
ΤΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1934 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Φίλοι ’Εταίροι,

Τό διά τής ψήφου των Εταίρων κατά την γενικήν συνέλευσιν τον 
παρελθόντος Φεβρουάριου έκλεγέν Δ. Συμβούλων, εν τή επιθυμία αυτού 
ν’ «νταποκριθή εις τάς ελπίδας, ας επ’ αυτό έστήριξαν οϊ έκλέξαντες, πάσαν 
κατά τό διαρρεΰσαν έτος κατέβαλε προσπάθειαν ινα καί τους επιστημονικούς 
σκοπούς τής ήμετέρας Εταιρείας προαγάγη καί τούς οικονομικούς αυτής 
πόρους εξασφάλιση και αύξηση.

Ώς τό πέρυσιν αποχωρούν Συμβουλιον είχε την τιμήν ν’ άναφέρη, τά 
προς τήν Εταιρείαν ετήσια επιδόματα, ένεκα τής πτώσεως τής δραχμής καί 
τής ά'λλης οικονομικής κεχεξίας, είχον έλαττωθή κατά 40 δλας χιλιάδας δραχ. 
έτησίως. Τού μειονεκτήματος τούτου ή έπανόρθωσις συντόνως έπεζητήθη, 
χαίρομεν δέ σήμερον άναγγέλλοντες δτι, χάρις εις τάς ένεργείας τού κ. Προ
έδρου ημών, ή μέν εκδοτική Τράπεζα ηύξησε κατά πέντε χιλιάδας έιησίως 
τό επίδομά της, κατά δέκα πέντε δέ χιλιάδας ΰπεσχέθη νά αύξήση τό ίδικόν 
της επίδομα ή Πάγκειος Επιτροπή, χάρις εις τήν πρόθυμον έπέμβασιν τού 
πολυτίμου ημών Συμβούλου κ. Φιλίππου Δραγούμη.

Τό Δ. Συμβούλων χρηστάς έπ’ ίσης τρέφει ελπίδας δτι θ’ αύξηθή κατά 
τό τρέχον έτος καί τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος ή έτησία προς τήν 
Εταιρείαν επιχορήγησις. ”Αν εις ταΰτα προσθέση τις δτι, χάρις εις τήν καλήν 
θέλησιν τών κληρονόμαιν τού μακαρίτου Γεωργίου Τιπάλδου, έπετεύχθη ή 
έξόφλησις τού προς τήν Εταιρείαν υπολοίπου χρέους αυτού εκ δραχμών 
13.688.90, προς δέ δτι κατά τό παρελθόν έτος ή πώλησις τής Έπετηρίδος 
εις τό εξωτερικόν ύπήρξεν ικανοποιητική και δτι τακτικώτατα κατεβλήθησαν αί 
σύνδρομα! τών Εταίρων, τότε θά έχη τό μέτρον τών υπέρ τής οικονομικής 
ευεξίας τής Εταιρείας προσπαθειών τού Δ. αυτής Συμβουλίου.

Πέρυσιν άνεκοινώθη κατά τήν γενικήν συνέλεσιν δτι ή ήμετέρα Εται
ρεία άνέλαβεν υπό τήν προστασίαν της τήν έκδοσιν τού έργου τού εταίρου 
Τάκη Κανδηλώρου «Ιστορία τής Ελληνικής Εθνεγερσίας». Ή τύπωσις 
δντος τού έργου ήρχισε, μετά τήν έκτύπωσιν δμως τού δεκάτου πέμπτου τυπο
γραφικού φύλλου, ό συγγραφεύς, δυστυχώς, άπεβίωσε καί ούτως ή Εταιρεία 
ημών άφ’ ενός έστερήθη πολυτίμου Εταίρου, άφ’ ετέρου δέ καί τής ίκανο- 
ποιήσεως νά παραδώση εις τήν δημοσιότητα άξιόλογον έργον.
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Τά υπό τής Εταιρείας κατά τό έτος 1934 πεπραγμένα. 57δ

Κατά τά τελευταία έτη παρατηρεΐται τάσις Ουχί μόνον συλλογής αντικει
μένων σχετιζομένων με την Βυζαντινήν τέχνην κα'ι τον Βυζαντινόν βίον, 
αλλά και ζωγραφίσεως διαφόρων Βυζαντινών θεμάτων έπί τοίχων, υφασμά
των, επίπλων, κτλ. Ή Εταιρεία, επιθυμούσα νά παραδώση εις τούς φιλοβυ- 
ζαντινούς γνήσια πρότυπα προς μίμησιν είλημμένα εκ Βυζαντινών τοιχογρα
φιών, τέμπλων, αγγείων, πινακίων κτλ. έσκέφθη νά έκδώση λεύκωμα περιέχον 
τοιαΰτα έγχρωμα σχέδια ως καί μίαν επ’ ίσης έγχρωμον σειράν τών γραμ
μάτων τοΰ αλφαβήτου προς χρησιμοποίησιν αυτού εις διάφορα μονογράμ
ματα επί επιστολών, επίπλων, αγγείων, χειρομάκτρων καί τών τοιοΰτων.

