
ΤΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1932 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Πριν ή, φίλοι Εταίροι, άνακοινώσωμεν ύμΐν τά ύπό τοΰ Δ. Συμβουλίου 
τής ήμετέρας Εταιρείας κατά τό 1932 πεπραγμένα, περίλυποι την μνήμην 
ημών φέρομεν προς τους κατά τό έτος τοϋτο έκλιπόντας εταίρους μας.

Καί υπήρξαν αί άπώλειαι ημών βαρεΐαι. Έν πρώτοις εθρηνήσαμεν τον 
θάνατον τοΰ Δημητρίου Παποΰλια, άνδρός, δστις οΰ μόνον την επιστήμην 
τοΰ δικαίου καί την μελέτην τοΰ Έλληνικοΰ βίου διά σοφών μελετών καί 
όργανώσεως είδικοΰ αρχείου προήγαγε καί πολλαχώς από κοινωνικής άπό- 
ψεως ωφέλιμος έγένετο, αλλά καί εις την ήμετέραν εταιρείαν πολυτίμους παρέ- 
σχεν υπηρεσίας μετ’ ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος τήν δράσιν καί πρόοδον αυτής 
παρακολουθούν. Τοΰ άνδρός θά τηρήση τό ήμέτερον σωματεΐον εΰγνώμονα 
άνάμνησιν.

Ουδέ υπήρξε μικροτέρα ή λύπη ημών επί τφ θανάτφ τοΰ άντεπιστέλ- 
λοντος εταίρου μας γυμνασιάρχου Χίου Χρίστου Σαρικάκη. ’Ακολουθών ό 
μετασιάς οικογενειακήν παράδοσιν καί κεκοσμημένος με αρετήν καί αληθή 
μόρφωσιν ΰπήρξεν οΰ μόνον ένθεος διδάσκαλος, αλλά καί βαθύς μελετητής 
τής μεσαιωνικής ιστορίας καί τών μεσαιωνικών μνημείων τής Χίου, εις ήν 
επί σειράν ετών πολυτίμους προσέφερεν υπηρεσίας. Θρηνοΰμεν τον έκλιπόντα 
επιστήμονα, τον ιδεώδη οικογενειάρχην, τον αναντικατάστατου διδάσκαλον καί 
κυρίως τον άνθρωπον.

Ή μοίρα επέπρωτο νά μάς στερήση καί τρίτου έπιλέκτου ημών μέλους, 
τοΰ Σωκράτους Σολομωνίδου, άνδρός εθνικού, δστις ευρε τον θάνατον εις 
τήν φιλόξενου γήν τής ’Αττικής, μακράν τής φίλης πατρίδος του Σμύρνης, 
ένθα καί λέγων καί γράφων πολυτίμους επί πεντηκονταετίαν δλην προσέφε
ρεν υπηρεσίας. Ζωηρά θά παραμείνη πάντοτε είς ημάς ή άνάμνησις τοΰ 
άνδρός, δστις μέχρι τών τελευταίων αύτοΰ ημερών παλαιούς εθνικούς ενθυ
μούμενος άγώνας καί παλαιά σπουδάσματα, μετ’ άγάπης καί εξαιρετικού 
ενδιαφέροντος παρηκολούθει τής ήμετέρας εταιρείας τάς εργασίας.

Δέσποινα σεβαστή, ή ’Αργυρά) Σεμελά, τύπος μορφωμένης γυναικός καί 
άληθοΰς οϊκοδεσποίνης άκολουθούσης τήν παλαιάν Κωνσταντινουπολιτικήν 
παράδοσιν καί ένδιαφερομένης διά τόν μεσοχρόνιον ημών βίον καί τά άφο- 
ρώντα είς τήν μελέτην αύτοΰ, έξεμέτρησεν επ’ ίσης τό ζήν. Ό θάνατος αύτής 
εστέρησε τήν εταιρείαν ενός τών επιλέκτων αύτής μελών καί τήν κοινωνίαν 
χρηστού καί πολυτίμου μέλους.
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512 Τά υπό τής Εταιρείας κατά τό έτος 1932 πεπραγμένα.

Τον πένθιμον κατάλογον κλείομεν μέ την έκφρασιν τής βαθύτατης ημών 
λύπης έπί τω θανάτω προσφιλέστατου εταίρου καί ενθουσιώδους θιασώτου 
τών Βυζαντινών σπουδών, τοΰ Δημητρίου Στεφανοπούλλου.

