
ΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 1950 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Κύριοι εταίροι,

"Οπως και κατά τά τελευταία έτη, οΰτω καί κατά διαρρεϋσαν, τό Δ Συμ
βούλων τής ήμετέρας Εταιρείας ιδιαιτέραν κατέβαλε προσπάθειαν προς 
δημοσίευσιν τοΰ εικοστού τόμου τής Έπετηρίδος της, τοΰθ’ δπερ καί κατώρ- 
θωσε, παρά πάσας τάς παρουσιασθείσας δυσκολίας, χάρις εις τε την ένίσχυ- 
σιν τής Παγκείου Επιτροπής, τοΰ δήμου ’Αθηναίων καί τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, δΓ ήν επικουρίαν ή Εταιρεία θερμώς εχ’χαριστεΐ τά είρημένα 
ιδρύματα καί τον δήμον ’Αθηναίων.

’Αληθές είναι δτι ή δημοσίευσις τοΰ τόμου τοΰτου, οΰτινος ή τιμή 
ηύξήθη ένεκα τής μεγάλης ύπερτιμήσεως τοΰ τυπογραφικού χάρτου καί των 
τυπωτικών, έβράδυνέ πως, τούτο δέ προήλθε λόγφ τής δυσχερείας προμή
θειας τοΰ χάρτου.

Κατά την τρίτην ’Απριλίου έ.έ. συγκροτείται έν Παλέρμφ τής Σικελίας, 
τό όγδοον διεθνές Βυζαντινολογικόν συνέδριον, εις τό όποιον, κληθεΐσα, θά 
μετάσχη καί ή ήμετέρα Εταιρεία άποστέλλουσα ως αντιπρόσωπόν της τον 
γενικόν γραμματέα της κύριον Φαίδωνα Κουκουλέν, οστις θά κάμη καί σχε
τικήν άνακοίνωσιν.

Ή Εταιρεία ημών διά τοΰ κυρίου Προέδρου καί τοΰ γενικού Γραμ- 
ματέως της ευχαρίστως μετέσχε τοΰ εορτασμού τής δγδοηκονταετηρίδος τοΰ 
γεραροΰ Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού, τά δέοντα ευχηθεΐσα, διά 
γράμματος δέ συνεχάρη καί τον επίτιμον εταΐρον αυτής καιθηγητήν Henri 
Gregoire τήν τεσσαρακονταετηρίδα τής καθηγεσίας του έορτάζοντα.

Ή αδυσώπητος καί βάσκανος μοίρα επληξε καί κατά τό διαρρεϋσαν 
έτος τήν Εταιρείαν ημών άποσπάσασα έκ τών κόλπων της εκλεκτά καί προσ
φιλή μέλη της.

Ούτως άπήλθεν είς τήν αιωνιότητα ό επί μακρά έτη εκ τών μελών τοΰ 
Δ. Συμβουλίου της αείμνηστος Μιχαήλ Βολονάκις.

Οΰτος, άνήκων είς τήν γενεάν τών μαθητών τοΰ αοιδίμου Κωνσταντίνου 
Κόντου, ήτις εμελέτησε καί κατενόησε τήν αξίαν τών Ελληνικών γραμμάτων
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και τοϋ Ελληνικού πολιτισμού κα'ι άμφιλαφοϋς παιδείας κάτοχος πολυτίμους 
παρέσχεν εις την έκπαίδευσιν υπηρεσίας ως γυμνασιάρχης έν Κύπριρ, καί 
εΐτα εν Άθήναις καί ως γενικός γραμματεύς τοϋ 'Υπουργείου τής Παι
δείας. Ούδ’ υπήρξε μικρότερα ή συμβολή του εις την μόρφωσιν τής φοιτώ- 
σης νεολαίας διά τής από τής Πανεπιστημιακής έδρας ευδόκιμου διδασκα
λίας του. Καίτοι ό αείμνηστος κατηνάλισκε μέγα μέρος τής δραστηριότητός 
του δι’ εθνικούς αγώνας καί μάλιστα διά την άπελευθέρωσιν τής Δωδεκά
νησου, δΓ ήν μακράς καί επιμόνους κατέβαλλε προσπάθειας, καί ήν ηύτύ- 
χησε νά ΐδη ελευθέραν, εϋρισκεν εν τούτοις ευκαιρίαν νά καταγίνεται καί μέ 
επιστημονικός ερευνάς, ών καρποί πρόκεινται διάφορα επιστημονικά αύτοΰ 
έργα. Αρκεί νά άναφέρωμεν τό εργον του περί τής Σαλαμΐνος τής Κύπρου 
διά των αιώνιον, την μελέτην του περί τής ιστορίας τοϋ εορτασμού τής πρώτης 
τοϋ έτους, την εις τρίτην επηυξημένην έκδοσιν δημοσιευθεΐσαν αγωγήν τοϋ 
πολίτου, τό 'Αγγλιστί έκδοθέν βιβλίον του ύπό τον τίτλον The Island of 
Roses and her eleven Sisters, or the Dodecanese καί τό τελευταΐον έργον 
του, ήτοι την Βυζαντινήν ιστορίαν, ήτις αποτελεί τμήμα τής παγκοσμίου 
ιστορίας του, ήν είχε συγγράψει καί την δημοσίευσιν τής οποίας δεν ηύτύ- 
χησε νά ΐδη.

