
ΤΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ 193 1 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Τό υπό χής γενικής Συνελεύσεως τών μελών τής ήμετέρας Εταιρείας 
κατά την 22αν Φεβρουάριου 1931 έκλεγέν Διοικητικόν αυτής Συμβουλών, 
ευθύς από τής άναλήψεως τών καθηκόντων αύτοΰ κατέβαλε προσπάθειαν, 
ΐνα συνέχιση τό έργον τών προηγουμένων και προαγάγη, δσον ήδύνατο, τούς 
σκοπούς τής Εταιρείας. Φρονούν δέ, καί πολύ δικαίως, δτι εις τών κυρίων 
δρων τής εύδοκιμήσεως μιας επιστημονικής Εταιρείας είναι ή έξασφάλισις 
τών οικονομικών αυτής, προσεπάθησε παντί σθένει νά προαγάγη ταϋτα.

Προς τούτο ού μόνον τούς υπάρχοντας πόρους έξησφάλισεν, άλλα καί 
ά'λλους έδημιουργησε διά τής διαδόσεως τής ήμετέρας Έπετηρίδος έκτος τής 
Ελλάδος, καί μάλιστα έν "Αμερική, εις δ έργον τό έβοήδησαν οΐ τε επίτιμοι 
εταίροι ημών κύριοι William Miller καί R. Dawkins, προς δέ καί ό 
"Αμερικανός καθηγητής κύριος Brown, εις ούς ή 'Εταιρεία θερμάς διά τό 
ενδιαφέρον αυτών απευθύνει ευχαριστίας.

Καί τό ζήτημα δέ τού διακανονισμού τών 62.688.90 χιλιάδων δραχμών, 
δπερ έ'νεκα τής άσθενείας καί τού έπισυμβάντος θανάτου τού πρώην ταμίου 
μας αοιδίμου Γ. Τιπάλδου έμενεν εκκρεμές, άπησχόλησεν εις επανειλημμένος 
συνεδρίας τό Δ. Συμβούλων, δπερ προέβη εις τάς καταλλήλους δικαστικός 
ένεργείας προς έξασφάλισιν τής άπαιτήσεως τής Εταιρείας.

Ώς γνωστόν, εις τών κυρίων σκοπών τής Εταιρείας ημών είναι ή δι’ανα
κοινώσεων καί έκδόσεως περιοδικού προαγωγή παρ’ ήμΐν τών Βυζαντινών 
Σπουδών. Προς τούτο έγένοντο κατά τό διαρρεϋσαν έτος τρεις μέν ανακοι
νώσεις υπό ήμετέρων εταίρων, ήτοι μία υπό τού κ. Φ. Κουκουλέ μέ θέμα 
βίος καί γλώσσα, μία υπό τής κυρίας Αιμιλίας Σάρου περί τών Ιν Χίψ κτι- 
τορικών ναών καί μία υπό τού κ. I. Συκουτρή περί τής αλληλογραφίας ενός 
Πατριάρχου, ών καί περιλήψεις κατεχωρίσθησαν ανωτέρω (σελ. 392 εξ.).

Άφ" ετέρου τή συνεργασία πολλών έπ’ ίσης εταίρων ημών έξεδόθη καί 
δ παρών τόμος τής "Επετηρίδος, δγδοος αυτός, δστις ούδενός τών προηγου
μένων κατώτερος, δέν άμφιβάλλομεν δτι θά τύχη οΐας ευμενούς υποδοχής 
έτυχον καί οι προηγούμενοι.

"Αλλά καί ό έτερος τής Εταιρείας σκοπός, ήτοι ή έκλαΐκευσις τών γνώ
σεων τών άναγομένων εις τήν Βυζαντινήν περίοδον δέν παρημελήθη κατά 
τό διαρρεϋσαν έτος.
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Οΰτως έγένοντο κατά τό διάστημα τοϋτο έν τή ’Αρχαιολογική Εταιρεία, 
εις ήν πάλιν έκφράζομεν θερμάς ευχαριστίας διά την φιλοξενίαν, επτά δια
λέξεις, αΐ εξής:

1) Ό κ. Φ. Κουκούλες άνεκοίνωσε Βυζαντινής ύποθέσεως διήγημά του
υπό τον τίτλον δ "Αρχών Καλόθετος.