Τό διαρρεΰσαν έτος, ένεκα τής μεγάλης κρίσεως, δεν υπήρξε πολύ ευμε
νές διά τά οικονομικά τής εταιρείας, τής οποίας αί επιχορηγήσεις έκ μέρους 
τοΰ Κράτους και άλλων οργανισμών σημαντικώς ήλαττώθησαν. Καί έφρόν- 
τισε μέν τό διοικητικόν συμβούλων διά καταλλήλων ενεργειών, καί δη διά 
τής μεγαλύτερος διαδόσεως τής έπετηρίδος ημών είς τό εξωτερικόν, νά άνα- 
πληρώση τό μειονέκτημα, πάντως όμως επέπρωτο εις την γενικήν οικονομι
κήν στενοχώριαν, ήτις μαστίζει τήν χώραν μας, νά πληρώση καί ή ήμετέρα 
'Εταιρεία τον φόρον της.

Τό πρόγραμμα τής Εταιρείας έφαρμόζοντες, προς δέ καί συμμορ- 
φούμενοι προς έκφρασθεΐσαν επιθυμίαν διακεκριμένων ημών εταίρων, ί'να 
φροντίσωμεν περί άποκαταστάσεως τής γνήσιας μουσικής γραμμής έν τή 
Βυζαντινή μουσική, προεκαλέσαμεν άφ’ ενός μέν μίαν άνακοίνωσιν τοΰ μου- 
σικολογιωτάτου κ. Έμμ. Μαλαγάρη μέ θέμα «προς τήν λύσιν τοΰ εκκλησια
στικού μουσικού ζητήματος», άφ’ ετέρου δέ προσεκαλέσαμεν εις ’Αθήνας τόν 
τέως πρωτοψάλτην τοΰ Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων μουσικολογιώτατον 
κ. Έμμ. Βαμβουδάκην, ΐνα ψάλη ύποδειγματικώς έν έσπερινφ γενομένφ έν 
τφ ίερφ ναφ Διονυσίου τοΰ ’Αρεοπαγίτου καί έν λειτουργία τελεσθείση έν 
τή ιερά μονή τής Καισαριανής. Έκπληροΰντες δέ τήν έπιθυμίαν καί άλλου 
έγκριτου μέλους Εταιρείας ημών τής κυρίας Ξανθίππης Μακκά, ή οποία 
παρεκάλεσε νά ύποδεικνύωνται γνήσια Βυζαντινά πρωτότυπα είς τούς μέλ
λοντας νά στολίσωσι τάς οικίας καί τά έπιπλά των διά Βυζαντινών κοσμη
μάτων, είσηγήθημεν εις τόν έταΐρον ημών Βυζαντινολόγον καί καλλιτέχνην 
κ. Ν. Καλογερόπουλλον, ΐνα κάμη ειδικήν διάλεξιν, καθ’ ήν νά έπιδείξη καί 
ειτα θέση είς τήν διάθεσιν τών μελών πολλά γνησίως Βυζαντινά διακοσμη- 
τικά σχέδια.

"Οπως καί κατά τά άλλα έτη, οϋτω καί κατά τό 1932 προσεπαθήσαμεν 
νά συγκεντρώσωμεν είς ένα τόμον τάς έργασίας τών Ελλήνων τών άσχολου- 
μένων περί τήν μελέτην τοΰ Βυζαντινοΰ κόσμου. Οϋτω προήλθεν είς φώς 
ό παρών Θ' τόμος τής ήμετέρας Έπειηρίδος, δστις, ύπερβαίνων κατ’ ό'γκον 
τούς προηγουμένους, εΐμεθα πεπεισμένοι δτι ουδόλως αυτών υστερεί καί ως 
προς τό περιεχόμενον.

Προ έτών ή ήμετέρα εταιρεία έξέδωκε τό έργον τοΰ μακαρίτου Πλάτω
νος Ροδοκανάκη «ή βασίλισσα καί αί Βυζαντινοί άρχόντισσαι»· νΰν ευχα
ρίστως άγγέλλομεν ύμΐν δτι έν τή σειρά τών έκδόσεών της ύπ άριθ. 2 άπε- 
φασίσθη νά έκδοθή ό πρώτος τόμος τής ιστορίας τής Ελληνικής έθνεγερσίας 
τοΰ γνωστού ιστοριοδίφου κυρίου Τάκη Κανδηλώρου.

