
ΤΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1941 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Φίλοι εταίροι,

Καί κατά τό 1941 έπέπρωτο βαρύν να πληρώση τον φόρον της εις 
τον Χάρωνα ή ήμετέρα Εταιρεία- εκλεκτοί καί αγαπητοί εταίροι ημών, 
τον μάταιον έγκαταλιπόντες κόσμον, άπήλθον προς την αιωνιότητα είς 
πένθος βαρύ βυθίσαντες ημάς.

Έν πρώτοις εΐχομεν τό ατύχημα νά χάσωμεν τόν επίτιμον ημών έταΐ- 
ρον καί τέως καθηγητήν τοΰ έν Leiden τής 'Ολλανδίας Πανεπιστημίου 
Dir Χριστιανόν Hesseling, άνδρα καταναλώσαντα ολον τόν βίον του— 
καί δ θεός έπέτρεψεν, ΐνα ζήση υπέρ τά δγδοήκοντα έτη —είς την έρευ
ναν τοΰ αρχαίου, άλλα κυρίως τοΰ μεσαιωνικού καί νεοελληνικού πολι
τισμού. Βαθύς γνώστης τής κλασσικής άρχαιότητος, μέ την διακρίνουσαν 
αυτόν οξύτητα τής παρατηρήσεως, κατώρθωσε νά διελευκάνη πολλά ση
μεία τού μεσαιωνικού ημών βίου καί πολιτισμού, καί νά προσφέρη άξι- 
ολογωτάτην συμβολήν είς τήν έρευναν τής Ελληνικής γλώσσης, τής ό
ποιας παρηκολούθει τάς φάσεις κατά τούς μεσαιωνικούς καί τούς μετά 
τήνά'λωσιν χρόνους μετ’ ιδιαιτέρας αγάπης, ενδιατρίβοιν περί Ιπιστημο- 
νικά ζητήματα είς τήν Νεοελληνικήν γλώσσαν άναφερόμενα.

Τά έργα τού μεταστάντος, δεικνύοντα τήν ευρύτητα τών γνώ
σεων αυτού καί τό πολλαπλοϋν ενδιαφέρον του, είναι πολυάριθμα. 
Έκ τούτων τάς ήμετέρας σπουδάς ένδιαφέρουσι γλωσσικαί μελέται 
του, οιαι αί : 1) Essai historique sur Pinfinitif grec, 2) Personal- 
pronomen der ersten und zweiten Person im Mittelgriechischen, 
3) Quelques observations sur l’emploi et l’histoire du participe 
Grec, 4) Zu den germanischen Elementen des Neugriechischen, 
5) Les mots maritimes empruntes par le grec aux langes Romanes, 
ώς καί αί άναφερόμεναι είς τήν Βυζαντινήν φιλολογίαν, τήν Λαο
γραφίαν καί τόν Βυζαντινόν πολιτισμόν, έν αίς μνημονευτέαι αί έξης : 
1) Charos, ein Beitrag zur Kenntnis des neugriechischen Volksglau- 
bens, 2) Συλλογή Ελληνικών παροιμιών υπό Leveno Warner, μελέτη 
έκδοθεϊσα εν τφ Β'. τόμιρ τών παροιμιών τοΰ αοιδίμου Νικολάου Πολί
του, 3) Essai sur la civilisation Byzantine, έργον μεταφρασθέν καί είς
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την Ελληνικήν εν τή σειρά τοΰ Συλλόγου των ωφελίμων βιβλίων, 4) 
Poemes Prodromiques en Grec vulgaire, εν συνεργασία μετά τοΰ Hu
bert Pernot, έργον έν φ έ'χουσι ληφθή ύπ’ δ'ψιν τά διάφορα μέχρι τής 
τής έκδόσεώς του γνωστά χειρόγραφα τά περιέχοντα Προδρόμεια ποιή
ματα, 5) Le Roman de Digenis Akritas dapres le manuscrit de Ha" 
drid έκδιδομένον Iv τφ Γ'. τόμψ τοΰ ήμετέρου περιοδικού Λαογραφίας, 
6) Le Roman de Phlorios et Platzia Phlore, 7) L’Achilleide byzanti- 
ne, 8) Le plus ancienne redaction du poeme epique sur Digenis A- 
kritas, 9) Le Charon byzantin, 10) Έρωτοπαίγνια, εν συνεργασία πά
λιν μετά τοΰ Καθηγητοΰ Hubert Pernot, 11) Euripides Alcestis en de 
Volkspoezie, 12) Kallikantzari, 13) Hip(p)okras καϊ τέλος Histoire de 
la litterature Grecque moderne, ϊνα ελάχιστα των έργων τοΰ μετα- 
στάντος άναφέρωμεν.