2) Ό κ. Π. Τρεμπέλας ωμίλησε περί τοϋ Χρίστου τών άγίαιν Γραφών
καί τών ιερών Συνόδων.

3) Ό κ. Νικόοτρατος Καλό μεν όπου λλος περί σελίδων εκ τής διπλωμα
τίας τοϋ Βυζαντίου.

4) Ή Δεσποινίς ’Έλλη Άποστολίδον περί Μονεμβασίας.
5) Ό κ. Εμμανουήλ Πεζόπονλος περί τής σκωπτικής ποιήσεως τών

Βυζαντινών.
6) Ό κ. Γεώργιος Άρβανιτάκις περί Εβραϊκών μνημείων περί την

'Ιερουσαλήμ.
καί 7) Ό κ. Φ. Κουκούλες περί ενός μέ Βυζαντινός παραστάσεις μενσαλίου.

Έκδρομαί δ’ έγένοντο 1) εις δσιον Λουκάν καί Σκριποΰν, ένθα περί 
τών μνημείων ωμίλησεν ό κ. Γ. Σωτηρίου 2) εις Μέγα Σπήλαιον καί αγίαν 
Λαύραν, έρμηνεΰοντος τοΰ κ. 'Αναστασίου Όρλάνδου 3) εις Καταπολιανήν καί 
μονήν Λαγκοβάρδας τής Πάρου, ένθα περί μέν τής πρώτης ωμίλησεν ή κυρία 
Ειρήνη Χριστοδονλοπονλλον, περί δέ τής δευτέρας ό κ. Φ. Κουκούλες 4) εις 
την έν Σαλαμΐνι μονήν τής Φανερωμένης, περί ής ωμίλησεν ό κ. Δ. Πάλλας, 
δ) εις τήν μονήν αγίου Ίωάννου τοϋ Κυνηγοϋ τών Φιλοσόφων, περί ής είπε 
τά δέοντα ό κ. Φ. Κουκούλες καί 6) εις Καλύβια Κουβαρά καί Λαυρεωτικόν 
Όλυμπον, περί τών έκκλησιών τών οποίων ωμίλησεν ό κ. ' Αν. ' Ορλάνδος.

Έπωφελουμένη δ’ ή Εταιρεία τής κατά τάς έκδρομάς διελευσεως τών 
μελών της έκ τόπων, έν οίς διεδραματίσθησαν σπουδαία ιστορικά γεγονότα, 
παρεκάλεσε τήν μέν κυρίαν Αιμιλίαν Σάρου νά όμιλήση έπί τόπου περί τής 
μάχης τής Χαιρωνείας, τον δέ ναύαρχον κύριον I. Θεοφανίδην περί τής ναυ
μαχίας τής Σαλαμΐνος, δπερ καί έγένετο.

Πάντας τούς ανωτέρω ή Εταιρεία θερμώς ευχαριστεί διά τήν πολύτι
μον αυτών υπέρ τοΰ έργου της συνδρομήν.

Ή Εταιρεία, καθ’ δ είχε καθήκον, ένδιεφέρθη καί πάλιν περί τής συν- 
τηρήσεως τών μνημείων τοΰ Μυστρά, χαίρουσα δέ διότι ηύξήΟη τό διά τας 
έκεΐ αναστηλώσεις κονδύλιον, πέποιθεν δτι έν λίαν προσέχει μέλλοντι γεν- 
ναιοτέρα θά έκδηλωθή ή υλική ΰποστήριξις τοΰ κράτους υπέρ τών τόσον 
πολυτίμων μνημείων.

Ή ανελλιπής δημοσίευσις τής ήμετέρας Έπετηρίδος παρέσχεν εις τήν
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422 Τά νπό χής Εταιρείας κανά τό 1931 πεπραγμένα.

Εταιρείαν την εΰχαρίστησιν νά έλθη κατά τό 1931 είς επικοινωνίαν και μέ 
νέα επιστημονικά ιδρύματα, και δη μέ τό εν Πράγα Σλαυϊκόν Ίνστιτοΰτον 
και τό έν Ρώμη Pontifieium institutum orientalium studioruin, μεθ’ ών 
και άντήλλαξε τό περιοδικόν της. Όποιον τό εντεύθεν προκΰπτον επιστημο
νικόν κέρδος πας τις νοεί.

