Σήματα 'Εταιρείας.
’Αξία διαθεσίμων Σημάτων (κονκάρδες)..........................................

Βιβλιοθήκη.
Διάφορα Συγγράμματα κλπ. (ονομαστική άξια) Δρχ. 26.000.— 

Μεϊον μερικής άποσβέσεως .... » 3.000.—

'Υλικά διάφορα.

Τσιγκογραφήματα (Cliches), πλάκες κλπ. . . » 17.393.—
Μεϊον μερικής άποσβέσεως .... » 2.393.—

6.087.-

112.482 30 

2.040-

230.000.-

1.200.-

23.000.-

15 000.—

389.809.30

ΕΞΟΔΑ (Δούναι)
ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ

Γενικά "Εξοδα Αιαχειρίσεως.

Μισθοί καί Άμοιβαί...............................................Δρχ. 38.200.—
Έντυπα καί Γραφική ύλη..................................... » 5.113.—
Διάφορα έξοδα........................................................ » 8.555.—

Προμήθειαι. Ποσά πληρωθέντα δι’ εΐσπρακτρα συνδρομών κλπ. 
’Αποσβέσεις: Μερική άπόσβεσις έπί αξίας τσιγκογραφημάτων κλπ.

Μερική άπόσβεσις Βιβλιοθήκης.......................................
Μερική άπόσβεσις έπί τής αξίας τών διαθεσίμων 
τόμων ’Επετηρίδων, συνυπολογιζομένης καί τής αξίας 
τών δωρηθέντων είς διαφόρους,......................................

'Υπόλοιπον Λ/σμοΰ Κέρδη καί Ζημίαι είς Νέον . . .

51.868.—

9.671.50
2.393.-
3.000.-

60 000.— 

126.932.50 
89.809.30

216.741.80

Σημ· Αί καθυστερούμεναι σύνδρομα! δέν συμπεριλαμβάνονται.
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TIN ΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΡΙΟΥ 1936 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1936

Άθήναι xfj 31 Δεκεμβρίου 1936.

Ό Ταμίας
ΒΑΣ. Π. ΛΑΜΠΙΚΗΣ

Ό έπι τού Λογιστικού
0, Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
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