
ΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 1949 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Φίλοι εταίροι,

Μετά τά επάρατα έτη της κατοχής, δευτέραν ταύτην φοράν τό Δ. Συμ- 
βούλιον τής ήμετέρας Εταιρείας εύρίσκεται εις την εύχάριστον θέσιν ν’ άναγ- 
γείλη ύμιν δτι, κατόπιν συντόνων προσπαθειών του, κατώρθωσε νά δημο
σίευση τον ΙΘ' τόμον τής Έπετηρίδος, συνεχίζον ούτως εν των κυρίων τής 
Εταιρείας έργων. ”Ας εΰχηθώμεν νά μή παρεμβληθή πλέον κώλυμα εις τάς 
έπιστημονικάς προσπάθειας του.

Και κατά τό διαρρεϋσαν έτος έπέπρωτο βαρύν νά πλήρωσή τον φόρον 
της εις τον Χάρωνα ή ήμετέρα Εταιρεία, διά τής απώλειας πολυτιμότατων 
και προσφιλέστατων εταίρων.

Έν πρώτοις, πληροφορηθέντες ολίγον αργά, και δή μετά την τύπωσιν 
τοΰ προηγουμένου τόμου, έχομεν ν’ άναγγείλωμεν μετά μεγάλης λύπης τον 
κατ’ Όκτιυβριον τοΰ 1948 έπισυμβάντα θάνατον τοΰ επιτίμου εταίρου ημών 
πατρός Guillaume de Jerphanion.

'Ο αείμνηστος πατήρ, δν κατέλαβεν ό θάνατος έν τή ακμή, δυναταί τις 
νά εΐπη, τής επιστημονικής του δράσεως, κατέγινε και περί άλλα θέματα, μάλι
στα όμως με γεωγραφικά καί εις την Χριστιανικήν τέχνην και δή καί τήν εικο
νογραφίαν άφορώντα. ΔΓ ημάς τούς "Ελληνας ιδιαιτέραν σημασίαν έχει τό 
πολΰτομον έργον του L,es eglises rupestres de Cappadoce, οπού μετά 
έμβριθείας καί περισσής επιστήμης πραγματεύεται περί τών εκκλησιών, τής 
ε’ικονογραφίας καί τών επιγραφών μιας τών σπουδαίων άλλοτε επαρχιών τοΰ 
Βυζαντινού κράτους, τουτέστι τής Καππαδοκίας, τήν οποίαν έπανειλημμένως, 
χάριν συμπληρώσεως τού έργου του, έπεσκέφθη.

Δεν θά είναι υπερβολή, άν τις εϊπη ότι τό έργον τοΰ μεταστάντος είναι 
μνημειώδες. ’Αλλά τί πρώτον, τί δ’ ύστατον τών αυτοτελών έργων τοΰ αει
μνήστου ή τίνας τών έν έπιστημονικοϊς περιοδικοις διατριβών αύτοΰ ν’ άνα- 
φέρη τις; ’Από τοΰ 1902 μέχρι τοΰ 1946, οπότε τον κατέλαβε τό μοιραιον, 
δεν υπάρχει έτος, καθ’ δ νά μή έχη δημοσιεύσει ούχί μίαν καί δύο, αλλά 
πληθύν επιστημονικών εργασιών, αϊτινες δεικνύουσι τό ερευνητικόν καί λεπτο
λόγον πνεύμα, τήν ορθήν κρίσιν καί τήν εύρυτάτην γνώσιν τών θεμάτων, τών 
εις τήν έρευναν τοΰ Βυζαντίου άφορώντων.
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Πλήν άλλων, εξ ίσου σημαντικών, ας μνημονευθώσιν ενταύθα τά έξης 
έργα του: La voix des monuments, Les miniatures du manuscrit 
syriaque No 559, De la bibliotheque Vaticane, Le role de la Syrie et 
de l’Asie Mineure dans la formation de l’lconographie chretienne, 
L’ambon de Salonique, L’arc de Galere et l’ambon de Thebes, Notes de 
Geograpliie et d’Archeologie pontiques, leone du Musee Chretien 
d’Athenes, Les inscriptions cappadociennes et l’histoire de l’Empire 
Grec de Nicee.