Διά τοΰ θανάτου τοΰ καθηγητοΰ Htsseling ή'Ολλανδία έχασεν ένα 
των εκλεκτότερων ερευνητών της, ή Βυζαντινολογία και αί νεοελληνικά! 
σποδαί τον βαθύν ερευνητήν των, ή Ελλάς τον θερμόν φιλέλληνα και ή 
κοινωνία καθ’ ολου τον άνθρωπον.

Έθρηνήσαμεν επ’ ίσης, φίλοι εταίροι, την απώλειαν παλαιού και 
εκλεκτοΰ εταίρου ημών, τοΰ ’Αλεξάνδρου Παχνοΰ. Ό μεταστάς, πτυχιοΰ. 
χος τής Θεολογίας, ένωρίς προσειλκΰσθη υπό τής πολιτικής Παρά ταΰ- 
τα, εν μέσιρ των πολιτικών του ασχολιών, δεν έλησμόνησε τον επιστή
μονα ως δεικνΰουσιν αί εξής μελέται του δημοσιευθεισαι έν τοΐς Χια- 
κοΐς Χρονικοΐς 1) Χιακά σημειώματα, 2) Τό Χιακόν εμπορικόν ναυτικόν 
καί 3) Μελέτιος ό Πηγάς καί οί έν Xicp Ίησουΐται. Οΰδ’ υπήρξε μικρό- 
τερον τό ενδιαφέρον του υπέρ τών Βυζαντινών σπουδών καί υπέρ τής 
προόδου τής ήμετέρας Εταιρείας, τής οποίας μετ’ ιδιαιτέρου ζήλου πα- 
ρηκολοΰθει τάς εργασίας

Εις τον τάφον ήκολοΰθησε τον ΙΙαχνόν καί έ'τερος συμπολίτης του 
καί πολύτιμον τής Εταιρείας ημών μέλος, ό Δημήτριος ΙΙετροκόκκινος, 
Ό μεταστάς, περί τον κερδφον κατ’ άρχάς ασχοληθείς Έρμήν, μετά την 
έκ τοΰ έμπορίου άπομάκρυνσίν του, συντόνως έπεδόθη εις επιστημονι
κός έρευνας ασχοληθείς ιδιαιτέρους περί ιστορικός μελέτας καί μάλιστα 
μέ την Χίον σχετιζομένας. Έκ τών μελετών του μνημονευτέαι αί εξής: 
1) Χίος διπλωμάτης κατά τον ΙΣΤλ αιώνα, 2) Τρεις γενεαί Χίων εις τό 
’Αμερικανικόν πολεμικόν ναυτικόν, 3) Οί ξένοι περί Χίου, 4) Τά παλαιά 
αρχοντικά γένη τής Χίου καί 2) Καθολικοί έν Xicp.

Ό αοίδιμος ανήρ κατέγινε καί μέ την οικοσημολογίαν γενόμενος 
μετ’ άλλων ομοϊδετατών του, τών μακαριτών Γεωργίου Τιπάλδου καί 
Ραγκαβή συντάκτης ειδικοΰ λεξικοΰ τών έραλδικών δρων.

