
ΤΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1939 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Καί κατά τό διαρρεΰσαν έτος βαρύν έπέπρωτο νά πλήρωσή ή ήμε- 
τέρα Εταιρεία φόρον εις τον Χάρωνα, δστις έκ τοΰ μέσου ημών άπήγα- 
γεν εις την αιωνιότητα εκλεκτούς καί πολυτίμους εταίρους.

Έν πρώτοις εν τη Ούγγρική πόλει Szeged έξεμέτρησε τό ζην ό επί
τιμος ημών εταίρος, συνταγματάρχης Φρειδερίκος Μουράτυ, οστις ού 
μόνον λίαν ηύδοκίμει περί τά στρατιωτικά, αλλά καί λίαν ο’ικείως είχε 
προς τά ιστορικά σπουδάσματα, ιδιαιτέρως ενδιαφερόμενος διά την Βυ
ζαντινήν ιστορίαν καί τάς κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους σχέσεις Ούγ
γρων καί Βυζαντινών. Τών ερευνών αυτού απαύγασμα είναι δύο μελέται 
του έν τή ήμετέρμ Έπιτηρίδι δημοσιευθεΐσαι υπό τούς τίτλους «ό Ού- 
νυάδης καί ή υπό Μωάμεθ τοΰ Β/ τοΰ πορθητοΰ πολιορκία τοΰ Βελι
γραδιού τφ 1456» καί «Μανουήλ ό Κομνηνός καί αί σχέσεις αύτοΰ προς 
Βέλαν τον Γ/ καί τούς προκατόχους του». Εις ταύτας δέον νά προστεθή 
καί τρίτον έ'ργον αύτοΰ τίτλον φέρον «εν χειρόγραφον τής Κωνσταντι
νουπόλεως» καί περιγράφον κατά τρόπον λίαν επαγωγόν, δεικνύοντα 
γνώσιν γεγονότων καί πραγμάτων, σκηνάς έκ τής εποχής Κωνσταντίνου 
τοΰ Παλαιολόγου καί Ίωάννου Ούνυάδου. Πεπροικισμένος δ’ ό αοίδιμος 
καί διά καλλιτεχνικού ταλάντου καί θέλων νά καταστήση εις εύρύτερον 
κοινόν γνωστάς σκηνάς εκ τοΰ Βυζαντινοΰ βίου, παρασκεύαζε κινηματο
γραφικόν εργον υπό τον τίτλον «Θεοδώρα», έν φ θά άπεικονίζετο ή έπί 
τής εποχής τοΰ Ίουστινιανοΰ αύλική καί κοινωνική ζωή. Δυστυχώς ό 
έπισυμβάς θάνατος ήμπόδισε τήν παράστασιν τοΰ άξιολόγου έργου. ’Α
νέκδοτον έπ’ ίσης έμεινε καί τό δράμα του «ή τελευταία ωρα τοΰ λόρ
δου Βύρωνος».

Μετά έσχομεν τό δυστύχημα νά χάσωμεν τον ’Αριστοτέλη Ζάχον. 
Ό αοίδιμος ήτο έκ τών ολίγων Ελλήνων, οϊτινες ού μόνον κατενόησαν 
έν δλη αύτοΰ τή έκτάσει τό πνεύμα τής Βυζαντινής τέχνης, καί κατ’ 
εξοχήν τής αρχιτεκτονικής, αλλά καί έφήρμοσαν αύτό εις διάφορα μνη
μεία. Καί αί τεχνικαί δέ μελέται αύτοΰ ως λ. χ. «altere Wohnungen auf 
griechischen Boden» ή δημοσιευθεΐσα έν τφ Ζ'. τόμφ τοΰ περιοδικού 
Monatshefte fur Baukunst καί «μεσαιωνικά μνημεία τής Γορτυνίας» ή 
έν τφ Η'. τόμφ τοΰ’Αρχαιολογικού δελτίου δημοσιευθεΐσα είναι ύποδειγ-
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ματικαί, δεικνύουσαι τον ά'νδρα, δστις ήτο κάτοχος τών μυστικών τής Βυ
ζαντινής αρχιτεκτονικής. 'Ο θάνατος αύτοΰ ημάς μέν έστέρησε πολυτί
μου συνεργάτου, τήν δέ Βυζαντινήν τέχνην εμπνευσμένου καί ενθουσιώ
δους θεράποντος.

