
ΤΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1938 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Φίλοι εταίροι,
Βαρύν καί εφέτος επέπρωτο νά πληρώσωμεν τον φόρον εις τον Χά- 

ρώνα' οκτώ πολύτιμα ημών μέλη άπήλθον εις την αιωνιότητα μέγα πέν
θος ήμΐν καταλιπόντα.Έν πρώτοις έξεμέτρησε τον βίον ό εκ των πρώτων 
μελών τοΰ Α. Συμβουλίου της Εταιρείας ημών διατελέσας ’Αρχιεπίσκο
πος ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κύριος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, 
ιεράρχης ου μόνον τον κατά Χριστόν βίον ζήσας καί μετ’ εξαιρετικής 
ίκανότητος διεξαγαγών την διοίκησιν τής εμπιστευθείσης αυτή» εκκλη
σίας, άλλα καί σπουδαίως ως διδάσκαλος καί συγγραφεύς συντελέσας εις 
προαγωγήν τής παρ’ήμΐν θεολογικής επιστήμης. Θά μάς έπέλειπεν δ χρό
νος, άν ήθέλομεν ν’ άναφέρωμεν ενταύθα τάς τετρακοσίας πεντήκοντα 
μελέτας αυτοί' άρκοΰμεθα μόνον νά εξάρωμεν τάς συνθετικάς αυτοΰ ερ
γασίας περί τής ιστορίας τών εκκλησιών 'Ιεροσολύμων, ’Αλεξάνδρειάς καί 
Ελλάδος, ας θά συνεπλήρου ή ανέκδοτος, δυστυχώς, μείνασα ιστορία τής 
εκκλησίας τής ’Αντιόχειας, μεθ’ ας έρχονται τά έργα αυτοΰ περί τής 
εκκλησίας τών ’Αθηνών από τής ίδρύσεώς της μέχρι τοΰ 1928 καί τής 
εκκλησίας τής Κύπρου επί Τουρκοκρατίας (1571-1878) ως καί αί μο- 
νογραφίαι του αί σχετικαί με τήν εκκλησίαν τής Κιονσταντινουπόλεως, 
ως λ.χ. τό ζήτημα τοΰ αγίου ’Όρους, αί έπαρχίαι τοΰ Πατριαρχείου Κων
σταντινουπόλεως κατά τούς μέ'σους χρόνους, ή φιλανθρωπική δράσις 
τής εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως κατά τους μετά τήν άλωσιν χρό
νους κτλ.

Μή άρκούμενος δ’ δ αοίδιμος ιεράρχης εις μελέτας άναφερομένας εις 
τήν Ιστορίαν τής εκκλησίας, εδημοσίευσε καί ποικίλου ά'λλου περιεχομέ
νου θεολογικά συγγράμματα, οια είναι αί συμβολαί του εις τήν ιστορίαν 
τοΰ μοναχικού βίου εν Έλλάδι, αί μονογραφίαι του περί Ίωάννου τού 
Χρυσοστόμου, Κυρίλλου ’Αλεξανδρείας καί Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως, αί 
μελέται αυτοΰ «τό σύνταγμα καί οί ιεροί κανόνες» «περί ίερωσύνης» «τό 
πρωτεΐον τοΰ επισκόπου Ρώμης» «ή Γ' οικουμενική σύνοδος καί τό πρω- 
τεΐον τοΰ επισκόπου Ρώμης» «Φύσις καί χαρακτήρ τής Ούνίας» «Οί 
Ούνΐται έν Έλλάδι» «Ή διόρθωσις τοΰ Ίουλιανοΰ ημερολογίου εν τή 
έκκλησίμ τής Ελλάδος» καί πλεΐστα ά'λλα.

Διά τοΰ θανάτου τοΰ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, δστις καί μετά 
θάνατον διά τών πολλών καταλοίπων του θά έξακολουθή νά προάγη
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την παρ’ ήμΐν θεολογικήν ερευνάν, ήν θαυμαστώς ύπεβοήθησε καί διά 
τής ίδρύσεως των θεολογικών περιοδικών Νέας Σιών καί Θεολογίας, διά 
τοϋ θανάτου, λέγομεν, τοΰ μακαριωτάτου Χρυσοστόμου δημιουργείται 
κενόν μέγα καί ή εκκλησία των ’Αθηνών στερείται ενός τών μάλλον εγ
κρίτων ιεραρχών της τών έπιστημονικώς καί έθνικώς δρασάντων.

