
ΤΛ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΝΥΝ ΙΙΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Κατά την 15ην Μαρτίου 1918 οί κ. Γ. Ε. Τιπάλδος, Φ. Κουκούλες, 
Ν. Καλογερόιτουλλος και Πλάτων Ροδοκανάκις παρεκλήθησαν υπό τοϋ αοι
δίμου Γεωργίου Τσοκοποΰλλου νά προσέλθωσιν εις το γραφεΐόν του. Εις 
τούς προσελθόντας έδήλωσεν 6 κ. Τσοκόπουλλος δτι ή πρόσκλησις άφεώρα 
εις σύσκει[πν περί ίδρύσεως Εταιρείας σκοπόν έχούσης, άφ’ ενός μέν την 
συντήρησιν των όλοέν φθειρόμενων Βυζαντινών μνημείων, άφ’ ετέρου δέ 
την διά λαϊκών δημοσιευμάτων και διαλέξεων διαφώτισιν τοΰ κοινού περί 
τής Βυζαντινής ιστορίας και τοϋ Βυζαντινού καθ’ δλου πολιτισμού, ούτως 
ώστε ν’ άρχίση τό ήμέτερον έθνος νά γνωρίζη και αγαπά παν δ,τι συν
δέεται προς τό Βυζάντιον και την ύπερχιλιετή αυτού ιστορίαν, τέλος δέ την 
δι’ ανακοινώσεων καϊ περιοδικού προαγωγήν τών Βυζαντινών σπουδών.

Οί προσκληθέντες, άφ’ ου συνεχάρησαν τον κ. Τσοκόπουλλον διά την 
πρωτοβουλίαν, εύρον δτι ή το καιρός νά συμπηχθή τοιαύτη Εταιρεία, ής 
ό σκοπός, δσον αυτοί έγνώριζον, θά ευρισκεν ευμενή παρά τώ κοινω υπο
δοχήν, έπεφυλάχθησαν δέ νά συζητήσωσιν εύρύτερον έν προσέχει συνεδρία.

Πέντε ημέρας μετά την σύσκεψιν ταύτην συνελθόντες πάλιν οί ανω
τέρω μετά τοΰ κ. Θ. Βολίδου εις τό γραφεΐόν τοΰ κ. Γ. Τσοκοπούί,λου, συν- 
εζήτησαν διά μακρών περί τοΰ σκοπού τής Εταιρείας, περί τών χρονικών 
περιόδων, ας θ’ άναλάβη νά διαφώτιση, ως καί τών μέσων, άτινα πρέπει 
νά χρησιμοποίηση προς επιτυχίαν τοϋ σκοπού της, άπεχώρησαν δέ, άφ’ου 
άπεφάσισαν ν’ άνακοινώσωσι τά συζητηθέντα εις φίλους των λογίους, ούς 
καί νά προσκαλέσωσι νά συνέλθωσιν εις τόπον βραδύτερον όρισθησόμενον, 
ΐνα μετ’ αυτών τό μέν συζητήσωσιν εύρύτερον, τό δέ προβώσιν εις ορι
στικήν συγκρότησιν τής Εταιρείας.

’Όντως ούχί μετά πολύ συνελθόντες οί άνωτέρω μετά διαφόρων όμο- 
φρόνων τρις έν τή αιθούση τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής, άπεφάσισαν όρι- 
στικώς τή 2όη ’Απριλίου 1918 τήν ΐδρυσιν Εταιρείας υπό τήν επωνυμίαν 
Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, ής τον σκοπόν ώριζε τό δεύτερον ά'ρ- 
θρον τοϋ αυθημερόν ψηφισθέντος καταστατικού, τό έχον ώδε:

«Σκοπός τής Εταιρείας είναι ή ένίσχυσις τών Βυζαντινών καί Μεσαιω
νικών έν γένει μελετών, ή έκλαΐκευσις τών γνώσεων τών άναγομένων είς 
τήν ιστορίαν καί τον πολιτισμόν τών Βυζαντινών καί Μεσαιωνικών χρόνων
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καί ή διέγερσις τοΰ ενδιαφέροντος τον "Ελληνικού λαού προς την χιλιετή 
περίοδον τής 'Ελληνικής αυτοκρατορίας.

Ή Εταιρεία θα έπιδιώξη την πραγματοποίησιν τοΰ σκοπού της α') δια 
διαλέξεων εκλαϊκευτικών περί παντός θέματος αναγόμενου εις την ιστορίαν, 
τον βίον, τάς έπιστήμας, τάς τέχνας και τον πολιτισμόν έν γένει τής Ελλη
νικής αυτοκρατορίας και τού Μεσαίωνος β') διεπιστημονικών ανακοινώ
σεων γ') δι’ έκδόσεως ειδικού περιοδικού καί σχετικών δημοσιευμάτων δ') δι’ 
ίδρύσεως βιβλιοθήκης περιλαμβανούσης τά έργα τά αναγόμενα εις τό Βυζάν
τιον καί τον Μεσαίωνα καί ε') διά παντός άλλου τρόπου, τον όποιον τό 
Συμβούλιον ήθελε κρίνει συντελεστικόν».

