
ΤΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 192» ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

'Η ήμετέρα Εταιρεία έπιδιώκουσα κατά τό διαρρεΰσαν έτος 1925 
τήν εφαρμογήν τών υπό τοΰ καταστατικού βριζόμενων σκοπών της εις 
δύο κυρίως κατευθύνσεις έστρεψε την προσοχήν της α) την προαγωγήν 
τής περί τα Βυζαντινά πράγματα επιστημονικής έρεύνης καί β) τήν έκλαΐ- 
κευσιν τών γνώσεων τών άναφερομένων είς τήν Βυζαντινήν περίοδον. 
Τόν πρώτον τών σκοπών της τούτων επεδίωξε διά τής έξακολουθήσεως τών 
ανακοινώσεων τών εταίρων της, ών περιλήψεις βλέπει ό αναγνώστης μικρόν 
ανωτέρω και διά τής έκδόσεως τοΰ παρόντος τόμου, δν, παρά τόν έν τφ 
μεταξύ έπελθόντα διπλασιασμόν τών τυπωτικών, έγκαίρως παραδίδει εις 
τήν δημοσιότητα, χάρις είς τήν ΰποστήριξιν, ής έτυχεν ού μόνον παρά 
τών μελών της, άλλά και άλλων παραγόντων, ών τήν οικονομικήν ενίσχυ- 
σιν έπεκαλέσθη καί επέτυχε τό Διοικητικόν Συμβούλιον.

’Επί τή ευκαιρία ταύτη ή Εταιρεία θερμώς εύχαριστεΐ από τοΰ χώ
ρου τούτου πάντας τούς ήμετέρους καί ξένους επιστήμονας τούς δημοσιεύ- 
-σαντας ευμενείς υπέρ τής Έπετηρίδος κρίσεις.

'Ο δεύτερος τών σκοπών τής Έτ. έπεδιώχθη διά τών έν τή αίθούση τοΰ 
Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσοΰ γενομένων διαλέξεων, καθ’ άς ώμίλησαν

1) Ό κ. Κ. Φίλανδρος, Περί τών ΓΙατριαρχών Κων/πόλεως καί τής 
έκλογής αυτών διά μέσου τών αίώνων.

2) Ό κ. *Ανϋ·. Παπαδόπουλλος, Περί τών Ελλήνων τοΰ Πόντου 

κατά τόν μεσαίωνα ').
3) Ό κ. Γ. Άρβανιτάκις, Περί τών συμβολικών Χριστιανικών παρα

στάσεων ·!).
4) Ό κ. Φ. Κουκονλές, Περί αιχμαλώτων κατά τούς Βυζαντινούς 

χρόνους* 8/.
5) Ό κ. Σνκοντρής, Περί Βυζαντινής Κύπρου καί
6) Ό κ. Έμμ. Πεζόπονλλος, Περί τών δμνών τής Κασίας.

1) Η διάλεξις Έδημοσιεύθη έν τφ Ήμερολογίφ τής Μεγάλης 'Ελλάδος τοΟ 1926 
α. 367—380.

’) Όρα τον παρόντα τόμον σ. 183—219.
8) Ή διάλεξις αΰτη έξεδόθη έν περιλήψει έν τφ Ήμερολογίφ τής μεγάλης 

’Ελλάδος τοΰ 1925 ο. 33—45.
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Άλλα και τάς επιστημονικά; έκδρομάς δεν παρημέλησεν ή Εται
ρεία. Κατά Μάϊον διωργάνωσε μίαν τριήμερον εις Σπάρτην καί Μυστραν, 
καθ’ ήν (ομίλησε περί μέν τής αρχαίας Σπάρτης καί των μνημείων της <> 
αρχαιολόγος κ. Κ. Ρωμαίος, περί δέ τοϋ Χριστιανισμού έν Λακεδαίμονι 
κατά τον μεσαίωνα καί τής επί τής άκροπόλεως μονής τοϋ οσίου Νίκωνος 
ό κ. Φ. Κουκούλες. Περί τών μνημείων καί τής τέχνης τοΰ Μυστρά, τοϋ 
σπουδαιοτάτου τούτου Βυζαντινού κέντρου, ώμίλησεν έν έκτάσει ό καθη
γητής τοϋ ΙΙανεπιστημίου καί ήμέτερος Σύμβουλος κ. Γ. Σωτηρίου.

Ή δεύτερα εκδρομή τών μελών έγένετο κατά Σεπτέμβριον εις Σπέτσας 
ένθα ό κ. Γ. Σωτηρίου διέλαβε περί τής ιστορίας καί τέχνης τών ιστορικών 
εκκλησιών τής Παναγίας, Αγίας Τριάδος καί Ταξιαρχών.

Ή Εταιρεία προθΰμως φροντίζουσα περί παντός όπερ αφόρα εις 
τον Βυζαντινόν κόσμον καί την μελέτην αυτού, ενεργώς έπενέβη παρά τοίς 
Άρμοδίοις, όταν έπεζητήθη ή μείωσις παρ’ ήμϊν τών Βυζαντινών Σπον
δών διά τής προτάσεως τής περικοπής τής έν τφ Πανεπιστήμια) έδρας 
τοΰ δημοσίου καί ιδιωτικού βίου τών Βυζαντινών, χάρις δέ εις το ηθικόν 
κύρος καί τήν επιβολήν αυτής έματαιώθη ευτυχώς ή σχετική πρότασις.