Μετά τον Μακαριώτατον Χρυσόστομον Παπαδόπουλον έσχομεν τό 
ατύχημα νά χάσωμεν τον επίτιμον ημών έταΐρον καί καθηγητήν τής 
Μέσης καί Νέας Ελληνικής γλώσσης καί φιλολογίας, έν τφ Πανεπιστη
μίου τοϋ Βουκουρεστίου. Δημοσθένη Ροΰσσον, ά'νδρα,. δστις επί τεσσαρά
κοντα συναπτά έτη υψηλά ετήρησε τό επιστημονικόν Ελληνικόν ονομα 
εις τάς Παραδουνάβιους χώρας, ας ως δευτέραν πατρίδα του ήγάπησε.ν. 
Έπιθυμών ό αοίδιμος νά διαφώτιση την Ρουμανικήν ιστορίαν και νά 
έξάρη τήν Ελληνικήν συμβολήν εις τήν έξέλιξιν τών Παραδουνάβιων 
χωρών, περί ής άλλοι άλλως εκρινον, οϋ μόνον κατά καιρούς εδημοσίευσε 
διαφόρους σχετικάς μελετάς του, κυρίως Ρουμανιστί, ως είναι αί Βυζαν- 
τινορρουμανικαί μελέται του, ό Ελληνισμός εν Ρουμανία, μία επιστολή 
τοϋ Ευγενίου Βουλγάρεως, τό χρονικόν τής Μολδαυΐας, Μητροφάνης 
Γρηγοράς καί τό χρονικόν τής Βλαχίας, αλλά καί πολύτιμον επί τεσσα
ράκοντα ετη συνέλεγεν υλικόν, επί τή βάσει τοϋ οποίου έσκόπευε νά 
γράψη μέγα έργον περί τής ιστορίας καί έπιδράσεως τοϋ Ελληνικού πο
λιτισμού εις τήν Ρουμανίαν από τοϋ 1453 μέχρι τοϋΊ821, σύγγραμμα, 
τό όποιον ευχής εργον θά ή το νά έβλεπεν ώ; τάχιστα τό φώς.

Ό αοίδιμος άνήρ, δστις, πλήν άλλων, εδημοσίευσε καί έργα υπό τούς 
τίτλους «μελέται καί κριτικαί» «ή κριτική τών κειμένων καί ή τεχνοτροπία 
τών εκδόσεων» «εισαγωγή εις τήν φιλοσοφίαν τών Γαζαίων» κτλ. άνή~ 
κεν εις τήν χορείαν τών λογίων εκείνων, οιτινες πάντα περί αυτούς 
αποφεΰγοντες θόρυβον ως μόνην εύχαρίστησιν έχουσι τήν έρευναν, καί 
τών διδασκάλων εκείνων, ών εις τών σκοπών τοΰ βίου είναι νά παραγά- 
γωσι μαθητάς μετά ιερού ενθουσιασμού προς τήν έρευναν αποβλέπον
τας, φιλοδοξία εύγενής, ήν . μετ’ εξαιρέτου επιτυχίας έπραγματοποίησε, 
πλειάδα ολην εκλεκτών επιστημόνων καί άφωσιωμένων μαθητών χαρί- 
σας εις τήν Ρουμανίαν.

Μέ τον θάνατον τοϋ διακεκριμένου πανεπιστημιακού διδασκάλου 
καί εθνικού άνδρός Δημοσθένους Ρούσσου κλείει ή σειρά τών μεγάλων 
Ελλήνων διδασκάλων, οιτινες έδίδαξαν έν Ρουμανίμ καί, ΐνα μεταχειρι- 
σθώμεν τούς λόγους μαθητοΰ καί φίλου του, τού έν τφ Πανεπιστήμιο) 
τοΰ Βουκουρεστίου καθηγητοΰ ’Αλεξάνδρου Νοσέττη, ό Ροΰσσος «ύπήρ- 
ξεν ό τελευταίος μέγας διδάσκαλος, δν ή Ελλάς έστειλεν εις τήν Ρου
μανίαν».

Μετά τον ήμέτερον Ρούσσον καί έ'τερος επίτιμος ημών εταίρος, ο
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καθηγητής τής Νομικής τοϋ εν Παρισίοις Πανεπιστημίου ΙΙαϋλος Col- 
linet έξεμέτρησε τό ζήν. Ό εξαίρετος επιστήμων καί συμπαθής άνθρω
πος, δν καί εκ τοΰ σύνεγγυς έγνοόρισαν οί εταίροι ημών, χάριν των οποίων 
καί ιδίαν διάλεξιν έκαμεν εν τφ Παρνασσφ μέ θέμα τήν ζωήν των φοι
τητών τοϋ Πανεπιστημίου τής Βηρυτοϋ, ήτο ού μόνον βαθύς γνώστης 
τοΰ Ρωμαϊκού δικαίου, αλλά καί δοκιμώτατος ερευνητής τοϋ Βυζαντινού. 
Αί μελέται αυτού Les Ρ. Oxyr. 1076-1882 et la Procedure par Libelle 
avant Justinien, The general Problems raised by the Codification 
of Justinian καί προ πάντων 6 πρώτος τόμος τών μελετών του περί 
τοΰ ’Ιουστινιάνειου δικαίου ό επιγραφόμενος Le caractere oriental de 
P oeuvre legislative de Justinien et les destinees des institutions 
classiques en Occident ως καί ή Histoire de P ecole de droit de Bey
routh άποτελούσι φωτεινάς συμβολάς εις τήν έρευναν τοΰ Βυζαντινού 
δικαίου. Ή εταιρεία ημών έν τφ προσώπφ αύτοΰ χάνει τον διακεκριμέ- 
νον έταΐρον καί συνεργάτην, ή δ’ Ελλάς τον ένθερμον θαυμαστήν καί 
φίλον της.