Ή ίδρυθεΐσα Εταιρεία, μετά την εκλογήν τοΰ Δ. αυτής Συμβουλίου, 
έτέθη ευθύς επί τό έργον. "Ητο τότε ή εποχή, καθ’ήν οί Βούλγαροι, κατα· 
λαβόντες την Α. Μακεδονίαν, εΐχον καταστρέψει πολλούς Βυζαντινούς 
ναούς καί άπαγάγει πλεΐστα κειμήλια, χειρόγραφα καί έργα τέχνης, ευκόλως 
ούτω τάς εαυιών βιβλιοθήκας καί τά μουσεία πλουτίζοντες. Περί τής 
διασώσεως λοιπόν καί επιστροφής τών άρπαγέντων φροντίζουσα ή 
Εταιρεία, άπετάθη άφ’ ενός μέν προς τον τότε Γενικόν Διοικητήν 
Μακεδονίας κ. Κ. Ρακτιβάν παρακαλοϋσα νά έξακριβώση τίνα κειμήλια 
ήρπάγησαν ή κατεστράφησαν, ΐνα έν καιρώ ζητηθή ή άπόδοσις αυτών ή 
σχετική αποζημίωσις, άφ’ ετέρου δ’ άπηύθυνε προς τον πεπολιτισμένον κό
σμον έντονον διαμαρτυρίαν διά τήν τοιαύτην βεβήλωσιν διά τών έν Ρώμη, 
Παρισίοις, Λονδίνφ καί Βασιγκτώνι πρεσβευτών τής Ελλάδος. ΕΙς τάς 
τοιαύτας δ’ ένεργείας της εΰρε καί άλλους προθύμους άντιλήπτορας 
καί δή καί τον είς Μακεδονίαν προς τον σκοπόν τούτον μεταβάντα 
ιδρυτήν της αοίδιμον Γ. Τσοκόπουλλον καί τον τότε έν ’Αμερική ευρισκό
μενον Πρόεδρόν της Σον Μητροπολίτην ’Αθηνών κ. Μελέτιον, είς δν πολλά 
οφείλει.

’Αποτέλεσμα τών ενεργειών τούτων ύπήρξεν ή υπό τής Βουλγαρικής 
Κυβερνήσεως, συμφώνως τώ 126 άρθρω τής συνθήκης τού Neuilly, κατά 
Φεβρουάριον τού 1922 παράδοσις εις τον Σύμβουλον τής'Εταιρείας κ. Γ. 
Σωτηρίου πολλών ξυλογλύπτων σταυρών απλών καί μετά συρματεΐνης 
έπενδύσεως, αργυρών φιαλών αγιασμού, αργυρών επενδύσεων εικόνων, 
ποτηρίων μεταλήψεως, θυμιατηρίων, αμφίων ιερατικών, διακοσίων έννενή- 
κοντα έντύπων βιβλίων διαφόρου περιεχομένου καί διακοσίων πεντήκοντα 
έννέα χειρογράφων, τών πλείστων έκ τής παρά τάς Σέρρας μονής τοΰ 

Τιμίου Προδρόμου *).

1) Έκ τών αντικειμένων δεκαοκτώ κατετέθησαν έν τώ Βυζαντινή) Μουσείιυ ’Λθη·
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Ή Εταιρεία μετά τί|ν κατά την 26ην ’Ιανουάριου 1919 επίσημον εμ- 
φάνισίν της διά συγκεντρώσεω; έν τη μεγάλη αιθούση τοΰ Φιλ. Συλλόγου 
Παρνασσού, καθ’ ήν εισηγητικώς ώμίλησεν ό Πρόεδρος αυτής Σος κ. Με
λέτιος, διά μακρών δέ το πρόγραμμά της άνέπτυξεν ο Σύμβουλος κ. Γ. 
Σωτηρίου, χ) άπεφάσισεν, ελλείψει χρηματικών πόρων, νά θέση εις εφαρ
μογήν τό πρώτον μέρος τοΰ δευτέρου άρθρου τοΰ καταστατικού της, ήτοι 
την έκλαΐκευσιν τών περί τοΰ Βυζαντινοΰ κόσμου γνώσεων διά διαλέξεων 
καί εκδρομών. Άρχίσασα λοιπόν από τοΰ χειμώνος τοΰ 1919 εκαμεν εν τη 
μεγάλη αιθούση τοΰ Φιλ. Συλλόγου Παρνασσού διά τών μελών της καί άλλων 
λογίων τάς εξής διαλέξεις.