Είς τάς υπέρ τής έπιστήμης προσπάθειας ημών άς προστεθώσι καί αί
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γενόμεναι τέσσαρες επιστημονικά! ανακοινώσεις, ών δυο ύπό τοϋ κ. Ν. Καλο- 
γεροποΰλλου, μία ύπό τοϋ κ. Ί. Συκουτρή και μία ύπό τοΰ κ. Φ. Κουκουλέ, 
ών περιλήψεις καταχωρίζονται ανωτέρω (σελ. 472 κεξ.).

Άποβλέποντες εις τό δτι αί δνομασίαι των οδών τής πρωτευούσης 
ύπομιμνήσκουσιν όίνδρας σχετιζομένους μέ την Ελληνικήν ιστορίαν και θεω- 
ροϋντες ορθόν, ΐνα εις μεγαλυτέραν έκτασιν άντιπροσωπεύωνται κληρικοί και 
λαϊκό! μεγάλας προσενεγκόντες υπηρεσίας εις τό έθνος ημών κατά τε τούς 
Βυζαντινούς καί τούς μετά την άλωσιν χρόνους, κατηρτίσαμεν κατάλογον 
περιλαμβάνοντα ονόματα λογίων, στρατιωτικών καί ιεραρχών Βυζαντινών, 
προς δε ονόματα διαπρεπών ιεραρχών 'Ιεροσολύμων, δν ύπεβάλομεν εις την 
Δημαρχίαν ’Αθηναίων, παρακαλοΰντες ΐνα μέ τά ονόματα ταΰτα δνομασθώσι 
διάφοροι όδο! τών ’Αθηνών. Εΐμεθα δέ βέβαιοι δτι ύπό τών αρμοδίων θά 
ληφθή ύπ’ δψιν μία τόσον δικαία καί τόσον εθνική σύστασις, προερχομένη 
μάλιστα ύπό Εταιρείας έχούσης τό κύρος τής ήμετέρας.

Έφαρμόζοντες άπόφασιν ληφθεΐσαν προ τριετίας ύπό τοΰ Δ. Συμβου
λίου έτελέσαμεν καί εφέτος κατά την 291'ν Μαΐου εν ΈλευσΤνι μνημόσυνον 
ύπέρ Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου καί τών μετ’ αύτοΰ συναγωνισαμένων 
καί πεσόντων, είπόντος τον προσήκοντα λόγον τοΰ εκ τών Συμβούλων 
κ. Γεωργίου Άρβανιτάκη.

Την έκτίμησιν, ής απολαύει καί εν τφ εξωτερικά» τό ήμέτερον περιοδι
κόν δεικνύει καί τό γεγονός δτι δεν έλειψαν καί κατά τό παρελθόν έτος αί 
αιτήσεις περί παροχής ή ανταλλαγής αύτοΰ εκ μέρους επιστημονικών όργα- 
νώσεων. Ούτως άντηλλάξαμεν την ήμετέραν επετηρίδα μέ τό περιοδικόν τής 
ενταύθα Γαλλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής, άπεστείλαμεν δέ δωρεάν τούς 
τόμους αυτής εις τε την Πανεπιστημιακήν βιβλιοθήκην τής Τυβίγγης καί εις 
την βιβλιοθήκην τής Άκαδημείας τών επιστημών τής Πετρουπόλεως.

Ή ήμετέρα εταιρεία προσκληθεισα νά μετάσχη εις τό Γ' διεθνές συνέ
δρων τής Χριστιανικής ’Αρχαιολογίας, τό συνελθόν έν 'Ραβέννη κατά τά τέλη 
Σεπτεμβρίου, ευχαρίστως άπεδέξατο τήν πρόσκλησιν καί ώρισεν ώς αντιπρό
σωπον αύτής τον εκ τών Συμβούλων κ. Βασίλειον Λαμπίκην δστις, ένεκεν 
απροόπτου κωλύματος ήμποδίσθη, προς μεγάλην ημών λύπην, νά μετάσχη 
αύτοΰ.