Την αγαθήν ημών ταΰτην πρόθεσιν, την οποίαν καί καλλιτέχναι έφάνη- 
σαν πρόθυμοι νά ύποστηρίξωσιν, έματαίωσαν λόγοι οικονομικοί. Τά ειδικά 
δήλα δη εργοστάσια, εις α άπετάθημεν, μάς έζήτησαν διά τήν τύπωσιν λευ
κώματος δεκασελίδου, έκάστη σελίς τοΰ οποίου θά περιείχε δέκα δείγματα 
σχημάτων, δραχμάς πεντήκοντα χιλιάδας, ποσόν δυσανάλογον, δυστυχώς, προς 
τούς πόρους τής Εταιρείας. Ό γενναιόδωρος, δστις θά ύπεβοήθει τήν έκδο- 
σιν ενός τοιούτου λευκώματος, θά έδείκνυεν ότι ού μόνον τά άνά τάς Βαλκανι
κός χώρας ως ίδια αυτών κυκλοφορούντο μεσαιωνικά motives είναι Βυζαντινά, 
αλλά καί πραγματικός υπέρ τοΰ Βυζαντινού κόσμου θά περιεΐχεν υπηρεσίας.

Κατά Σεπτέμβιον τού παρελθόντος έτους συνεκλήθη έν Σόφια τό Δ. διε
θνές Βυζαντινολογικόν συνέδρων, εις ό, έπισήμως προσκληθεΐσα, μετέσχεν 
ή Εταιρεία ημών διά τών συμβούλων της κ. Φ. Κουκουλέ, Άνδρ. Ξυγγο- 
πούλου, Ά. Όρλάνδου, Β. Λαμπίκη, καί τού εταίρου κ. Θεμιστοκλέους Βολί- 
δου. Μετ’ εύχαριστήσεως δέ καί υπερηφάνειας άναγγέλλομεν ΰμίν ότι, ουχί 
μόνον ως άριστα μετά καί τών άλλων Ελλήνων, εταίρων καί αυτών ως επί 
τό πλεΐστον, αντιπροσώπευσαν ούτοι τήν Ελλάδα, αλλά καί πολλού λόγου 
αξίας ανακοινώσεις ενώπιον τού διεθνούς επιστημονικού κοινού έκαμαν, αΐτι- 
νες μετ’ ιδιαιτέρας προσοχής ήκούσθησαν.

Καί δέν είναι ή πρώτη φορά, καθ’ ήν διά τών μελών τής 'Εταιρείας 
ημών τιμάται τό Ελληνικόν ό'νομα εις τά διεθνή Βυζαντινολογικά συνέδρια. 
Καί κατά τό πρώτον έν Βουκουρεστίφ καί κατά τό δεύτερον έν Βελιγραδίφ 
καί κατά τό τρίτον έν Άθήναις μέλη κυρίως τής Εταιρείας ημών ήσαν τά 
ποιησάμενα σπουδαίας έπιστημονικάς ανακοινώσεις καί ένεργώς εις τάς έπι- 
στημονικάς συζητήσεις μετασχόντα.
Αί έν τφ Συνεδρίφ τής Σόφιας γενόμεναι ανακοινώσεις τών Ελλήνων, 
παρακλήσει τού Δ. Συμβουλίου, έπανελήφθησαν καί έν τή αιθούση ταύτη 
χάριν τών Εταίρων, τούς τίτλους δ’ αυτών θά εΰρωμεν ευκαιρίαν νά μνημο- 
νεύσωμεν μικρόν κατωτέρω.

Τήν προαγωγήν τής προς τά Βυζαντινά έρεύνης έπιδιώκουσα ή Εται
ρία, έκαμε κατά τό παρελθόν έτος, ώς καί κατά τά προηγούμενα, σειράν ανα
κοινώσεων εΐς διάφορα Βυζαντινά θέματα άναγομένων.
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676 Τά υπό τής Εταιρείας κατά τό έτος 1934 πεπραγμένα.

Ούτως ό μέν κύριος Έμ. Πεζόπουλος ε'καμεν άνακοίνωσιν μέ θέμα 
«μαγικά φιλολογικά», ό κ. Έμ. Βαμβουδάκης ωμίλησε «περί της εισαγωγής 
τοΰ Χριστιανισμού είς τήν Σάμον και περί τού έν Κέδρφ Χριστιανικού βαπτι- 
στηρίου, ό κ. Άμαντος «περί τής θέσεως των Χριστιανών είς τά Μουσουλμα
νικά κράτη», ό κ. Άνδρεάδης «περί τού πληθυσμού τοΰ Βυζαντινού κράτους», 
ό κ. Άνδρ. Ξυγγόπουλος «περί των 'Αγιορειτών ζωγράφων τών μιμηθέντων 
τον Πανσέληνον», ό κ. Γ. Άναγνωστόπουλος «περί τών πηγών τής μεσαιωνι
κής Ελληνικής» ό κ. Θ. Βολίδης «περί τών έργων τοΰ Γεωργίου Μοσχάμπαρ», 
ό κ. Ά. Κεραμόπουλλος «περί τής θέσεως τής Μακεδονικής πόλεως Καισα
ρείας», ό κ. Π. ΓΙατριαρχέας «περί τού θησαυρού τής μεσαιωνικής Ελληνι
κής», ό κ. Φ. Κουκούλες «περί τών περί τήν ταφήν εθίμων τών Βυζαντινών», 
ό κ. Όρλάνδος «περί τών οικιών καί τών παλατίων τοΰ Μυστρά», ό κ. Νικ. 
Καλομενόμενος άνεκοίνωσε «παρατηρήσεις τοΰ τινας είς τήν ιστορίαν τού 
Ελληνικού έθνους τού Κωνσταντίνου Παππαρηγοποΰλου», ό κ. Ν. Καλογε- 
ρόπουλλος ωμίλησε «περί Βυζαντινών καί μεταβυζαντινών εργαστηρίων καί 
τού τού Greco» καί τέλος ό μέν κ. Κριαράς «περί τοΰ Κρητικού ειδυλλίου 
Γΰπαρι», ό δέ κ. Φ. Κουκούλες «περί μιας τοιχογραφίας σφζομένης έν τώ 
αρχαιολογική) μουσείφ τής Σόφιας καί παριστανοΰσης τό θαύμα τοΰ 'Αγίου 
Γεωργίου τό άναφερόμενον εις τά σφουγγάτα».

