
ΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 1952 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Κύριοι εταίροι,
Μετ’ ιδιαιτέρας χαράς άναγγέλλομεν ύμίν δτι ή ’Ακαδημία ’Αθηνών, 

έκτιμώσα τάς επ'ι τριάκοντα πέντε συναπτά έτη υπηρεσίας προς την επιστή
μην τής ήμετέρας Εταιρείας, εύηρεστήθη νά τή άπονείμη κατά τό διαρρεϋ- 
σαν έτος άρνυροϋν μετάλλιον, «δτι πάνυ ευστόχως συμβάλλει ε’ίς τε την έρευ
ναν καί την διαφώτισιν των κατά τό Βυζάντιον», ως λέγει τό σχετικόν 
δίπλωμα.

Ή άναγνώρισις αυτή, θά έχη, ασφαλώς, ώς αποτέλεσμα την έντασιν 
τών προσπαθειών τοϋ τε Δ. Συμβουλίου ως καί τών μελών τής Εταιρείας 
υπέρ συνεχίσεως καί προαγωγής τοΰ σκοπού, δν αυτή προέθετο.

Κληθεΐσα ή Εταιρεία ημών νά μετάσχη τοϋ κατά Νοέμβριον εορτα
σμού επί τή χιλιετηρίδι τής εν ’Αλεξάνδρειά Πατριαρχικής βιβλιοθήκης, μετέ- 
σχεν αυτού διά τοϋ γενικού γραμματέως της κυρίου Φαίδωνος Κουκουλέ, εύχη- 
θέντος τά δέοντα καί τιμηθέντος εξαιρετικώς μετά τοΰ συμβούλου ημών κυρίου 
Ν. Τωμαδάκη, μετασχόντος τού εορτασμού ως αντιπροσώπου τοϋ Πανεπι
στημίου ’Αθηνών, υπό τε τών εκκλησιαστικών καί κοινοτικών αρχών τής 
’Αλεξάνδρειάς ως καί τών επισήμων Αιγυπτιακών αρχών.

Κατά τό εν Παλέρμφ τής Σικελίας προ διετίας συνελθόν Η' διεθνές 
Βυζαντινολογικόν συνέδριον, εΐχεν έκφρασθή ή ευχή νά ίδρυθώσι παρά τοΐς 
διαφόροις Πανεπιστημίοις έδραι τής Βυζαντινής καί Νεοελληνικής φιλολο
γίας, πρώτον δ’ έσπευσε τό Παλέρμον νά ίδρυση τή 25η Μαρτίου 1952 
Ίνστιτοϋτον Βυζαντινών καί Νεοελληνικών σπουδών, την ΐδρυσιν τοϋ οποίου 
άνήγγειλεν ό πρόεδρος αυτού, καθηγητής Bruno Lavagnini προς τήν ήμε- 
τέραν Εταιρείαν, εις ήν καί άπέστειλε σχέδιον τοϋ καταστατικού αυτού. Ή 
Εταιρεία ημών, χαίρουσα διά τήν καλήν αρχήν, συνεχάρη θερμώς τους σχόν- 
τας τήν πρωτοβουλίαν τής ίδρύσεως άποστείλασα συνάμα καί τάς ζητηθείσας 
περί τοϋ καταστατικού γνώμας της.

Άπό τής 12ης μέχρι τής 25ης ’Απριλίου 1953 πρόκειται νά συνέλθη 
έν Θεσσαλονίκη τό Θ' διεθνές βυζαντινολογικόν συνέδριον, εις δ, φυσικά, 
εκλήθη νά μετάσχη καί ή Εταιρεία ήμών, ήτις ου μόνον έδήλωσε συμμετο
χήν διά πολλών εταίρων της μελλόντων νά κάμωσι σχετικάς ανακοινώσεις, 
άλλ’, εν συνεννοήσει μετά ειδικών μελών της, πρόκειται νά κάμη καί έκθε-
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σιν τών κατά τά τελευταία έτη Ελληνικών βιβλίων των είς τά βυζαντινά 
άναφερομένων, ΐνα ούτω δειχθή ή Ελληνική υπέρ τών Βυζαντινών Σπου
δών συμβολή.

