
ΤΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1940 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Φίλοι εταίροι,

Καί εφέτος έθρηνήσαμεν την απώλειαν προσφιλέστατων εταίρων. 
Έν πρώτοις, πρός μεγίστην ημών λύπην, άρχομένου τοΰ έτους, έξεμέτρη- 
σε το ζην εν Debreczen τής Ουγγαρίας ό επίτιμος ημών εταίρος Ευγέ
νιος Darko Ούτος, συμπληρώσας τάς σπουδάς αΰτοϋ έν τε Μονάχφ 
καί τφ ΓΙανεπιστημίφ των ’Αθηνών καί κάτοχος τής νέας Ελληνικής, ήν 
εύχερώς έχειρίζετο όμιλών καί γραφών, ενωρίς έστρεψε την προσοχήν 
του εις την μελέτην τοΰ Βυζαντινού κόσμου, καί δη καί τών σχέσεων τής 
πατρίδος του Ουγγαρίας πρός τό Βυζάντιον. ΙΙερί τα θέματα όντως ταΰ- 
τα περιστρέφονται αί πλεΐσται τών μελετών αύτοΰ, ας έχει δημοσιεύσει 
εις διάφορα επιστημονικά περιοδικά, Ούγγριστί, Γαλλιστί, Γερμανιστί, 
Ίταλιστί καί Ελληνιστί. Μία τών παλαιοτέρων καί αξιόλογων αύτοΰ με
λετών ήτο ή κατά τό 1912 έν τή Byzantinische Zeitschrift δημοσιευ- 
θεΐσαι περί τώιν διαφόρων ονομάτων, δι’ ών έχάρακτηρίζοντο οί Ούγ
γροι υπό τών Βυζαντινών συγγραφέων, ταυ την δ’ έπηκολούθησαν πολ- 
λαί άλλαι μελέται οίον οί περί τών Βυζαντινοουγγρικών σχέσεων κατά τό 
δεύτερον ήμισυ τοΰ ΙΓ'. αίώνος, ή περί τοΰ στέμματος τοΰ αγίου Στε
φάνου, ώς καί ή περί τής σημασίας τοΰ κατωτέρου τμήματος τοΰ στέμ
ματος τούτου.

Τό ενδιαφέρον τοΰ αοιδίμου εστράφη έπ’ ί'σης καί πρός τά στρατιω
τικά τών Βυζαντινών, αποτέλεσμα δέ τούτου ΰπήρξεν ή δημοσίευσις τών 
εξής σχετικών μελετών 1) Περί τών στρατιωτικιών μεταρρυθμίσεων τοΰ 
αύτοκράτορος Ηρακλείου 2) Περί τών Τουραννικών επιδράσεων επί την 
έξέλιξιν τής στρατιιυτικής τέχνης τών Ελλήνων, Ρωμαίων καί Βυζαντι
νών καί 3) Περί τών στρατιωτικών τών Βυζαντινών, εις ας δέον νά προσ- 
τεθώσι καί έπανειλημμέναι διατριβαί του περί τών έπ’ όνόματι τοΰ Λέον- 
τος φερομένων τακτικών.

Μία έκ τών κυρίων καί σημαντικωτέρων επιστημονικών έργασιών 
τοΰ μεταστάντος είναι ή ύπ’ αύτοΰ διά τής Ουγγρικής Άκαδημείας τών 
’Επιστημών έκδοθεΐσα δίτομος ιστορία Λαονίκου τοΰ Χαλκοκονδύλη. Ή 
κριτική αύτη έκδοσις, γενομένη τφ 1922—1923, έστηρίχθη επί μακροχρο- 
νίου μελέτης — ήδη από τοΰ 1 907 εΐχεν άσχοληθή μέ τό θέμα — καί 
δη καί χρησιμοποιήσεως πάντων τών μέχρι τής έκδόσεως γνωστών χειρο
γράφων τοΰ Χαλκοκονδύλη. Τον προσφιλή του μάλιστα συγγραφέα πα-
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ρακολουθών ό Darko, επανειλημμένο); έπανήλθεν εις αυτόν, δημοσί
ευσα; σχετικά; μελέτα; κατά τά έτη 1926 και 1927 εις Ουγγρικά καί Γερ- 
ιιανικά περιοδικά' κατά τό 1962 μάλιστα έν τφ Βυζαντινφ περιοδικά» τοΰ 
Μονάχου (Byzantinische Zeitschrift) προέτεινε νέας εις τό κείμενον 
τοΰ Χαλκοκονδΰλη διορθώσεις, αξίας λόγου

Περί την εποχήν δέ ταΰτην περιστρέφεται καί ή εργασία αΰτοϋ περί 
των τελευταίων ιστοριογράφων τοΰ Βυζαντίου ή δημοσιευθεΐσα Γερμα- 
νιστί έν τφ 3φ τόμφ τής Ουγγρικής Έπιθεωρήσεως.

Δεν πρέπει προς τούτοι; ν’ άποσιωπηθή δτι πολυπληθείς είναι καί 
αϊ βιβλιοκρισίαι τοΰ μεταστάντος περί διαφόρων έργων εις την Βυζαν
τινήν ιστορίαν καί τον Βυζαντινόν πολιτισμόν άναγομένων, έξ ών εμ- 
φαίνεται ή βαθεΐα γνώσις αΰτοΰ περί των Βυζαντινών πραγμάτων.