Περιλήψεις τών ανακοινώσεων τούτων θά δημοσιευθώσιν εις τον προ
σεχή ΙΑ' τόμον τής Έπετηρίδος ημών. (Βλ. τοΰ παρόντος τόμου σελ. 530 κέξ.).

Κατ’ έτος, ως γνωστόν, ή Εταιρεία ημών εκδίδει ένα τόμον τής Έπε
τηρίδος της. Κατά τό 1934 τό Δ. Συμβούλων σκόπιμον έκρινεν, αντί τόμου 
μελετών, νά παραδώση είς τήν δημοσιότητα τόμον άποτελούντα τό εύρετή- 
ριον τοΰ πλουσίου περιεχομένου τών δέκα ήδη έκδοθέντων τόμων. Πόσον 
χρήσιμον θά είναι τό βιβλίον αυτό, τό οποίον έξεδόθη έπιμελεία τοΰ κ. Έμ. 
Κριαρά, εις τήν έρευναν, είναι βεβαίως είς θέσιν νά εκτιμήσωσιν οί ασχολού
μενοι περί τά Βυζαντινά.

Καί ΐνα καί εύχάριστον εις τούς εταίρους δοθή ανάγνωσμα, άπεφασίσθη 
μετά τού ευρετηρίου νά διανεμηθή αύτοΐς καί έν διήγημα τού κ. Φ. Κου- 
κουλέ «ό Γρηγόριος», μέ θέμα, φυσικά, εκ τού Βυζαντινού βίου εΐλημμένον.

Εννοείται δ’ δτι μετά τό Πάσχα,'συνεχιζομένης τής επιστημονικής προσ
πάθειας τής Εταιρείας, θ’ άρχίση ή τύπωσις τοΰ ΙΑ' τόμου. Χαίρομεν 
δ’ άνακοινοΰντες δτι ή Έπετηρις ημών, τής οποίας ή δεκαετηρις πρόκειται 
μετ’ ολίγον νά έορτασθή έν τή αιθούση ταύτη, μεγάλως τιμάται έν τφ έξωτε- 
ρικφ. Προς τοΐς ά'λλοις δείγμα τούτου καί αί κατά τό 1934 αιτήσεις περί 
ανταλλαγής αυτής, αΐτινες καί έπραγματοποιήθησαν, μέ τά εξής ξένα περιο
δικά' 1) Journal of the Hellenic Studies 2) the Quarterly of the Depar- 
tement of the Antiquities in Palestine 3) Orientalia Christiana perio
dica 4) Nouvelle Revue Theologique.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:39 EEST - 34.211.113.242



Τά ύπο τής Εταιρείας κατά το έτος 1934 πεπραγμένα. 577

Έκ των Ελληνικών περιοδικών κατά τό παρελθόν έτος άντηλλάξαμεν 
την Επετηρίδα ημών μέ τά Θεσσαλικά Χρονικά, την Θεολογίαν και τον 
Εκκλησιαστικόν Φάρον ’Αλεξάνδρειάς.

Καί επειδή περί Έπετηρίδος ό λόγος, λέγομεν δτι μίαν σειράν πλήρη 
αυτής άπεστείλαμεν δωρεάν εις την βιβλιοθήκην τής μονής τοϋ θεοβάδιστου 
δ'ρους Σινά, δείγμα ελάχιστου τιμής προς ίεράν μονήν τοσαΰτας έθνικάς και 
επιστημονικός υπηρεσίας παρασχοϋσαν.

Κατά τό διαρρεΰσαν έτος τό Δ. Συμβουλών άνεκήρυξε μέγαν τής Εται
ρείας Ευεργέτην τον ’Αθανάσιον Μυστακίδην, δωρήσαντα, ώς κατά τήν 
περυσινήν γεν. συνέλευσιν άνηγγέλθη, τά βιβλία και χειρόγραφα τού αοιδί
μου πατρός του εις τήν Εταιρείαν ημών. Χάριν τών βιβλίων τούτων, τά 
όποια τό Σεβαστόν επί τών Παιδευτικών Ύπουργεΐον επέτρεψε νά τοποθε- 
τηθώσιν εν μια αιθούση έν τφ Βυζαντινά» Μουσείφ, χάριν, λέγομεν, τών 
βιβλίων τούτων, παρηγγέλθη ήδη ιδιαιτέρα βιβλιοθήκη.

Επειδή δμως ό αριθμός τών βιβλίων τούτων ηΰξησε, — νΰν φθάνουσι 
τούς τετρακισχιλίους τόμους, — ό δέ χώρος ό έν τφ Μουσείφ παραχωρηθείς, 
δεν έπαρκεΐ, σκέψις γίνεται, ΐνα ταΰτα τοποθετηθώσιν αλλαχού, προς διευκό- 
λυνσιν καί τών αναγνωστών. Αί έκ μέρους τοϋ Συμβουλίου καταβαλλόμενοι 
προσπάθειαι είναι σύντονοι, πιστεύομεν δ’ δτι ούχί μετά πολύ θά εύρεθή 
ό κατάλληλος διά τήν τοποθέτησιν τής πολυτίμου αυτής βιβλιοθήκης χώρος. 
Έν τώ μεταξύ ηύξήθη ό αριθμός τών βιβλίων τής ιδιαιτέρας βιβλιοθήκης 
τής ήμετέρας Εταιρείας, χάρις εις δωρεάς εταίρων, ήμετέρων καί ξένων, καί 
άλλων λογιών, οϋς θερμώς διά τάς δωρεάς ταύτας ευχάριστου μεν.