Μετ’ άψάτου λύπης άπεχωρίσθημεν καί τοΰ παλαιού ημών εταίρου 
ναυάρχου Ίωάννου Θεοφανίδου. Ό μεταστάς, μ’ δλον δτι ώς στρατιώτης 
κατά την πολυκύμαντον τελευταίαν τριακονταετίαν είχεν άλλα καθή
κοντα να έκπληρώση, εν τοΰτοις εύρισκε καιρόν νά καταγίνεται καί με 
τάς προσφιλείς του ίστορικάς μελετάς καί νά έκδίδη έργα ε’ίτε εις τήν 
ναυτικήν ιστορίαν άναφερόμενα, ό)ς λ. χ. είναι ή μελέτη αύτοΰ «‘Ι
στορία τοΰ Ελληνικού ναυτικού I‘*09-19LB», ώς καί «ή πτώσις τού Να- 
πολέοντος» είτε καί εις τήν τοΰ άγώνος, ώς είναι τό Άρχεΐον τοΰ Κολο- 
κοτρώνη, ουτινος έξεδόθησαν ήδη τρεις τόμοι, έν οίς, πλήν τών πολυτί
μων τοΰ αρχιστρατήγου εγγράφων, καί άλλαι ένδιαφόρουσαι ίστορικαί 
μελέται έχουσι δημοσιευθή.

‘Ο ’Ιωάννης Θεοφανίδης άπεχώρησε τοΰ κόσμου τούτου μέ άναπε- 
παυμένην τήν συνείδησιν δτι καί ώς στρατιώτης λαμπρώς εξεπλήρωσε τό 
προς τήν πατρίδα καθήκον καί τήν επιστήμην εΰδοκίμως έθεράπευσεν.

Ότρηρός τής Θέμιδος θεράπων, πασίγνοωτος εις τον νομικόν κό
σμον διά τε τήν διοικητικήν αυτοϋ ικανότητα καί τήν βαθειαν γνώσιν 
τών νομικών ζητημάτα>ν, ήν πιστοποιοΰσι τά εξαίρετα νομικά αυτοϋ συγ
γράμματα, ό είσαγγελεύς τοΰ Άρείου Πάγου Λουκάς Γιδόπουλλος, ό μετ 
ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος παρακολουθών τάς έργασίας τής ήμετέρας 
Εταιρείας, έξεμέτρησε τό ζήν κατά τό έτος τούτο, προς μεγάλην ήμών 
λύπην.

Καί εις τήν φίλην χώραν τής Αίγυπτου έσχομεν τό ατύχημα νά χά- 
σο^μεν τόν άντεπιστέλλοντα ήμών έταϊρον, καί μέγαν τής Εταιρείας ευερ
γέτην, τον αείμνηστον Μιχαήλ Οίκιάδην, δστις, πιστός εις τάς παραδόσεις 
τής Κωνσταντινουπολιτικής οίκογενείας του, μετ’ ιδιαιτέρας δλως χαράς 
παρηκολούθει τήν πρόοδον τής Εταιρείας ήμών, ήν ηθικώς καί ύλικώς; 
έν τφ μέτρψ τών δυνάμεών του, εβοήθει.