Κατά τό 1919 ωμίλησαν οι κ.
1) Σος Μητροπολίτης ’Αθηνών κ. Μελέτιος, Περί τής 

'Αγίας Σοφίας 2) Κ. Ρ ά δ ο ς, Περί τοΰ Βυζαντινού ναυτικοΰ 3) Φ. Κού

κου λ ές, Περί τοΰ σχολικοΰ ημών βίου κατά τούς Βυζαντινούς καί τούς 
μετέπειτα χρόνους 2) 4) Κ. Σ οκόλης, Περί τοΰ Βυζαντίου καί τής ιδέας 
τής Κοινωνίας τών ’Εθνών έν τή ’Ανατολή 5) I. Δαμβέργης, Περί 
τοΰ διατί καί υπό τίνων έσυκοφαντεΐτο τό Βυζάντιον 6) Α. ’Αδαμάντιου, 
Περί τοΰ ίεροΰ παλατιού καί τής Αύλικής εθιμοτυπίας 7) ό Σος Μητρο
πολίτης ’Αθηνών κ. Μελέτιος, Περί τοΰ Παναγίου Τάφου καί τών 
αξιώσεων τοΰ Βατικανού επί τών άγιων τόπων 8) ό Ν. Κ αλογερ ό
που λλος, Περί τής μετά την άλωσιν Βυζαντινής αγιογραφίας 9) ό Κ. 
Σοκ όλης, Περί τής οικονομικής πολιτικής τοΰ Βυζαντίου καί 10) ό Γ. 
Βεγλερής, Περί τής βιβλιοθήκης καί τοΰ θησαυροφυλακίου τοΰ Σερα- 
γίου τής Κων/λεως 8).

Κατά τό 1919 1920 ωμίλησαν οί κ.
1) Γ. Σωτηρίου, Περί τοΰ Βυζαντινού ενδύματος καί τής εξωτερι

κής περιβολής τοΰ κλήρου κατά τούς Βυζαντινούς καί τούς μετά την άλωσιν 
χρόνους 4) 2) Κ. Ρ ά δ ο ς, Περί τών στρατεκϋν τοΰ αύτοκράτορος Ήρα-

νών, επτά έν τφ Μουσείφ κοσμητικών τεχνών καί έξ Θέλουσιν έπιστραφή εις τήν 
μονήν τοΰ Τίμιου Προδρόμου. Τά χειρόγραφα κατετέθησαν εις τό ειδικόν τμήμα τής 
Εθνικής Βιβλιοθήκης, πλήν πέντε, ά'τινα έκρατήθησαν έν τφ Βυζαντινφ Μουσείφ ώς 

περιέχοντα μικρογραφίας. Τέλος τά βιβλία διενεμήθησαν μεταξύ τής ’Εθνικής Βιβλιο
θήκης καί τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής.

’) Η ομιλία τού κ. Σωτηρίου έδημοσιεΰθη έν τή «Καινή Διδαχή» τόμ. Λ', σ. 418-428.
’) Ή διάλεξις αύτη έξεδόθη τφ 1920 έν τφ βι6λίφ τοΰ κ. Κουκουλέ τφ έπιγραφο- 

μένφ «Έκ τοΰ βίου τών Βυζαντινών» σελ. 79—128.
J) Ή διάλεξις έδημοσιεΰθη έν τή πεντηκονταετηρίδι τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει 

Ελληνικού Φιλ. Συλλόγου σ. 173 —182.
4) Έδημοσιεΰθη έν τφ περιοδικφ Γρηγορίφ τφ Παλαμφ τόμ. 3. σ. 237—247, 359— 

370, 452-460, 546-551.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:19:36 EEST - 3.236.241.27



368 Τύ ί·;ιό χΓ|; Εταιρεία; πεπραγμένα.