To Α. Συμβούλων τής Εταιρείας ημών φρονούν δα καθήκον είχεν αΰτη 
νά διαμαρτνρηθή διά τά καταπιεστικά μέτρα τά λαμβανόμενα κατά τού 
Κυπριακού λαού τού ούδέν άλλο ζητούντος ή τό πολυτιμότατον των αγαθών, 
την ελευθερίαν, διεμαρτυρήθη προς πάντα τά έν τφ κόσμφ όμοειδή σωμα
τεία, και δή τά ’Αγγλικά, καί έζήτησεν, ΐνα ταΰτα συνηγορήσωσιν υπέρ τής 
εθνικής άποκαταστάσεως λαού ιστορικού διαδραματίσαντος ενεργόν πρόσω- 
πον εις τήν άνάπτυξιν τού πολιτισμού.

Ή επέκτασις τής δράσεως τής Εταιρείας, αποτέλεσμα τής αυθορμήτου 
ύποστηρίξεως τής Ελληνικής κοινωνίας τής μετά μεγάλου ενδιαφέροντος 
παρακολουθοΰσης τήν δράσίν της, καθιστά άναγκαίαν τήν στέγασιν αυτής είς 
ίδιον οικοδόμημα. Τήν πλήρωσιν τής ανάγκης ταύτης καί τό τέως, αλλά καί 
τό νΰν Διοικητικόν Συμβούλων συντόνως έπεδίωξε, χωρίς νά φθάση, δυστυ
χώς, είς τελικά αποτελέσματα. Τούτο δμως δέν εμποδίζει αυτό από τού νά 
έπικαλεσθή καί πάλιν τήν προς τον σκοπόν τούτον ΰποστήριξιν τών τε μελών 
του ως καί παντός φίλου τών Βυζαντινών Σπουδών.

Κατά τό 1931 ό αριθμός τών τακτικών ημών μελών ηΰξήθη κατά τεσ
σαράκοντα καί εξ, εΐχομεν δμως τό ατύχημα κατά τό αυτό διάστημα νά ΰπο- 
στώμεν σοβαρός απώλειας. Έν πρώτοις έξεμέτρησε τό ζήν ό τέως πρόεδρος 
τής Εταιρείας ημών Παναγιώτης Καλογερόπουλλος, άνήρ, είς τάς άοκνους 
προσπάθειας τού οποίου πλεΐστα αΰτη οφείλει. Ουδέποτε θά λησμονήσωμεν 
τό άκοίμητον ενδιαφέρον τού άνδρός, δστις, παρά τήν ηλικίαν του, ήτο πάν
τοτε πρόθυμος νά σπεύδη παντού δπου ένόμιζεν δτι θά ωφελήση τήν 
Εταιρείαν.

Ή προεδρεία τού αοιδίμου Παναγιώτου Καλογεροπούλλου θά μείνη 
μία τών σημαντικότερων περιόδων τού βίου τής Εταιρείας ημών, δι’ ήν ό 
θάνατός του υπήρξε δεινόν πλήγμα. Καί λυπειται τό Δ. Συμβούλων έτι μάλ
λον, διότι δέν έπρόφθασεν, ως είχεν αποφασίσει, ν’ άνακηρύξη κατά τήν 
γενικήν συνέλευσιν τού έτους τούτου επίτιμον πρόεδρον τής Εταιρείας τον 
μεταστάντα, τό δνομα τού οποίου μετ’ εγκωμίων θ’ άναφέρεται.

Ουδ’ υπήρξε μικρότερον τό πένθος ημών επί τώ θανάτψ τού ταμίου τής 
Εταιρείας Γεωργίου Τιπάλδου, δστις, έφ’ δσον ήτο υγιής, ύπήρξεν έν τών 
στηριγμάτων αυτής μετ’ Ινδιαφέροντος εξαιρετικού παρακολουθών τήν δρά
σίν της. ’Έστω αίωνία ή μνήμη του.