Κατά τό 1939 επ’ ϊσΐ]ς άπασπάσθη τής συγγένειας ήμών καί ό αεί
μνηστος Άλφρέδος Τσακίρης, δστις επί αρκετά έτη καί σύμβουλος τής 
Εταιρείας διετέλεσεν ούκ ολίγον συντελέσας εις οικονομικήν αυτής έν- 
ίσχυσιν κατά τά πρώτα βήματά της. Ου μόνον δέ ζών ό μακαρίτης έδειξε 
τήν προς τήν Εταιρείαν ήμών αγάπην, αλλά καί άποθανών, εκ τών μι
κρών πόρων του, τής έκληροδότησε δραχμάς δύο χιλιάδας καί πεντακοσίαςι 
ϊνα δι’ αυτών βραβευθή μελέτη πρωτότυπος πραγματευομένη θέμα σχε
τικόν μέ τήν ιστορίαν τοΰ Βυζαντίου καί κατά προτίμησιν τών χρόναιν 
τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Τούρκων,
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Τέλος οί Κωνσταντίνος Βρυζάκης, Σωτήριος Καζακόπουλλος καί ή 
Ευγενία Οίκονομίδου, παλαιά τής Εταιρείας μέλη καί μετά ζήλου παρα- 
κολουθοΰντα καί ύποβοηθοΰντα τό έ'ργον αυτής άπήλθον εις την αιω
νιότητα.

Αυπούμενοι βαθύτατα επί τή άπωλείμ πάντων των πολυτίμων ημών 
εταίρων, άγήρω θά διατηρήσωμεν την άνάμνησιν αυτών.

Μετά τό λυπηρόν αυτό προοίμιον, έχομεν την τιμήν ν’ άνακοινώσω- 
μεν ύμΐν, κύριοι εταίροι, δτι ό αριθμός τών μέν τακτικών μελών τής 
Εταιρείας κατά τό 1939 ηύξήθη κατά είκοσι καί οκτώ, κατά δυο δέ τών 
άντεπιστελλόντων, έξελέγη δέ επίτιμος εταίρος διά τάς προς την επιστή
μην καί την εκκλησίαν υπηρεσίας του ό Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος 
’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κύριος Χρύσανθος.

Προς πραγματοποίησιν τοΰ επιστημονικού σκοπού τής Εταιρείας 
κατά τό 1939, άφ’ ενός μέν εγένοντο τρεις ανακοινώσεις υπό τών εταί
ρων κ. Νικηφ. Μοσχοπούλλου, Άναστ. Όρλάνδου καί Φ. Κουκουλέ, ών αί 
περιλήψεις καταχωρίζονται ανωτέρω (σελ. 477, 478), άφ’ ετέρου δ’ έξε- 
δόθη δ μετά χεϊρας τόμος, ύπερνικηθέντων πάντων τών κωλυμάτων, ά'τι- 
να προέκυψαν εκ τής έκρήξεως τοΰ πολέμου.

Τό εν Βερολίνφ Γερμανικόν ’Αρχαιολογικόν Ίνστιτοΰτον, έορτάζον 
τήν εκατονταετηρίδα από τής ίδρύσεώς του, προσεκάλεσε καί την ήμε- 
τέραν Εταιρείαν, ΐνα αύτη μετάσχη τοΰ επί τή ευκαιρία ταύτη κατ’ Αύ
γουστον συγκροτηθέντος ΣΤ', διεθνούς συνεδρίου τής ’Αρχαιολογίας. Ή 
Εταιρεία ημών, προφρόνως άποδεχθεΐσα την πρόσκλησιν, ώρισεν ως αντι
πρόσωπόν της τον εν Βαϊμάρη διαμένοντα επίτιμον έταϊρόν της Δρα κ. 
Erich Merten, δστις προθύμως άπεδεχθείς τήν αντιπροσωπείαν, Ικωλύ- 
θη, δυστυχώς, κατά τήν τελευταίαν στιγμήν νά διαβιβάση αυτοπροσώπως 
τά συγχαρητήρια καί τάς εύχάς τής Εταιρείας, άτε σοβαρώς άσθενήσας.

Ή Εταιρεία ημών προσεκλήθη επ’ ίσης νά μετάσχη δι’ αντιπροσώ
πων της τοΰ κατ’ ’Οκτώβριον μέλλοντος νά συνέλθη έν Άλγερίφ ΣΤ'· 
διεθνούς Βυζαντινολογικοΰ συνεδρίου, άλλα καί ή συμμετοχή αύτη έμα- 
ταιώθη, κηρυχθέντος έν τφ μεταξύ τοΰ πολέμου μεταξύ Γερμανίας καί 
τών Δυτικών Δυνάμεων.