Έκτιμώντες τάς υπέρ τών εν Τουρκία βυζαντινών μνημείων προσπά
θειας και τό υπέρ αυτών ενδιαφέρον τοΰ Τοΰρκου αρχαιολόγου καί διευθυν- 
τοϋ τοΰ Μουσείου τής αγίας Σοφίας κ. Μουζαφέρ Ραμαζάνογλου, τον εκα- 
λέσαμεν νά έλθη είς ’Αθήνας, ΐνα δώση σχετικός διαλέξεις, προθΰμως δ’ οΰ- 
τος αποδεχθείς, Ιπεσκέφθη την πόλιν ημών καί, ενώπιον πολυπληθέστατου 
ακροατηρίου, έκαμε δυο διαλέξεις, μετά προβολών φωτεινών εικόνων, α') 
περί τοΰ ’Αποστόλου Άνδρε ου καί τών πρώτων Χριστιανικών εκκλησιών εν 
τφ έθνικφ Βυζαντίφ καί β') περί τών πορισμάτων τών μεταξύ αγίας Σοφίας 
καί αγίας Ειρήνης άνασκαφών του. Ούτως έπήλθε στενοτέρα γνωριμία μέ 
την Τουρκικήν περί τά βυζαντινά έρευναν καί Ιτονώθησαν οί επιστημονικοί 
δεσμοί μετά τοΰ φίλου Τουρκικού έθνους.

Κατά τό διαρρεϋσαν έτος ό Χάρων δέν μάς άφήκεν άπικράντους. Κατ’ 
αυτό μετά βαθυτάτης λύπης επληροφορήθημεν τον έν Reims επισυμβάντα 
θάνατον τοΰ επιτίμου εταίρου ημών καθηγητοΰ Rouis Br0hier. Ό μετα- 
στάς έδίδαξεν επί τεσσαράκοντα έτη κυρίως ιστορίαν τών αρχαίων καί μέσων 
χρόνων είς τό Πανεπιστήμιον τοΰ Clermont-Ferrand, μετ’ ιδιαιτέρας επι
τυχίας ασχοληθείς μέ τήν έρευναν τών κατά τό Βυζάντιον, τάς σχετικός μέ 
τό οποίον μελέτας παρηκολούθει, μετά δικαιοσύνης καί άμεροληψίας κρίνων 
τά σχετικά έργα είς τό Journal des savants.

Ό αοίδιμος Brehier κατά τό μακρόν επιστημονικόν του στάδιον εδη- 
μοσίευσε καί ίδια αυτοτελή ή εν περιοδικοϊς περισπούδαστα έργα σχετικά 
μέ τήν ιστορίαν, τήν τέχνην καί τον πολιτισμόν τοΰ Βυζαντίου, τά οποία 
δεικνύουν βαθεΐαν γνώσιν καί λεπτήν κρίσιν. ’Αρκεί, μεταξύ άλλων, ν’ άνα- 
φέρωμεν : Re schisme oriental du Xle siecle, Ra querelle des images, 
R’art Byzantin, Res basiliques chretiennes 1’eglise et l’Orient au 
Moyen Age, R’enseignement superieure a Constantinople καί τό τελευ- 
ταΐον τρίτομον καί λίαν άξιόλογον έργον του Re monde Byzantin, διά τοΰ 
οποίου δίδεται ολοκληρωτική είκών τής Βυζαντινής ιστορίας καί τοΰ Βυζαν
τινού πολιτισμού.

Μέ τον θάνατον τοΰ Rouis Brehier κλείει ή σειρά τών παλαιοτέρων 
μεγάλων ερευνητών τής Δύσεως τών άφιερωσάντων τήν ζωήν των είς τήν 
έρευναν τοΰ Βυζαντίου, είς τήν δικαίωσιν τοΰ οποίου τά μέγιστα διά τών 
έργων των συνετέλεσαν θαυμαστώς προωθήσαντες τάς Βυζαντινός σπουδάς. 
Θλιβόμεθα βαθύτατα διά τήν απώλειαν τοΰ έπιστήμονος, τοΰ οποίου τά έργα 
πρόκειται νά Ιπιζήσουν, τοΰ ανθρώπου καί τοΰ φιλέλληνος.

Μετά τον Brehier, έσχομεν τό ατύχημα νά χάσωμεν τον Παλαιολόγον 
Σκαμπαβίαν, παλαιόν καί πιστόν τής Εταιρείας ήμών μέλος, δ όποιος, καί-
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τοι περί άλλα ήσχολεΐτο, έδείκνυεν ύπέρμετρον διά τά βυζαντινά ζήλον, 
παντί τρόπφ ύποβοηθών τό έ'ργον και τους σκοπούς τής Εταιρείας.

Εις Κύριον έξεδήμησεν και δ παλαιός ημών συνεργάτης αρχιμανδρίτης 
Ζαχαρίας Λιανάς, πλήρης ημερών. Οΰτος, Κρής την καταγωγήν, διετέλεσεν 
επί έτη διευθυντής Ιερατικών Σχολών, γραμματείς τής Ίεράς Συνόδου και 
εφημέριος τών Ανακτόρων καί έξέδωκε μέχρις εσχάτων μελετήματα σχετικά 
μέ την ’Εκκλησιαστικήν Φιλολογίαν.