Βαρυαλγεϊς προεπέμψαμεν εις τήν τελευταίαν αυτού κατοικίαν τον 
Νέστορα τής Εταιρείας ημών, τον επί είκοσι συνεχή έτη αντιπρόεδρον 
αυτής Ίωάννην Λαμβέργην. Ό αοίδιμος άνήρ δεν ανήκε βεβαίως εις τήν 
χορείαν τών ειδικών Βυζαντινολόγο)ν, έκ παραδόσεως δμως καί μελέτης 
έτρεφεν άπειρον ενθουσιασμόν υπέρ τοΰ Βυζαντινού κόσμου, τήν έρευ
ναν τοΰ οποίου διηυκόλυνεν δσον ήδύνατο. Μή λησμονώμεν δτι ύπήρξεν 
έκ τών ιδρυτών τής Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας καί δτι ώς 
αντιπρόεδρος τήςΈταιρείας ημών έντονοι ένήργησε νά σταλώσι διαμαρτυ- 
ρίαι προς τάς ξένας Κυβερνήσεις διά τήν κατά τό 1912-1918 αρπαγήν υπό 
τών Βουλγάρων τών Βυζαντινών κειμηλίων τής Μακεδονίας. Ουδέ πρέπει 
νά μείνη άμνημόνευτον δτι τό τελευταΐον έργον τοΰ βίου του, ή υπέρ τών 
’Ακριτών μέριμνα, πάλιν τό Βυζάντιον υπενθυμίζει. Ό εκλεκτός λογοτέ
χνης καί ενθουσιώδης πατριώτης, δστις διά τής έκδόσεως τών Πατρίων τά 
μέγιστα συνετέλεσεν εις δυσχειμέρους καιρούς εις τόνοιισιν τοΰ εθνικού 
φρονήματος, ούδεμίαν παρέλιπεν ευκαιρίαν—καί τοιαΰται τοΰ έδίδοντο 
πολλαί—νά τονίζη τήν αξίαν καί σημασίαν τοΰ Βυζαντινού κόσμου καί 
πρακτικός νά ύποβάλλη γνώμας υπέρ διαδόσεως τής προς τό Βυζάντιον 
αγάπης.

Λειτουργός τής έκπαιδεύσεως πολύτιμος ύπηρετήσας ού μόνον τήν 
ελευθέραν, αλλά καί τήν δούλην πατρίδα ως καθηγητής καί γυμνασιάρ
χης καί επιθεωρητής, ό Δημήτριος Σάρρος, άπεχωρίσθη τής συγγενείας 
ημών. Ό Σάρρος, παρά τό βαρύ καί κοπιώδες έργον τό όποιον ειχεν άνα- 
λάβει, έμφυτον έχων τον προς τήν επιστήμην έρωτα, επεδίδετο εύδοκί- 
μως καί εις επιστημονικός μελέτας ού μόνον μεταφράζουν "Ελληνας συγ
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γραφείς, και δή τούς τραγικούς, άλλα καί περί ιστορικά καί γλωσσικά 
"θύματα εύδοκίμως ασχολούμενος, ώς μαρτυροΰσι τά δημοσιεύματα αυτού 
έν τφ περιοδική) τού Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου τής Κωνσταντι
νουπόλεως, ούτινος υπήρξε δρών μέλος, έν τοΐς Ήπειρωτικοίς Χρονικοΐς, 
τή Λαογραφίμ καί τή ήμετέρμ Έπετηρίδι. Αί έργασίαι τού Σάρρου περί 
τού ’Ηπειρωτικού γλωσσάριου τού Άραβαντινού, περί των έν Ηπειρω
τικούς ρίσμασι λέξεων άσέλλινον-προσέλλινον, σέλλινον-ξεσέλλινον, ό έν 
τφ 32φ τόμφ τού περιοδικού τού έν Κωνσταντινουπόλει Φιλολογικού 
Συλλόγου δημοσιευθείς παλαιογραφικός του έρανος, ό κατάλογος των χει
ρογράφων τού έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, 
τά ερανίσματα εκ Θεσσαλίας, τά περί των έν Ήπείρφ, Μακεδονίμ καί 
Θράκη, συνθηματικών γλωσσών, αί μελέται αυτού περί τού στηλιτευτι- 
κοΰ λόγου Μαξίμου τού Πελοποννησίου κατά Διονυσίου τού Σκυλλοσό- 
φου, έπειτα περί τού ’Αθανασίου Ψαλίδα καί τής γεωγραφίας αυτού, καί 
περί τών Ζαγοριακών θεσμίων ώς καί ή δημοσίευσις γραμμάτων άναφε- 
ρομένων εις τούς αγώνας τού Σουλίου καί τής ΙΙάργας, είναι δείγματα 
ευσυνείδητου έπιστημονικής εργασίας καί άποτελούσι συμβολάς αξιό
λογους.