Ή Εταιρεία ημών εξαιρετικήν εδοκίμασεν εύχαρίστησιν επί τή έπαξίφ 
εκλογή ώς Άκαδημεικοΰ τοΰ αντιπροέδρου αύτής κυρίου Άριστοτέλους 
Κούζη, άνδρός μεγάλης προσενεγκόντος ύπηρεσίας διά τών εμβριθών αύτοΰ 
μελετών εις τε τάς Βυζαντινός σπουδάς καί τήν ιατρικήν επιστήμην. Μετά 
χαράς επ’ ίσης μεγάλας έχαιρέτισε τον εορτασμόν τής είκοσιπενταετηρίδος 
τής Ελληνικής Έπιθεωρήσεως, περιοδικού τό όποιον επί ισάριθμα συναπτά 
έτη εκδίδει ή εκ τών ιδρυτών της λογία δεσποινίς Εύγενία Ζωγράφου, ήτις 
καί από σκηνής εδίδαξε Βυζαντινής ύποθέσεως έργα της ώς είναι ή Μοναχή.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. ΣΠΟΥΔΩΝ, έτος Θ . 33
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Τέλος χαίροντες εΐδομεν έν μέσω ημών τον διακεκριμένον επίτιμον ημών 
έταιρον κύριον Henri Gregoire, δστις εύηρεστήθη και είδικήν διάλεξιν 
χάριν τών μελών τής Εταιρείας ημών νά κάμη.
Τό εκλαϊκευτικόν μέρος τοϋ ήμετέρου προγράμματος έφαρμόζοντες συνεχί- 
σαμεν και κατά τό διαρρεϋσαν έτος τάς τε έκδρομάς είς μέρη δπου ύπάρχουσι 
Βυζαντινά μνημεία ως και τάς διαλέξεις έν τή αιθούση τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, τό προεδρεϊον τής οποίας καί πάλιν επί τή ευκαιρία ταΰτη θερμώς 
εύχαριστοϋμεν διά την ύποστήριξιν ήν παρέχει είς τό έργον ημών.

Διαλέξεις κατά τό 1932 έγένοντο αί εξής:
1) ό κ. Φ. Κουκούλες άνεκοίνωσε νέον του Βυζαντινής ύποθέσεως

διήγημα υπό τόν τίτλον «Σταυρακίου καί Ζωής πολλά τά έτη».
2) ό κ. Νικόστρ. Κ αλομενόπουλλος ώμίλησε περί σελίδων τινών

έκ τής διπλωματίας τοϋ Βυζαντίου.
3) ή κυρία Αιμιλία Σάρου περί τών έν Χίω κτιτορικών ναών καί

τής Γενοατοχιακής κοινωνίας.
4) ό κ. Δ. Σισιλιάνος περί τών έν Κων/πόλει υπό ’Ιουστινιανού

ίδρυθέντων ναών.
5) 6 κ. Νικηφόρος Μοσχόπουλλος περί Κυρίλλου τοϋ Λουκά-

ρεως καί τής Ευρωπαϊκής διπλωματίας.
6) ό κ. Henri Gregoire περί τών παρά Βυζαντινοΐς καλλιστείων.
7) ό κ. Σωτήριος Ίγγλέσης περί τής άγιοταφιτικής αδελφότητος

καί τών υπέρ τοϋ Ελληνισμού αγώνων αυτής καί
8) ό κ. Μιχαήλ Βολονάκις διά τό Βυζάντιον έν τή παγκοσμίφ ιστορία.
Σφοδρά ημών επιθυμία υπήρξε νά όδηγήσωμεν τά μέλη τής Εταιρείας

ημών προς μελέτην είς την βασιλίδα τών πόλεων, δι’δ καί προέβημεν εις 
προκαταρκτικός συνεννοήσεις· αί πολλαπλαϊ δμως οικονομικοί καί νομισμα
τικοί δυσχέρειαι έματαίωσαν την πρόθεσιν ημών, ήτις εύχόμεθα νά πραγμα- 
τοποιηθή έν προσέχει μέλλοντι. Άλλ’ αν δεν κατωρθώσωμεν νά μεταβώμεν 
εις Κωνσταντινοΰπολιν άπεζημιώθημεν έν τούτοις έπισκεφθέντες τάς μονάς 
τών Μετεώρων καί την παρά τά Τρίκκαλα Πόρτα Παναγίαν υπό την οδη
γίαν τού Εφόρου τών Βυζαντινών αρχαιοτήτων καί συμβούλου τής Εται
ρείας ημών κυρίου Άνδρέου Ξυγγοποΰλλου.