κλείου *) 3) Φ. Κουκούλες, Περί του-βίου των Ελλήνων μοναχών κατά 
τον \Β' αιώνα * 2) 4) Ν. Κ η λ ο γ ε ρ ό π ο υ λ λ ο ς, Περί τυιν μετά την άλα>σιν 
ζωγράφων καί δη τών Κρητών 5) *{■ Σος Μητροπολίτης Σμύρνης 
Χρυσόστομος, Περί τών επτά εκκλησιών τής άποκαλύψεοις 6) Ά. Ά δ α- 
μαντίου, Περί τών αριστουργημάτων τής ύφαντουργικής τέχνης τών 
Βυζαντινών 7) Ά ρ. Κουζης, Περί περιθάλτβεως καί νοσοκομείων κατά 
τούς Βυζανινούς χρόνους καί ιδία περί μοναστηριακών νοσοκομείων (ξενώ
νων) κατά τον ΙΒ' αιώνα 3) 8) Κωνστ. Άμαντος, Περί τοϋ Ελλη
νισμού τής Μικράς ’Ασίας κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους 9) Β α σ. Λα- 
μπίκης, Περί τής ιατρικής κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους 10) Κ. Σο
κ όλης, Περί τών εμπορικών σχέσεων τής Ελληνικής αύτοκρατορίας καί
11) Άρχιμ. Χρυσόστομος Παπαδόπουλλος, Περί τού Βυζαντίου 
καί τών αγίων -τόπων τής Ιερουσαλήμ

Κατά τό 1920-1921 ώμίλησαν οί κ.
1) Φ. Κουκούλες, Περί τοϋ γάμου κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους

2) Ί. Βογιατζίδης, Περί τής αρχής καί έξελίξεως τής μεγάλης ιδέας 4)
3) Γ. Σωτηρίου, Περί τών Βυζαντινών υφασμάτων.

Κατά τό 1921-1922 ώμίλησαν οί κ.
1) Άρχιμ. "Ανθιμος Παπαδόπουλος, Περί τής τύχης τών Ελ

λήνων από τής έμφανίσεως τών Τούρκων 2) Φ. Κουκούλες, Περί Πτω· 
χοπροδρόμου καί τού ιδιωτικού βίου τών Βυζαντινών κατά τόν ΙΒ' αιώνα 
3) Σ. Μενάρδος, Περί συναξαρίων καί συναξαριστών 4) I. Βογια- 
τζίδης, Περί τών Ελλήνων καθολικών καί τών σχέσεων αυτών προς τούς 
ορθοδόξους5) 5) Ά ρ. Κουζης, Περί ιατρικής καί δεισιδαιμονίας κατά 

τούς Βυζαντινούς χρόνους 6) Άν. Όρλάνδος, Περί τών Χριστιανικών 
μνημείων τής Ραβέννης, 7) Γ. Τσοκόπουλλος, Περί Στεφάνου Σαχλίκη 
καί τοϋ ιδιωτικού καί κοινωνικού βίου έν Κρήτη κατά τόν ΙΕ’ αιώνα 6)
8) Π. Άγγελετόπουλλος, Περί Μιχαήλ Ψελλοϋ καί τής εποχής του 
καί 9) Κ. Μέκιος, Περί τού βίου τών Βυζαντινών Βασιλέων.

Κατά τό 1922-1923 ώμίλησαν οί κ.

’) Συντομωτάτην περίληψιν τής διαλέζεως δρα έν τφ βιβλίφ τοΰ στρατιώτου (1924) 
σ. 22—24.

2) ΈδημοσιεΰΘη έν τφ βιβλίφ *’Εκ τοΰ βίου τών Βυζαντινών» σ. 5—78.
»ι ΈδημοσιεΰΘη έν τοΐς άρχείοις ιατρικής καί βιολογίας τομ 15 (1920) σ. 40—51
4) ΈδημοσιεΰΘη έν τφ ήμερολογίφ τής Μεγάλης Ελλάδος τοϋ 1923 σ. 161—171
“) ΈδημοσιεΰΘη έν τφ ήμερολογίφ τής Μεγάλης Ελλάδος τοΰ 1924 σ. 163—183
6) ΈδημοσιεΰΘη έν τφ περιοδικά) ‘Ελληνική ’Επιθεωρήσει τόμ. 15 τεΰχ 173 σ. 4—6 

τεΰχ. 174 σ. 5—7, τεΰχ. 175 σ. 4—6, τεΰχ. 176 σ. 8—9.
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1) Κ. Ά μαντού, Περί Ελληνικής φιλανθρωπίας κατά τούς μεσαιω
νικούς χρόνους *) 2) Φ. Κουκούλες, Περί τών δυο είδών τοϋ θριάμβου 
(επιτίμου θριάμβου, διαπομπεύσεως) κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους * 2) 3) 
Σκ. Ζερβός, Περί τής Δωδεκάνησου κατά τον μεσαίωνα 4) Ά δ. Δ ία
μα ν τ ό π ο υ λ λο ς, Περί τοΰ 'Ηρακλείου καί τοϋ έργου του 5) Ν. Καλο- 
γερόπουλλος, Περί τής Χριστιανικής τέχνης τών ’Αθηνών 6) Άρχιμ. 
’Άνθιμος Παπαδόπουλλος, Περί τοϋ θρησκευτικοΰ θεάτρου τών 
Βυζαντινών 7) Π. Άγγελετόπουλλος, Περί σημείων τινών τοΰ Βυ- 
ζαντινοϋ δικαίου 3 4) 8) Κ. Φ ί λ α ν δ ρ ο ς, Περί τοΰ Οίκουμενικοϋ Πατρι
αρχείου διά μέσου τών αιώνων καί 9) Εύάγ. Χατζή ϊωάννου, Περί 