Μετά τον Σάρρον, έ'τερος λειτουργός τής Έκπαιδεύσεως, ό Γεώργιος 
Στεφανάκις άπήλθε προς Κύριον. Ό αοίδιμος, άφ’ ού ήγωνίσθη τον 
καλόν υπέρ άπελευθερώσεως τής ήρωτόκου πατρίδος του Κρήτης αγώνα, 
μετέδωκε τά έπιστημονικά του φώτα έν τε Κρήτη καί Κύπρφ, ίδίφ όμως 
έδρασεν ώς έπιθεωρητής τής Μέσης Έκπαιδεύσεως έν τε τή παλαιοί Έλ- 
λάδι, καί μάλιστα έν Μακεδονία καί Βορείφ Ήπείρφ, εις έποχάς λίαν 
ταραχώδεις, αΐτινες άπήτουν άνδρα καί έπιστήμονα καί πατριώτην.'Όσοι 
είργάσθησαν ύπ’ αυτόν ώς επιθεωρητήν, ξωηράν έχουσι άνάμνησιν τού 
πατριιότου διδασκάλου, τού μειλιχίου οδηγού, αλλά καί τού καλού Χρι
στιανού, δι’ 8ν δεν ύπήρχον φίλοι καί εχθροί. Κάτοχος, όσον ολίγοι, τού 
αρχαίου Έλληνος λόγου καί γναίστης τής μεσαιωνικής ημών ιστορίας, 
κατά τό τέλος τού βίου του ήσχολεΐτο περί την συγγραφήν ιστορικής με
λέτης περί τών απελευθερωτικών αγώνων τής Κρήτης καί τής Μακεδο
νίας, ή οποία, πολλά τά άξια λόγου περιέχουσα, δεν είδε, δυστυχώς, 
τό φώς.

Καί έτερον τέκνον τής εύάνδρου Κρήτης καί προσφιλή έταϊρον τον 
Νικόλαον Πετάσην εΐχομεν τό ατύχημα νά χάσωμεν κατά τό διαρρεΰσαν 
έτος. Ό άνήρ κάτοχος, όπως όλοι οί παλαιότεροι έπιστήμονες, βαθείας 
μορφώσεως, ιδιαιτέραν έτρεφεν αγάπην προς τον Βυζαντινόν κόσμον, τήν 
έρευναν τού οποίου μετά πάθους παρηκολούθει, δι’ έργου καί λόγου συν- 
τελών εις τήν προαγωγήν τών σκοπών τής Εταιρείας ημών.

Τον πένθιμον τέλος κατάλογον κλείει ή προς Κύριον άποδημήσασα
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καί εκ των πρώτων ιδρυτών τής Εταιρείας ημών γενομένη Αναστασία 
Κουκουλέ. Ή μεταστάσα παρηκολούθησεν από τών πρώτσιν βημάτων 
της την Εταιρείαν ημών καί άτρύτους καί ανιδιοτελείς προς προαγωγήν 
αυτής κατέβαλε κόπους. Έκτος τών άλλων, πολλά τής οφείλει καί ή Έ- 
πετηρίς, τής οποίας μέχρι τοΰ -θανάτου της ΰπήρξεν δ προσεκτικός καί 
έμπειρος διορθωτής. Άνατραφεΐσα ή αοίδιμος Χριστιανικαις καί κεκτη- 
μένη σπανίαν Έλληνομάθειαν, ου μόνον διεκρίθη ώς λογοτέχνις, άλλα 
καί ώς διδασκάλισσα γενεάς δλας Έλληνίδων εν παιδεία καί νουθεσία 
Κυρίου έκθρέψασα. Οΰδ’ υπήρξε μικρά ή συμβολή αυτής εις τό μέγα επι
στημονικόν έργον τοΰ ιστορικού λεξικού τής Ελληνικής γλιόσσης, ένθα 
επί δεκαπενταετίαν ολην λίαν ευδοκίμως είργάσθη. Μέ τον θάνατον 
αυτής έξέλιπεν ή πολύτιμος αδελφή, ή καλή Χριστιανή, ή ενθουσιώδης 
πατριώτις, εις τέλος τών στόλων τής Εταιρείας ημών.

Θαλερά επί τή άπωλείμ τών πολυτίμων ημών τούτων εταίρων χυ- 
νοντες δάκρυα, ευχόμεθα, ΐνα ό υψιστος κατατάξη τάς ψυχάς αυτών έν 
σκηναϊς δικαίων. Παρ’ ήμΐν ή μνήμη αυτών θά μείνη άληστος.

Κενωθείσης διά τοΰ θανάτου τοΰ μακαρίτου Ίωάννου Δαμβέργη 
τής θέσεως τοΰ ετέρου τών αντιπροέδρων τής Εταιρείας, τό Δ. αυτής 
Συμβουλιον εις άντικατάστασιν αυτοΰ εξέλεξε παμψηφεί ’Αντιπρόεδρον 
τον τέως Σύμβουλον κ. Παναγιώτην ΓΙουλίτσαν, την δε ουτω κενωθεΐ- 
σαν θέσιν τοΰ Συμβούλου, ή γενική συνέλευσις τής 21ης Φεβρουάριου 
συνεπλήρωσε διά τής εκλογής τοΰ καθηγητοΰ κ. Μιχαήλ Βολονάκι.