Μεγάλη ύπήρξεν ή λύπη ήμών επί τφ θανάτιρ τών δύο αδελφών
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'Αλεξάνδρας Χωρέμη καί Πηνελόπης Δέλτα, αί'τινες άμέριστον την ηθι
κήν καί υλικήν αυτών ΰποστήριξιν παρεΐχον εις τήν ήμετέραν Εταιρείαν 
καί ών ή δεύτερα καί έργα σχετικά με τον Βυζαντινόν κόσμον έγραψεν 
έπιδιώκουσα ν’ άναπαραστήση μίαν περίοδον τής Βυζαντινής ιστορίας 
καί τοϋ Βυζαντινού βίου.

Πιστόν από τής ίδρύσεως τής 'Εταιρείας μέλος καί πολυτίμους εις 
αυτήν προσενεγκόν υπηρεσίας διά τοΰ εις αυτόν μετ’ ά'λλων μελών ανα
τιθέμενου ελέγχου τών οικονομικών της, ό Γεώργιος Στυλιανόπουλλος, 
έξεμέτρησε τό ζήν.

Καί ό θλιβερός κατάλογος συνεχίζεται. Τής συγγένειας ημών άπε- 
σπάσθησαν καί άλλα προσφιλή ημών μέλη, ή δικηγόρος Εύχαρις ΙΙετρί- 
δου, γυνή σεμνή καί μετ’ ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος παρακολουθούσα τήν 
έξέλιξιν παρ’ ήμΐν τών Βυζαντινών Σπουδών ως καί οί από τής ίδρύσεως 
τής Εταιρείας άμέριστον τήν ηθικήν των ΰποστήριξιν εις αυτήν παρα- 
σχόντες αοίδιμοι Παναγιώτης Δρίτσας, ’Έσλιν Καλλίστη καί Άνδρέας 
Λεούσης.

Εΰγνώμονες προς πάντας τούς άπελθόντας εταίρους διά τάς προς 
τήν Εταιρείαν ήμών παρασχεθείσας υπηρεσίας των, άγήρω θά διατηρή- 
σωμεν τήν μνήμην αυτών.

Εις αντιστάθμισμα τών απωλειών αυτών ένεγράφησαν κατά τό 
διαρρεϋσαν έτος τέσσαρα τακτικά μέλη καί έν άντεπιστέλλον.

Παρά τάς δυσχερείς οικονομικός περιστάσεις, ύφ’ ας εΰρέθη τό 
κράτος ήμών, τό Δ. Συμβούλων έκρινεν δτι έπρεπε νά εξακολούθηση ή 
έκδοσις τής Έπετηρίδος, ό ΙΖ'. τόμος τής οποίας έλπίζομεν δτι δεν θά 
βραδύνη νά τεθή εις κυκλοφορίαν.

Ή Εταιρεία λαμβάνουσα ΰπ’ δψιν τάς περιστάσεις, ούτε διαλέξεις 
ούτε έκδρομάς έκαμε διά τον αυτόν δε λόγον δεν έτέλεσε καί τό ετή
σιον επί τή άλώσει μνημόσυνον.

Ή ανταλλαγή τοΰ ήμετέρου περιοδικού μέ τα ξένα όμοειδή, ένεκα 
τοΰ πολέμου, δυστυχώς, διεκόπη, ασήμαντος δ’ υπήρξε καί ή εις τήν 
ήμετέραν βιβλιοθήκην προσφορά βιβλίων. Ή Μυστακίδειος όμως βιβλιο
θήκη έλειτούργησε κανονικώς, πολλών λογίων χρησιμοποιησάντων τά 
πολύτιμα βιβλία αυτής.