τής μεσαιωνικής Κύπρου.
Κατά τό 1923-1924 ώμίλησαν οί κ.
1) Γ. Σ ω τ η ρ ι ά δ η ς, Περί τής έν Φωκίδι μονής τοϋ οσίου Λουκά *) 

2) Νικόστρ. Καλομενόπουλλος, Περί τής στρατιωτικής όργανώ- 
σεως τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας 3) Άρχιμ. ’Άνθιμος Παπαδό
πουλλος, Περί τών σχέσεων ορθοδόξων καί καθολικών κατά τούς Βυ
ζαντινούς χρόνους 4) Σ π. Π α π α ν ι κ ο λ ά ο υ, Περί τής άλχυμείας κατά 
τον μεσαίωνα 5) Paul Collinet, Περί τών φοιτητών τής Νομικής 
έν Βηρυτό) κατά τον Ε' μ. X. αιώνα καί 6) Γ. Σωτηρίου, Περί τοΰ 
Βυζαντιολογικοϋ συνεδρίου τοϋ Βουκουρεστίου.

Έκ τών ανωτέρω διαλέξεων έξαίρομεν ιδιαιτέρως την μετά κατάλληλον 
είσήγησιν τοϋ προέδρου κ. Καλογεροπούλλου γενομένην περί Ελληνικής φι
λανθρωπίας κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους, διότι αυτή ώργανώθη υπέρ τών 
αδελφών ημών προσφύγων τής Μ. ’Ασίας. Κατ’ αυτήν είσεπράχθησαν δραχ. 
5080, αΐτινες έδόθησαν εις τό Δ. Συμβούλιου τοΰ Συλλόγου τών Έλληνί- 
δων γυναικών υπέρ τών ύπ’ αύτοΰ προστατευομένων προσφυγοπαίδων.

’Επί τή εύκαιρίαταύτη ας μη άποσιωπηθή δτι ό εταίρος κ. Π. Ζωγρά
φος καί ό Σύμβουλος κ. Ν. Καλογερόπουλλος έδώρησαν εις την Εταιρείαν 
δύο εικόνας των, ας αΰτη διά τής κ. Άννης Παπαδοπούλλου διέθεσεν υπέρ 
τών αδελφών τοΰ προέδρου τοΰ έν Σμύρνη τμήματός της, αειμνήστου 
Μητροπολίτου Χρυσοστόμου.

') ΈξεδόΘη έν τώ περιοδικοί ’Λθηνα τόμ. 3ό σ. 131—1C4
2) Τό πρώτον μέρος τής διαλέξεως ταύτης, τό περί επιτίμου θριάμβου, έδημοσιεύθη 

έν τφ ήμερολογίφ τής Μεγάλης Ελλάδος τοΰ 1923 σ. 49—64
8) Έδημοσιεύθη έν τή Δικαιοσύνη τόμ. 2 τεΰχ. 20—22 καί εις ιδιαίτερον τεύχος έν 

Άθήναις 1924.

4) Πβ. \ϋν τά συντόμαις ύπό τοΰ κ. Σωτηριάδου σημειούμενα έν τφ άρθρφ του 
* Εκδρομή είςτόν οσιον Λουκάν» Ήμερολ. τής Μεγάλης Ελλάδος 1925 σελ. 314 έ'ς.
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Εις τάς ανωτέρω διαλέξεις δέον να προστεθώσι και τά υπό των Συμ
βουλών τής Εταιρείας κ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Άν. Ό ρ λ d ν δ ο υ και Γ. Σω
τηρίου γενόμενα μαθήματα έν τώ προς διάδοσιν των ωφελίμων βιβλίων 
Συλλόγω κατά τον χειμώνα τοΰ 1922. Έκ τούτων 6 μέν πρώτος ανέπτυξε 
κεφάλαιά τινα τοΰ ιδιωτικού βίου τών Βυζαντινών, ό δεύτερος ωμίλησε 
περί τών Βυζαντινών ανακτόρων και οικημάτων και ό τρίτος περ'ι τής 
Βυζαντινής ζωγραφικής και εικονογραφίας.

