
ΤΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ 1926 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Γενομένης κατά την 28ην Φεβρουάριου 1926 τακτικής γενικής συνελευσεως 
των μελών τής Εταιρείας επ’ άρχαιρεσίαις, μέλη τοΰ Δ. αυτής Συμβουλίου 
εξελέγησαν οί κ. II. Δ. Καλογερόπουλλος, I. Δαμβέργης, Κ. Δυοβουνιώτης, 
Άριστ. Κοΰζης, Φ. Κουκουλές, Γ. Σωτηρίου, Ν. Βέης, Άν. Όρλάνδος, 
Γ. Τιπάλδος, Σοφ. Χουδαβερδόγλους, Β. Λαμπίκης, Άλφ. Τσακίρης, Γ· Υπε
ρείδης, Θεμιστοκλής Βολίδης καί Σπυρ. Θεοδωρόπουλλος, οΐτινες καί αυθημερόν 
κατένειμον τά υπουργήματα, καθ’ήν τάξιν δεικνύει ό έν σελίδι 388 πίναξ.

Οί κύριοι Σύμβουλοι κατά τό διαρρεΰσαν χρονικόν διάστημα εις ένδεκα 
συνελθόντες τακτικός συνεδρίας περί δυο τινά κυρίως ήσχολήθησαν, πρώτον 
περί την έξασφάλισιν καί αΰξησιν τών οικονομικών πόρων τής Εταιρείας 
καί δεύτερον περί την προαγωγήν τών επιστημονικών σκοπών αυτής.

Ώς προς τό πρώτον κεφάλαιον αί προσπάθειαι τοΰ Συμβουλίου έστέ- 
φθησαν υπό επιτυχίας, άφ’ ου, διά καταλλήλων ενεργειών του, αί εκ τρισχι- 
λίων δραχμών έτήσιαι επιχορηγήσεις τής Παγγείου Επιτροπείας καί τοΰ 
Δήμου ’Αθηναίων ηύξήθησαν εις δεκακισχιλίας δραχμάς έκαστη. "Οτι τοΰτο 
οφείλεται κυρίως εις την ευμένειαν καί φιλομουσίαν τοΰ τε άξιοτίμου Δημάρ
χου ’Αθηναίων κυρίου Σπυρίδωνος Πάτση καί τοΰ Προέδρου τής Παγγείου 
Επιτροπείας κυρίου Φιλίππου Δραγούμη γνωρίζει κάλλιστα τό Συμβοΰλιον, 
τό όποιον αισθάνεται την υποχρέωσιν νά έκφράση αΰτοΐς από τοΰ χώρου 
τούτου τάς θερμάς του ετιχαριστίας.

Ευχαριστίας έπ’ ίσης απευθύνει πρός τε την Α. Μακαριότητα, τον 
Μητροπολίτην ’Αθηνών κύριον Χρυσόστομον διά την τρισχιλιόδραχμον συμ
βολήν τοΰ Κεντρικοΰ Εκκλησιαστικού Ταμείου ώς καί πρός τον Σύμβουλον 
κύριον Βασίλειον Λαμπίκην διά τήν έκ πεντακισχιλίων δραχμών δωρεάν αυτού.

Φρονούν δέ τό Λ. Συμβοΰλιον δτι, ΐνα ή ήμετέρα Εταιρεία πραγματο
ποίηση τους σκοπούς αυτής έν δλη των τή έκτάσει έχει ανάγκην γενναιοτέρων 
πόρων, έξέλεξεν έπ’ έσχάτων πενταμελή οικονομικήν επιτροπήν έκ τών κυρίο>ν 
Μιλτιάδου Πουρή, Ριχάρδου Καραμαλίκη, Ίωάννου Βελισσαρίου και Κων
σταντίνου Μανσόλα υπό τήν προεδρείαν τοΰ κυρίου Άλφρέδου Στήβενς, ής 
σκοπός ώρίσθη «ή ύπόδειξις τοΰ τρόπου τής αΰξήσεως τών έσόδων τής Εται
ρείας καί ή έφαρμογή έ'πειτα τών προτεινομένων μέτρων.» Τά αγαθά απο
τελέσματα τών ένεργειών τής επιτροπής ταυτης, ένεκα τής βραχΰτητος τοΰ 
μεσολαβήσαντος χρονικού διαστήματος, δεν είναι επί τοΰ παρόντος καταφανή,
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εΐμεθα δμως βέβαιοι, δη άριστα δ’ άναφανώσιν εν τώ πρόσεχε! αέλλονη.
Την προαγωγήν των επιστημονικών σκοπών τής Εταιρείας έπεδίωξε 