Ή επιστημονική, εννοείται, τοΰ άνδρός ίκανότης καί δράσις, εγκαί
ρως άναγνωρισθεΐσα, τοΰ προσεκόμισε τον τίτλον τοΰ μέλους τής Ουγ
γρικής Άκαδημείας των Επιστημών ως καί τοΰ επιτίμου διδάκτορος τοΰ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί τοΰ επιτίμου μέλους τής έν Άθήναις Ε
ταιρείας τών Βυζαντινών Σπουδών, τήν δράσιν τής οποίας μετ’ ιδιαιτέ
ρου ενδιαφέροντος καί ιδιαιτέρας χαράς παρηκολοΰθει.

Ό Darko άνήκεν εις τήν χορείαν τών διακεκριμένων λογίων Ούγ
γρων, οΐτινες τρέφουσι θερμήν προς τήν Ελλάδα αγάπην καί μέ κέν- 
τρον τήν Βουδαπέστην καί τον εκεί εΰδοκίμως δρώντα Έλληνοουγγρικόν 
σύνδεσμον αποτελεσματικά; καταβάλλουσι προσπάθειας προς σΰσφιγξιν 
καί προαγωγήν τών Έλληνοουγγρικών πνευματικών σχέσεων.

Ό μακαρίτης, εν τφ κΰκλφ του, πράττων τό παν προς προαγωγήν 
τών φιλικών καί πνευματικών σχέσεων μεταξύ τών δύο εθνών, έχαιρεν 
εξαιρετικά οσάκις τοΰ εδίδετο ή ευκαιρία νά έπισκεφθή τήν Ελλάδα, εις 
ήν καί τετράκις έταξίδευσεν. ’Αποτέλεσμα μάλιστα τοΰ ενός έκ τών τα- 
ξιδίων του ήτο ή συγγραφή λίαν άξιολόγου μελέτης περί τής ιστορικής 
σημασίας καί τών σπουδαιοτέρων ερειπίων τοΰ Μουχλίου, ήν έδημοσίευ- 
σεν έν τφ 10Φ τόμφ τής Έπετηρίδος ημών.

Διά τοΰ θανάτου τοΰ Ευγενίου Darko τό ΙΙανεπιστήμιον τοΰ De- 
breczen χάνει τον εύδόκιμον διδάσκαλον, ή Ουγγαρία τον έκλεκτόν επι
στήμονα, ή Βυζαντινολογία τον διακεκριμένον έρευνητήν καί ή Ελλάς 
τον πολύτιμον καί άλησμόνητον φίλον.

Βαθυτάτην εις τήν Εταιρείαν ημών έπροξένησε λύπην ό τραγικός 
θάνατος ετέρου έπιτίμου αυτής μέλους, τοΰ έν Βουκουρεστίφ καθηγητοϋ 
Νικολάου Jorga. Ό μεταστάς, εΰδοκίμως περί τήν έρευναν τοΰ Βυ
ζαντινού κόσμου ένδιατρίψας, μετ’ ιδιαιτέρου ενδιαφέροντες ήσχολεΐτο 
εις ζητήματα άφορώντα ου μόνον εις τήν ιστορίαν τοΰ Ρουμανικού λαοΰ, 
αλλά καί τών σχέσεων αΰτοΰ προς τό Βυζάντιον.
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Τά έργα τοϋ πολυγράφου Jorga — δ προ πενταετίας δημοσιευτείς 
κατάλογος αυτών είναι πολυσέλιδος —είναι ή γενικωτέρου περιεχομένου, 
ως λ. χ. ή τετράτομος Geschichte des osmanischen Reiches, ή Geschi- 
chte des rutnanischen Volkes, τό τρίτομον έργον του Notes et extraits 
pour servir a Phistoire des Croisades au XVe siecle, τδ επ' ίσης τρί
τομον έργον του Histoire de la vie byzantine, τό τετράτομον έργον του 
Essai de synthese de 1’histoire de Phumanite, τό βιβλίον του Byzance 
apres Byzance κτλ. ή είδικαί μελέται καί διαλέξεις, τάς οποίας καλούμε
νος έκαμνεν έν τφ Έξωτερικω Εις την δευτέραν ταΰτην κατηγορίαν 
υπάγονται τά εξής έργα τοϋ μεταστάντος Nouvelles notes sur les re
lations entre Rouniains et Grecs, histoire des Roumains et de leur 
civilisation, Les voyageurs Francais dans POrient Europeen, Breve 
histoire des Croisades et de leurs fondations en Terre sainte, Rou
niains et Grecs, Point de vue sur Phistoire du commerce de POrient 
au Moyen age, Les Latins d’Orient

Ό N. Jorga, δστις καί διά τήν Ρουμανικήν ακόμη τέχνην ένδιεψέρ- 
θη, μετά τοϋ Bals έξέδωκε Histoire de Part roumain ancient, έστρε- 
aps τήν προσοχήν του καί εις τήν Βαλκανικήν ιστορίαν, ώς δεικνύουσιν 
αί μελέται του Storia Statelor Balcanice in epoca moderna καί For
mes byzantines et realites balcaniques.

Ό αείμνηστος, πλήν των ιδιαιτέρως έκδιδομένων μελετών του, διηΰ- 
θυνεν εύδοκίμως καί ίδιον περιοδικόν υπό τον τίτλον Revue historique 
du Sud-Est Europeen, τά πλεΐστα τών άρθρων τοϋ οποίου έγραφεν ό 
ίδιος. Έν τφ τελευταία» μάλιστα τεύχει έδημοσίευσε σφοδράν διαμαρτυ
ρίαν διά τήν παραχώρησιν τής Βεσσαραβίας εις τήν Ρωσσίαν.