’Αλλά καί τρίτου εγκρίτου μέλους της τήν απώλειαν έθρήνησεν ή Εται
ρεία κατά τό διαρρεύσαν έτος, τού ναυάρχου Μιχαήλ Γούδα, δστις λάτρης ών
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των Βυζαντινών Σπουδών και γνώστης τών Βυζαντινών ναυτικών πραγμά
των έγένετο εις τών εγκρίτων συνεργατών τής Έπετηρίδος ημών. Περί τής 
ΰποστηρίξεως, ήν δ αοίδιμος άνήρ παρέσχεν εις τάς Βυζαντινός μελετάς θά 
δοθή άναμφιβόλως ευκαιριακά γραφώσιν αλλαχού πολλά.

Έσχομεν έπ’ ίσης τό ατύχημα να ίδωμεν άποσποψενον τοϋ ήμετέρου 
κύκλου τον μετά πολλοΰ ζήλου παρακολουθοΰντα τό έ'ργον ημών, τον άθόρυ- 
βον εργάτην τών γραμμάτων και τον εθνικόν άνδρα ’Αριστόδημον Σοφια
νόν, οΰτινος ή άνάμνησις καί εις άλλους κύκλους καί εις τον ήμέτερον θά 
μείνη σεβαστή καί άγήρως.

Τον θλιβερόν κατάλογον κλείομεν μέ την έκφρασιν τής βαθύτατης ημών 
λύπης επί τφ θανάτφ προσφιλών εταίρων μας, τών αοιδίμων Άλκιβιάδου 
Τσακμάκη, Νικήτα Παπακωνσταντίνου καί Σταματίου Πεζά.

Ή βιβλιοθήκη τής Εταιρείας μας ηύξήθη εφέτος κατά σημαντικόν αρι
θμόν τόμων χάρις εις τό ενδιαφέρον πολλών μελών ήμετέρων καί ξένων, άτινα 
επί τή εύκαιρίοι ταύτη καί πάλιν θερμώς εύχαριστοΰμεν. Έπιθυμοΰντες δέ 
καί ημείς νά φανώμεν χρήσιμοι εις τινας βιβλιοθήκας καί ιδρύματα μη δυνά- 
μενα έξ ιδίων πόρων ν’ άγοράσωσι τήν σειράν τής Έπετηρίδος μας, τήν 
έδωρήσαμεν εις αυτά, κατ’ αΐτησίν των.

Τά οικονομικά τής Εταιρείας ημών.’έξειλίχθησαν κατά τό 1931 κανο
νικούς καί ικανοποιητικούς, ως άπέδειξεν ό έλεγχος τής διαχειρίσεως δ γενόμε- 
νος υπό τών ελεγκτών κυρίων Γ. Στυλιανοπούλλου καί Σπυρ. Βαρδάκη, μετά 
τήν τακτοποίησιν τών τοΰ έτους λογιστικών βιβλίων.

Κατά τούτον οί λογαριασμοί, οΐτινες εύρέθησαν έν πλήρει τάξει, έβε- 
βαίωσαν έσοδα μέν δραχμάς 146.695.45, έξοδα δέ δραχμάς 44.370.50.

Διά τήν τακτοποίησιν τών επισφαλών παλαιών συνδρομών μέχρι τέλους 
τοϋ έτους 1930 ήναγκάσθημεν ν’ άποσβέσωμεν τό ποσόν δραχμών 23.505. 
Κατόπιν τών ανωτέρω μετεφέραμεν έκ τών καθαρών εσόδων ποσόν δραχμών 
20.116.55 εις λογαριασμόν κεφαλαίου, δπερ στρογγυλοποιηθέν συμποσοϋται 
ήδη εις δραχμάς 250.000, παραμένει δέ υπόλοιπον εσόδων εις νέον δραχμάς 
58.703.40. Έπ’ ίσης τό ποσόν μετρητών δραχμών 62.688.90 τό εις χεΐρας 
τοΰ αοιδίμου Γ. Τιπάλδου, τό άναγραφέν εις τον ισολογισμόν μας τοϋ προ
ηγουμένου έτους 1930 ήναγκάσθημεν νά μεταφέρωμεν εις χρεωστικόν προσω
ρινόν λογαριασμόν.