Ή ήμετέρα Εταιρεία άγήρω θά διατηρήση άνάμνησιν τοϋ φιλοπάτρι- 
δος άνδρός, τοϋ ευσυνείδητου Ιπιστήμονος καί τοϋ άγαθοϋ συνεργάτου.

Πολύτιμος εταίρος, ό Βασίλειος Φάβης, έξέλιπε τής συγγένειας ημών. 
Ό άνήρ οΰτος ως εκπαιδευτικός λειτουργός, επί μακρά έτη συντάκτης τοϋ 
ιστορικού λεξικού τής Ελληνικής γλώσσης καί τέλος ως Πανεπιστημιακός 
διδάσκαλας παρέσχε πολυτίμους υπηρεσίας εις την πολιτείαν . καί την σπου- 
δάζουσαν νεολαίαν, ούχί μικροτέρας δέ καί εις την Ελληνικήν επιστήμην. 
Πρρος τον χαρακτήρα καί αμνησίκακος, μή τυχών, δυστυχώς, ως άλλοι, 
εγκαίρως τής προστασίας τών ισχυρών, κατώρθωσε διά τής ικανότητάς του 
νά ύπερπηδήση πάντα τά παρουσιασθέντα εμπόδια, τά όποια υπήρξαν συνεχή 
καί πολλά, καί νά άναδειχθή εν τή χορεία τών Ελλήνων επιστημόνων διά 
τής έπιμελείας καί δξυνοίας του καί τής βαθείας γνώσεως τών Ελλήνων 
συγγραφέων καί τοϋ'Έλληνος καθ’ δλου λόγου. Γνώμονα κατά πάντα τον 
επιστημονικόν του βίον έσχε τήν αγάπην του προς τά Ελληνικά γράμματα 
καί τήν πίστιν του προς τήν παράδοσιν, άρετάς, ας διακρίνει τις δι’δλων 
τών επιστημονικών του έργων.

Πεπεισμένος δτι, ΐνα τις είναι άξιος τοϋ ονόματος του επιστήμων 
έπρεπε νά έχη εύρεΐαν γνώσιν τών Ελλήνων συγγραφέων, νά θεωρή δέ ως 
ένίαΐον καί άδιάσπαστον δλον τήν ιστορίαν καί εξέλιξιν τοϋ Ελληνισμού, 
ύπό τό πνεύμα αυτό συνέγραφε τάς μελέτας του, ας διακρίνει πρωτοτυπία 
καί δΓ ών πάντοτε προσέφερε νέον τι.

Πολλαί τών διατριβών του άναφέρονται εις ζητήματα γλωσσικά μέ τήν
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άρχαίαν, την Βυζαντινήν και νεοελληνικήν περίοδον σχετιζόμενα, ένιαι δέ 
και μέ θέματα ιδιαιτέρως τάς Βυζαντινάς σπουδάς ενδιαφέροντα ως είναι 
αί επανειλημμένοι συμβολαί του εις τον Ησύχιον, τό κατά τήν Βυζαντινήν 
περίοδον κατά τήν μνηστείαν υπό τοΰ μνηστήρος διδόμενον φίλημα ώς και 
ή διά τό άκάπνιστον μέλι μελέτη του.

Διά τοϋ θανάτου τοϋ Βασιλείου Φάβη ή ήμετέρα Εταιρεία άπώλεσε 
εκλεκτόν συνεργάτην και ή επιστήμη δτρηρόν θεράποντα.