Ας μή λησμονηθή δτι ό Jorga, έπιθυμών νά δώση ευρυτέραν ωθη- 
θησιν εις τάς Βυζαντινάς σπουδάς, είσηγήθη τήν σύγκλησιν διεθνών 
Βυζαντινολογικών συνεδρίων, ων τό πρώτον καί συνεκάλεσεν έν Βου- 
κουρεστίφ, μετά τήν λήξιν τοϋ προηγουμένου παγκοσμίου πολέμου, ενερ
γόν πάντοτε λαμβάνων μέρος εις τά έπακολουθήσαντα συνέδρια τοϋ Βε
λιγραδιού, τών ’Αθηνών καί τής Ρώμης.

Μή άρκούμενος έν τούτοις δ άνήρ εις τήν πολυσχιδή του επιστημο
νικήν δράσιν ήθέλησε καί πολιτικάς εις τήν χώραν του νά προσφέρη υπη
ρεσίας, ένεργώς εις τον πολιτικόν αυτής βίον άναμιχθείς, άναδειχθείς 
μάλιστα καί Πρωθυπουργός τής Ρουμανίας, άνάμειξις μοιραία, ήτις αναμ
φίβολος προεκάλεσε καί τον τραγικόν θάνατόν του.

‘Η απώλεια τοϋ πολυΐστορος άνδρός, δν θά θρηνήσο»σιν έκ τών συμ
πατριωτών του ιδιαιτέρως οί πολυπληθείς μαθηταί του οι εύδοκίμως 
περί τήν έρευναν τοϋ Βυζαντίου ασχολούμενοι, στερεί τήν διεθνή έπι-
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στημονικήν κοινωνίαν διακεκριμένου εργάτου, τοΰ όποιου άναμφιβόλως 
επί πολύ θα έπιζήση τό επιστημονικόν έργον.

Τρίτος κατά σειράν άπήλθεν εις την αιωνιότητα ό παλαιός ημών 
εταίρος καί συνεργάτης της ήμετέρας Έπετηρίδος ’Αρχιμανδρίτης Χρι
στόφορος Κτένας. Ό αοίδιμος, εκ νεαράς ηλικίας αφιερωθείς εις την 
υπηρεσίαν τής εκκλησίας, γενόμενος μοναχός, μετά την συμπλήρωσιν των 
θεολογικών σπουδών του έν τε τή Θεολογική Σχολή τής Χάλκης καί τοΰ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών, διέτριψεν επανειλημμένους έν άγίφ Όρει, ό'που 
καί ή μονή τής μετάνοιας του, καί ένθα επί διετίαν διηΰθυνε τήν Άθω- 
νιάδα Σχολήν. Ου μόνον δ’ ως διδάσκαλος προσέφερεν δ παν. Κτένας τάς 
υπηρεσίας του εις τήν Άγιορειτικήν αδελφότητα, αλλά καί σθεναρώς τά 
δίκαια αυτής ύπεστήριξε διά διαφόρων υπομνημάτων καί μάλιστα κατά 
τό εγερθέν ζήτημα τής διεθνοποιήσεως τοΰ αγίου ’Όρους. Κλίσιν δ’έχων 
καί προς τάς ίστορικάς σπουδάς, κατά τόν χρόνον τής εν άγίφ ’Όρει 
παραμονής του έμελέτησε καί άλλα ’Αρχεία καί μάλιστα τά τής μονής 
Δοχειαρίου, περί ής καί επανειλημμένους έγραψεν.

Ό Χριστοφόρος Κτένας οΰχί μόνον έν άγίφ ’Όρει έδρασεν έθνικώς, 
αλλά καί εις διάφορος Έλληνικάς κοινότητος ως διδάσκαλος καί προϊστά
μενος τής εκκλησίας αυτών, ΐδίμ δ’ έν Ρουμανία, ένθα επί μακρόν ύπη- 
ρέτησεν έν Γαλαζίφ, Κωνστάντση καί Βρασοβφ, ή ιστορία τής Ελληνι
κής έκκλησίας καί κοινότητος τής οποίας τόν άπησχόλησε κατά τά τέλη 
τοΰ βίου του.

Τά δημοσιευθέντα έργα τοΰ αειμνήστου άνδρός, δστις υπήρξεν εις 
τών λογιωτέρων αγιορειτών, είναι ή θεολογικά, ως λ. χ. τό περί μυστη
ρίου τής μετάνοιας καί έξομολογήϊτεως καί ό λόγος αυτοϋ εις τά πάνσε
πτα πάθη τοΰ Σωτήρος ή ιστορικά ώς τά εξής 1) Ή έν άγίφ ’Όρει ’Άθφ 
ιερά βασιλική, πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή μονή τοΰ Δοχειαρίου καί 
αί προς τόν δοΰλον έθνος ΰπηρεσίαι αυτής 2) Χρυσόβουλλοι λόγοι τής έν 
’Άθφ ίεράς βασιλικής, πατριαρχικής καί Σταυροπηγιακής μονής τοΰ Δο- 
χειαρίου 3) Σιγιλλκίιδη καί άλλα πατριαρχικά έγγραφα τής έν ’Άθφ ίε
ράς βασιλικής, πατριαρχικής καί Σταυροπηγιακής μονής τοΰ Δοχειαρίου 
4) Τά κειμηλιαρχεϊα τής έν ’Άθφ ίεράς βασιλικής, πατριαρχικής καί 
Σταυροπηγιακής μονής τοΰ Δοχειαρίου 5) Τά γράμματα έν άγίφ ’Όρει 
καί ή μεγάλη τοΰ Χρίστου έκκλησία 6) Ή σύγχρονος Άθωνιάς Σχολή 
καί οί έν αυτή διδάξαντες μέχρι τοΰ 1916, 7) 'Ιστορία τοΰ αγίου ’Όρους.