Ούδ’ ήμελήθησαν κατά το αυτό διάστημα αΐ έκδρομα! εις χώρους, ένθα 
ύπάρχουσι μνημεία Βυζαντινά ή τών μετά την άλωσιν χρόνων. Αί επι
σκέψεις τών μελών τής Εταιρείας εις τάς μονάς Δαφνιού, Καισαριανής, Πεν
τέλης, Φανερωμένης (Σαλαμΐνος), αγίου Ίωάννου Καρέα καί αγίου Γεωρ
γίου Κουταλέα, παρά τούς πρόποδας τοΰ 'Υμηττού, τής μονής Νταοΰ Πεντέ
λης, τής παρά τάς ’Αθήνας ’Όμορφης ’Εκκλησίας, τής Άκροπόλεως τών 
’Αθηνών, τής εν Χαλκίδι Βασιλικής τής αγίας Παρασκευής, τών εκκλη
σιών Μαρκοπούλου και τών έν Κορωπίω ερειπίων μεσαιωνικών πύργων, 
προς δέ και τοΰ έν Άθήναις Βυζαντινού Μουσείου, ένθα ωμίλησαν οι 
έκ τών εταίρων κ. Γ. Σωτηρίου, Άν. Όρλάνδος, Φ. Κου
κούλες, Α. Ξυγγόπουλλος, Ν. Καλογερόπουλλος, Γ. Ε. Τι- 
π ά λ δ ο ς, *) Ν. Κοτζιάς, Α. Κεραμόπουλλος, Π. Φουρίκης, 
I. Δοανίδης καί I. Σβορώνος συνετέλεσαν ούκ ολίγον είς άκριβε- 
στέραν γνώσιν τής Βυζαντινής ιστορίας καί τέχνης καί ένίσχυσαν την 
αγάπην προς μνημεία με την μεσοχρόνιον καί την μετά την άλωσιν ιστο
ρίαν ημών συνδεόμενα.

Δεν ήρκέσθη δμως ή Εταιρεία είς απλήν μελέτην καί επίσκεψιν τών 
μνημείων, αλλά προέβη καί είς διαβήματα υπέρ συντηρήσεως ή έπισκευής 
αυτών. Ούτω κατ’ Αύγουστον τοΰ 1920 δι’ έγγράφου της έζήτησε καί 
έπέτυχε παρά τοΰ Σου Υπουργείου τής Παιδείας τον διορισμόν μονίμου 
έπόπτου τών Βυζαντινών αρχαιοτήτων τοΰ Μυστρα, παρά δέ τοΰ τότε Γεν. 
Διοικητοΰ Μακεδονίας κ. Α. Άδοσίδου την παραχώρησιν δεκακισχιλίων 
δραχμών προς διατήρησιν καί άναστήλωσιν τών έν Θεσσαλονίκη ναών τής 
αγίας Παρασκευής καί τής Θεοτόκου τών Χαλκέων.

Τάς τοιαύτας ένεργείας της συνεχίζουσα ή Εταιρεία παρεκάλεσε κατά 
Μάϊον τοΰ 1920 τον έν ’Αθήναις τότε διατρίβοντα Γεν. Διοικητήν Δυτ. 
Μακεδονίας κ. I. Ήλιάκιν, ΐνα άσκήση δλην αύτοΰ τήν έπιβολήν προς

’) Ή έν Δαφνίφ ομιλία τοΰ κ. Γ. Ε. Τιπάλδου περί τοΰ εικαζόμενου τάφου τοΰ De- 
laroche έδημοσιεΰθη έν τφ Η', τόμφ τοΰ Δελτίου τής 'Ιστορικής καί ’Εθνολογικής 
Εταιρείας τής Ελλάδος σ. 264 — 272.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:19:36 EEST - 3.236.241.27



Τά υπό τής Εταιρείας πεπραγμένα. 371

προστασίαν καί συντήρησιν τών Βυζαντινών ναών τής Καστοριάς, έλαβε 
δέ παρ’ αύτοΰ κατηγορηματικάς διαβεβαιώσεις ότι θά πράξη παν το δυ
νατόν υπέρ τών μεσαιωνικών μνημείων τής είρημένης πόλεως.

'Υπέρ τών μεσαιωνικών μνημείων άπέβη έπ’ ίσης ό κατ’ Αύγουστον 
τοϋ 1920 διορισμός τοϋ Γεν. Γραμματέως τής Εταιρείας Φ. Κουκουλέ 
ώς μέλους τοΰ επί τής άναστηλώσεως, επισκευής καί συντηρήσεως αρχαίων 
καί ιστορικών μνημείων Συμβουλίου, ως καί ή αποστολή δυο εγκυκλίων 
εις τά μέλη τών κατά Μάρτιον τοΰ 1920 ίδρυθέντων δυο αυτής Τμημά
των, έν τε Θεσσαλονίκη διά τοΰ Συμβούλου κ. Γ. Σωτηρίου, καί έν Σμύρνη 
Διά τών εγκυκλίων τούτων, άφ’ ενός μέν συνιστάιο ή αποφυγή τής δι’ 
οξέων έπαλείψεως διαφόρων τοιχογραφιών καί ψηφιδωτών, χάριν δήθεν 
ζωηροτέρας άναπαραστάσεως, άφ’ ετέρου δ’ έδίδοντο λεπτομερείς όδηγίαι 
περί τής καταγραφής τών έν ταΐς περιοχαΐς τών τμημάτων μονών, εκκλη
σιών, επιγραφών, εικόνων, ξυλουργημάτων, χειρογράφων, αμφίων κ. τ. τ.