Οί μετασχόντες τής έκδρομής ευχάριστου διατηροΰσιν άνάμνησιν έκ τε 
τής μελέτης τού τόπου καί τής διδασκαλίας, προς δε καί έκ τών έκπολιτιστι- 
κών έργων καί τής υπέρ τών ιερών κειμηλίων τών μονών καί ναών μερίμνης 
τοϋ Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγών κυρίου Πολυκάρπου, δν καθήκον 
ημών κρίνομεν καί δημοσία νά ευχαριστήσω μεν διά τάς περιποιήσεις, ας 
έπεδαψίλευσεν εις τούς έκδρομεΐς έν τή έδρα τής Θεοσώστου αυτού έπαρχίας. 
Δευτέρα έκδρομή τών μελών τής Εταιρείας ημών έγένετο είς Χαλκίδα, έρμη- 
νεύοντες τού Άκαδημεικοϋ καί Συμβούλου τής Εταιρείας κυρίου ’Αναστασίου
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Όρλάνδου, τρίτη εις Θήβας μέ έρμηνευτάς τους κυρίους Άνδρ. Ξυγγόπουλλον 
καί τον υφηγητήν τοϋ Πανεπιστημίου κύριον I. Συκουτρήν, τέταρτη εις την 
μονήν τοϋ αγίου Τωάννου τοΰ Κυνηγού των Φιλοσόφων, περί ής ωμίλησεν 
ό Γενικός Γραμματεύς τής Εταιρείας κ. Φ. Κουκούλες, καί πέμπτη εις 
Μέγαρα, καί έκεΐθεν εις τήν μονήν τοΰ αγίου 'Ιεροθέου, ένθα σχετικώς ώμί- 
λησε προς τούς εκδρομείς δ καθηγητής κύριος Μελέτιος Βεναρδής.

Τό Δ. Συμβούλων εν τή μερίμνη αυτού προς έξασφάλισιν τών πόρων 
τής 'Εταιρείας κατώρθωσε, χάρις καί εΐς τήν καλήν θέλησιν τού κληρονόμου 
τοΰ αοιδίμου Γεωργίου Τιπάλδου, νά κανονίση τό προς αυτήν, ένεκα τής 
άσθενείας του μεΐναν μετέωρον ποσόν τών 62.688.90 δραχμών. Μάς κατε- 
βλήθησαν λοιπόν μέχρι σήμερον 45.000 δραχμών, εντός δ’ ολίγου χρονικού 
διαστήματος πρόκειται νά έξοφληθή καί τό υπόλοιπον.

Ή βιβλιοθήκη τής Εταιρείας μας έπλουτίσθη κατά τό 1932 δι’ αριθμού 
τίνος τόμιυν, τήν γενναιοτέραν προσφοράν, κυρίως έκ τευχών τής Revue des 
Etudes Grecques καί τοΰ Annaire pour l’Association.. παρασχόντος τού 
επιτίμου ημών εταίρου καί ά'ρχοντος Διδασκάλου τής Μεγάλης τοΰ Χριστού 
Εκκλησίας κυρίου Βασιλείου Α. Μυστακίδου, δν διά τούτο καί εύχαρ ιστού μεν.

Κατά τό αυτό διάστημα τά μέν τακτικά μέλη ηύξήθησαν κατά τριάκοντα 
καί πέντε, κατά πέντε δε τά άντεπιστέλλοντα.

Τά οικονομικά τής Εταιρείας, παρ' δλην τήν οικονομικήν κρίσιν, περί 
ής ανωτέρω ωμιλήσαμεν, έξειλίχθησαν ίκανοποιητικώς, ως έμφαίνεται έκ τού 
ευθύς κατωτέρω δημοσιευομένου πίνακος, τά ποσά τοΰ οποίου έξελέγξασα ή 
έκ τών ελεγκτών κυρίων Σπ. Βαρδάκι καί Γ. Στυλιανοπούλλου Επιτροπή, 
εύρεν έν τάξει καί ακρίβεια έκφράσασα τήν ευαρέσκειαν αυτής διά τήν προσ
οχήν καί επιμέλειαν, μεθ’ ής έτηρήθησαν τά λογιστικά βιβλία, Κατά τον 
πίνακα λοιπόν τούτον τά μέν έσοδα κατά τό 1932 άνήλθον εις δραχμάς
126.028.50 τά δε έξοδα εις δραχμάς 45 993.50.

Κατά τήν λήξασαν χρήσιν ένηργήσαμεν μερικήν άπόσβεσιν επί τής 
αξίας τών διαφόρων υλικών τσιγκογραφημάτων κλπ. διά τό ποσόν Δραχμών
4.083.50 καθώς καί διά μικράν διαφοράν έκ Δρ. 525 προερχομένην έκ τής 
τρεχούσης τιμής τών χρεωγράφων τής Εταιρείας μας.