Ό θάνατος τοΰ Χριστοφόρου Κτενά στερεί τήν ίεράν κινότητα τοΰ 
άγιου ’Όρους ενός τών σημαντικωτέρων άδελφών αυτής, τό έθνος-ενός 
εμπνευσμένου διδασκάλου αί τήν επιστήμην ότρηροϋ θεράποντος Οί έν 
επιστήμη εταίροι αΰτοΰ καί αί κοινότητες εις τάς οποίας μετ’ ένθέου ζή-
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λου έττΐ μακράν σειράν ετών υπηρέτησε μετά συγκινήσεως θ’ άναμιμνή- 
σκωνται τοϋ έθνικοΰ άνδρός.

Μετά τούς ανωτέρω εταίρους ημών, εθρηνήσαμεν την απώλειαν 
τοϋ παλαιού τακτικού ημών μέλους, τοΰ Πρύτανεως τής ’Ανώτατης ’Ε
μπορικής Σχολής Σόλωνος Συρμοπούλου. Μ’ δλον δτι ό μεταστάς περί 
άλλους επιστημονικούς κλάδους ήσχολεΐτο, ους καί προήγε διά τών επι
στημονικών του διατριβών, εξαιρετικόν εν τοίίτοις έπεδείκνυεν ενδιαφέ
ρον καί διά τάς Βυζαντινός σπουδάς μετά ζήλου παρακολουθούν καί 
ηθικώς ενισχύουν τό εργον τής ήμετέρας Εταιρείας.

Ούδ’ ύπήρξεν δλιγωτέρα ή λύπη ημών επί τή άπωλείφ εξ ίσου προσ
φιλών καί παλαιών μελών, τοΰ στρατηγού Ίωάννου Δέδε ώς καί τοϋ Ά- 
ριστείδου Σιφναίου κιτί τής Νέλλης Σκούταρη, οΐτινες, πιστοί συνεργάται, 
πάντοτε λόγω καί έργφ ενίσχυσαν τάς προσπάθειας τοΰ Δ. ημών Συμ
βουλίου υπέρ προαγοογής τοΰ έργου τής Εταιρείας.

Πάντων τών κατά τό έτος 1940 έκλιπόντων εταίρων ημών ή μνήμη 
θά μείνη παρ’ ήμΐν άγήρως.

Γενομένης, κατά τό καταστατικόν, γενικής συνελεύσεοος επ’ άρχαιρε- 
σίαις τή 3ΐ1 Μαρτίου 1940, επονεξελέγησαν ως μέλη τοΰ Δ. Συμβουλίου 
οί τέως Σύμβουλοι, εις τούτους δέ προσετέθησαν ώς άναπληρωπκοί καί 
τέσσερα νέα επίλεκτα μέλη, οί κύριοι Σπυρίδων Τρικούπης, Γεόίργιος 
Μανσόλας, Νικόστρατος Καλομενόπουλλος καί Παλαιολόγος Σκαμπαβίας, 
πάντες ιδιαίτερον έπιδείξαντες ενδιαφέρον υπέρ τής προαγωγής τοΰ σκο
πού τής Εταιρείας ημών.

Ώς γνωστόν, είς τών κυρίων σκοπών τής Εταιρείας ημών είναι ή 
προαγωγή τών Βυζαντινών σπουδών διά τής δημοσιεύσεως τής Έπετηρί- 
δος τής Εταιρείας. Ό σκοπός ούτος, παρά τάς εκ τοΰ πολέμου δυσκο
λίας, δέν παρημελήθη. Κατωρθώθη λοιπόν νά δημοσιευθή μετά μικρών 
τινων περικοπών ό μετά χειρας τόμος, ούτινος τό περιεχόμενον ουδόλως 
υστερεί τοΰ τών προηγουμένων

Έκπληροΰντες την θελησιν τοΰ άλλοτε συμβούλου τής ήμετέρας Ε
ταιρείας αοιδίμου Άλφρέδου Τσακίρη καταλιπόντος σχετικόν κληροδότη
μα, προεκηρύξαμεν διά τών ’Αθηναϊκών εφημερίδων διαγωνισμόν προς 
συγγραφήν πρωτοτύπου ιστορικής μελέτης άναφερομένης είς τήν άλωσιν 
ή τούς περί αυτήν χρόνους, όρίσαντες τό τέλος τοΰ ’Απριλίου 1941 ως τό 
τελευταΐον δριον τής υποβολής τών χειρογράφων. Τό δριον τοΰτο τό Δ. 
Συμβούλιον σκόπιμον έκρινε νά παρατείνη, ΐνα δυνηθώσιν οΰτω νά με- 
τάσχωσι τοΰ διαγωνισμού καί λόγιοι άδυνατοΰντες επί τοΰ παρόντος, λό- 
γφ τής έπιστρατεύσεως.

