
ΤΑ ΥΙΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ 1927 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Καί κατά τό διαρρεϋσαν έ'τος τό Δ. τής Εταιρείας Συμβουλών πάσαν 
κατέβαλε προσπάθειαν, δπως άφ’ ενός μέν έξασφαλίση τα οικονομικά αυτής, 
άφ’ ετέρου δέ πραγματοποίηση πλήρως τούς επιστημονικούς σκοπούς της.

Καί δσον μέν αφόρα είς τά οικονομικά, διά καταλλήλων ενεργειών έξ- 
ησφάλισε τούς μέχρι τοΰδε δημιουργηθέντας πόρους τής Εταιρείας, έ'τι δέ 
καί νέους τινάς έξεϋρεν, ως προς δέ τό επιστημονικόν μέρος κατά διαφό
ρους είργάσθη διευθύνσεις. Έξησφάλισε λοιπόν έν πρώτοις την έ'κδοσιν τοΰ 
μετά χεΐρας τόμου, έπειτα δέ, ΐνα δώση αφορμήν νά γνωσΟή είς εύρύτερον 
κύκλον ό Βυζαντινός κόσμος, άγωνοθετοΰντος τοΰ Συμβούλου κ. Βασιλείου 
Λαμπίκη, προεκήρυξε κατά Νοέμβριον διαγωνισμόν προς συγγραφήν ενός 
διηγήματος ή σειράς διηγημάτων ύπόθεσιν έχόντων Βυζαντινήν.

Τό Δ. Συμβούλων πληροφορηθέν δτι τό Σεβαστόν επί τής Παιδείας 
καί των Θρησκευμάτων Ύπουργεΐον έσκόπει νά είσαγάγη μεταρρυθμίσεις εις 
τά σχολεία τής μέσης έκπαιδεύσεως, καθήκον αύτοΰ έκρινε νά συστήση επι
τροπήν έκ των κυρίων Γ. Σωτηρίου, Φ. Κουκουλέ, Β. Φάβη καί Δ. Καλλιάφα, 
ήτις, μελετήσασα έπισταμένως τό ζήτημα τής διδασκαλίας τής μεσαιωνικής 
γλώσσης καί τοΰ μεσαιωνικού πολιτισμού έν τοϊς σχολείοις τής μέσης έκπαι- 
δεύσεως, υπέβαλε μακρόν σχετικόν υπόμνημα ύποστηρίζον τήν ανάγκην τής 
εισαγωγής των μαθημάτων τούτων είς τάς δύο άνωτέρας τάξεις τού γυμνα
σίου, κολακεύεται δέ νά πιστεύη δτι ή γνώμη της αύτη θάττον ή βράδιον θά 
είσακουσθη υπό των ιθυνόντων τά τής Παιδείας.

Ή Εταιρεία μας έσχε τήν τιμήν νά ΐδη μετέχοντας τοΰ έν Βελιγραδίω 
συγκροτηθέντος Β'. διεθνούς Βυζαντινολογικοΰ συνεδρίου τούς εταίρους αυτής 
κ. Γ. Σωτηρίου, Ά. Όρλάνδον, Δ. Παπούλιαν, Φ. Κουκουλέν, Θ. Βολίδην, 
I. Βογιατζίδην, Κ. ’Άμαντον, Β. Ααμπίκην, Α. Σιγάλαν, Π. Φουρίκην καί 
Μ. Λάσκαρην.

Αί γενόμεναι ύπ’ αυτών ανακοινώσεις άφορώσαι είς τήν μεσαιωνικήν 
τέχνην, λαογραφίαν, ιστορίαν, νομικήν καί γλώσσαν ήκούσθησαν είς τά οικεία 
τμήματα μέ πολύ ένδιαφέρον υπό τών κυρίων συνέδρων, υπό τής ολομέλειας 
τών οποίων έλήφθησαν καί σχετικοί αποφάσεις διά τάς γενικής φύσεως Έλλη- 
νικάς προτάσεις. Πρέπει δέ νά τονίσωμεν ιδιαιτέρως ένταΰθα δτι χάρις είς 
τον Γενικόν Γραμματέα τής Εταιρείας κ. Φ. Κουκουλέν έπετράπη ή χρήσις 
καί τής Ελληνικής γλώσσης έν τφ συνεδρίφ.

Ό γνωστός Ούγγρος συγγραφεύς κ. Herzeg είχε προ πολλοΰ γράψει
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θεατρικόν έργον ύπό τον τίτλον Βυζάντιον, εν τφ δποίφ ήδίκει κα'ι ύβριζε 
τον Βυζαντινόν κόσμον πολλάς ανακρίβειας εν αύτφ άναφέρων. Και έφ’ δσον 
μεν τό εργον έκυκλοψόρει εις Ουγγρικήν μόνον γλώσσαν, τό αδίκημα ήτο εις 
περιωρισμένον κύκλον γνωστόν, δτε δμως ήρχισαν επ’ εσχάτων νά δημοσιεύ- 
ωνται καί Γαλλικαί καί Ίταλικαί αύτοϋ μεταφράσεις, ή Εταιρεία ημών έκρινε 
καθήκον της νά διαμαρτύρησή έντόνως προς τούς διανοουμένους Ούγγρους 
καί δη προς τούς κ. Eugen Darko, Jula Czebe καί τον ήμέτερον επίτιμον 
έταΐρον κ. Φρειδερίκον Μούρατυ. Πάντες ούτοι άναγνωρίσαντες τό ορθόν τών 
ήμετέρων παρατηρήσεων, έδημοσίευσαν καί έγραψαν τά πρέποντα άναγκά- 
σαντες τον κ. Herzeg νά δημοσίευση διά τού Πεσταίου Loyd μακράν διά 
τό εργον του δικαιολογίαν. Ή Εταιρεία έπιφυλασσομένη νά αναίρεση ωρι- 
σμένα σημεία τού έργου καί από τών στηλών επιστημονικού περιοδικού, ευχα
ριστεί θερμώς τούς είρημένους Ούγγρους λογίους, δΓ δ υπέρ τού Βυζαντινού 
κόσμου έπέδειξαν ενδιαφέρον.