Εις τήν ήμετέραν βιβλιοθήκην κατά τό διαρρεΰσαν έτος κατετέθη- 
σαν τά τε προς βιβλιοκρισίαν άποσταλέντα βιβλία ώς καί ολίγα υπό εταί
ρων καί τής Άκαδημείας ’Αθηνών δωρηθέντα.

Καί επειδή περί βιβλιοθήκης δ λόγος, λέγομεν δτι, συμπληρωθείσης 
τής ταξινομήσεως προς δέ καί περατ&)θέντος τοΰ καταλόγου τών βιβλίων 
τής βιβλιοθήκης τοΰ αοιδίμου Βασιλείου Μυστακίδου, ήτις έπλουτίσθη 
δι’ ολίγων έτι βιβλίων άποσταλέντων έν τφ μεταξύ υπό τοΰ υίοΰ του 
’Αθανασίου, παρεδόθη αύτη εις τήν χρήσιν τών λογίων, ών ούκ ολίγοι 
εχρησιμοποίησαν δι’ έπιστημονικούς σκοπούς τούς τε καταλόγους καί τά
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βιβλία αυτής. Επειδή δ’ ό μακαρίτης Μυστακίδης κατέλιπε καί σημαντι
κόν αριθμόν χειρογράφων πληρών καί σημειώσεων άξιων λόγου, διά τοϋτο 
σκόπιμον έκρίθη, ϊνα καί ταϋτα καταταχθώσιν επί τφ σκοπφ τής χρησι- 
μοποιήσεως αυτών. Ύποβληθέντος λοιπόν εις τον κόπον τής κατατάξεως 
τοϋ ήμετέρου Προέδρου κ. Κ. Δυοβουνιώτου, κατετάχόησαν εντός πεντα- 
κοσίων φακέλλων τά εν χειρογράφοις ταΰτα κατάλοιπα, ών καί συνεκρο- 
τήθη πλήρης κατάλογος κατά τό ήμισυ ήδη δημοσιευθείς έν τφ μετά χεϊ- 
ρας τόμψ τής Έπετηρίδος.

Κατά τό 1939 συνεχίσθη ή ανταλλαγή τής ήμετέρας Έπετηρίδος με
τά των ημεδαπών καί αλλοδαπών περιοδικών καί μόνον μέ τά δημοσι
εύματα τής Άκαδημείας τής Πετρουπόλεως δέν κατέστη δυνατόν νά 
πραγματοποιηθή αυτή.

Επ’ ίσης έστάλήσαν δωρεάν σώματα τής Έπετηρίδος προς συμπλή- 
ρωσιν τής σειράς είς ιδρύματα εις ά άρχήθεν ειχον παραχωρηθή δωρεάν 
οι προηγούμενοι τόμοι.

Τό Δ. δμως Συμβοϋλιον, λυποϋμενον, δέν έ'κρινε σκόπιμον ν’ άπο- 
στέλλη δωρεάν σειράς ζητουμένας υπό βιβλιοθηκών τοϋ Εσωτερικού καί 
τοϋ Εξωτερικού.

‘Η Εταιρεία ημών γνωρίζουσα τής σημασίαν, ήν διά τήν μεσοχρόνιον 
ημών ιστορίαν καί τέχνην έχει ή Λακεδαιμονική κωμόπολις τοϋ Γερακίου 
ένδιεφέρθη ιδιαιτέρως διά τήν διευκόλυνσιν τής συγκοινωνίας αυτής μετά 
τής Σπάρτης.