Περί τής προαγωγής τοΰ επιστημονικού σκοποΰ τής 'Εταιρείας φρο- 
ντίζον τό Δ. Συμβουλιον ου μόνον ένήργησε νά γίνωσι κατά τό διάστημα 
τοΰ έτους τέσσαρες επιστημονικοί ανακοινώσεις υπό τών εταίρων κυρίων 
Ν. Καλογεροπουλου, Φ. Κουκουλέ, Άνδρ. Ξυγγοπούλλου καί Έμμ. Πεζο- 
πούλλου, τών όποιων τάς περιλήψεις βλέπει δ αναγνώστης έν τφ πα- 
ρόντι τόμο,) (σ. 565 εξ.) αλλά καί προέβη εις τήν έντΰπωσιν τοΰ ΙΔ'. τόμου 
τής Έπετηρίδος, σεβαστού εις όγκον καί περιέχοντος ποικίλας μελέτας 
έξ ίσου σημαντικάς μέ τάς τών προηγουμένων τόμων.

Μετ’ ιδιαιτέρας χαράς ή Εταιρεία ημών προσκληθεΐσα μετέσχε τοΰ 
έορτασμοΰ επί τή εκατονταετηρίδι τής έν Άθήναις γεραράς ’Αρχαιολο
γικής Εταιρείας διά τών άντιπροσιόπων της κυρίων Κ. Δυοβουνιώτου, 
Έμμ. ΙΙεζοποΰλλου καί Φ. Κουκουλέ, τοΰ τελευταίου ευχηθέντος τά 
δέοντα κατά τήν ημέραν τής πανηγυρικής έν τή ’Ακαδημία συγκεν- 
τρώσεως.

Ή Εταιρεία ημών έπ’ ίσης έκλήθη, ΐνα μετάσχη τοΰ έν Ρώμη κατά 
’Οκτώβριον μέλλοντος νά συγκροτηθή διεθνούς συνεδρίου τής Χριστια
νικής ’Αρχαιολογίας, δπερ, διά τά τότε πολιτικά γενονότα άνεβληθέν 
έγένετο βραδύτερον, πρόσκλησιν δ’ όμοίως έλαβεν εις συμμετοχήν κατ’

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΔ'.
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610 Τά νπο τής 'Εταιρείας κατά τό 1938 πεπραγμένα.

Αύγουστον τοΰ 1939 εις τον εορτασμόν τής έκατονταετηρίδος τοΰ εν Βε- 
ρολίνφ Γερμανικού ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου, δι’ον εορτασμόν έν 
καιρφ θά όρίση τον αντιπρόσωπόν της.

Έκπληροΰντες ευσεβές καθήκον προς την μνήμην τού μεγάλου τής 
Εταιρείας ημών ευεργέτου αοιδίμου Βασιλείου Μυστακίδου, ετελέσαμεν 
κατά τήν 20>1ν Φεβρουάριου εν τή αιθούση τής’Αρχαιολογικής Εταιρείας 
φιλολογικόν αυτού μνημόσυνον, καθ’ δ τήν δράσίν του ως έπιστήμονος 
καί διδασκάλου έξήραν διά συγκινητικών λόγων οί εκ τών εταίρων κύριοι 
Σοφοκλής Χουδαβερβόγλους-Θεόδοτος καί Νικηφόρος Έλεόπουλλος.

Καί επειδή περί Μυστακίδου ό λόγος, λέγομεν δτι τής δωρηθείσης 
ήμΐν βιβλιοθήκης τόυ έγένετο ήδη ό κινητός κατά κλάδους κατάλογος, 
ήρχισε δέ καί ή συγκρότησις τοϋ κατ’ αλφαβητικήν σειράν ακινήτου, δστις 
μετά τοϋ πρώτου μεγάλως προώρισται να ΰποβοηθήση τούς έρευνητάς, 
οιτινες ήρχισαν χρησιμοποιοΰντες τά πολύτιμα βιβλία.

Κατά τό διαρρεϋσαν έτος σκόπιμον έκρίθη, ΐνα τό περί αρχαιρεσιών 
δον ά'ρθρον τοΰ καταστατικού τής Εταιρείας ήμών διατυπωθή σαφέστε- 
ρον. Συγκληθείσης λοιπόν εκτάκτου γενικής συνελευσεως τήν 14ην 
Μαΐου, έφηφίσθη ή σχετική τροποποίησις, έπεκυρώθη δ’ άμα καί ή υπό 
τού Δ. Συμβοιιλίου τής 21ης Φεβρουάριου 1937 γενομένη εκλογή τών 
μελών τού προεδρείου.

Ή ήμετέρα βιβλιοθήκη έπλουτίσθη κατά τό 1938 διά τής αποστο
λής τών προς βιβλιοκρισίαν σταλέντων βιβλίων ώς καί τινων υπό τών 
εταίρων δωρηθέντων, προς δέ καί διά τών επ’ ανταλλαγή άποστελλομέ- 
νων περιοδικών, τών έργων τοΰ μακαρίτου Χρίστου Άνδροΰτσου τών 
άποσταλέντων υπό τής επί τοΰ κληροδοτήματος του επιτροπής ώς καί 
τμήματος τών υπό τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών άποσταλεισών φιλολογικών 
εκδόσεων της.