Μετά τον Βολονάκιν καί τον Φάβην έσχομεν τό ατύχημα νά χάσωμεν καί 
τον έν Κΰπρφ άντεπεστέλλοντα ημών έταΐρον αείμνηστον Λοΐζον Φιλίππου, 
άνδρα δστις σημαντικωτάτας παρέσχεν υπηρεσίας εις τήν γενέτειράν του 
νήσον μετέχων εκ τών πρώτων εις πάσαν έν αυτή εθνικήν, κοινωνικήν καί 
εκπαιδευτικήν κίνησιν. Ούδ’ υπήρξε μικροτέρα ή υπέρ τής επιστήμης συμ
βολή του. Διά τοϋ περιοδικοϋ του Πάφος, δπερ επί δεκαετίαν έξέδιδε καί 
εν φ>, πλήν άλλων, έδημοσίευσε διάφορα ιστορικά καί αρχαιολογικά άρθρα 
περί Κόπρου, καί ιδία τής Πάφου, προήγαγε τάς περί τήν Κύπρον μελε
τάς. ’Αξιόλογος είναι ή είς δΰο τόμους περί τών Ελληνικών γραμμάτων 
Ιν Κύπριρ επί Τουρκοκρατίας δημοσιευθεΐσα μελέτη του, συμπλήρωμα 
τής οποίας είναι ή βραβευθεΐσα καί μή δημοσιευθεΐσα, δυστυχώς, έτέρα 
διατριβή του περί τής εκκλησίας τής Κύπρου επί Τουρκοκρατίας. Εις τά 
έργα ταϋτα δέον νά προστεθή ό ύπ’ αύτοϋ εκδοθείς οδηγός τής Πάφου καί 
ή ιστορία τής μονής Χρυσορρογιατίσσης, ΐνα άλλα μικρότερα έργα του 
παραλίπωμεν.

Ό μεταστάς ύπήρξεν εις τών πνευματικωτέρων άνδρών τής Κύπρου 
άξιολόγους είς τήν πατρίδα του προσενεγκών υπηρεσίας, δι’ δ ή άπιόλειά 
του επί μακρόν θά είναι αισθητή εν Κύπριρ.

Υιός τοΰ επί έτη διατελέσαντος προέδρου τής ήμετέρας Εταιρείας, 
άειμνήστου Παναγιώτου Καλογεροπούλλου, ό Διονύσιος Καλογερόπουλλος, 
άνήρ αγαθός μετ’ ενδιαφέροντος παρακολουθών τό έργον αυτής καί προθύ- 
μως πάνυ τήν προσωπικήν του προσφέρων συμβολήν ως μέλος τής εξελεγ
κτικής επιτροπής, άνήρ μετά ζήλου θεραπεύσας τήν επιστήμην καί διαφό
ρους δημοσιεύσας μελετάς τάς οποίας διακρίνει πλούσια βιβλιογραφία, προώ- 
ρως Ιξέλιπε τον βίον άφατον λύπην προξενήσας είς τούς γνωρίσαντας τον 
ήρεμον αύτοϋ χαρακτήρα καί τήν προσπάθειάν του νά φανή χρήσιμος προς 
πάντα τήν συμβολήν αύτοϋ ζητοϋντα.

Τέλος μετά μεγάλης λύπης έστερήθημεν χρηστοϋ καί παλαιού τής Εται
ρείας μέλους, τοϋ Στυλιανού Καντζιλιέρη ως καί τής αοιδίμου ’Αμαλίας 
Όκτωράτου, ήτις μέχρι τών τελευταίων της στιγμών ιδιαιτέρως ενδιεφέρετο 
διά τήν Εταιρείαν ημών, υπέρ τής προαγωγής τοϋ έργου καί τοΰ σκοπού 
τής οποίας άόκνως είργάζετο.

Βαθύτατα θλιβόμενοι διά τήν απώλειαν τών προσφιλών ημών εταίρων,
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εύχόμεθα ϊνα είναι ελαφρά ή καλΰψασα αυτούς γη. Ή άνάμνησίς των θά 
παραμένη παρ’ ήμΐν άγήρως.