Κατόπιν τών ανωτέρω έκ τού καθαρού υπολοίπου τής μερίδος «Κέρδη 
καί Ζημίαι» έκ Δρ. 134.129.90 (συμπεριλαμβανομένου ποσού Δρ. 58.703.40 
έκ προηγουμένης χρήσεως 1931) μετεφέραμεν ποσόν Δρ. 50.000 εις έπαύξη- 
σιν τού Κεφαλαίου, τό δέ υπόλοιπον Δρ. 84.129.90 άφέθη εις Νέον.

Ό Πρόεδρος 
Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ

Ό Γραμματεύς 
Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Ταμεΐον.
Μετρητά.....................................................................

Έ&νική Τράπεζα τής ‘Ελλάδος (Λ/σμός Καταθέσεων).
'Υπόλοιπον κατά τήν 31/12/32...............................

Προσωρινοί Λ/σμοί.

'Υπόλοιπον εκκρεμούς ποσού Γεωργ. Ε. Τυπάλδου 

Χρεώγραφα.

15 Όμολογίαι Έθν. Δανείου 6 '/,0/,. 1922 .
15 » » 6 °/β 1926. ______

Επετηρίδες.
'Αξία διαθεσίμων® Σωμάτων Επετηρίδων Εταιρείας Βυζαν

τινών Σπουδών.............................. ... Δρχ. 162.000.—
Ποσόν προπληρωθέν έναντι έκτυπωτ. Θ' τόμου » 44.000.—

. Δρχ. 900.— 
. » 750—

Σήματα Εταιρείας.
’Αξία διαθεσίμων Σημάτων (κονκάρδες) 115 πρός 20...............

Βιβλιο&ήκη.
’Αξία διαφόρων Συγγραμμάτων..................................................

Υλικά Διάφορα.
Τσιγκογραφήματα διάφορα, πλάκες κλπ. . . . Δρχ. 20.083.50 

Μεΐον μερικής άποσβέσεως................... » 4,083.50

ΔΡΑΧ.

21.224— 

117.767. 

17.688.90

1.650.-

206.000—

2.300—

1.500—

16.000—
384.129.90

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ
ΕΞΟΔΑ (Δούναι)

Γενικά έξοδα Διαχειρίαεως.
Μισθοί καί Άμοιβαί............................................Δρχ. 31.650.—

"Εντυπα καί Γραφική ύλη................................... » 4.869.50
Δημοσιεύσεις εις έφη μερίδας............................. » 325.—
Διάφορα μικροέξοδα...........................................» 1.162.—

Προμήϋ'ειαι. Ποσά πληρωθέντα δι’ εΐσπρακτρα συνδρομών κλπ. . 
’Αποσβέσεις: διά διαφοράν άξίας χρεωγρ. έπί τρεχούσης τιμής των.

Μερική άπόσβεσις άξίας Τσιγκογραφημάτων κλπ. . ·

Ποσόν μεταφερόμενον εις Κεφάλαιον - 
'Υπόλοιπον Κερδών άφιέμενον εις Νέον

38.006.50 
7.987—

525—
4.083.50

50.602—
50.000—
84.129.90

184.731.90

Σημ. Α1 καθυστερούμεναι συνδρομαί προηγουμένων έτών 1931 
καί 1932 δέν συμπεριλαμβάνονται.
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ΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΡΙΟΥ 1932 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1932

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ ΔΡΑΧ.

ΚεφάΧαιον.

Τό μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου τοΰ 1931 σχηματισθέν Κεφά-
λαιον............................................................. Δρχ. 250.000.—

Ποσόν μεταφερόμενον έκ τής μερίδος «Κέρδη 
καί Ζημίαι» έκ τής χρήσεως έτους 1932 . . » 50 000 . —

Κέρδη χαί Ζημίαι.
Υπόλοιπον άφιέμενον εις Νέον..................................................

300.000.-

84.129.90

«ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ»
ΕΣΟΔΑ (Λαβεΐν)

Εισπράξεις έκ Συνδρομών...........................
» » Δωρεών...............................
» » Πωλήσεως ’Επετηρίδων .

Τόκοι έκ καταθέσεων κλπ............................
Υπόλοιπον έκ προηγουμένης χρήσεως 1931

42.134.—
30.500.-
50.606.50
■2.788.-
58.703.40

Αθήναι τη 21 Ιανουάριου 1931.

Ό Ταμίας
ΒΑΣ. Π. ΛΑΜΙΙΙΚΗΣ

’Επί τοΰ Λογιστικού 

Θ. Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
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