Έκπληρούσα δ’ εντολήν τών μελών, άνατεθεΐσαν αυτή κατά τήν Γενι
κήν Συνέλευσιν τών μελών τής 14’1? Φεβρουάριου, κατέστησεν εις τήν 
Σεβαστήν Κυβέρνησιν γνωστάς τάς γνώμας της περί τού σκοπού καί τής 
σημασίας παρ’ ήμΐν τών Βυζαντινών Σπουδών, ως καί τοΰ τρόπου, καθ' 
όν πρέπει αύται νά ύποστηριχθώσι.

Πληροφορηθέν τό Διοικητικόν Συμβούλιον εγκαίρως ότι τό σκευο 
φυλάκιον τής εν Μετεώροις ίερας Μονής Βαρλαάμ κινδυνεύει νά κατάρρευση 
καί νά φθαρώσιν ή άπολεσθώσι τά έν αύτώ κειμήλια, δραστήριας κατέ
βαλε παρά τώ Υπουργεία» τών Εκκλησιαστικών καί τώ Εκκλησιαστικά· 
Ταμείο» ένεργείας καί επέτυχε τήν παροχήν σχετικής περί επισκευής πιστο’)- 
σεως, διασώσαν οΰτω πολυτίμους θησαυρούς.

Σήμερον πολλοί τών ιερών ναών ως προς τό αρχιτεκτονικόν σχέδιο»· 
καί τάς τοιχογραφίας δεν είναι οιοι έπρεπεν, έν φ άφθονα είναι παρ’ ήμΐν 
τά ωραία αρχιτεκτονικά Βυζαντινά πρότυπα καί κάλλισται αί Βυζαντινοί 
τοιχογραφίαι. Τούτου ένεκα ή Εταιρεία άποβλέπουσα εις τήν έξύήιωσιν καί 
τής τέχνης, αλλά καί τοΰ θρησκευτικού αισθήματος τών έκκλησιαζομε'νων 
καί ένισχύουσα τάς προσπάθειας τοΰ Συνδέσμου Ελλήνων καλλιτεχνών, 
άνέπτυξεν έγγράφως καί προφορικώς προς τούς Αρμοδίους τάς έπί τοϋ 
ζητήματος τούτου γνώμας της, ευχαρίστως δέ βλέπει ότι ήρχισαν ήδη λαμ- 
βανόμενα τά κατάλληλα μέτρα.
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Τό Διοικητικόν Συμβούλων έπεκτεϊνον τον κύκλον τών επιστημονι
κών του σχέσεων είχε την τιμήν νά συγκαταρίθμηση μεταξύ τών επιτίμων 
μελών του εννέα διακεκριμένους επιστήμονας εις διάφορα άνήκοντας έθνη. 
Λυπηρόν μόνον είναι δτι εκ τοϋ κύκλου τών επιτίμων εταίρων έξέλιπεν 
δ αοίδιμος Ed. Kurtz, δστις τόσον ήγάπησε καί τόσον εύδοκίμως ήρευ- 
νησε τον Βυζαντινόν κόσμον.

Ή ήμετέρα Εταιρεία προσκληθείσα ΐνα μετάσχη τοϋ έν Μιλάνω 
δέκατου τετάρτου διεθνούς συνεδρίου στενογραφίας έδήλωσε συμμετοχήν 
εις αυτό διά τού Συμβούλου της κ. Σοφ. Χουδαβερδύγλου.

Τό ήμέτερον σωματεΐον μόλις έπληροφορήθη δτι εκ τοϋ θρόνου τού 
Χρυσοστόμου άπηλάθη υπό τών Τούρκων <5 Παναγιώτατος Πατριάρχης 
Κωνσταντίνος Ζ', ή κορυφή τής ορθοδοξίας καί αντιπρόσωπος τών παρα
δόσεων τού Βυζαντινού κόσμου, διεμαρτυρήθη εντόνως προς τούς δια
νοουμένους καί τά επιστημονικά σωματεία τού πεπολιτισμένου κόσμου.

Ή βιβλιοθήκη τής Εταιρείας, κατόπιν σχετικής έκκλήσεως μας, έπλου- 
τίσθη σημαντικώς, δεν άμφιβάλλομεν δ’ δτι οι τόμοι της διαρκώς θά πολ- 
λαπλασιάζωνται, χάρις εις τό υπό τών μελών επιδεικνυόμενοι’ ενδιαφέρον.

Έπ’ εσχάτων παρατηρεΐται ευτυχώς παρ’ ήμΐν τάσις προς μίμησιν 
τού Βυζαντινού κόσμου καί έν ά'λλοις καί έν τή κατασκευή καί επιπλώσει 
οικιών κατά τον Βυζαντινόν τρόπον. Ή Εταιρεία θεωρεί εαυτήν ευτυχή, 
διότι καί τήν τάσιν ταύτην προκαλεϊ καί ύποβοηθεϊ παρέχουσα τά αναγ
καία στοιχεία εις τούς εταίρους της καί πάντα ζητοϋντα τήν γνώμην καί 
έπέμβασίν της.

Τά οικονομικά τής Εταιρείας ευτυχώς εξασφαλίζονται καί προάγον- 
ται, ως δεικνύει ό κατωτέρω πίναξ, οΰτινος τά ποσά έξελεγχθέντα ύπό τών 
κ κ. Κ. Καρζή, Γ. Μαναόλα καί ΑΙμιλ. Τοοχοπονλλου ευρέθησαν έν πλη - 

ρεστάτη τάξει.

Ό Γραμματεύς 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

Ό Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓ. Δ. ΚΛΛΟΓΚΡΟΠΟΥΛΛΟΣ
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