Κατά τό διαρρεΰσαν έτος ό αριθμός τών τακτικών εταίρων ηύ'ξησε κατά 
είκοσι καί έξ, τών άντεπιστελλόντων κατά δύο καί τών έπιτίμων κατά έ'ν, τον 
γνωστόν τακτικόν καθηγητήν τής Μεσαιωνικής καί τής νέας Ελληνικής φιλο
λογίας έν τώ ΙΙανεπιστημίφ τού Μονάχου κ. Franz Dolger.

Δυστυχώς κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα έ'χομεν ν’ άναγγείλωμεν ύμίν 
σκληράς απώλειας. Κατά τό 1934 δήλα δή άπεχωρίσθησαν τής συντροφιάς 
ημών είς τήν αίωνιότα μεταβάντες πολύτιμοι εταίροι. Έν πρώτοις έξεμέτρησε 
τό ζήν ό έν Homburg τής Γερμανίας έπίτιμος ημών εταίρος Ernst Gerland, 
έρευνητής δοκιμώτατος πολλά καί καλά γράψας είς τήν μεσοχρόνιον ημών 
έκκλησιαστικήν καί πολιτικήν ιστορίαν αναγόμενα. Ό μακαρίτης έξεμέτρησε 
τό ζήν, καθ’ δν χρόνον έπρόκειτο νά παραδώση είς τήν δημοσιότητα τήν 
ιστορίαν του τού Βυζαντινού Κράτους, ήτις είς ίδιον τόμον θ’ άπετέλει τμήμα 
τής ιστορίας τής Βυζαντινής λογοτεχνίας τοϋ αοιδίμου Karl Krumbacher 
τής μελλούσης νά έκδοθή είς πλείονας τοϋ ενός τόμους.

Καί έτερον έρευνητήν άπωλέσαμεν, τον αοίδιμον Τάκην Κανδηλώρον, 
όστις ου μόνον διά τών διαφόρων βραβείων αύτοΰ ύπεστήριζεν έσχάτως θαυ- 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΑ', 37
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578 Τά ύπό της 'Εταιρείας κατά τό έτος 1934 πεπραγμένα.

μαστώς τάς Ιστορικάς παρ’ήμΐν ερευνάς, άλλα καί ό ίδιος επί μακράν σειράν 
ετών διά πολλών καί καλών μελετών ήρεΰνησε την τε ιστορίαν της ιδιαιτέ
ρας πατρίδος του Γορτυνίας, αλλά καί έν πολλοίς, διεφώτισε πρόσωπα καί 
γεγονότα, Ιδίως εις τον ΙΗ' αιώνα καί την ’Εθνικήν Παλιγγενεσίαν άναφε- 
ρόμενα. Τοΰ πολυκλαύστου εταίρου τά opus postumum δυστυχώς δεν επρό- 
φθασε νά έκδώση ή Εταιρεία μας.

Πρεσβύτης σεβαστός ου μόνον επωφελέστατα από εθνικής έπόψεως επί 
μακράν σειράν ετών δράσας, δταν εις την πατρίδα του Θράκην ευρίσκετο, 
αλλά καί πολυτίμους εις την επιστήμην προσενεγκών υπηρεσίας διά τής 
δι’ ιδίων δαπανών διενεργείας άνασκαφών καί συλλογής μνημείων τέχνης, 
αγαλμάτων, νομισμάτων, μολυβδοβούλλων, ών, εις τό νομισματικόν ημών 
μουσεΐον δωρηθέντων, καλλίστην έκδοσιν έκαμεν ό κ. Κ. Κωνσταντόπουλλος, 
ό πολυμαθέστατος καί πολυσέβαστος ημών εταίρος, τό πρότυπον τοΰ Χρι
στιανού καί "Ελληνος οικογενειάρχου, ό Άναστ. Παππά - Σταμούλης μετέστη 
προς Κύριον προς μεγάλην ημών λύπην.

Ούδ’ υπήρξε μικροτέρα ή λύπη ημών επί τφ θανάτω παλαιού καί επί
λεκτου εταίρου τού αοιδίμου Διονυσίου Λοβέρδου, δστις εκ παραλλήλου εξ 
ίσου τον λόγιον καί τον κερδώον θεραπεύων Έρμήν, πολυτίμους εις την 
επιστήμην παρέσχεν υπηρεσίας διά τών θαυμάσιων αυτού συλλογών, αιτινες 
ως γνωστόν καί έδωρήθησαν εις τό κράτος.

Ό μακαρίτης μετ’ ενδιαφέροντος παρακολουθών την δράσιν τής Εται
ρείας μας ου μόνον ηθικώς, αλλά καί ύλικώς αυτήν έβοήθει, είναι δε μεγάλη 
τής Εταιρείας ίκανοποίησις δτι, άποδίδουσα μεταθανατίως τήν δφειλομένην 
αύτφ ευγνωμοσύνην, θά προσφέρη τήν πεφωτισμένην υπέρ τού Μουσείου 
του συνδρομήν διά τοΰ Προέδρου αυτής, δστις, κατά τον νόμον, θ’ άποτελή 
μόνιμον μέλος τής διοικούσης αυτό επιτροπής.