Την επιστήμην τοΰ άνδρός έκτιμώσα ή Άκαδήμεια των Inscriptions 
et Belles-Lettres, εξέλεξεν αυτόν μέλος της, πολλά δ’επιστημονικά ιδρύματα 
άνεκήρυξαν αυτόν επίτιμον εταίρον των. Εις ταϋτα καταλεκτέα και ή ήμετέρα 
Εταιρεία, ήτις από τοΰ 1924 έσχε την τιμήν νά καταλέγη αυτόν εις τούς επι
τίμους εταίρους της, τιμή,ήν, ως μάς έγραφεν, ιδιαιτέρως ήσθάνετο. Διά τοΰ 
θανάτου τοΰ πατρός de Jerphanion ή καθ’ δλου Βυζαντινολογία στερείται 
εξαιρετικού θεράποντος, ή δ’ ήμετέρα Εταιρεία προσφιλούς εταίρου, δστις 
με μεγάλην αγάπην και ενδιαφέρον παρηκολούθει την έξέλιξιν αυτής.

Πλήν τού επιτίμου εταίρου ημών, έσχομεν τό ατύχημα κατά τό 1949 νά 
χάσωμεν καί εκ τών τακτικών τούς αειμνήστους Ίωάννην Ήλιάδην, Ήλίαν 
Κατσαντόίνην, Γεώργιον Λιανουδάκιν, ώς καί τάς κυρίας ’Όλγαν Κτένα καί 
Άριάδνην Μιστριώτου, πάντας επί μακράν σειράν ετών ένισχύσαντας παν- 
τοιοτρόπως τό έργον τής Εταιρείας, ή οποία άφατον επί τή άπωλεία των 
αισθάνεται λύπην.

’Άς είναι αίωνία ή μνήμη τών άπελθόντων προσφιλών ημών εταίρων.
'Ως κατά τήν περυσινήν γενικήν συνέλευσιν άνεκοινώσαμεν υ μι tv, ή ήμε

τέρα Εταιρεία εκλήθη νά μετάσχη τής ίδρυθείσης καί έν Παρισίοις έδρευού- 
σης διεθνούς ενώσεως προς προαγωγήν τών Βυζαντινών Σπουδών, παρ’ή καί 
ώρισεν ώς αντιπρόσωπόν της τον έκτών μελών τού Δ. Συμβουλίου κύριον ’Ανα
στάσιον Όρλάνδον, δστις καί άντεπροσώπευσε τήν Εταιρείαν ήμών κατά τάς 
έν Παρισίοις συνεδρίας τής 18ης καί 19ης ’Ιουλίου, καθ’ ας συνεζητήθησαν 
διάφορα ζητήματα, εις τήν προαγιογήν τών Βυζαντινών σπουδών άφορώντα.

Κατά τάς συνεδρίας εκείνας ό ήμέτερος αντιπρόσωπος, προς μεγάλην μας 
χαράν καί τιμήν, έξελέγη εις τών τεσσάρων αντιπροέδρων τής Ένιόσεως.

Έν τφ μεταξύ άπησχόλησε τήν Εταιρείαν ήμών τό ζήτημα τής ρυθμί- 
σεως ενός σπουδαίου τμήματος τής ίεράς ήμών κληρονομιάς, τής εκκλησια
στικής ήμών μουσικής, τό όποιον προσεχώς, τή πρωτοβουλία της, θά γίνη 
άντικείμενον σοβαράς εκ μέρους τών ειδικών έρεύνης.

Ευχαρίστως άνακοινοΰμεν ύμΐν δτι τό έν Κωνσταντινουπόλει παράρτημα 
τής Εταιρείας, από ενθουσιώδη καί δραστήρια μέλη άποτελούμενον, προά
γει μετ’ αξιέπαινου ζήλου, έν τφ κύκλφ του, τάς Βυζαντινός μελέτας καί 
έρεύνας, εις επικοινωνίαν μέ τό κέντρον ευρισκόμενον.
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'Ένεκα διευρύνσεως των εργασιών της Εταιρείας, σκόπιμον εκρίθη, ΐνα 
ωρισμένα των μελών τοΰ Δ. Συμβουλίου βοηθήσωσιν ενεργότερου τό προε
δρείου. Προς τοϋτο ωρίσθη τριμελής επί τής έκδόσεως τής Έπετηρίδος Επι
τροπή, εκ τοΰ γενικού γραμματέως κυρίου Φαίδωνος Κουκουλέ καί τών συμ
βούλων κυρίων Γεωργίου Ζώρα καί Νικολάου Τωμαδάκη, έτέρα δ’ επί τών 
εκδρομών, ής μετέχουσιν οι ανώτεροι μνημονευθέντες καί δ σύμβουλος κύριος 
Γεώργιος Μέγας.