Προς τοϋτο άπηυθΰνθη έπανειλημμένως προς τό Σον επί τής Συγ- 
κοινο^νίας Ύπουργεΐον παρακαλοϋσα, ΐνα τοϋτο φροντΐση δπως συμπλη- 
ρωθή ή κατασκευή τής κατά τήν θέσιν Πόρος γέφυρας, ήτις πρόκειται 
νά συντόμευση κατά δίωρον τήν μετά τής Σπάρτης επικοινωνίαν τής κω- 
μοπόλεως. Ευτυχώς αί απαντήσεις τοϋ 'Υπουργείου υπήρξαν ενθαρρυντι
κοί, έλπίζομεν δθεν δτι έν λίαν πρόσεχε! μέλλοντι, οΐ έπισκεπτόμενοι τον 
Μυστράν θά δΰνανται άνέτως τά επισκέπτωνται καί τό σπουδαΐον τοϋτο 
μεσαιωνικόν κέντρον.

Θέλοντες νά συμμετάσχωμεν, κατά δϋναμιν, είς τήν υπέρ τοϋ πρασί
νου αξιέπαινου προσπάθειαν τοϋ Σ°° Υφυπουργείου Διοικήσεως ΙΙρωτευ- 
οϋσης, έφυτεΰσαμεν παρά τήν παρά τοϋςπρόποδας τοϋ Ύμηττοϋ ίεράν μο
νήν τοϋ αγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου εκατόν όπωροφόρα δένδρα, είς 
έ'νδειξιν τής σημασίας ήν καί ημείς άποδίδομεν είς τήν άνάπτυξιν τής 
δενδροφυτεΰσεως τής χώρας ημών.

Συνεχίζοντες ίεράν εθνικήν παράδοσιν, έτελέσαμεν καί εφέτος κατά 
τήν 29ην Μαΐου εν τή κατά τήν Φωκίδα ίερφ μονή τοϋ οσίου Λουκά τό 
ετήσιον τής Εταιρείας μνημόσυνου υπέρ Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιολόγου 
καί τών μετ’ αΰτοϋ συναγωνισαμένων κ«ί πεσόντων,
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Προς εφαρμογήν τοΰ εκλαϊκευτικοί) τής Εταιρείας προγράμματος εγέ- 
νοντο κατά τό διαρρεΰσαν έτος αί έξης έκδρομαί: 1) εις δσιον Λουκάν 
τής Φωκίδος, ένθα περί μέν τής ιστορίας τής μονής ωμίλησεν ό εταίρος 
κ. ’Ιωάννης Γιαννοΰτσος, περί δέ τής τέχνης καί των τοιχογραφιών αυ
τής, 6 Σύμβουλος κ. Άνδρέας Ξυγγόπουλλος 2) εις Κΰμην καί Σκΰρον, 
τής Συμβοΰλου κυρίας Νίκης Πέρδικα διαλαβοΰσης περί τής ιστορίας 
καί των μνημείων τής νήσου δ) εις την μονήν Πεντέλης, περί ής ωμίλησεν 
δ κ. Φ. Κουκούλες 4) εις Βραώνα, ένθα περί τής εκκλησίας τοΰ αγίου 
Γεωργίου ωμίλησεν δ κ. Άνδρ. Ξυγγόπουλλος καί 5) εις τήν μονήν Και- 
σαριανής, περί ής ωμίλησεν δ κ. Φ. Κουκουλές, δστις είπε τά δέοντα καί 
κατά τήν μετάβασιν τών εταίρων εις τήν μονήν τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ 
κυνηγοϋ, τών Φιλοσόφων.

Έπί τή ευκαιρία ταΰτη τό Λ Συμβούλιον καθήκον αΰτοϋ θεωρεί καί 
εντεύθεν θερμάς νά έκφράση ευχαριστίας πρός τε τον ηγούμενον τής ίε- 
ράς μονής τοΰ δσίου Λουκά ΙΙανοσιολογιώτατον κ. Προκόπιον ώς καί 
πρός τον άγιον Καρυστίας κύριον Παντελεήμονα καί τον Πρόεδρον τής 
Κοινότητος Σκτίρου κ. Μιχαήλ Στεφανίδην διά τήν πρόφρονα υποδοχήν, 
ήν έκαμεν εις τά εκδραμόντα μέλη τής Εταιρείας ημών.