Κατά τό 1927, ως καί κατά τά προηγούμενα έ'τη, συνεχίσθησαν αί επι
στημονικοί τών εταίρων ανακοινώσεις, περιλήψεις τών οποίων δύναται νά 
ΐδη ανωτέρω ό αναγνώστης (σελ. 377 εξ.), έτι δε αί διαλέξεις καί αί επιστημο
νικά! έκδρομαί. Διαλέξεις έκαμαν έν τη ευμενώς παραχωρηθείση αιθούση τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας οί εξής εταίροι.

1) Ό κ. Ν. Κ αλο μ ε ν ό π ο υ λ λ ο ς, περί τών ηθικών δυνάμεων τού 
Βυζαντινού στρατού.

2) Ό ΙΤανοσ. Έ μ μ. Καρπάθιος, περί τών εκκλησιαστικών σχέσεων 
Ελλήνων καί Βουλγάρων κατά την Βυζαντινήν περίοδον.

3) Ό Πανοσ. ’Άνθ. Παπαδόπουλλος, περί εθίμων τών Βυζαν
τινών βασιλέων.

4) Ό κ. Ά δ. Δ ι α μ α ν τ ό π ο υ λ λ ο ς, περί τής έν Φλωρεντία συνόδου 
καί τής πολιτικής καί θρησκευτικής αυτής σημασίας.

5) καί όκ. Φ. Κουκούλες ανέπτυξε τού βυζαντινού παραμυθιού τό 
β' μέρος.

Έκδρομαί δ’ έγένοντο αί εξής· 1) Προς τιμήν τού έπισκεφθέντος 
τάς ’Αθήνας επιτίμου Εταίρου κυρίου A. Heisenberg καί τής Έριτίμου 
συζύγου του εις Σαλαμίνα, ένθα ό μέν ναύαρχος κ. I. Θεοφανίδης ωμίλησε 
περί τής ναυμαχίας τής Σαλαμΐνος, ό δέ κ. Γ. Σωτηρίου περί τής μονής τής 
Φανερωμένης.

2) Εις Τίρυνθα καί Επίδαυρον, περί τών αρχαιοτήτων τών οποίων 
ώμίλησεν ό κ. Ά. Όρλάνδος, έτι δέ εις Ναύπλιον, περί τής ιστορίας καί τών 
μνημείων τού οποίου διέλαβεν ό κ. Γ. Σωτηρίου.

3) Εις τήν κατά τά δρια ’Αττικής καί Βοιωτίας κειμένην μονήν τού 
οσίου Μελετίου περί τής ιστορίας καί τέχνης τής οποίας ώμίλησεν ό αυτός 
κ. Γ. Σωτηρίου, καί
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4) εις την κατά τάς υπώρειας τοϋ Ύμηττοΰ μονήν τοϋ αγίου Ίωάννου 
τοϋ Θεολόγου, τά κατά την οποίαν άνέπτυξεν έπ’ ϊσης ό κ. Γ. Σωτηρίου.

Ή Εταιρεία έσχε την τιμήν κατά τό 1927 νά καταλέξη μεταξύ των 
επιτίμων μελών της τούς διακεκριμένους επιστήμονας κυρίους Albert Ehr- 
hardt, Giannino Ferari, Pierre Noailles, Rennell Rodd, Frederik Henry 
Marshall, E. Darko, Aldo Albertoni και B. Μυστακίδην, λυπεΐται δέ 
σφοδρά, διότι άπεσπάσθη τοΰ θιάσου των εταίρων, εις τήν αθανασίαν άπελ- 
θών, ό "Αγγλος επιφανής ιστορικός J. Bury, εκ των τακτικών δέ μελών οί 
αοίδιμοι Λεωνίδας Καμπάνης, Σπυρίδων δέ Βιάζης, I. Μαργαρίτης καί ή 
Αιμιλία Καλλιγά.

Τό Δ. Συμβουλών καθήκον αύτοΰ θεωρεί νά έκφραση τάς ευχαριστίας του 
πρός τε τούς οίκονομικώς ένισχΰσαντας τήν Εταιρείαν, προς πάντας δσοι 
εύηρεστήθησαν νά πλουτίσωσι τήν βιβλιοθήκην αυτής διά τής αποστολής 
διαφόρων βιβλίων, ως καί πρός τάς Εταιρείας δσαι ανελλιπώς άνταλλάσσουσι 
τά δημοσιεύματα των μέ τήν ήμετέραν Επετηρίδα.

Τά οικονομικά τής Εταιρείας βαίνουσι καλώς, ως δεικνύει ό κατωτέρω 
δημοσιευόμενος ισολογισμός, ούτινοςτά κονδύλια έξελεγχθέντα ύπό τριμελούς 
Επιτροπής έκ τών κυρίων 'Ριχ. Καραμαλίκη, Κωνστ. Μανσόλα καί Εύαγ. 
Στεφάνου εύρέιίησαν εν πλήρει τάξει.

Ό Γραμματεύς 

ΦΑΙΔΩΝ I. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

Ό Πρόεδρος

ΙΙΑΝΑΓ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ
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