Τό Ηράκλειον τής Κρήτης τιμών τήν μνήμην δύο εκλεκτών αύτοΰ 
τέκνων, τών αρχαιολόγων Ιωσήφ Χατζιδάκι καί Στεφάνου Ξανθουδίδου,
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άπεφάσισε νά στήση τάς προτομάς αυτών, ή δ’ επί τοϋ εορτασμού επι
τροπή προσεκάλεσε καί τήν ήμετέραν Εταιρείαν νά μετάσχη αυτού, άφ’ 
οΰ μάλιστα δ αοίδιμος Ξανθουδίδης υπήρξε καί συνεργάτης τής Έπετηρί- 
δος ημών διαφόρους καί έν αυτή καί λίαν άξιολόγους δημοσιεΰσας μελετάς 
εις τά Βυζαντινά πράγματα άναφερομένας. Ή Εταιρεία, προθύμως άπο- 
δεχθεϊσα τήν τιμητικήν πρόσκλησιν, άνέθηκεν εις τον διευθυντήν τοΰ 
Μουσείου Ηρακλείου κύριον Νικόλαον Πλάτωνα νά τήν αντιπροσώπευση 
κατά τήν σεμνήν τελετήν καί νά εΐπη τά δέοντα.

'Η Εταιρεία, επιδιώκουσα τήν εφαρμογήν τοΰ εκλαϊκευτικού της 
προγράμματος, έκαμε καί κατά τό έτος τοΰτο σειράν διαλέξεων εις ποικί
λα κεφάλαια τής ιστορίας, τής τέχνης καί τοϋ πολιτισμού τών Βυζαντι
νών άναγομένας καί δή τάς εξής :

1) ό κ. Ν. Καλογερόπουλος, ώμίλησε περί τών Βυζαντινών μνημείοιν 
τοΰ Σαρωνικοΰ καί ίδίφ τής Παλαιοχώρας Αίγίνης.

2) ό κ. Φ. Κουκούλες, περί τών ηθών καί εθίμων τών Κρητών επί 
Βενετοκρατίας.

3) ή κυρία Βενετία Κώττα, περί λαϊκών θεμάτων εις τήν Βυζαντι
νήν ζωγραφικήν.

4) ό Πανοσ. ’Εμμανουήλ Καρπάθιος, περί τοΰ θρησκευτικού πνεύ
ματος έν τή δημώδει ποιήσει.

5) ό κ. 5Εμμανουήλ Πεζόπουλος, περί εμμέτρων χρησμών εις τούς 
Βυζαντινούς χρόνους.

(>) ή κυρία Αιμιλία Κάρου, περί τών Γενοατών έν τφ τελευταίφ 
άγώνι τοΰ Βυζαντίου.

7) ό κ. Ί. Παπαδόπουλος, περί τοΰ αγίου ορούς, τής ιστορίας αυτού 
καί τών έθίμων τών μοναχών.

8) δ κ, Νικόστρατος Καλομενόπουλος, περί προλήψεων καί δεισιδαι
μονιών παρά Βυζαντινοις.

lJ) ή κυρία Ευφροοννη Λόντον-Αημητρακοπούλον, περί ’Άννης τής 
Δαλασσηνής.

10) ή κυρία Νίκη Πέρδικα, περί Νομοκανόνων καί Νεοελληνικών 
έθίμων.

11) δ κ Κ. Παπαδημητρίου, περί τής ενότητος τής φυλής έν τή μου
σική καί

12) ό κ Λ7 Λανίτης περί τοΰ τί άπέμεινεν έν Κύπρφ μετά τήν Φραγ
κοκρατίαν.

Έκδρομαί, έ'νεκα τών περιστάσεων, έγένοντο μόνον δύο, μία εις τήν 
έν Σαλαμίνι μονήν τής Φανερωμένης, περί τής, ιστορίας καί τής τέχνης
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τής οποίας ώμίλησεν ό εταίρος κ. Ν. Καλογερόπουλος καί ετέρα εις Κρή
την, ένθα μέ κέντρον το Ηράκλειον οί εκδρομείς υπό την οδηγίαν 
των κ. Ν. Πλάτωνος καί Άνδρ. Ξυγγοπούλου έπεσκέφθησαν, πλήν τής 
Γορτυνος, των περί τό Σκλαβεροχώριον Βυζαντινών ναών καί τών Βενε
τικών μνημείων τοΰ Ηρακλείου καί τό περιβόητου μουσειον τής πόλεως 
ταύτης ως καί τάς αρχαιότητας τοΰ Κνο^σοϋ καί Φαιστού. Αί εντυπώσεις 
τών έκδραμόντων μελών κατά την τελευταίαν ταύτην εκδρομήν υπήρξαν 
πλούσιαι, μέγισται δε καί εγκάρδιοι αί περιποιήσεις, ας έπεδαψίλευσαν είς 
αυτά ή δημοτική αρχή τοΰ Ηρακλείου, δ επιστημονικός αυτής κόσμος, οί 
εκκλησιαστικοί άρχοντες καί ή κοινωνία δέ καθ’ δλου, είς ήν, ώς μικρόν 
αντάλλαγμα, τρία τής Εταιρείας μέλη, δ κύριος Φαίδων Κουκούλες καί 
αί κυρίαι ’ Αθήνα Ταρσούλη καί Νίκη Πέρδικα εκαμον άνά μίαν διάλεξιν 
αί τελευταΐαι μάλιστα καί έδημοσίευσαν εκτενώς διά τοΰ τύπου τάς έκ 
τής άλησμονήτου εκδρομής εντυπώσεις των.