Τοιαΰτα τά κατά τό 1931 υπό τοϋ Δ. Συμβουλίου τήςΤΈταιρείας ημών 
πεπραγμένα.

Ό Γραμματεΰς 

ΦΑΙΔΩΝ I. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

Ό Πρόεδρος 

Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΔΡΑΧ.

Ταμεΐον.

Τά εις χεΐρας τοΰ κ. Ταμίου μετρητά............................................ 23.708.—

EO'vlhη Τράπεζα τής *Ελλάδος (Λ/σμός Καταθέσεων).
Υπόλοιπον κατά τήν 31/12/931.................................................... 68.679.-

Προσωρινοί Λ σμοί.

Εκκρεμές ποσόν Διαχειρίσεως τοΰ άποβιώσαντος Γεωργ. Ε.
Τυπάλδου εις μετρητά................................................................. 62.688.90

Χρεώγραφο.

15 Όμολογίαι ΈΟν. Λαχ. Δανείου 6 1 /2 °/„ 1922 Δρ. 1.125.— 
15 ■> ... 6% 1926 . 1.050.- 2.175.-

3 Επετηρίδες.
Άξια διαθέσιμων δωμάτων Επετηρίδων Εταιρείας Βυζαν

τινών Σπουδών................................................Δρ. 100.000.—
Ποσόν προπληρωϋέν έναντι έκτυπωτ. Η' τόμου » 55.000.— 135.000.-

Βιβλιο&ήχη.

’Αξία διαφόρων Συγγραμμάτων..................................................... 1.500.-

Σήματα Εταιρείας.

’Αξία Σημάτων (κονκάρδες) 125/πρός 20................................... 2.500 -
* Υλικά διάφορα.

Τσιγκογραφήματα, πλάκες κλπ.......................................................... 12.452.50

ί 1 308.703.40

A Ν A Λ Υ Σ I Σ ΜΕΡΙΔΟΣ
ΕΞΟΔΑ (Δούναι)

ΠοομήΌ'ειαι.

Πληρωθέντα δι’ εΐσπρακτρα.............................................................. 7.505.50
Γενικά '’Εξοδα Διαχειρίσεως.

Μισθοί και άμοιβαί.................................................Δρ. 32.550.—
"Εντυπα καί γοαφική ΰλη................................... » 4 071.—
Δημοσιεύσεις εις έφημερίδας............................... » 200.— 36.821.-
'Απόσβεσις παλαιών καθυστερουμένων συνδρομών................. 23.505.-
Διάφορα................................................................................................. 44.—

67.875 50
Ποσόν μεταφερόμενον εις Κεφάλαιον ........................................ 20.116.55
’Υπόλοιπον Κερδών εις νέον............................................................. 58.703.40

146 695.45

Σημ. Καθυστερούμεναι Σύνδρομα! 1931 έν δλφ Δραχ. 13.540.—
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ΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΡΙΟΥ 1931 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1931

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ ΔΡΑΧ.

Κεφάλαιον.

Τό σχηματισθέν Κεφάλαιον κατά τήν τακτοποίησιν τών Λο
γαριασμών...........................ί'■..........................Δρ. 229.883.45

Τά μεταφερόμενα έκ τής μερίδος «Κέρδη καί
Ζημίαι».............................................................. » 20.116.55

Κέρδη καί Ζημίαι.

'Υπόλοιπον άφιέμενον εις Νέον.....................................................

250.000.—

58.703.40

308.703.40

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ
ΕΣΟΔΑ (Λαβείν)

Εισπράξεις έκ Συνδρομών ..................
» » Δωρεών ...........................
» » πωλήσεως Επετηρίδων
» * Σημάτων (κονκάρδες) .

Τόκοι έκ καταθέσεων κλπ........................
Διαφορά έκ βιβλίων Βιβλιοθήκης . .

Άθηναι 31 Ιανουάριον 1932.

Ό Ταμίας

ΒΑΣ. Π. ΛΑΜΠΙΚΗΣ

40.718.-
46.500.-
56.006.—

280.-
2.611.85

579.60

146.695.45

Έπί τοΰ Λογιστικού 

Θ. Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
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