Μεγάλη προσέτι υπήρξεν ή λύπη τής Εταιρείας επί τή απώλεια παλαιόϋν 
καί προσφιλών εταίρων της, τής κ. Αικατερίνης Βαρουξάκη, εις ήν τόσα όφεί- 
λουσι γενεαί δλαι Έλληνίδων, τοΰ Ευαγγέλου Στεφάνου καί τού Σταματίου 
Εμπειρικού. Ευχόμενοι, ΐνα ό “Υψιστος κατατάξη τούς μεταστάντας εν σκη- 
ναΐς δικαίων, ζωηράν καί άνεξίτηλον θά τηρήσωμεν τήν άνάμνησιν τής συν
εργασίας αυτών.

Τήν τεθεΐσαν καλήν αρχήν τής τελέσεως ετησίου κατά τήν 29Τ>ν Μαΐου 
μνημοσύνου υπέρ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου καί τών μετ’ αυτού συναγω- 
νισαμένων καί πεσόντων ακολουθούσα ή Εταιρεία, έτέλεσε καί κατά τό 
παρελθόν έτος τό σχετικόν μνημόσυνον έν Χαλκίδι, παρόντων πολλών μελών 
τής Εταιρείας καί τών στρατιωτικών καί πολιτικών αρχών τής πόλεως. Κατά 
τό εθνικόν τούτο μνημόσυνον τον προσήκοντα λόγον ειπεν ό λόγιος εταίρος 
ημών κ. Κώστας Μισαηλίδης. Εις τον σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Χαλκί- 
δος κύριον Γρηγόριον ώς καί τον Μ. Πρωτοσύγκελλον αυτού κ. Βασίλειον,
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τά μέγιστα συντελέσαντας είς την επιτυχίαν τοϋ μνημοσύνου, θερμάς και έπί 
τη σημερινή ευκαιρία άπευθύνομεν ευχαριστίας.

Την εκλαϊκευτικήν της προσπάθειαν συνεχίζουσα ή Εταιρεία μας και 
κατά τό παρελθόν έτος έδωκε σειράν διαλέξεων κατά τό διάστημα τής Μεγά
λης Τεσσαρακοστής έν τή αιθούση ταύτη, διά την ευμενή παραχώρησιν τής 
οποίας κα'ι πάλιν θερμάς προς τό Δ. Συμβούλων τής ’Αρχαιολογικής Εται
ρείας άπευθύνομεν ευχαριστίας.

Διαλέξεις έκαμον οί εξής:
1) Ό κ. Φ. Κουκούλες με θέμα: «Είς τον εύλογημένον οίκον τοΰ

Χριστόφορου».
2) Ό κ. Γεώργ. Άρβανιτάκης: «Περί τοΰ Μωσαϊκού χάρτου τής

Μαδηβάς».
3) Ό κ. Νικ. Καλογερόπουλος: «Περί τών Βυζαντινών μνημείων

τής Μεγαρικής».
4) Ό κ. Π. Τρεμπέλας: «Περί τής εκλογής τών επισκόπων κατά τούς

Βυζαντινούς χρόνους».
5) Ό κ. Έμ. ΓΙεζόπουλος: «Περί Βυζαντιακών επιγραμμάτων καί

εκφράσεων άναφερομένων είς έργα τέχνης».
6) Ό κ. Ν. Λανίτης: «Περί μιας Έλληνίδος βασιλίσσης τής Κύπρου

τοΰ ΙΕ' αϊώνος» καί
7) Ό κ. Π. Π ου λ ίτ σας: «Περί τής ιστορίας καί τών μεσαιωνικών

μνημείων τοΰ Γερακίου».
Έκ παραλλήλου, εννοείται, δέν παρημελήθησαν αί έκδρομαί.
Οΰτω κατά τό διάστημα τής άνοίξεως καί τοΰ θέρους οί εταίροι έξέδρα- 

μον είς Λέσβον ένθα, πλήν τοΰ κάστρου τής πρωτευούσης, έπεσκέφθησαν 
την ίεράν μονήν τοΰ Λειμώνος καί τάς βασιλικός Νεαπόλεως καί Λουτρών 
υπό την οδηγίαν τοΰ εφόρου αρχαιοτήτων κ. Ευστρατίου Παρασκευαΐδου, 
άναπτύξαντος κατά τον πλοΰν τοΰ ναυάρχου κ. Ί. Θεοφανίδου τά τής ναυ
μαχίας τών Άργινουσών.

Ή γενομένη έν Λέσβφ υποδοχή είς τούς εκδρομείς έκ μέρους τοΰ τε 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. ’Ιακώβου, τοΰ Δημάρχου καί τοΰ Δημοτ. 
Συμβουλίου, τής‘ οικογένειας κ. Σιφναίου καί τοΰ κοινού καθ’ δλου τών 
Λεσβίων ήτο ύπερτέρα πάσης περιγραφής. Είς πάντας, δσοι μετά τόσης 
αγάπης καί τιμής μάς ύπεδέχθησαν, άπευθύνομεν κατά τήν επίσημον ταύτην 
στιγμήν θερμάς ευχαριστίας.

Άλλη εκδρομή έγένετο είς Ώρωπόν, περί τής μεσαιωνικής ιστορίας καί 
τών εκκλησιών τοΰ οποίου ωμίλησεν ό κ. Άναστ. Όρλάνδος, δστις έπ’ ί'σης 
επ’ ευκαιρία τής έν Χαλκίδι τελέσεως τοΰ μνημοσύνου ώμίλησε περί τής 
ιστορίας καί τών μεσαιωνικών μνημείων τής Χαλκίδος.