Ή ήμετέρα Εταιρεία, ήτις ως επιστημονικόν σωματεΐον έκρινε καθή
κον αυτής νά διαμαρτυρηθή κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1923 προς τό ΙΙρο- 
εδρεΐον τοΰ παρά τή Κοινωνία τών ’Εθνών τμήματος τής πνευματικής συν
εργασίας διά την παρά τά διεθνή νόμιμα κατάληψιν τής Κερκύρας 
κολακεύεται νά πιστεύη δτι αποτελεσματική ΰπήρξεν ή προς τό αυτό' 
ΠροεδρεΤον διαμαρτυρία της διά την υπό τών Τούρκων μελετωμένην 
κατεδάφισιν τών Βυζαντινών τειχών τής Καινσταντινουπόλεως.

Τό Δ. Συμβούλιου συνέστησε κατά Μάϊον τοΰ 1920 νά ίδρυθή έν 
Καρυαΐς τοΰ 'Αγίου ’Όρους τυπογραφείου προς εΰκολωτέραν δημοσίευσιν 
τών έν χειρογράφοις μεσαιωνικών κειμένων καί προαγωγήν επομένως τής 
έπιστήμης, παρεκάλεσε δέ καί τό Σον 'Υπουργείου τών ’Εσωτερικών κατά 
’Ιούνιον τοΰ 1922 νά δρίση περιοδικήν έπιθεώρησιν τών ιστορικών αρχείων 
τοϋ Κράτους. ’Αποτέλεσμα τής ένεργείας αυτής ΰπήρξεν ή αποστολή ώς 
έπιθεωρητοΰ τοΰ διακεκριμένου εταίρου κ. Θωμά Βελιανίτου, δστις διά 
μακροΰ υπομνήματος του συνέστησε τά δέοντα.

Ή Εταιρεία θεωρούσα καθήκον αυτής νά παρέχη τήν έκάστοτε υπέρ 
επιστημονικών σκοπών ζητουμένην ΰποστήριξίν της, προθύμως Ιπίσης συν
έστησε προς τήν Σην ίεράν Κοινότητα τοΰ άγιου Όρους τον εταΐρον αυτής 
κ. Σπυρίδωνα Παπαλουκάν μελετώντα τήν έν τφ ’Άθφ τέχνην, παρεκάλεσε 
δέ καί τούς Ίβηρίτας πατέρας νά διευκολύνωσι τήν φωτογράφησιν τοΰ ύπ” 
άριθ. 463 κωδικός τής μονής των, σπουδαιοτάτου διά τήν γνώσιν τοΰ ιδιω
τικού βίου τών Βυζαντινών. Ουδέ θεωρεί μικροΰ λόγου αξίαν τήν φρον
τίδα της υπέρ τή συλλογής τών εικόνων Κόλλυβά, ήτις έπί τέλους κατωρ- 
θώθη νά παραμείνη έν Έλλάδι καί δή νά περιέλθη εις τήν κατοχήν δια
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κεκριμένου εταίρου της τοΰ κ. Διονυσίου Λοβέρδου, δστις είναι ενθου
σιώδης λάτρης τής Βυζαντινής τέχνης καί τοΰ Βυζαντινού κόσμου εν γένει.

Επικείμενης τής ίδρύσεως τοΰ έν Θεσσαλονίκη Πανεπιστημίου, ή Εται
ρεία καθήκον αυτής έθεώρησε νά υπόδειξη, δπου έδει, την έν αύτώ ΐδρυσιν 
τεσσάρων εδρών προς προαγωγήν των Βυζαντινών σπουδών, ήτοι τής ιστο
ρίας τοΰ Βυζαντινοΰ κράτους, τής ιστορίας τής Βυζαντινής τέχνης, τοΰ 
ιδιωτικού βίου τών Βυζαντινών καί τής μεσαιωνικής γλώσσης καί φιλολο
γίας, έχει δε δι’ έλπίδος δτι αί συστάσεις της αΰται θά ληφθώσιν υπό 
τών αρμοδίων ύπ’ δψιν.