Νέα μέλη κατά τό 1938 ένεγράφησαν είκοσι καί δυο.
Δείγμα τής έκτιμήσεως, ής έν τή ξένη απολαύει ή ήμετέρα Έπετη- 

ρίς έ'στω δτι έζήτησαν τήν μετ’ αυτής ανταλλαγήν τών δημοσιευμάτων 
των τό τε έν Ρώμη Γερμανικόν Ίνστιτοΰτον ώς καί ή Ρουμανική ’Ακα
δημία, είς ας έννοεΐται, προτάσεις καταφατική έστάλη άπάντησις.

Τόμοι τής Έπετηρίδος ήμών, προς συμπλήρωσιν κενών τής σειράς, 
άπεστάλησαν πρός τε τήν βιβλιοθήκην τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου 
ώς καί πρός τήν τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος.

Ή Εταιρεία ήμών άποβλέπουσα εις τό δτι έπ’ εσχάτων μεγάλη περί 
τήν επιστημονικήν έρευναν τής Βυζαντινής μουσικής πάρατηρεϊται κίνη- 
σις καί φρονούσα δτι ταύτης κυρίως καί "Ελληνες πρέπει νά μετάσχωσι, 
προφρόνως συνέστησεν είς τήν έπί τοΰ Κασσιματείου κληροδοτήματος 
’Επιτροπήν τον μουσικολογιώτατον κ. Α. Λεβαντήν, ΐνα σπουδάση ουτος
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εν τη Δύσει την μουσικήν παλαιογραφίαν, χαίρει δ’ δτι ή σύστασίς της 
αυτή εύμενώς εγένετο αποδεκτή.

Εύσεβοΰντες προς την μνήμην τοΰ τελευταίου ημών Βυζαντινού Βα
σίλειος καί ιών γενναίων προμάχων τής βασιλίδος των πόλεων των πεσόν- 
των κατά ■ την άλωσιν, έτελέσαμεν καί εφέτος κατανυκτικόν μνημόσυνου 
υπέρ αυτών έν τώ Βυζαντινή» ναφ τής εν Αίγίνη όμορφης Εκκλησίας.

Τό εκλαϊκευτικόν πρόγραμμα τής Εταιρείας ημών έφαρμόζον τό Δ. 
αυτής Συμβούλιου, ,ένήργησεν, ί'να γίνωσι κατά τό διερρεϋσαν έτος δέκα 
διαλέξεις έν τή προθύμως, ώς πάντοτε, παραχωρηθείση αιθούση τής ’Αρ
χαιολογική; Εταιρείας, ήν καί πάλιν καί από τοΰ βήματος τούτου ευχα- 
ριστοϋμεν θερμώς δι’ ήν προς τό έργον ημών επιδεικνύει εύμένειαν.

Κατά τάς γενομένας διαλέξεις ώμίλησαν :

1) 6 κ. Νικηφόρος Μοσχόπονλος περί Βυζαντινών πριγκιπισσών άνελ-
θουσών επί τοΰ αυτοκρατορικοΰ θρόνου τής Γερμανίας.

2) δ κ. Νικόλαος Κωνσταντόπουλλος περί τοϋ πώς εμφανίζεται σήμερον
παρ’ ήμίν τό ζήτημα τής Βυζαντινής μουσικής, ίστορικώς καί τε- 
χνικώς καί ποιος δ καλύτερος τρόπος τής άντιμετωπίσεως αυτού.

3) 6 κ. Γεώργιος Ζαρίφης περί τής έν Χάλκη τής Προποντίδος ίεράς μο
νής τής Παναγίας.

4) δ κ. Άχιλλευς Κάρου περί Βησσαρίωνος καί τοϋ προβλήματος τοϋ Ελ
ληνικού προσανατολισμού.

5) δ κ. ’Ιωάννης Γιαννοντσος περί τοΰ καθολικού τής έν Λεβαδεία ίεράς
μονής τοΰ δσίου Λουκά από ιστορικής, αρχιτεκτονικής καί καλλι
τεχνικής έπόψεως.

6) ή κυρία Ευφροσύνη Λόντου-ΔημητρακοπούλΧου περί Βυζαντίου-Άλε-
ξανδρείας καί τής φιλοσόφου Ύπατίας.

7) ή κυρία Άϋηνα Ταρσούλη περί τής Καταπολιανής τής Πάρου.
7) ό κ. Μιχαήλ Βολονάκις περί τής αυγής καί τής δύσεως τής Βυζαντινής 

αυτοκρατορίας.
9) ή κυρία Νίκη Πέρδικα περί τής μεσαιωνικής Σκύρου, 
καί 10) δ κ. Κωνσταντίνος Σπανούδης διά τούς Βυζαντινούς θριάμβους 

καί τά Βυζαντινά κλέη.
Έκδρομαί κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα έγένοντο πέντε’ μία 

εις Αίγιναν ένθα περί μέν τής μεσαιωνικής ιστορίας τής Αίγίνης καί τής 
ομορφης Έκκλησιάς ώμίλησεν δ κ. Άνδρέας Ξυγγόπουλλος, περί δέ τής 
αρχαίας Ιστορίας τής νήσου καί τοΰ ναυτικού αυτής δ ναύαρχος κ. Ιωάν
νης Θεοφανίδης καί περί τοΰ ναοΰ τής ’Αφαίας δ καθηγητής κ. ’Ιωάννης 
ΙΙαπαδόπουλλος.