Έπί τή εύκαιρίφ αυτή ή 'Εταιρεία καθήκον της θεωρεί νά έκφρά- 
ση καί από τοΰ χώρου τούτου τάς θερμάς αυτής ευχαριστίας προς τον 
τότε δήμαρχον Ηρακλείου κ. Μηνάν Γεωργιάδην, προς τον Σεβασμιώτα- 
τον Μητροπολίτην Κρήτης κύριον Τιμόθεον, προς τον Θεοφιλέστατον 
επίσκοπον ’Αρκαδίας κύριον Βασίλειον, προς τό προεδρείου καί τά μέλη 
τής Λέσχης επιστημόνων Ηρακλείου, προς τον προϊστάμενον τής Τουρι
στικής υπηρεσίας Ηρακλείου κ. Γ. Βοΐλαν, προς τον μεταφράστην τοΰ 
Τουρκικού ’Αρχείου κ. Σταυρινίδην, ως καί προς τό κοινοτικόν Συμβού
λων Άρχανών διά τάς πολλαπλάς περιποιήσεις των προς τούς εταίρους 
ημών κατά τήν άλησμόνητον ταύτην εκδρομήν των, προς δέ τον διευθυν
τήν τοΰ ’Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου κ. Νικόλαον Πλάτωνα καί 
διά τήν λαμπράν καί λίαν διδακτικήν ερμηνείαν τών αρχαιοτήτων τοΰ 
τε μουσείου καί τής Κνωσού.

Καί επειδή περί εκδρομών ό λόγος, λέγομεν οτι τό Δ. Συμβούλων 
ένήργησε παρά τφ Σ<Ρ Ύφυπουργείφ Τύπου καί Τουρισμού, ΐνα τούτο 
διευκολύνη ταύτας δρίζον εκάστοτε διά τούς εκδρομείς ημών εκπτώσεις, 
οϊας καί διά τά εκδρομικά σωματεία, εύχαριστοΰμεν δέ τον κ. 'Υφυπουρ
γόν εύαρεστηθέντα νά ύποσχεθή τήν ευμενή του ύποστήριξιν.

Ή Εταιρεία ημών επιθυμούσα νά ύποβοηθήση τήν αγαθήν προσ
πάθειαν τοΰ Δημάρχου Πειραιώς καί μέλους τής Εταιρείας ημών κ. Μι
χαήλ Μανούσκου περί έπεκτάσεως τών Βυζαντινών διαλέξεων καί είς τον 
Πειραιά, προθύμως ύπεσχέθη τήν έαυτής συμβολήν διά τών μελών της 
είς τήν ήν προύτίθετο ούτος νά κάμη εν Πειραιεΐ μεγάλην σειράν δια
λέξεων. 'Ο έκραγείς όμως έν τφ μεταξύ πόλεμος έματαίωσε τό σχέδων 
τούτο ώς άλλωστε καί τήν έφετεινήν σειράν τών ίδικών μας διαλέξεων.

'Ως καί κατά τά προηγούμενα έ'τη, ούτω καί εφέτος ετελέσθη τό έπί
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τή άλώσει μνημόσυνον τής Εταιρείας κατά την 29ην Μαΐου εν τη παρά 
τά Μέγαρα ιεροί μονή τοΰ οσίου 'Ιεροθέου, ένθα οί εταίροι ημών θερ- 
μάς πρός τον 'Ύψιστον άνέπεμψαν δεήσεις υπέρ τής ψυχής Κωνσταν
τίνου τοΰ Παλαιολόγου καί τών μετ’ αύτοΰ συναγωνισαμένων καί πε- 
σόντων.

ΑΕ άνταλλαγαί τοΰ περιοδικοΰ ημών μέ τά ξένα περιοδικά έξηκο- 
λοΰθησαν καί κατά τό 1940, έλάχισται δμως υπήρξαν αί προσφοραί βι
βλίων εις τήν ήμετέραν βιβλιοθήκην κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα.

Ή βιβλιοθήκη Μυστακίδου, τήν οποίαν έπεσκέφθησαν καί εχρησι- 
μοποίησαν έν τφ μεταξύ αρκετοί λόγιοι, έπλουτίσθη διά προσφοράς καί 
άλλων τινών βιβλίιον παρά τοΰ υιού τοΰ αοιδίμου άνδρός κυρίου ’Αθα
νασίου Μυστακίδου.

Ό αριθμός τών νέων τακτικών μελών κατά τό διαρρεΰσαν έ'τος, έν 
συγκρίσει πρός τον τών προηγουμένιον ετών υπήρξε, δυστυχώς, μικρός, 
μετά Ιδιαιτέρας δέ χαράς ή Εταιρεία κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα 
κατέταξεν εις τά επίτιμα μέλη της τον γνωστόν Βυζαντινολόγον, πατέρα 
Vitalien Laurent.

Τό Δ. Συμβούλιον τής Εταιρείας συντόνους καταβαλόν προσπάθειας 
πρός προαγωγήν τών οικονομικών τής Εταιρείας κατώρθωσε νά επιτυχή 
τήν ψήφισιν γενναίων υπέρ αυτής ενισχύσεων υπό τε τοΰ Σ°υ Υπουρ
γείου τής Διοικήσεως Πρωτευούσης καί τοΰ Δήμου Πειραιώς, αϊτινες 
δμως, δυστυχώς, ένεκα τής παρεμπεσούσης κηρύξεως τοΰ Έλληνοϊταλικοΰ 
πολέμου, δέν έγένετο δυνατόν, τουλάχιστον μέχρι σήμερον, ν’ άναλη- 
φθώσιν.

'Ο πόλεμος επίσης ύπήρξεν αφορμή, ΐνα μη ένεργηθώσι κανονικώς 
καί εις ήν κατά τά προηγούμενα έτη έκτασιν, αί συνδρομαί τών μελών, 
ών πολλά έστρατεύθησαν.