Τής συγγένειας ημών άπεχώρησε καί ό Μιχαήλ Μανοΰσκος, παλαιός 
επ’ ίσης εταίρος, σημαντικός υπηρεσίας παρασχών είς τήν Εταιρείαν κατά 
τό διάστημα ήής δημαρχίας του εν Πειραιεΐ.

Τέλος κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα έστερήθημεν τοΰ προσφιλούς 
ήμών εταίρου ’Αλεξάνδρου Κασάπη, ζηλωτοΰ τών Βυζαντινών σπουδών.

’Έστω αίωνία ή μνήμη τών άπελθόντων εταίρων ήμών.
Είς τών σκοπών τής Εταιρείας ήμών είναι, ώς γνωστόν, ή εκλαΐκευσις 

τών γνώσεων τών αναγόμενων είς τήν Βυζαντινήν εποχήν. Τήν εκπλήρωσιν 
τού σκοπού τούτου επιδιώκουσα ή Εταιρεία ήμών, έκαμε κατά τό διαρρεΰ- 
σαν έτος μίαν εκδρομήν είς τήν Κωνσταντινούπολή, δπου οί εταίροι, ύπό 
τήν ήγεσίαν τού εκ τών συμβούλων ήμών καθηγητού κ. Ν. Τωμαδάκη έπε- 
σκέφθησαν τά βυζαντινά μνημεία τής βασιλίδος τών πόλεων γενόμενοι ευμε
νέστατα δεκτοί ύπό τε τοΰ άνωτάτου θρησκευτικού τής δριθοδοξίας κέντρου, 
έτέραν εις τήν νήσον Πάτμον προς επίσκεψιν τού τε σπηλαίου τής Άποκα- 
λύψεως καί τής ίεράς μονής καί τού σκηνώματος τού οσίου Χριστοδούλου, 
ένθα δ εκ τών εταίρων καθηγητής τού Πανεπιστημίου κ. Παναγιώτης Μπρα- 
τσιώτης ωμίλησε περί τής Άποκαλύψεως καί ένθα οί εκδρομείς ήμών ετυ- 
χον πλείστων περιποιήσεων ύπό τε τού ήγουμένου καί τών αδελφών τής 
μονής ως καί τοΰ Δημάρχου καί τών κοινοτικών τής νήσου αρχών. Τρίτη 
εκδρομή έγένετο εις τήν ίεράν μονήν τού Δαφνιού, περί τής ιστορίας καί τής 
τέχνης τής δποίας ώμίλησεν ο γενικός ήμών γραμματεύς Φαίδων Κου- 
κουλές.

Κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα, προς δλοκλήρωσιν τού εκλαϊκευτικού 
τής Εταιρείας προγράμματος, έγένετο σειρά διαλέξεων ενώπιον πολυπληθέ
στατου εκάστοτε ακροατηρίου.

Κατ’ αύτάς ώμίλησαν α')όκ. Παναγιώτης Άντωνέλης 
περί τής θέσεως τής Βυζαντινής μουσικής, μετά ψαλμού ύπό Βυζαντινής 
χορφδίας Βυζαντινών ύμνων, β') δ κ. ’Αριστοτέλης Κούζης περί 
Βυζαντινών ϊατραινών, γ')όκ. Φαίδων Κουκούλες α) περί Βυ
ζαντινών παραδόσεων καί β) περί τών στρατιωτικών τών Βυζαντινών, δ') δ 
κ. Σάββας Παπαδόπουλος περί τής πολιτικής καί διπλωματικής 
δράσεως τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ Β' τού Παλαιολόγου, κατά πληροφο
ρίας έκ τών’Αρχείων τής Βενετίας καί ε')δκ. Νικόλαος Τωμαδά-
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κ η ς περί τοΰ πώς ή Δυτική Ευρώπη άντέδρασεν εις την αλωσιν τής Κων
σταντινουπόλεως.

'Ως γνωστόν, καθ’ έκαστον έτος ή Εταιρεία ημών τελεί εθνικόν επί τή 
άλώσει μνημόσυνον. Τοΰτο κατά την 29ην Μαΐου έτελέσθη κατανυκτικώτατα 
εν τφ καθεδρικφ ναφ τής κωμοπόλεως Μαρκοπούλου, τον προσήκοντα λόγον 
ειπόντος τοΰ συμβούλου ημών κ. Νικολάου Τωμαδάκη.

Την προαγωγήν τοΰ επιστημονικού τής Εταιρείας ημών σκοπού έπε- 
διιόξαμεν κατά τό 1952 διά τής εκδόσεως τοΰ προκειμένου ΚΒ' τόμου 
τής Έπετηρίδος, έν φ, έπ’ ευκαιρία, τής πεντακοσιοστής επετείου από τής 
άλώσεως περιλαμβάνονται καί μελέται σχετικαί μέ τήν αλωσιν καί τους περί 
αυτήν χρόνους.