“Εν τών κυρίων μελημάτων τής 'Εταιρείας υπήρξε καί ή διά διαφό
ρων δημοσιευμάτων έκλαΐκευσις ή προαγωγή τών Βυζαντινών ερευνών. 
Ούτως έπώπτευσε διά τοΰ Συμβούλου της κ. Φ. Κουκουλέ την έκδοσιν 
τοΰ έργου τοΰ έκ τα>ν ιδρυτών της αοιδίμου Πλάτωνος Ροδοκανάκι τοΰ 
έπιγραφομένου «Ή βασίλισσα καί αί Βυζαντινοί άρχόντισσαι», ασφαλώς 
δέ θά έτύπωνε καί την περί νεαρών Δέοντος τοΰ Σοφού μελέτην τοΰ καθη- 
γητοΰ τοΰ έν Bordeaux Πανεπιστημίου Η. Monnier, αν μή, ολίγον 
χρόνον πρό τής παραδόσεως τοΰ χειρογράφου, τον άφήρπαζεν ό θάνατος.

“Εν βήμα προς τήν έκπλήρωσιν τοΰ σκοπού τής Εταιρείας χωρούν τό 
Δ. Συμβούλιον άπεφάσισε κατά Νοέμβριον τοΰ 1922 νά γίνωνται ανα
κοινώσεις έν τή αιθούση τής βιβλιοθήκης τής Βουλής εΰμενώς παραχω
ρητθείση υπό τοΰ πλείστας υπηρεσίας εις τήν Εταιρείαν παρασχόντος προ
έδρου της κ. II. Δ. Καλογεροπούλλου, ών τάς περιλήψεις βλέπει δ αναγνώ
στης ανωτέρω.

Ή κυρία δμως προσπάθεια τοΰ Δ. Συμβουλίου ευθύς έξ αρχής έστρέ- 
φετο περί τήν έξεύρεσιν πόρων προς έκδοσιν έπιστημονικοΰ οργάνου, έν φ 
νά καταχωρίζονται τά πορίσματα τών μελετών τών παρ’ ήμΐν Βυζαντιο- 
λόγων πρώτον δε βήμα προς έκπλήρωσιν τοΰ σκοπού τούτου δέον νά 
θεωρηθή ή έπί Κνβερνήσεως Βενιζέλου κατά Μάϊον τοΰ 1920 αναγραφή 
έτησίας έκ δέκα χιλιάδων δραχμών πιστώσεως έν τφ προϋπολογισμό τοΰ 
υπουργείου τής Παιδείας. Δι’ αυτής, μόλις κατά τό παρελθόν έτος τό πρώ
τον παραχωρηθείσης, ένεκα τών πολιτικών περιπετειών τής χώρας ημών, 
ώς καί τών διαφόρων δισρεών τών έν άλλη σελίδι τοΰδε τοΰ τόμου μνη
μονευόμενων δωρητών καί ευεργετών έκδίδεται ή παροΰσα Έπετηρίς.

Κανονισθέντων τών πόρων τής Εταιρείας, πιστεύομεν δτι θά πλου- 
τισθή καί ή κατά ’Ιούνιον τοΰ 1924 συμπηχθεΐσα βιβλιοθήκη της, υπέρ 

ής έπεζητήθη καί τών εταίρων ή συμβολή.

Ή Εταιρεία εΐχεν έν τώ μεταξύ τήν ατυχίαν νά στερηθή πολυτίμων 
αυτής εταίρων καί ιδρυτών εις τήν αιωνιότητα μεταβάντων, ήτοι τοΰ Τοπο-
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τηρητοϋ τοΰ Πατριαρχικού θρόνου Δωροθέου, τού αοιδίμου Μητροπολίτου 
Σμύρνης Χρυσοστόμου, τού Κ. Σοκόλη, Κ. Παπαμιχαλοπούλλου, Π. Σαρό- 
γλου, Π. Ροδοκανάκι, Γ. Βεγλερή καί δή καί τού τοσαΰτα υπέρ αυτής 
προσενεγκόντος Γεωργίου Τσοκοπούλλου.

Κατωτέρω εκτίθενται έν συνόψει τα τής οικονομικής καταστάσεα)ς τής 
Εταιρείας από τής ίδρΰσεώς της μέχρι σήμερον. Τά σημειοΰμενα ποσά, 
έν λεπτομερείς, έξελεχθέντα υπό των ελεγκτών κ. Θ. Β ο λ ί δ ο υ, Κ. Καρ- 

ζ ή, Β. Λαμπίκη, Γρ. Παπαγεωργιάδου, Άλφρ. Σ τ ή β ε ν ς καί 
'Αλφρ. Τσακίρη εύρέθησαν έν πληρέστατη τάξει.

Ό Πρόεδρος

Π. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ

Ό Γεν. Γραμματεύς 

Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ
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