κατά τό παρελθόν έτος τό Δ. Συμβούλων πρώτον διά τής διοργανώσεως επι
στημονικών ανακοινώσεων, ών τά θέματα και αί περιλήψεις αναγράφονται 
ανωτέρω (σ. 359 κεξ) καί δεύτερον διά τής έκδόσεως τοϋ μετά χειρ ας τόμου, 
δστις, ως καί οί προηγούμενοι, ελπίζομεν διι, εύμενώς θά κριθή υπό τοϋ 
έπιστημιονικοΰ κόσμου. Έπί τή ευκαιρία δέ ταύτη εύχαρίστυ)ς άγγέλλομεν δτι 
ό έν Παρισίοις Σύλλογος προς ένθάρρυνσιν τών Ελληνικών Σπουδών, εκτι- 
μών τάς προς διαφώτισιν τοϋ Βυζαντ. κόσμου ήμετέρας προσπάθειας, έβρά- 
βευσε διά τοϋ Ζαππείου βραβείου τον δεύτερον τόμον τοϋ ήμετέρου περιοδικού.

’Αλλά καί αί διαλέξεις καί επιστημονικά! έκδρομαί εις τόπους ένθα ύπάρ- 
χουσι Βυζαντινά μνημεία δεν παρημελήθησαν.

Ούτως εν τή αιθούση τοϋ Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού ωμίλησαν 
οί εξής εταίροι:

1) Ό κ. Γ. Σωτηρίου, περί τών Βυζαντινών μνημείων τής Δυτ. Μακε
δονίας (Λίμνης Πρέσπας — Καστοριάς — Βερροίας.)

2) Ό κ. Ντκόοτρατος Καλό μεν ό που λλο ς, περί παραγκωνισθεισών 
δοξών τοϋ Βυζαντινού Ελληνισμού.

3) Ό κ. ”Αν&ιμος Παηπαδόπουλλος, περί εξορκισμών καί έξορκιστών.1
4) Ό κ. ’Εμμανουήλ Πεζόπουλλος, περί Κοσμά τοϋ μελιμδοϋ. 

καί 5) Ό κ. Φ. Κουκούλες μέ θέμα «Βυζαντινόν παραμύθι.»
Πλήν τών διαλέξεων τούτων, ή Εταιρεία έκαμε καί δύο έν Πάτραις 

διά τοϋ γενικού αυτής Γραμματέως κυρίου Φαίδωνος Κουκουλέ, αϊτινες, υπό 
επιτυχίας στεφθείσαι, καί τό έργον τής Εταιρείας έγνώρισαν εις την Πελο- 
ποννησιακήν πρωτεύουσαν καί τό ενδιαφέρον υπέρ τού Βυζαντινού κόσμου 
παρά τώ φιλομούσω κοινώ τών Πατρέων έτόνωσαν.

Έκδρομαί κατά τό διαρρεΰσαν χρονικόν διάστημα έγένοντο αί έξι ς:
Μία διήμερος εις Μονεμβασίαν, τό σπουδαΐον τοΰτο πολιτικόν καί πολε

μικόν Βυζαντινόν κέντρον, περί τής ιστορίας καί τών μνημείων τοϋ οποίου 
ωμίλησαν οί κύριοι ’Αναστάσιος Όρλάνδος καί Φαίδων Κουκουλές. ’Αξίζει 
μάλιστα να έξαρθή ενταύθα δτι ή εκδρομή, πλήν τής επιστημονικής διδασκα
λίας, είχε καί τούτο τό ευχάριστου επακολούθημα, δτι δήλα δή ό ταύτης 
μετασχών φιλόμουσος εταίρος κύριος Στέφανος Εύγενίδης προσέφερεν έτησίως 
δισχιλίας δραχμάς εις τον άριστεύοντα έκ τών μαθητών τού Ελληνικού σχο
λείου Μονεμβασίας.