Έφαρμόζουσα ή Εταιρεία τό εκλαϊκευτικόν αυτής πρόγραμμα, έκαμε 
καί κατά τό 1950, δι’ εταίρων της, σειράν διαλέξεων εις διάφορα Βυ
ζαντινά θέματα άναφερομένων. Ούτως ό Φαίδων Κουκούλες 
άνεκοίνωσε διήγημά του Βυζαντινής ύποθέσεως ύπό τον τίτλον δ Νικη
φόρος, δ αυτός δ’ ώμίλησε καί περί τοΰ θεάτρου κατά τούς Βυζαντινούς 
χρόνους, ό Σάββας Παπαδόπουλλος διέλαβε περί Γρηγορίου 
τοϋ Ναζιανζηνοϋ ως θεολόγου, δ Νικόλαος Καλογερόπουλλος 
περί τής Βυζαντινής τέχνης έν τφ Αϊγαίφ, δ Γεώργιος Μέγας περί 
τής Βυζαντινής λαογραφίας, ό ’Αναστάσιος Όρλάνδος περί Μεγά
λου ’Αλεξάνδρου εις την μεσαιωνικήν τέχνην τής ’Ανατολής καί τής Δΰσεως, 
δ Παναγ ιώτης Τρεμπέλας περί τοϋ ’Ακαθίστου ύμνου καί 
τών προγενεστέρων αύτοϋ κοντακίων, δ Νικόλαος Τωμαδάκης 
περί τοϋ δημοτικοϋ στοιχείου εις την ποίησιν τοΰ Ρωμανού καί δ ’Αλέ
ξανδρος Μαργαριτόπουλλος περί τής εκκλησιαστικής ημών μου
σικής.

Έκ παραλλήλου προς τάς διαλέξεις έγένοντο καί επιστημονικοί έκδρομαί, 
έξ ών μία κατά τό Πάσχα εις Μυστράν, περί τής ιστορίας καί τών μνημείων 
τοϋ δποίου ώμίλησεν δ ήμέτερος πρόεδρος κύριος Παναγιώτης Πουλίτσας. 
Δευτέρα εκδρομή εγένετο εις την περίπυστον έν Πάτμορ βασιλικήν μονήν 
αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου ένθα είπε τά δέοντα δ εκ τών ήμετέρων 
εταίρων κύριος Παναγιώτης Κρητικός, τοΰ διευθυντοϋ τής έν τή νήσιρ 
Πατμιάδος Σχολής πανοσιολογιοτάτου Μελετίου Γαλανοπούλλου εύαρεστη- 
θέντος νά όμιλήση περί τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου καί τής εν ιή 
νήσιρ δράσεως αύτοΰ, τρίτη εις τήν Κρωπίαν τής ’Αττικής, ό'που κατά 
τήν 29ην Μαΐου έτελέσθη τό ετήσιον τής Εταιρείας επί τή άλώσει μνημό
συνου υπέρ Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου καί τών μετ’ αύτοΰ συναγωνι- 
σαμένων καί πεσόντων, τον προσήκοντα λόγον είπόντος τοϋ ήμετέρου εταίρου 
Ευστρατίου Καλαντζή.

Καί εις τά τρία ταΰτα μέρη οί εκδρομείς ημών έτυχον πρόφρονος υποδο
χής, δι’ δ καθήκον αυτής θεωρεί ή Εταιρεία καί από τοϋ χώρου τούτου 
θερμώς νά ευχαρίστηση τούς κατοίκους καί τάς άρχάς τής Σπάρτης, καί Ιδία 
τον έν τή πόλει ταύτη επιμελητήν άρχαιοτήτιον κύριον Δημήτριον Λαμπρινόν 
ως καί τον λόγιον δικηγόρον Ήλίαν Σγουπάκον, τον ηγούμενον καί τούς 
αδελφούς τής έν Πάτμφ ίεράς μονής αγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου ως καί 
τον δήμαρχον καί τούς κατοίκους Κρωπίας διά τάς έπιδαψιλευθείσας περι
ποιήσεις. Τετάρτη τέλος εκδρομή εγένετο εις Σούνιον ένθα περί τής ιστορίας 
καί τών μνημείων τοΰ τόπου ώμίλησεν δ αρχαιολόγος κύριος Μάρκελλος 
Μιτσός.
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Κατά τό διαρρεΰσαν έτος διετηρήσαμεν την επιστημονικήν ημών Ιπαφήν 
μέ τά ξένα επιστημονικά ιδρύματα μετά των δημοσιευμάτων των οποίων 
άντηλλάξαμεν την ήμετέραν Επετηρίδα.