Κατά τάλλα αί υπόλοιποι εισπράξεις ένηργήθησαν κανονικώς, τά 
δέ λογιστικά τής Εταιρείας βιβλία, ως θά δηλώση καί ή εξελεγκτική επι
τροπή, εις τήν διάθεσιν τής όποιας έτέθησαν άπαντα τά βιβλία, δικαιολο- 
γητικά καί λοιπά έγγραφα, έτηρήθησαν έν άπολύτιρ τάξει, χάρις εις τον 
ταμίαν ημών κ Βασίλειον Λαμπίκην καί τήν άξιέπαινον προσπάθειαν τοΰ 
κ. Θεοδοίρου Γαλανή.

Κατά ταΰτα αί ταμειακοί εισπράξεις κατά τό λήξαν έτος 1940 άν- 
ήλθον έν συνόλοι) εις δραχμάς 117.808, τό δέ σύνολον τών πληρωμών 
συνεποσώθη εις δραχμάς 141.358.

Τά έσοδα τής 'Εταιρείας έκ συνδρομών μελών, δωρεών, πωλήσεως 
τόμων ’Επετηρίδων κλπ. έφθασαν εις τό σύνολον δραχμ. 102.928.30, τά 
δέ γενικά έξοδα τής διαχειρίσεως εις δραχμ. 54.459.50.

Έγένοντο αί σχετικά! αποσβέσεις καί παρέμεινεν υπόλοιπον τής με-
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ρίδος «Κέρδη κα'ι Ζημίαι» κατά την 31 Δεκεμβρίου 1940 Δρ. 142.081, 
δπερ μεταφέρεται είς νέαν χρήσιν.

Τά ρευστά διαθέσιμα της Εταιρείας μας είς μετρητά Ταμείου καί 
είς καταθέσεις μας παρά τη Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος ήσαν κατά 
την 31 Δεκεμβρίου 1940 Δρ. 177.701.

Τοσαϋτα, φίλοι εταίροι, τά υπό τοϋ Δ. Συμβουλίου τής Εταιρείας 
ημών κατά τό 1940 πεπραγμένα. Οι καιροί υπήρξαν χαλεποί, άς έλπίσω- 
μεν όμως οτι άμεινον έ'σσετ’ αΰριον, θείφ συνάρσει καί χάρις είς τάς νίκας 
τοΰ ενδόξου ημών στρατού.

Ό Πρόεδρος 
Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ

Ό Γραμματεΰς
Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑ ΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΣΤ 28
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝ-
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 1ΑΝΟΥΑ-

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΔΡΑΧ.

Ταμεΐον
Μετρητά υπόλοιπον κατά τήν 31]12]1940 . . . . ■ 8.200.—

Έϋ'νική Τράπεζα τής Ελλάδος.
Λ]σμός Καχαθέσεων είς όψιν
Υπόλοιπον καχά χήν 31]12]1940 ....................................... 169.601.—

Χρεώγραφα.
Τά φυλασσόμενα παρά τη Έθν. Τραπέζη τής Ελλάδος 1.430.—

Επετηρίδες.
*Αξία διαθεσίμων σωμάτων ’Επετηρίδων κλπ. 'Εταιρείας 

Βυζανχινών Σπουδών..................................................... 360.000.—

Λευκώματα.
’Αξία Λευκωμάτων τής Εταιρείας.................................. 30.000.—

Σήματα ‘Εταιρείας.
Αξία διαθεσίμων Σημάτων (κονκάρδες)........................ 350 —

’Έπιπλα Γραφείου......................................................................... 6.000.—
ΒιλλιοΌ'ήκη.

Διάφορα Συγγράμματα (ονομαστική αξία)....................... 50.600.—

‘Υλικά διάφορα.
Τσιγκογραφήματα (Cliches), πλάκες κλπ............................. 17 000.—

642.081.—

ΕΞΟΔΑ (Δούναι) ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ

Γενικά έξοδα διαχειρίσεως.

Διάφορα έξοδα καθ’ δλον τό έτος 1940 ........................

Προμήϋ-ειαι: Ποσά πληρωθένχα δι’ ε’ίσπρακχρα συνδρομών κλπ,

’Αποσβέσεις: Μερική άπόσβεσις έπί αξίας χοιγκογραφημάχων κλπ 
Μερική άπόσβεσις έπί αξίας Τόμων ’Επετηρίδων 
συνυπολογιζομένης καί χής αξίας χών δωρηθέν-
χων εις διαφόρους . . ............................................
Διαφορά έπί χρειογράφων Έχαιρείας...................

’Υπόλοιπον Λ]σμοΰ Κέρδη καί Ζημίαι είς Νέον

46.119.50 — 

8.340 — 

2.840.—

40.000.-
610.-

142.081.-

239.990.50
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ΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΡΙΟΥ 1940 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1940

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ ΔΡΑΧ.

Κεφάλαιον.

Τό σχηματισθέν κεφάλαιον ώς οί προηγούμενοι Ίσολογι-
σμοί...................................................................................

Κέρδη καί Ζημίαι.

Υπόλοιπον άφιέμενον είς νέον.......................................