Δευτέρα εκδρομή έγένετο εις τήν Παλαιόχωραν τής Αίγίνης, περί τής 
οποίας από άπόψεως ιστορίας καί τέχνης ωμίλησεν ό κ. Γ. Σωτηρίου.

1 Βλέπε καί τόν παρόντα τόμον σελ. 22Γ> κέξ.
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Τρίτη εις την έν ’Αττική μονήν τον αγίου Ίωάννου την λεγομένην τοΰ 
Κυνηγοϋ τών Φιλοσόφων, περί ής ωμίλησεν ό αυτός κύριος Γ. Σωτηρίου, 
καί τέταρτη εις τήν μονήν τής Καισαριανής, περί ής ωμίλησεν ό κ. Φαίδων 
Κουκουλές.

Άπό τής 1Τ15 μέχρι τής τοΰ προσεχούς ’Απριλίου συγκροτείται έν 
Βελιγραδίψ τό 2ον διεθνές Βυζαντιολογικόν συνέδριον, εις τό όποιον προσ- 
εκλήθη ως ειδικόν επιστημονικόν σωματεϊον καί ή ήμετέρα Εταιρεία, ήτις 
έδήλωσεν ήδη συμμετοχήν εις αυτό διά τών εξής μελών της: τοΰ Προέδρου 
της κτιρίου II. Δ. Καλογεροποΰλλου, τοΰ γενικοΰ Γραμματέως της κυρίου 
Φαίδωνος Κουκουλέ καί τών μελών τοΰ Δ. Συμβουλίου κυρίων Γ, Τιπάλδου, 
Β. Λαμπίκη καί Θεμιστοκλέους Βολίδου.

Ό φιλόμουσος κ. Β. Λαμπίκης έπιθυμών να δώση ώθησιν είς τήν καλ
λιέργειαν τών Βυζαντινών Σπουδών παρ’ ήμίν, έδήλωσεν δτι θέτει εις τήν 
διάθεσιν τής ‘Εταιρείας τό ποσόν τών πεντακισχιλίων δραχμών ,ϊνα, προκηρυσ- 
σομένου σχετικοΰ διαγωνισμοΰ, βραβευδή δι’ αυτών τό άριστον τών ύποβλη- 
θησομένων έργων τών άναφερομένων πάντοτε εις τήν Βυζαντινήν περίοδον. 
Περί τοΰ χρόνου τής προκηρΰξεως τοΰ διαγωνισμοΰ ως καί τοΰ θέματος 
θ’ άποφασίση προσεχώς τό Δ. Συμβοΰλιον.

Ή Εταιρεία πληροψορηθεΐσα δτι παρά τή έν Άθήναις διαμενοΰση 
χήρα τοΰ αοιδίμου Κ. Σάθα ύπάρχουσι πολλά αΰτοΰ χειρόγραφα ανέκδοτα, 
έφρόντισε, τή πρωτοβουλία τοΰ Συμβοΰλου κ. Γ. Ύπερείδου, νά ίδη αυτά 
καί καταλλήλως έπειτα συστήση τήν αγοράν των προς δφελος τής Ελληνικής 
επιστήμης. Δυστυχώς, έν φ αί ένέργειαι τής εκ τών κυρίων Γεωργίου Χατζι- 
δάκι, Γεωργίου Ύπερείδου, Φαίδωνος Κουκουλέ καί Γεωργίου Σωτηρίου 
άποτελουμένης έπιτροπής ειχον ίκανοποιητικώς προχωρήσει, ή αγορά υπό 
τοΰ κράτους έματαιώθη διά τήν πολιτικήν έν τή χώρα μας ανωμαλίαν.

Ό 'Οδοιπορικός Σύνδεσμος ’Αθηνών, έπιθυμών νά προστατεΰση τά διά
φορα μνημεία καί τοπεΐα τής χώρας μας, ΐδρυσεν ίδιον προς τον σκοπόν 
τοΰτον τμήμα, είς δ έκάλεσε καί τήν ήμετέραν Εταιρείαν νά μετάσχη δι’αντι
προσώπου της. Ή Εταιρεία, προθΰμως άποδεχθεΐσα τήν πρότασιν, έξέλεξεν 
ως αντιπρόσωπόν της τον Σύμβουλον κύριον ’Αναστάσιον Όρλάνδον.