Αί εκ τής πωλήσεως τοϋ ΙΣΤ'. τόμου τής Έπετηρίδος εισπράξεις, 
άσθενήσαντος τοΰ κανονικού τής Εταιρείας είσπράκτορος, δεν ένηργή- 
θησαν μεθ’ ής άλλοτε ταχύτητος καί εις ήν άλλοτε κλίμακα, πολλών εκ 
τών εταίρων παρακαλεσάντων, διά τό δυσχερές τών περιστάσεων, ν’ άνα- 
βληθή ή διά τό 1941 εϊσπραξις τών συνδρομών των. Παρ’ δλα ταϋτα, 
ως εκ τής άνακοινώσεως τοΰ κ. ταμίου θά φανή, αί εισπράξεις εκ συν
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δρόμων καί πωλήσεως τόμων δέν υστέρησαν κατά πολύ των των προη
γουμένων ετών.

Άφ’ ετέρου καί αί ετήσιοι, προς την Εταιρείαν επιχορηγήσεις ή διε- 
κόπησαν ή άνεβλήθησαν. Ούτω τό Ύπουργεΐον τής Παιδείας δέν μάς 
έ'δωκε την εκ δέκα χιλιάδων δραχμών έτησίαν επιχορήγησίν του διά τό 
1940—1941, συγκατατεθέν, κατόπιν ενεργειών, νά την επαναλάβη διά 
τό 1941 —1942. Ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος διέκοψεν επ’ ίσης 
την εκ πέντε χιλιάδων δραχμών έτησίαν συμβολήν της ώς καί ή Τράπε
ζα τής 'Ελλάδος την έκ δεκαπέντε χιλιάδων, Ό Δήμος μόνον Πειραιώς 
κατά τό διαρρεΰσαν έτος προσέφερεν υπέρ τοΰ σκοπού τής Εταιρείας, 
χάρις εις τό ενδιαφέρον τού τέως Δημάρχου καί μέλους τής Εταιρείας η
μών κ. Μιχαήλ Μανοΰσκου, δραχμάς είκοσιπέντε χιλιάδας, δΤ δ καί έκη- 
ρύχθη δ Δήμος Πειραιώς μέγας τής Εταιρείας Ευεργέτης.

'Ως εννοούν οί κύριοι εταίροι, τά οικονομικά τής Εταιρείας έπηρεά- 
σθησαν κατά τό 1941, τό Δ. Συμβούλιον δμως δέν αποθαρρύνεται' έχει 
στερράν άπόφασιν νά έντείνη,τάς προσπάθειας του διά την οικονομικήν 
τής Εταιρείας ένίσχυσιν καί είναι πεπεισμένον δτι θά έπέλθη βελτίωσις.

Τά βιβλία τής Εταιρείας, ώς διαπιστοϊ ή έκθεσις τής εξελεγκτικής 
Επιτροπής έτηρήθησαν εν πληρεστάτη τάξει, χάρις εις την έγνωσμένην 
φροντίδα τού τηρούντος αυτά κ. Θ. Γαλάνη.

Κατ’ αυτά, κατά τό λήξαν έτος 1941 αί συνολικαί ταμειακαί εισπρά
ξεις άνήλθον εις δραχμάς 148.905 συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ εκ 
δραχμών 8.200 υπολοίπου προηγουμένης χρήσεως τοΰ 1940. Αί πληρωμαί 
έν γένει συνεποσώθησάν εις δρ. 126.105' άφέθη ούτω υπόλοιπόν ταμείου 
είς νέον έτος δραχ. 22.800.

Τό σύνολον ρευστών διαθεσίμων τής Εταιρείας συνεποσώθη κατά 
την 31 Δεκεμβρίου 1941 είς δραχ. 180.736 συμπεριλαμβανομένου καί 
τών παρά τή ’Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος κατατεθειμένων. Ό εκδο- 
θείς γενικός ισολογισμός παρέχει την πλήρη εικόνα τής οικονομικής κα- 
ταστάσεως τής Εταιρείας ημών κατά τό κλείσιμον τής 31 Δεκεμβρίου 
1941.

Τοσαύτα, φίλοι εταίροι, τά υπό τοΰ Δ. Συμβουλίου τής Εταιρείας 
κατά τό 1941 πεπραγμένα.

Ό Πρόεδρος 

Κ. ΔΎΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ

Ό Γραμματεΰς 

Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:50:04 EEST - 34.211.113.242