Δευτέρα εκδρομή εγένετο εις Μετέωρα, Βόλον καί τά χιορία τοΰ
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Πηλίου έρμηνεΰοντος τοϋ Συμβοΰλου καί Έφορου Βυζαντινών αρχαιο
τήτων κ. Άνδρέου Ξυγγοποΰλλου, τρίτη εις την μονήν Πεντέλης, περί ής 
ώμίλησεν ό κ. Φαίδων Κουκούλες, τέταρτη εις Χαλκίδα περί τής ιστο
ρίας καί των μεσαιωνικών μνημείων τής οποίας διέλαβεν ό Σύμβουλος 
καί’Ακαδημαϊκός κ. ’Αναστάσιος Όρλάνδος καί πέμπτη εις Μέγαρα καί 
την πέραν τών Μεγάρων μονήν Σωτηράκι, έρμηνεΰοντος τοϋ κ. Όρλάνδου.

Καί επειδή περί εκδρομών ό λόγος, καθήκον ημών θεωροϋμεν καί 
εντεύθεν θερμώς να έκφράσοηιιεν τάς ευχαριστίας ημών προς τον ρέκτην 
άγιον Τρίκκης καί Σταγών κύριον Πολύκαρπον, διότι καί τήν έπίσκεψιν 
τών εταίρων ημών εις τάς μονάς τών Μετεώρων διηυκόλυνε καί πολλάς 
περιποιήσεις εις τους εκδρομείς ημών έπεδαψίλευσε.

Φρονούν, πολύ δρθώς, τό Δ. Συμβούλιον δτι βάσις τής προόδου τής 
Εταιρείας ημών είναι ή οικονομική αυτής ενίσχυσις, πάσαν κατέβαλε 
προσπάθειαν, ΐνα κατά 1938 αύξηθώσιν οί πόροι αυτής. Κατόπιν λοι
πόν σχετικών ενεργειών, έπέτυχεν, ινα ό μέν δήμος ’Αθηναίων άναγρά- 
ψη υπέρ τής Εταιρείας εις τον προϋπολογισμόν του δραχμάς δεκακισχι- 
λίας, τό δέ 'Υπουργείου τής Παιδείας προσφέρη έφ’ ά'παξ τό ποσόν τσ»ν 
πεντήκοντα χιλιάδων δραχμών καί είκοσι πέντε χιλιάδας ή Διοίκησις τής 
ΙΙρωτευοΰσης, ήτις ύπεσχέθη γενναιοτέραν τήν επικουρίαν κατά τό 1939.

Εις τά άνοηέρω ποσά πρέπει νά προστεθώσι καί δραχμαί τριάκοντα 
χιλιάδες τουλάχιστον, αϊτινες εξοικονομούνται εκ τής τυπώσεως τοϋ ΙΔλ 
τόμου τής Έπετηρίδος ούχί έν τφ τυπογραφείο» Μάϊσνερ, τοϋ οποίου τά 
τυπογραφικά ηϋξησαν καταπληκτικούς, άλλ’ έν τφ τυπογραφείο» τοϋ κ. 
Ί. Άλευροποΰλλου, δστις καταβάλλει έπαινετάς προσπάθειας, ΐνα άντα- 
ποκριθή εις τάς απαιτήσεις ιμιών.

Αί εισπράξεις ημών ένηργήθησαν, ά»ς καί κατά τά προηγούμενα έτη, 
κανονικώς, καί τά λογιστικά βιβλία έτηρήθησαν έν άπολΰτφ τάξει, ως θά 
δηλώση καί ή έξελεγκτική έπιτροπή, χάρις εις τε τον ταμίαν ημών κ. Βα
σίλειον Λαμπίκην καί τήν παντός έπαίνου αξίαν μέριμναν καί τάξιν τοΰ 
λογιστοΰ ημών κ. Θ. Γαλάνη.

Κατά ταΰτα αί συνολικαί Ταμειακαί εισπράξεις τής Εταιρείας άνήλ- 
θον κατά τό 1938 εις Δραχμ. 217.439.—(συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ 
έκ Δραχ. 13.150. υπολοίπου προηγουμένης χρήσεως τοΰ έτους 1937.— 
Αί δέ πληρο»μαί συνεποσώθησαν εις Δραχ. 226.609. Άφέθη ούτως υπό
λοιπον Ταμείου εις νέον έτος Δραχ. 20.830.

Τό συνολον ρευστών διαθεσίμων τής Εταιρείας συνεποσώθη κατά 
21 Δεκεμβρίου 1938 εις Δραχμ. 131.209.—- συμπεριλαμβανομένων καί 
τών παρά τή ’Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος κατατεθειμένων.