Οί εταίροι, ώδηγήθησαν έπ’ ’ίσης είς τήν παρά τό Γαλάτσι ’Όμορφην
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Εκκλησίαν, περί ής ωμίλησεν δ κ. Φ. Κουκούλες, δίς δέ και εις την Άκρό- 
πολιν, οπού δ μέν κ. Ν. Κυπαρίσσης ώμίλησε περί τής ιστορίας τής Άκρο- 
πόλεως και τών αντικειμένων τοΰ Μουσείου, δ δέ κ. =Ανδρ. Ξυγγόπουλος 
περί τής Άκροπόλεως καί τών μνημείων της, κατά την Βυζαντινήν περίοδον.

Ή Εταιρεία ημών κληθεΐσα μετέσχε τοΰ εορτασμού τής τεσσαρακον- 
ταετηρίδος τοΰ Πολωνού καθηγητοΰ κ. Pzychocki διά τοΰ άντεπιστέλλον- 
τος εταίρου της κ. Alexander Turyn, δστις καί ένεχείρισεν εις τον έορτά- 
ζοντα τά συγχαρητήρια τής Εταιρείας γράμματα.

Τό Δ. Συμβούλιον χαΐρον διά την πρωτοβουλίαν τής εν Ήρακλείφ 
Κρήτης όμάδος φιλομοΰσων, ΐνα ίδρΰσωσιν εκεί Βυζαντινόν Μουσεΐον, άπέ- 
στειλεν προθύμως εις τον Γυμνασιάρχην κ. Ν. Τατάκην την περί δργανώ- 
σεως αΰτοΰ ζητηθεΐσαν γνώμην του. Έπέτρεψε δ’ εις τά μέλη τής Φιλικής 
Ένώσεως, ΐνα μετέχωσι τών συγκεντρώσεων τών εταίρων καί προθΰμως 
έδέχθη νά παρέχη εις αυτά ειδικούς έρμηνευτάς κατά τάς διαφόρους αυτών 
εκδρομάς, εις μέρη, δπου ύπάρχουσι Βυζαντινά μνημεία.

Μετά τών ά'λλων Ελλήνων καί τής ήμετέρας Εταιρείας τό Δ. Συμβοΰ- 
λιον έθρήνησε διά την πυρπόλησιν τής σεβάσμιας καί ιστορικής μονής τοΰ 
Μεγάλου Σπηλαίου. Τοΰ κακοΰ γενομένου, δέον νά ληφθώσι τουλάχιστον 
διά τό μέλλον εξασφαλιστικά δι’ δμοίας περιπτώσεις μέτρα, προς την κατεΰ- 
θυνσιν δέ ταΰτην έτειναν καί πάσαι αί προσπάθειαι τής ήμετέρας Εταιρείας, 
ήτις συνέστησεν ήδη τά δέοντα, δπου, εδει προθύμους συναντιλήπτορας πολ
λούς εκ τών μελών έχουσα καί μάλιστα τον εταΐρον κ. Στέφανον Γαλάτην.

Τά οικονομικά τής Εταιρείας, παρά τάς δύσκολους καί αντίξοους περι
στάσεις, δυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι εξελίσσονται δμαλώς καί ικανοποιητικούς, 
χάρις καί είς τάς αξιέπαινους προσπάθειας τοΰ τε λογιστοΰ ημών κ. Θ. Γαλάνη 
καί τοΰ είσπράκτορος κ. Ί. Κιουρκτσόγλου. Οΰτω κατά τό λήξαν έτος τά μέν 
έσοδα άνήλθον εις δραχμάς 176.148.10, αί δέ δαπάναι είς δραχμ. 153.066.10, 
επομένως υπόλοιπον είς νέον έμεινε ποσόν 23.082. Άφ’ ετέρου έχομεν παρά 
τή Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος κατατεθειμένον ποσόν 90.674.40. Τό ρευ
στόν ά'ρα διαθέσιμον ποσόν είς χεΐράς μας κατά τήν 31Τ>ν Δεκεμβρίου 1934 
συνεποσώθη είς δραχμ. 113.756.40.

Αυτά, φίλοι Εταίροι, είναι τά υπό τοΰ Δ. Συμβουλίου τής Εταιρείας 
ημών κατά τό 1934 πεπραγμένα.

Έκαμε τοΰτο υπέρ αυτής, δ,τι ήδυνήθη καί δ,τι αί περιστάσεις έπέτρε- 
πον, ένθαρρυνόμενον καί από τήν ύμετέραν ηθικήν ύποστήριξιν, δι5 ήν σάς 
ευχαριστεί. Στηριζόμενον δ’ επί τής ύμετέρας βοήθειας, σάς δίδει τήν ύπό- 
σχεσιν δτι θά έξακολουθήση καί είς τό μέλλον τάς προσπάθειας αύτοΰ, προ- 
άγον, δση αύτφ δύναμις, τό έργον, ούτινος φρουρός έτάχθη.