Ώς κατά τά προηγούμενα έτη ουτω καί κατά τό λήξαν δεν παρημε- 
λήθησαν καί αί διαλέξεις, αιτινες θαυμαστόν δσον συντελοϋσιν εις τήν 
έκλαΐκευσιν τον εις τό Βυζάντιον άναγομένων γνώσεων.

Ουτιο διαλέξεις έκαμον οί εξής:

1) δ κ. Φ. Κουκούλες περί τής ταφής παρά Βυζαντινοΐς.
2) ό κ. Ν. Κωνοταντόπουλλος περί τής Βυζαντινής μουσικής από τοΰ 

ΙΓ'. αίώνος καί εντεύθεν (1300—-1800) καί περί τοΰ παλαιοΰ στι- 
χηραρίου καί τής νέας τεχνικής ιών παπαδικών μελών. ,

3) ή κυρία Ευφροσύνη Λόντον—Αημητρακοπούλλον περί τής Βυζαν
τινής πριγκιπίσσης Θεοφανοΰς.

4) δ κ. ’/. Παπαδόπουλλος περί τών Εβραίων έν τφ Βυζαντινή) κρά- 
τει.

4) δ κ. Κ. Παπαδιά μητριού περί Χρυσάνθου τοΰ εκ Μαδΰτων καί τής 
Βυζαντινής μουσικής.

6) ό κ. Νικηφόρος Έλεόπονλλος περί τοΰ ίεροΰ παλατιού καί τών 
τελευταίων ευρημάτων τών άνασκαφών καί

7) ή κυρία ΆΊληνα Ταρσονλη περί Βυζαντινών καί Σταυροφόρων καί 
Φράγκων εις τον Μορέα καί

8) ό κ. Νικ. Καλογερόπονλλος περί τών Βυζαντιναιν μνημείων τοΰ 
Σαρωνικοΰ καί ιδία τής Παλαιοχώρας Αίγίνης.

Μία τών κυρίων φροντίδων τοΰ Δ. Συμβουλίου ύπήρξεν, ως είκός, ή
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522 Τά υπό τής 'Εταιρείας κατά τό 1939 πεπραγμένα.

έξασφάλισις τών οικονομικών τής Εταιρείας, τά όποια διεταράχθησαν 
ένεκα τοϋ πολέμου. Οΰτω, διά τάς δυσχερείας τών καιρών, ή μέν Πάγ- 
κειος επιτροπή ήλάττωσε κατά πεντακισχιλίας δραχμάς την έτησίαν προς 
την Εταιρείαν συμβολήν της, κατά πεντακισχιλίας δ’ ομοίως δραχμάς 
καί ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος.

Κατόπιν τών ελαττώσεων τούτων έντεϊνον τό Δ. Συμβοϋλιον τάς 
προσπάθειας του, έφρόντισεν ού μόνον, ινα κανονικώς είσπραχθώσιν αί 
συνδρομαί τών εταίρων, καί είσέπραξε τάς κανονικάς ετήσιας συμβολάς 
τών κυρίων ’Αντωνίου Μπενάκη, Ίωάννου Άβραμίδου, Γεοιργίου Ζαρίφη 
καί τών κυριών Αλεξάνδρας Χο^ρέμη ως καί την πεντακοσιόδραχμον τής 
κυρίας Ραλλοΰς Μελισσείδου, αλλά καί νέας δωρεάς προεκάλεσεν. Ούτως 
οί έκτελεσταί τής διαθήκης τοΰ μεγάλου τής Εταιρείας ευεργέτου άοι- 
δίμου Κωνσταντίνου Ρακτιβάν προσέφερον εις την Εταιρείαν δραχμάς 
πεντακισχιλίας, εξήκοντα δέ χιλιάδας δραχμών τό Σ°ν 'Υφυπουργεΐον 
Διοικήσεως Πρωτευοΰσης, τό όποιον καί άνεκηρΰχθη μέγας τής Εται
ρείας ευεργέτης. Εις τό ταμεΐον δέ τής Εταιρείας μέλλουσι νά είσέλ- 
θωσι λίαν προσεχώς άφ’ ενός μέν δεκασχίλιαι δραχμαί, συμβολή τοϋ 
Σ°ΰ Υπουργείου τών Θρησκευμάτων καί τής Εθνικής Παιδείας άφ’ετέ
ρου δέ δυο χιλιάδες καί πεντακόσιαι δραχμαί, ά'ς, ως έλέχθη, τή έκλη- 
ροδότησε ό διατελέσας σύμβουλος αυτής αοίδιμος Άλφρέδος Τσακίρης.