Νέα τακτικά μέλη κατά τό 1950 ένεγράφησαν είκοσι καί δύο, δύο άντε- 
πεστέλλοντα καί έν ώνομάσθη επίτιμον, ό έν Παρισίοις καθηγητής εν τη 
Σορβόννη κύριος Ροδόλφος Guilland.

Οί έν Κωνσταντιντινουπόλει καλοί ημών εταίροι μετά αγαστού ζήλου 
θεραπεύοντες τάς Βυζαντινάς σπουδάς έπανειλημμένως ήλθον εις επικοινω
νίαν μετά τής Εταιρείας μετά πίστεως τούς σκοπούς αυτής ύποβοηθοΰντες 
καί διά τών δημοσιευμάτων αυτών προάγοντες.

Ή έν τφ Πανεπιστημίφ βιβλιοθήκη τοϋ αειμνήστου Βασιλείου Μυστα- 
κίδου έλειτούργησε κανονικώς πολλών τών ήμετέρων εταίρων, άλλα καί 
άλλων λογιών ενδιαφερομένων διά τά Βυζαντινά, χρησιμοποιησάντων τά τε 
βιβλία καί τά χειρόγραφα τοΰ δωρητοϋ.

Τά οικονομικά τής Εταιρείας, παρά πάσας τάς έκ τών περιστάσεων 
δυσκολίας, χάρις εις τό ενδιαφέρον καί τήν προθυμίαν τών εταίρων, οιτινες 
τακτικώς κατέβαλον τήν συνδρομήν των ως καί εις τήν ένίσχυσιν, ής ανωτέρω 
έμνήσθημεν, δυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι εύρίσκονται εις καλήν κατάστασιν, 
ή οποία άς έλπίσωμεν δτι θά καλυτερεύση εις τό προσεχές μέλλον.

Ό ταμίας ήμών κύριος Γεώργιος Μανσόλας θ’ ανακοίνωση ύμϊν τον 
ισολογισμόν τοϋ παρελθόντος έτους ως καί τον προϋπολογισμόν τοΰ τρέχον
τος, ή έξελεκτική δ’ έπιτροπή θ’ άναγνώση ύμϊν τήν έκθεσιν 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.

'Η οικονομική διαχείρισις τής Εταιρείας κατά τό 1950 παρουσίασεν 
ευχάριστα αποτελέσματα.

Τό σύνολον τών ταμειακών εισπράξεων δΓ ολόκληρον τό έτος συνεπο- 
σώθη εις δραχμάς 36.833.600, τό δέ σύνολον τών πληρωμών έφθασεν εις 
δραχμάς 34.994.600, άφέθη οΰτω υπόλοιπον μετρητών εις νέον δραχμαί 
1.839.000.

Τό σύνολον τών έσόδων άνήλθεν είς δραχμάς 35.284.976, τό δέ σύνολον 
τών εξόδων εις δραχμάς 3.300.600.

Τά ρευστά διαιρέσιμα τοΰ ταμείου είναι δραχμαί 11.839.000 είς με
τρητά καί καταθέσεις είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος.

Είς άλλας σελίδας τής παρούσης Έπετηρίδος δημοσιεύομεν τον γενικόν 
ισολογισμόν τής ήμετέρας Εταιρείας διά τό έτος 1950.

Ταΰτα, φίλοι εταίροι, τά κατά τό 1950 υπό τοΰ Δ. Συμβουλίου τής 
ήμετέρας Εταιρείας πεπραγμένα. Τοΰτο, προς ποικίλας άντιπαλαΐσαν δυσχε- 
ρείας, έπραξε τό κατά δύναμιν κατορθώσαν ν’ άντιπροσωπευθή είς τον έπι-
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στημονικόν Βυζαντινόν στίβον τό ήμέτερον έθνος διά της έκδόσεως της Έπε- 
τηρίδος της κα'ι προκαλέσαν υπέρ τοΰ Βυζαντινού κόσμου τό ενδιαφέρον τού 
εύρυτέρου κοινού διά τών εκδρομών καί διαλέξεων τής Εταιρείας.

Την προς υμάς λογοδοσίαν του κλείει μέ την έκφρασιν τής ελπίδος δτι 
τάχ’ άμεινον έσσετ’ αύριον.

Ό Πρόεδρος Ό Γραμματεύς
Π. ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ
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