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ΕΚΘΕΣΙΣ

ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1921.

Σννταχΰ·εΐοα νπο του Γρημματέως τον Συμβονλείον 
Ιακ. X. Δραγάτοη Mai άναγνωσθεΐσα εν zfj Γενική Σννελενοει 

των εταίρων τή 23r) 'Ιανουάριου 1922.

Το Συμβουλιον της ’Αρχαιολογικής εταιρείας, άπηλ- 
λαγμένον εφέτος παντός δεσμοί» προς τήν ξένην αότώ έργα- 
σίαν τοΟ έγγυς παρελθόντος, καταβαλ'ον ήδη άπό τοΟ προ- 
ηγηθέντος έτους ασφαλείς και στερεάς τής βάσεις τής δρά- 
σεως αύτοΟ, άτενίζον δε εόθυ επί τον ύψηλ'ον προορισμόν 
τοΟ ένδοξου τούτου σωματείου, ό'περ 5σον παλαιοΟται επί 
τοσοΟτον άνηβα καί άκμάζει γιγαντούμενον καί πυργού- 
μενον εις έργα καί έργασθεν άνενδότως προς συνεχισμόν 
τοΟ τίμιου αύτοΟ παρελθόντος, προβαίνει σήμερον τό 
πρώτον έν πλήρει αΰτενεργεία νά δώση λόγον τής έαυτοΟ 
πολυμερεστάτης έργασίας καί των πεπραγμένων κατά τό 
λήξαν έτος 1921.

Καί έν πρώτοις, προ πάσης άλλης άνακοινώσεως, 
κατά καθήκον ιερόν, οίονεί μνημόσυνον τελοΟν ύπέρ των 
άπελθόντων τοΟ βίου εταίρων τό έτος τοΰτο, αναγράφει 
ιδιαιτέρως τά ονόματα των μεταλλαξάντων τον βίον καί 
έπιτιμίων καί τακτικών εταίρων. Μετ’ άληθοΰς θλίψεω; 
έν τοΐς πρώτοις αναγράφει τόν θάνατον τοίί έπιτιμίου 
αντιπροέδρου Δημ. Τσιβανοποιίλου, τοΟ έπί μακρόν έντι -
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μότατα προστάντος της εταιρείας, διαπρεπεστάτην δε καί 
έν τη δικαστική ίεραρχίμ καταλαβόντος θέσίν.

Έπιτίμιος έταϊρος 6 Jules Nicole, διαπρεπής ελλη
νιστής καί έπιτίμιος δίδάκτωρ τής Νομικής Σχολής τοϋ 
ήμετέρου Πανεπιστημίου άπέθανεν έν Γενεύη. Καί ό 
Andre de Ridder, 'υποδιευθυντής του Μουσείου τού 
Λούβρου, άρχαΐον μέλος τής ένταΟθα Γαλλικής αρχαιο
λογικής Σχολής. Ό Sam Wide το0 Πανεπιστημίου 
τής Ούψάλης, τακτικός εταίρος καί έξ άλλων ένταΟθα 
έργασιών γνωστός καί έκ των παρά τάς Άφίδνας έν 
’Αττική καί τό ιερόν τοΟ Ποσειδώνος έν Καλαυρία άνα- 
σκαφών. Ό Δημ. Ράλλης, ό τοσάκις ίθύνας τάς τύχας 
τού Κράτους σθεναρός πολιτευτής, έκ των θερμοτάτων 
θιασωτών τοΟ αρχαίου βίου. Ό Νικ. Δημητρακόπουλος, 
διαπρεπέστατος νομομαθής καί φιλόπατρις πολιτευτής, δν 
προώρως άτυχήσαντα καί θανδντα έθρήνησεν ή Πατρίς. 
Ό Νικ. Πολίτης, ό διαπρεπής τοΟ Πανεπιστημίου Καθη
γητή', ό τοσοΟτον ύπέρ τής έπιστήμης καί ίδια τής λαο
γραφίας έργασθείς, έπί σειράν δε έτών μετασχών τού 
Συμβουλίου τής εταιρείας καί αρκετά ύπέρ αυτής κατα- 
βαλών. Ό Ίω. Χατζηδάκης, έν των σεμνωμάτων τοΟ 
Πανεπιστημίου καί εύρυτάτης έν τοΐς Μαθηματικούς 
φήμης. Ό Κ. ΓιαννοΟτσος έν τοϊς έξέχουσι των φιλο
λόγων, Γυμνασιαρχών άριστος. Ό Δ. Άντωνιάδης των 
προεχόντων τής θέμιδος λειτουργών, διατελέσας ικανά 
έτη σύμβουλος τής εταιρείας καί πολλά πολλαχώς ώφε- 
λήσας αυτήν. ΌΊω. Κουμανούδης, υιός τοΰ αειμνήστου 
Άτλαντος τής εταιρείας Στεφ. Κουμανούδη, άνώτατος 
οικονομικός όπάλληλος. Ό Δ. Οικ. Καλαποθάκης, έ£έ- 
χουσαν έν τη δημοσιογραφία καταλαβών θέσιν. Ό Γ. 
Τραπάντζαλης, από μακροΟ ένισχύσας τήν έταιρείαν κα;