Ή Έπετηρίς ημών εξακολουθεί ν’ ανταλλάσσεται μέ τά ειδικά Ελλη
νικά περιοδικά, ώς καί τά τής Δύσειος, ή δε βιβλιοθήκη ημών καί κατά τό 
διαρρεϋσαν έτος έπλουτίσθη διά τής αποστολής εις αυτήν αξιόλογων βιβλίων. 
Ή βιβλιοθήκη τοΰ αοιδίμου Βασιλείου Μυστακίδου, ή περιέχουσα πολλά καί 
ση,μαντικά βιβλία μέ τήν έρευναν τοΰ Βυζαντίου σχετιζόμενα, έχρησιμοποιήθη 
καί εφέτος υπό εταίρων καί λογιών, οΐτινες καί τά χειρόγραφα αυτής επανει
λημμένος συνεβουλεύθησαν.

Μνημών ή ΰμετέρα Εταιρεία τής μεγάλης καί ιστορικής ημέρας τής 
'Αλώσεως, έτέλεσε καί εφέτος κατά τήν 29ην Μαΐου τό ετήσιον εθνικόν μνη- 
μόσυνόν της εν τώ ίερφ ναώ τοΰ Ναυστάθμου, τον προσήκοντα λόγον είπόν- 
τος τοΰ εταίρου ημών κυρίου Νικολάου Κωνσταντοπούλου.

Προς εφαρμογήν τοΰ εκλαϊκευτικού προγράμματος τής Εταιρείας, έγέ- 
νετο υπό τών εταίρων ημών κατά τό διαρρεϋσαν έτος σειρά διαλέξεων εν τή 
αιθούση τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, διά τήν ευμενή παραχώρησιν τής 
οποίας θερμαί καί από τοΰ χώρου τούτου εκφράζονται εύχαριστίαι. 'Ωμίλη- 
σαν 1) ή κυρία Νίκη Πέρδικα περί Βυζαντινών μητέρων, 2) δ κύριος 
Σ ί μ ω ν Καράς περί τής ερμηνείας τών Βυζαντινών μουσικών κωδίκων 
μετά προβολών φωτεινών εικόνοίν, 3) δ κύριος Βασίλειος Σιμωνί
δης περί τής μεταβυζαντινής ηγεσίας τοΰ Ελληνισμού, ήτοι εκκλησίας καί 
έθναρχίας, 4) δ κύριος Μιχαήλ Μιχαηλίδης-Νουάρος περί τής 
τελετής τοΰ νιπτήρος εν 'Ιεροσολύμοις καί Πάτμω, δ) δ κύριος Φ α ί δ ω ν 
Κουκούλες περί τών αιχμαλώτων κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, 6) δ 
κύριος Νικόλαος Τωμαδάκης περί τών ιστορικών τών περί τήν 
"Αλωσιν χρόνων, 7) δ κύριος ’Αλέξανδρος Μαργαριτόπουλος 
περί τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής μετά έκτελέσεως ύμνων καί 8) 
δ κύριος Γεώργιος Ζοόρας περί τής 'Αλώσεως τής Κωνσταντινουπό
λεως κατά ανέκδοτον Βατικανόν χειρόγραφον·

Καί αί επιστημονικοί δε έκδρομαί δεν παρημελήθησαν. Ούτω τά μέλη 
ημών έπεσκέφθησαν τήν Χαλκίδα, ένθα περί τής βασιλικής τής αγίας Πα
ρασκευής ωμίλησεν δ εκεί επιμελητής αρχαιοτήτων κύριος Μοίρας, έν 
συνεχεία δε τήν Ερέτριαν, τα περί τών αρχαίων μνημείων τής δποίας 
άνέπτυξεν δ αυτός. ΕΙτα επεσκέφθησαν τήν έν Σαλαμϊνι μονήν τής Φανερω
μένης, περί ής είπε τά δέοντα δ κ. Φαίδων Κουκουλές, τον λιμένα τοΰ Πόρτο-
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Ράφτη, περί τής αρχαίας και μεσαιωνικής ιστορίας τοΰ οποίου ωμίλησεν 6 
αυτός και τέλος τήν άρχαίαν Κόρινθον, διά τά μνημεία και την ιστορίαν τής 
οποίας ωμίλησεν ό έφορος αρχαιοτήτων κύριος Μάρκελλος Μ ι τ σ ό ς.