Ό Πρόεδρος Ό Γραμματεύς
Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ
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ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ 1935

Φίλοι Εταίροι,

Ευσεβές εκπληρούντες καθήκον, βαρυπενθεΐς άναφέρομεν τάς σκληράς 
είς προσφιλείς εταίρους απώλειας, ας κατά to παρόν έτος ύπέστη ή ήμετέρα 
Εταιρεία. Κατ’ αυτό έξεμέτρησε τό ζην 6 Παναγιώτατος Πατριάρχης ’Αλε
ξάνδρειάς κύριος Μελέτιος, πρώτος τής 'Εταιρείας ημών πρόεδρος, δστις 
ου μόνον κατά τό διάστημα τής προεδρείας αυτού μέγα έπεδείξατο ενδιαφέ
ρον υπέρ τής προόδου τοΰ επιστημονικού ημών ίδρΰματος, αλλά καί, μετά 
την άπομάκρυνσίν του εξ ’Αθηνών, ηθικώς και ύλικώς έπεκούρει αύτώ χαίροον 
διά την έξέλιξιν και πρόοδόν του. Προς τά σπουδάσματα ημών άλλως είχεν 
ο’ικείως ό αοίδιμος, ως, πλήν άλλων, και ή περ'ι τού Μωσαϊκού χάρτου τής 
Μαδηβάς πραγματεία του δεικνύει.

Μεγάλη ύπήρξεν ή λύπη ημών επί τφ θανάτφ τού Παντελή Ζωγράφου, 
δστις τρέφων άπειρον αγάπην διά τον Βυζαντινόν κόσμον καί από καλλιτε
χνικής επόψεο)ς κάλλιστα αυτόν κατανοών, υπήρξε δι’ δλου τού βίου του 
γόνιμος καί αθόρυβος καλλιτεχνικός εργάτης. Έστερημένος υλικών πόρων ό 
αοίδιμος καί οίασδήποτε χρηματικής ύποστηρίξεως, τρέφων δμως ένθεον 
ζήλον υπέρ τής τέχνης, ήν κατά οικογενειακήν παράδοσιν έκαλλιέργει, έπεσκέ- 
πτετο Βυζαντινούς ναούς καί μονάς, μελετών, αντιγράφων καί ύποδεικνύων 
πού εύρίσκοντο Βυζαντιναΐ τοιχογραφίαι ή φορηταί εικόνες άξιαι λόγου. 
Πλεΐστα μέρη τής Ελλάδος ένθα ύπάρχουσι Βυζαντινά μνημεία έπεσκέφθη 
προς τον σκοπόν του ό Παντελής Ζωγράφος, δστις καί πολλούς Βυζαντινούς 
ερειπιώνας επισταμένως ήρεύνησεν. Είς τά έργα του — καί άφήκεν αρκετά — 
βλέπει τις τήν προσήλωσίν του εις τούς κανόνας τής Βυζαντινής ζωγραφικής, 
την οποίαν ήκολούθει, προσαρμόζων αυτήν προς τήν καλλιτεχνικήν του 
κατεύθυνσιν. Καί είς τήν ’Αμερικήν ακόμη μετέβη ό αοίδιμος, ΐνα υπόδειξη 
τήν αξίαν τής Βυζαντινής εικονογραφίας, συγγράψας μάλιστα εκεί καί ειδικήν 
πραγματείαν περί τού τρόπου τού ζωγραφίζειν τών Βυζαντινών, ήτις, δυστυ
χώς, έμεινεν ανέκδοτος Διά τού θανάτου τού Παντελή Ζωγράφου ή Εται
ρεία ημών έστερήθη ενθουσιώδους συνεργάτου, ή κοινωνία χρηστού οικογε
νειάρχου καί ή τέχνη ανιδιοτελούς καί εμπνευσμένου εργάτου.

Μετά ταΰτα έθρηνήσαμεν τήν πρόωρον άποόλειαν τού επί βραχύ εκ τών 
πρώτων συμβούλων τής Εταιρείας διατελέσαντος καί διεθνούς φήμης έπι- 
στήμονος, τού Άνδρ. Άνδρεάδου, δστις ου μόνον ήσχολεΐτο μέ οίκονομολο- 
γικάς μελέτας είς τήν άρχαίαν Ελληνικήν εποχήν άναγομένας, άλλ’ είχε 
στρέψει τήν προσοχήν του καί είς τήν Βυζαντινήν καί μεταβυζαντινήν περίο
δον, άρκούσας καί λίαν δοκίμους σχετικάς δημοσιεύσας μελέτας είς ίδια 
βιβλία καί είς ήμέτερα καί ξένα περιοδικά. Ό θάνατος τού ήμετέρου συνερ
γάτου, τοΰ συγγραφέως τής ιστορίας τής Ελληνικής δημοσίας Οικονομίας,
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τον επανειλημμένα»; και εΰδοκιμώτατα άντιπροσωπεύσαντος την Ελλάδα εις 
διάφορα διεθνή επιστημονικά συνέδρια καί προ έτους καί πλέον καί είς τό 
εν Σόφια τέταρτον διεθνές Βυζαντινολογικόν, άφίνει είς τήν καθ’ δλου επι
στήμην, καί ιδιαιτέρως τήν Ελληνικήν, δυσαναπλήρωτον κενόν.