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:38:31 EEST - 13.56.182.168



1IAE1921 'Εκλογή έηιτιμίων, Ισοβίων, τακτικ. έταίρων 3

ο Δ. Βούκρας έντιμος τοΟ Κερδώου θεράπο/ν καί των 
ένθερμοτέρων τής άρχαιότητος φίλων.

Παρά τήν θλιβεράν δμως ταύτην αραίωσα των 
τάξεων των έταίρων το συμβούλιον είνε εις τήν εύχά- 
οιστον θέσιν νάάναγγείλη ύμΐν άλλην, εύφρόσυνον ταύτην 
οψιν, τής ένισχύσεως τών τάξεων τούτων διά νέων δυνά
μεων. Έν τοις έπιτιμίοις έται'ροις καταλέγεται άπό τοΟ 
έτους τούτου, τιμητικώτατα άποδεξάμενος τήν έκλογήν 
ή Α.Β. Ύψηλότης ό Διάδοχος τοΟ 'ΡουμανικοΟ Θρόνου 
Βασιλόπαις Κάρολος, προσενεχθέντος καταλλήλως υπό 
τοΟ Προεδρείου του οικείου διπλώματος, καθ’ ήν στιγμήν 
έπί τή ευκαιρία των εύτυχών διπλών δεσμών των συνα- 
φθέντων μεταξύ τών δύο Βασιλικών οίκων προσεφέρετο 
προς τήν σεπτήν ΑύτοΟ σύνευνον, τήν Α.Β. 'Υψηλότητα 
τήν πριγκίπισσαν Ελένην, ομοίωμα χαλκοΟν πάγκαλον 
τής έκ τής Άκροπόλεως πάνοπλου Παλλάδος, συμβο- 
λικώτατα όπομιμνήσκον έν τή νέα Αυτής πατρίδι τον 
ιερόν βράχον, παρ’ όν είδε τό φώς καί έξετράφη έν τή 
πόλει τής Θεάς τής Σοφίας ή κατ’ έξοχήν Άτθίς, ήπρο- 
σφιλεστάτη Έλληνίς Βασιλόπαις.

Έν τή χορεία τών τακτικών ισοβίων έταίρων κατα 
ριθμεΐται άπό τοΟ έτους τούτου σεμνοτάτη δικαστική 
κορυφή, ό πρί μικροί» άποχωρήσας τήςύπηρεσίας εισαγ- 
γελεύς του άνωτάτου δικαστηρίου, τοΟ Άρείου πάγου, 
κ. Ματθαίος Χατζάκος καί ό έν Λέρω διαπρεπής γυμνα
σιάρχης κ. Νικήτας Χαβιαράς, ό παρακολουθών μετ’ 
άφοσιώσεως τό εργον τής έταιρείας καί αρκετούς παπύ
ρους προσενεγκών, ώστε νά καταρτισθή ή πρώτη αρχή 
παπυρολογικής συλλογής έν τή έταιρεία. Πλήν τούτων 
έξελέγησαν καί είκοσιν όκτώ νέοι τακτικοί έταϊροι ύπο- 
βαλόντες αιτήσεις προς τοΟτο.
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