"Εν των κυρίων μελημάτων τοΰ Δ. Συμβουλίου καθ’ άπαν τό διαρρεΰ- 
σαν έτος ύπήρξεν ή έξεΰρεσις πόρων προς έκδοσιν τής Έπετηρίδος καί άντι- 
μετώπισιν των δαπανών τής Εταιρείας.

Αί προσπάθειαι υπήρξαν συνεχείς καί επίμονοι, άφ’ ου αί εισπράξεις 
εκ των συνδρομών, αΐτινες κανονικώς κατεβλήθησαν, μικρόν μόνον μέρος τοΰ 
άπαιτουμένου ποσοϋ έκάλυψαν.

"Αν μή επωλεΐτο κατά τό 1949 σημαντικός αριθμός Επετηρίδων παρε?,- 
θόντων ετών καί αν δεν έβοήθει, ως καί κατά τό παρελθόν, ή Πάγκειος 
Επιτροπή, εις ήν πολλάς οφείλομεν χάριτας, ηΰξανε δέ καί τό επί τών Θρη
σκευμάτων καί τής Εθνικής Παιδείας Ύπουργεΐον τήν ετησίαν έπιχορήγη- 
σίν του, ζήτημα είναι, αν δ παρών ΙΘ' τόμος τής Έπετηρίδος θά έδημο- 
σιεΰετο.

Δεν άμφιβάλλομεν δτι τά μέλη ημών, ών δ αριθμός κατά τό 1949 ηΰξήθη 
κατά δέκα καί τέσσαρα, θά καταβάλωσι πάσαν προσπάθειαν, ΐνα ένισχυθή 
οικονομικώς ή Εταιρεία καί μή διακοπή ή έκδοσις τής άξιολόγου Έπε
τηρίδος.

Ό ταμίας ημών κύριος Γεώργιος Μανσόλας θ’ ανακοίνωση ύμΐν τύν 
ισολογισμόν τοΰ παρελθόντος έτους, ως καί τον προϋπολογισμόν τοΰ τρέχον
τος, ή εξελεγκτική δ’ επιτροπή θ’ άναγνώση υμίν τήν έκθεσίν της, καθ’ ήν 
πάντα τά βιβλία καί τά δικαιολογητικά ευρέθησαν εν απόλυτη) τάξει, χάρις 
εις τον ζήλον καί τήν φροντίδα τοΰ εκ τών εταίρων ημών κ. Θεοδάιρου 
Γαλάνη.

'Η οικονομική διαχείρισις τής Εταιρείας κατά τό 1949 έχει, εν συντο
μία, ώς εξής:

Σΰνολον εισπράξεων τοΰ ταμείου δρχ. 17.595 000, συμπεριλαμβανομέ
νου καί τοΰ εκ τής προηγούμενης χρήσεως 1948 ταμειακοΰ υπολοίπου έκ 
δραχμών 1-340000.

Σΰνολον ταμειακών πληρωμών δρχ. 17.545.000.
Άφίεται δθεν υπόλοιπον μετρητών διά τήν νέαν χρήσιν έκ δρχ. 50.000.
Τά έσοδα ήσαν ώς εξής :
Έκ συνδρομών μελών εν συνόλορ Δρχ. 5.500.000
Έκ δωρεών » 4.070.000
Έκ πωλήσεων τόμων Έπετηρίδος » 4.400.000
Έκ τών πληρωθέντων ποσών, τό πλεΐστον μέρος διετέθη διά τήν έκτΰ- 

πεοσιν τοΰ ΙΘ' τόμου τής Έπετηρίδος ημών.
Εις άλλας σελίδας τοΰ παρόντος τόμου δημοσιεΰομεν τον πλήρη πίνακα 

τοΰ ΐσολογισμοΰ τής χρήσεως τοΰ έτους 1949.
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Αυτά, φίλοι εταίροι, είναι τά υπό τοΰ Δ. Συμβουλίου τής Εταιρείας 
κατά τό 1949 πεπραγμένα.

Κατά τούς δύσκολους καιρούς, ούς διερχόμεθα, έπραςε τούτο τό κατά 
δυναμιν, προς ευόδωσιν των σκοπών αυτής, χρηστάς δέ τρέφει ελπίδας ότι 
καί με των εταίρων την βοήθειαν τά τής φίλης Εταιρείας θά βαίνωσιν όλο- 
νέν βελτιουμενα.
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Ό Πρόεδρος 
Π. ΠΟΥΛΙΪΣΑΣ

Ό Γ. Γραμματεϋς 
Φ.ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ
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