Αί εισπράξεις, ως εΐρηται, κατά τό διαρρεΰσαν έ'τος ένηργήθησαν 
κανονικώς, τά δέ λογιστικά τής Εταιρείας βιβλία, ως θά δηλώση καί ή 
εξελεγκτική επιτροπή, εις την διάθεσιν τής οποίας έτέθησαν ά'παντα τά 
βιβλία, δικαιολογητικά καί λοιπά έγγραφα, έτηρήθησαν έν άπολύτφ τά
ξει χάρις εις τε τον ταμίαν ημών κ. Βασίλειον Λαμπίκην καί την άξιέπαι- 
νον φροντίδα καί τάξιν τοΰ λογιστοΰ ημών κ. Θεοδώρου Γαλάνη.

Κατά ταϋτα ή οικονομική κατάστασις τής ‘Εταιρείας παρουσιάζεται 
καί πάλιν ευχάριστος.

Ή κίνησις τοϋ Ταμείου άπό άπόψεως εισπράξεων έσημείωσε τό 
ποσόν Δραχ. 224.910 έν συνόλφ, αί δέ πληρωμαί συνεποσώθησαν εις 
Δραχμάς 213.990.

Τά έ'σοδα τής Εταιρείας μας έκ Συνδρομών, Δωρεών, πωλήσεως Τό
μων ’Επετηρίδων κλπ. έφθασαν τάς Δραχμάς 178.492.20, τά δέ Γενικά 
’Έξοδα Διαχειρίσεως άνήλθον εις Δραχμ. 69.853.

Έγένοντο αί σχετικαί άποσβέσεις έκ δραχ. 17.826 καί άφέθη υπό
λοιπον εις Νέον εις λ)σμόν «Κέρδη καί Ζημίαι» ποσόν Δραχμ. 137.062.20

Τά ρευστά διαθέσιμα τής Εταιρείας εις Ταμεΐον καί ’Εθνικήν Τρά
πεζαν τής Ελλάδος άνήλθον κατά τήν 31 Δεκεμβρίου λήξαντος έτους 
1939 εις Δραχμ. 193.672.20.

Αυτά έν συντόμφ, κύριοι εταίροι, είναι τα υπό τοϋ Δ. Συμβουλίου
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τής φίλης Εταιρείας κατά το 1939 πεπραγμένα Κατά τό έτος τούτο τό 
Δ- Συμβούλιον αντιμετώπισε πολλάς δυσχερείας, αύξάνον δμως τάς προσ
πάθειας του, κατώρθωσεν ου μόνον οΰδεμία νά παρεμβληθή δυσκολία 
εις την ομαλήν έξέλιξιν τών τής Εταιρείας, αλλά και νά αύξηση τούς 
πόρους αυτής.

Με τήν συνείδησιν δθεν άναπεπαυμένην δτι έπραξεν δ,τι ήδΰνατο 
προς παραγωγήν τοϋ σκοπού τής Εταιρείας, καταθέτει τήν αρχήν, εύχό- 
μενον, ϊνα τό μέλλον νά τήν διαδεχθή πλείονα υπέρ αυτής κατορθώση.

Τά υπό τής ‘Εταιρείας κατά τό 1939 πεπραγμένα. 523
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