Τό περιοδικόν ημών κατά τό 1952 άντηλλάξαμεν μέ ξένα τοιαΰτα, εις ά 
προσετέθη καί τό τοΰ έν Βελιγραδίιρ Institut d’etudes byzantines, έπεκοι- 
νωνήσαμεν δέ καί μετά τών έν Κωνσταντινουπόλει εταίρων ημών, οί όποιοι 
φιλοτίμως ασχολούνται μέ τήν μελέτην τοΰ αρχαιολογικού υλικού.

Εις τήν βιβλιοθήκην ημών, ως καί κατά τά προηγούμενα έτη, φίλοι 
εταίροι καί άλλοι λόγιοι, ήμέτεροι καί ξένοι, άπέστειλαν βιβλία των κανονι
κούς δ’ έλειτούργησε καί ή Μυστακίδειος βιβλιοθήκη, πολλών εκ τών ήμετέ- 
ρων εταίρων, αλλά καί άλλων ?,ογίων, χρησιμοποιησάντων τά τε έντυπα βιβλία 
ως καί τά χειρόγραφα αυτής.

Τό κατ’ ’Απρίλιον τοΰ 1952 έκλεγέν νέον τής Εταιρείας Δ. Συμβούλιον 
κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν προς διακανονισμόν καί τών οικονομικών τής 
Εταιρείας, ευχαριστούν καί από τοΰ χώρου τούτου τήν τε έπί τοΰ Μπαγκείου 
κληροδοτήματος επιτροπήν ως καί τήν ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν καί τήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος διά τήν προς τήν Εταιρείαν παρασχεθεΐσαν οικονο
μικήν βοήθειαν.

Ό ταμίας ημών κ. Γεώργιος Μανσόλας θ’ άνακοινώση υμΐν τον ΐσολο- 
λισμόν τοΰ παρελθόντος έτους ως καί τον προϋπολογισμόν τοΰ τρέχοντος, ή 
δ’ έξελεγκτική επιτροπή τήν έκθεσίν της, καθ’ ήν πάντα τά βιβλία καί δικαιο- 
λογητικά εΰρέτθησαν έν άπολύτφ τάξει, χάρις εις τήν ακρίβειαν καί τον ζήλον 
τοΰ έκ τών εταίρων ημών κυρίου Θεοδώρου Γαλάνη.

Ή οικονομική διαχείρισις τής Εταιρείας ήμών κατά τό διαρρεΰσαν έτος 
εξειλίχθη ικανοποιητικούς, ως έμφαίνεται καί έκ τοΰ εις άλλας σελίδας τοΰ 
παρόντος τόμου δημοσιευόμενου ισολογισμού τής χρήσεως 1952.

Ούτως αι γενικαί ταμειακαι εισπράξεις συνεποσώθησαν εις δραχμάς
58.899.000, τό δέ σύνολον τών ταμειακών πληρωμών άνήλθεν εις δραχμάς
55.229.000. Τά έσοδα τής Εταιρείας εκ συνδρομών, δωρεών, πωλήσεων 
’Επετηρίδων κλπ, έφθασαν εις δραχμάς 25.860.500, τά δέ έξοδα έν γένει εις 
3.809.830. Ή σημειωθεΐσα διαφορά θά μάς έπιτρέψη νά έξακολουθήσωμεν 
τήν έκδοσιν τής Έπετηρίδος μας.
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Τά κατά την 31ην Δεκεμβρίου 1952 ρευστά διαθέσιμα εις τό ταμείου 
καί την Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος ήσαν δραχμαί 4.015.170.

Αυτά, φίλοι εταίροι, είναι τά υπό τοΰ Δ. Συμβουλίου τής ήμετέρας 
'Εταιρείας κατά τό 1952 πεπραγμένα. Κατά τους δύσκολους καιροΰς, τους 
οποίους διερχόμειΊα, τοΰτο έπραξε δ,τι ήτο δυνατόν προς εφαρμογήν τοΰ υπό 
τοΰ καταστατικοΰ όρισθέντος σκοποΰ της, δεν θά παύση δέ καταβάλλον πάσαν 
προσπάθειαν προς περαιτέρω προαγωγήν τής δράσεως ιδρύματος, τό όποιον 
κολακεύεται νά πιστεΰη δτι μέχρι σήμερον άνταπεκρίθη εις τάς απαιτήσεις 
τής επιστήμης και των εθνικών παραδόσεων.

Ό Πρόεδρος Ό Γραμματεύς
Π. ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ
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