Συμπληρωθείσης κατά τό παρελδόν έτος οκταετίας άπό τής ίδρΰσεως τής 
Εταιρείας, άπεφασίσθη νά έορτασθή τό γεγονός, άφ’ ου μάλιστα, κατ’ ευτυχή 

συγκυρίαν, ό εορτασμός οΰτος συνέπιπτε μέ τον πανηγυρισμόν τής πεντηκον- 
ταετηρίδος τοΰ σεβαστοΰ αυτής Προέδρου ώς δημοσίου υπαλλήλου. Τήν 
δεκάτην λοιπόν Μαρτίου 1926, παρόντων πλείστων εταίρων καί πολλών 
επισήμων, εωρτάσθη ή όκταετηρίς καί πεντηκονταετηρίς άμα, τιμηθέντος 
ούτως επαξίως τοΰ κ. Παναγιώτου Καλογεροποΰλλου, τοΰ χρηστοΰ καί ΰπο- 
δειγματικοϋ υπαλλήλου καί τοΰ άοκνου Προέδρου, είς τον ζήλον τοΰ οποίου 
τοσαΰτα οφείλει ή Εταιρεία.
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Τό έν Θεσσαλονίκη τμήμα τής Εταιρείας, δπερ είχεν άναστείλει τάς 
εργασίας του, συνεπλήρωσε τό Δ. αύτοΰ Συμβούλων, ούδεμία δ’ αμφιβολία 
δτι οΰτω συγκεκροτημένον θά χωρήση γοργώς προς πραγματοποίησιν των 
σκοπών, ούς προέθετο.

Ό αρι-θμός τα>ν βιβλίων τής βιβλιοθήκης ημών ηυξήθη κατά τό 1926 
σημαντικώς διά τής δωρεάς τών έργων διαφόρων μελών μας, εις α έκφ>ρά- 
ζομεν τάς ευχαριστίας τής Εταιρείας.

Κατά τό 1926 ή ήμετέρα Εταιρεία έπεκοινώνησεν, άφ’ ενός μέν μετά 
τοϋ τμήματος τής πνευματικής συνεργασίας τής Κοινωνίας τών Εθνών, εις δ 
άπέστειλε τά δημοσιεύματα της, άφ’ ετέρου δέ μετά τοϋ έν Πράγα Πανεπι
στημιακού Φροντιστηρίου διά τοΰ κα9ηγητοΰ κυρίου Vernadsldj.

Τά τακτικά ημών μέλη κανονικώς αυξανόμενα άνήλθον εις επτακόσια 
και δέκα, ηυξήθη δέ και ό τών επιτίμων εταίρων αριθμός κατά δύο συγκατα- 
ριθμηθέντίον μεταξύ τών διακεκριμένα»' εταίρων μας τών καθηγητών κυρίων 
Jean Ebersolt καί W. Benesevic τό λυπηρόν μόνον είναι δτι έκ μέν τών 
επιτίμων μελών μας απήλθεν εις την αιωνιότητα ό Aurelio Palmieri, έκ δέ 
τών τακτικών οί I. Μαργαρίτης, Β. Κολοκοτρώνης, Ν. Λυμπερόπουλλος καί 
Εύάγγ. Στράτης.

Τά οικονομικά τής Εταιρείας ευτυχώς βαίνουσι καλώς, ως δεικ.νύουσι 
τά έν τφ κατωτέρω πίνακι σημειούμενα ποσά, άτινα έξελεγχθέντα υπό τριμε
λούς επιτροπής έκ τών κυρίων Κ. Μανσόλα, Ριχ. Καραμαλίκη καί Εύαγ. 
Στεφάνου εύρέθησαν έν πλήρει τάξει.

Ό Γεν. Γραμματέας 'Ο Πρόεδρος

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΠΛΧΛΓ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΙΙΟΥΛΛΟΣ
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