- \
142.081.—

642.081.—

“ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ,, ΕΣΟΔΑ (Λαβεϊν)

Εισπράξεις εκ Συνδρομών.............................................................. 29.760.—
» » Δωρεών....................................... .... 51.237.—

Τόκοι εκ καταθέσεων κλπ............................................................... 3.863.30
Διαφοραί έκ πωλήσεων τόμων Επετηρίδων κλπ....................... 18068.-]
Υπόλοιπον προηγούμενης χρήσεως 1939 .................................. 137.062.20

239.990.50

Άθήναι τΐ[ 30 Τανουαρίου 1941
Ό Ταμίας 'Ο επί τοϋ Λογιστικού

ΒΑΣ. Π. ΛΑΜΠΙΚΗΣ Θ. Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
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ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΙΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΑΩΝ

Οι κ. Γ. Στυλιανόπουλος καί Σπ. Βαρδάκις άποτελοϋντες την δυ
νάμει τής ΰπ’ άριθμ. 25 καί από 3ης Μαρτίου 1940 πράξεως τής Γε
νικής Συνελεΰσεως όρισθεΐσαν εξελεγκτικήν επιτροπήν τής Εταιρεία? 
Βυζαντινών Σπουδών, συνελθόντες τήν 22αν τοΰ μηνός Φεβρουάριου 
τοϋ έτους 1941 εις τήν επί τής όδοϋ Λεμησοϋ άριθ. 12 οικίαν τοΰ 
κ. Φ. Κουπουλέ, άφ’ ου προηγουμένως άνεγνώσαμεν πάσας τάς διά τής 
ΰπ’ άριθμ. 22295 έτους 1939, εγκυκλίου διαταγής τής Νομαρχίας ’Αττικής 
καί Βοιωτίας παρεχομένας οδηγίας περί απολογισμών σωματείων, προέ- 
βημεν εις τον έλεγχον τής δλης δράσεως καί διαχειρίσεως τής ως άνω 
'Εταιρείας τοϋ ημερολογιακού έτους (1 Ίανουαρίου 1940 μέχρι 31 Δεκεμ
βρίου ίδιου έτους) ως αυτή προκύπτει εκ τών βιβλίων, αρχείων, διαχειρι
στικών στοιχείων καί λοιπών πληροφοριών τοϋ Δ. Σ. καί τής υπηρεσίας 
τής Εταιρείας, έξ ου ελέγχου διεπιστώσαμεν τα ως κάτωθι έκτιθεμένα. 
'Ότι ή δράσις τής Εταιρείας υπήρξε κατά πάντα νόμιμος, δτι αί συν- 
εδρίαι τοϋ Δ. Συμβουλίου έγένοντο κανονικώς, συζητηθέντων εν αΰταΐς 
διαφόρων επιστημονικών ζητημάτων άφορώντοον εις τήν προαγωγήν παρ’ 
ήμΐν τών Βυζαντινών Σπουδών καί δτι ή Εταιρεία διεφώτισε μέγα μέ
ρος τοϋ Έλληνικοΰ κοινοϋ διά τών εκλαϊκευτικών διαλέξεων καί τής έπι- 
σκέψεως διαφόρων άνά τήν Ελλάδα Βυζαντινών μνημείων.

'Ως προς τά οικονομικά παρατηροΰμεν τά εξής- δτι πάντα τά βιβλία 
τής Εταιρείας ως καί τά δικαιολογητικά εισπράξεων καί πληρωμών έτέ- 
θησαν εις τήν διάθεσίν μας, εκ δε τοΰ διενεργηθέντος ελέγχου διεπιστώ- 
Ό-η ή ακριβής τήρησις τών λογιστικών βιβλίων, ή πιστή έγγραφή τών τε 
εισπράξεων καί τών πληρωμών καθώς καί τό έγκυρον τών σχετικαιν δι- 
καιολογητικών. Έκ τών διαφόρων έλεγχθεισών εγγραφών τών επισήμων 
βιβλίων προέκυτραν τά ακόλουθα αποτελέσματα.

A. Ταμειακόν μέρος

Αί διάφοροι εισπράξεις μετά τοΰ έκ δραχμών 31.750 υπολοίπου τής 
προηγουμένης χρήσεως καί άναλήψεως έκ τής Εθνικής Τραπέζης δραχ
μών 30.000, εκ τών παρ’ αυτή καταθέσεόίν μας, άνήλθον εν συνόλφ εις 
δραχμ. 149.558, αί δέ παντοϊαι πληρωμαί εκδόσεως Έπετηρίδος καίγε-
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νικών εξόδων, έφθασαν εις τό ολικόν ποσόν τών δραχμών 141.358 μέ 
πλεονάζον υπόλοιπον υπέρ τής Εταιρείας μας διά τό νέον έτος 1941 έκ 
δραχμών 8.200.

Β'. Περιουσιακόν μέρος.

Ή περιουσία τής Εταιρείας μας συμπεριλαμβάνουσα τά διαθέσιμα 
σώματα Επετηρίδων, σημάτων, συγγραμμάτων, επίπλων κλπ. καθιυς καί 
τών μετρητών καί χρεωγράφων παρά τή Εθνική Τραπέζη έκ δραχμών 
170.931 καί τοΰ έν τφ ταμείφ μας προμνησθέντος υπολοίπου έκ δραχμ. 
8.200, έξικνεΐται εις τό ολικόν ποσόν τών δραχμών 642.081, εξ ών δραχ- 
μαί 500.000 παρέμειναν ως σχηματισθέν κεφάλαιον μέχρι τής 31/12/1940 
καί δραχμαί 142.081 άφέθησαν διά πιστωτικόν υπόλοιπον τής επομένης 
χρήσεως έτους 1941 Προτείνομεν οθεν την έγκρισιν τοΰ μέ τά ανωτέρω 
αποτελέσματα συνταχθέντος Γενικού ’Ισολογισμού τής Εταιρείας ημών 
τοΰ λήξαντος έτους 1940 καί έξαιτούμεθα την κατά τον Νόμον απαλλα
γήν ημών από πάσης ευθύνης.

Έν Άθήναις τή 22<ϊ Φεβρουάριου 1941

Οί έλεγκταί 
Γ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΙΙΟΥΛΟΣ 

ΣΠ. ΒΑΡΔΑΚΗΣ
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