Είς άλλας σελίδας τοΰ παρόντος τόμου δημοσιεΰομεν τον Γενικόν 
’Ισολογισμόν τής Εταιρείας μας διά τό λήξαν έτος 1938.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:05 EEST - 34.211.113.242



Τά υπό της Εταιρείας κατά τό 1938 πεπραγμένα. 613

Αυτά, φίλοι εταίροι, είναι τά υπό τοΰ Δ. Συμβουλίου τής Εταιρείας 
ημών κατά τό 1938 πεπραγμένα. Χωρίς νά Φέλωμεν νά περιαυτολογήσω- 
μεν, λέγομεν απλώς δτι τό Δ. Συμβοΰλιον επραξε παν δ,τι έκρινεν επι- 
βαλλόμενον πρός προαγωγήν τοΰ τε επιστημονικού καί εκλαϊκευτικού 
προγράμματος ως καί τών οικονομικών τής φίλης Εταιρείας, ής τό ε'ργον 
ευτυχώς όλονέν προάγεται έκτιμώμενον λίαν υπό τοΰ επιστημονικού κό
σμου τοΰ τε ημεδαπού καί τοΰ αλλοδαπού.

Ό Πρόεδρος *0 Γραμματεΰς

Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝ-
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑ-

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΔΡΑΧ.

Ταμεΐον
Μετρητά υπόλοιπον κατά την 31]12]1938 .......................... 20.830 —

Εί}νιϊ{η Τράπεζα της 'Ελλάδος.
Λ]σμός Καταθέσεων εις όψιν
'Υπόλοιπον κατά τήν 31]12]1938 ............................... ..... . 110.379.-

Χρεώγραφα.
Τά φυλασσόμενα παρά τη Έθν. Τραπέζη τής Ελλάδος 2.040 —

Επετηρίδες.
Αξία διαθεσίμων Σωμάτων ’Επετηρίδων κλπ. 'Εταιρείας 

Βυζαντινών Σπουδών.......................................................... 307.000.—
Λευκώματα.

’Αξία Λευκωμάτων τής Εταιρείας ........ 34.000.—

Σήματα cΕταιρείας.
’Αξία διαθεσίμων Σημάτων (κονκάρδες).......................... 500.—

*Έπιπλα γραφείων.......................................... 5.500.—
Βιβλιοθήκη.

Διάφορα Συγγράμματα (ονομαστική άξια) Δρχ. 57.115.— 
Μεΐον μερικής άποσβέσεως . . » 7.115.— 50.000.—

‘Υλικά διάφορα.
Τσιγκογραφήματα (Cliches), πλάκες κλπ. » 24.437.50

Μεΐον μερικής άποσβέσεως . . » 8.437.50 16.000.—

546.249.—

ΕΞΟΔΑ (Δούναι) ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ

Γενικά έξοδα Διαχειρίσεως.
Μισθοί καί Άμοιβαί................................Δρχ. 32.350.—
"Εντυπα καί Γραφική ΰλη .... » 7.726.—
Διάφορα έξοδα......................................... » 10.519.50

Προμήθειαι: Ποσά πληρωθέντα δΓ εΐσπρακτρα συνδρομών κλπ. 
’Αποσβέσεις: Μερική άπόσβεσις επί αξίας τσιγκογραφημάτων κλπ

Μερικι'ι άπόσβεσις Βιβλιοθήκης................................
Μερική άπόσβεσις επί τής άξίας των διαθεσίμων 
τόμων Επετηρίδων, συνυπολογιξομένης καί τής 
άξίας των δωρηθέντων εις διαφόρους...................

Μεταφερόμενα πρός έπαυξησιν τοΰ Κεφαλαίου 
Υπόλοιπον Λ]σμοΰ Κέρδη καί Ζημίαι εις Νέον .

50,595.50 
8.110 — 

8.437.50 
7.11Γ>.—

30.000.— 
104.258.— 
100.000 — 

146.249.— 
350.507.—
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Τ1ΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΡΙΟΥ 1938 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1938

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Κεφάλαιον,

Τό σχηματισθέν κεφάλαιον ώς οί προηγούμενοι ’Ισολογισμοί .
300.000.—

Μεταφερόμενα πρός έπαύξησιν..................................... 100.000.— 400.000.—

Κέρδη χαί Ζημίαι.

'Υπόλοιπον άφιέμενον είς νεον............................................... 146 249 —

546.249.—

“ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ,, ΕΣΟΔΑ (Λαβεϊν)

Εισπράξεις έκ Συνδρομών ..................................................................... 35.276.-
» » Δωοεών.......................................................................... 147 821.—

Τόκοι έκ καταθέσεων κλπ...................................................................... 2.020.—.
Διαφοραί έκ πωλήσεων τόμων Επετηρίδων κλπ............................ 15 841.—
’Εκ πωλήσεων Λευκωμάτων................................................................ 1.707.—

» » Σημάτων ...................................................................... 300.—
'Υπόλοιπον προηγούμενης χρήσεως 1937 ............................... ..... 147.542 —

350.507 —

Άθήναι τή 15 ’Ιανουάριου 1939

Ό Ταμίας
ΒΑΣ. Π. ΛΑΜΠΙΚΗΣ

Ό επί τοϋ Λογιστικού 
Θ. Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
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