Ή Εταιρεία εστερήθη έπ’ ίσης χρήστου άνδρός καί εκλεκτού έπιστή- 
μονος, τοϋ Κωνσταντίνου Παπαδοποΰλλου, δστις οΰ μόνον διέπρεπεν ως 
λειτουργός τής Θέμιδος, ήν ως Άρειοπαγίτης καί διά των νομικών του συγ
γραφών εΰδοκιμώτατα έθεράπευεν, αλλά καί μέγα ενδιαφέρον έπεδείκνυεν 
υπέρ τών Βυζαντινών Σπουδών, τήν πρόοδον τών οποίων μετά χαράς παρη- 
κολοΰθει. Μετά τον Παπαδόπουλον άπωλέσαμεν τον Κωνσταντίνον Χωρέμην, 
δστις εν ’Αλεξάνδρειά τον Κερδφον θεραπεύων Έρμήν, οίκείως είχε καί προς 
τον Λόγιον, έμπράκτως μετά τής έριτίμου συζΰγου του έπιδεικνύων τήν προς 
τήν ήμετέραν Εταιρείαν αγάπην. Τέλος τοϋ ήμετέρου ομίλου άπεσπάσθησαν 
εις τήν αιωνιότητα άπελθόντες προσφιλέστατοι εταίροι οί Γεώργιος Δονδολΐ- 
νος, Σπυρίδων Κοκόλης, ’Ιωάννης Κολΰμβας καί Γεώργιος Οικονόμου, λάτρεις 
τοϋ Βυζαντινοϋ κόσμου, μετά ζήλου τάς εργασίας καί τήν πρόοδον τής Εται
ρείας παρακολουθοϋντες καί τον σκοπόν της, δση αΰτοϊς δΰναμις, προάγοντες. 
Έκφράζοντες τήν βαθυτάτην ημών λύπην επί τφ θανάτφ τών προσφιλών καί 
πολυτίμων εταίρων, ά'ληστον θά διατηρήσωμεν τήν μνήμην αυτών.

Κατά τό διαρρεϋσαν έτος συνεπληρώθη δεκαετία από τής εκδόσεως τής 
ήμετέρας Έπετηρίδος, τό γεγονός δέ τοϋτο έγνω νά έορτάση τό Δ. Συμβού
λων. ’Όντως κατά τήν 24ιν Φεβρουάριου, εν τή αιθούση τής ’Αρχαιολο
γικής Εταιρείας, παρόντων τών μελών τής Εταιρείας ημών, αντιπροσώπων 
τών παρ’ ήμΐν επιστημονικών σωματείων, τοϋ Υπουργείου τής Παιδείας 
καί πολλών ά'λλων επισήμων, έωρτάσθη ή δεκαετηρίς, τοϋ Γενικοϋ Γραμμα- 
τέως τής Εταιρείας είπόντος τά δέοντα περί τής ιστορίας αυτής καί τής Ιπι- 
στημονικής συμβολής τής Έπετηρίδος είς τήν περί τά Βυζαντινά έρευναν.

Έπί τή ευκαιρία ταύτη τό επί τής Παιδείας καί τών Θρηκευμάτων 
Ύπουργεΐον, έκτιμών τήν υπέρ τής επιστήμης προσπάθειαν τής Εταιρείας, 
έβράβευσεν αυτήν διά βραβείου 25.000 δραχμών έκ τοϋ ποσοϋ τοϋ έτησίως 
διατιθεμένου προς βράβευσιν διακεκριμένων ιστοριοδιφών, λογογράφων, συλ
λόγων καί επιστημονικών σωματείων.

’Από τοϋ χώρου τούτου εκφράζονται άπαξ έτι αι ήμέτεραι εΰχαριστίαι 
πρός τε τό Σον Ύπουργεΐον τής Παιδείας διά τήν ένθάρρυνσιν ως καί προς 
τό Εθνικόν Πανεπιστήμιον, τήν ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν, τήν Ιστορικήν 
καί ’Εθνολογικήν Εταιρείαν, τον Φιλολογικόν Σύλλογον Παρνασσόν, τήν εν 
Άθήναις ’Επιστημονικήν Εταιρείαν καί τήν Ελληνικήν λαογραφικήν Εται
ρείαν διά τά κατά τήν ημέραν τοϋ εορτασμοΰ άποσταλέντα συγχαρητήρια.

Εταίροι ημών εξέφρασαν τήν επιθυμίαν, ΐνα ή Εταιρεία, χάριν τών 
πολλών, προβή είς έκδοσιν λαϊκωτέρων Βυζαντινών κειμένων. Θέτοντες είς
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εφαρμογήν τήν επιθυμίαν ταΰτην, άπεφασίσαμεν ΐνα, οΐονει ώς απαρχήν, 
έκδώσωμεν λεύκωμα περιλαμβάνον έγχρωμα γνήσια Βυζαντινοί σχέδια και 
γράμματα προορισμένα νά χρησιμεύσωσιν ως πρότυπα προς αντιγραφήν 
επί τοίχων, σκευών, επίπλων, φορεμάτων κτλ., ΐνα ούτω δοθή ώθησις προς 
μίμησιν τής γνησίας Βυζαντινής διακοσμητικής. ΓΙρός τον σκοπόν τούτον 
έξελέγη επιτροπή εκ των κυρίων Άν. Όρλάνδου, I. Δαμβέργη, Άνδρέα Ξυγ- 
γοπούλλου, Φώτη Κόντογλου και τής κυρίας Αγγελικής Χατζημιχάλη, ήτις 
έπελήφθη τής καταλλήλου εκλογής των σχεδίων. Τό λεύκωμα τούτο πιστεύο- 
μεν δτι θά παραδώσωμεν εις χρήσιν των μελών τής Εταιρείας οΰχι μετά 
πολύ, τάς δέ διά τήν έκδοσιν αυτού άπαιτηθησομένας δαπάνας θά καλύι(ιη 
τό ποσόν τού βραβείου τού Υπουργείου τής Παιδείας ως και αΐ δωρεά! τών 
εταίρων αΐ γενόμεναι κατά τό δεΐπνον τό παρατεθέν τήν εσπέραν τού εορ
τασμού τής δεκαετηρίδος τής Έπετηρίδος, ήτοι δισχίλιαι δραχμαι προσφερ- 
θεΐαι ύπό τού κ. Β. Λαμπίκη, δισχίλιαι ύπό τού κ. Γ. Μανσόλα, δισχίλιαι 
επ’ ίσης ύπό τής κυρίας ’Άννης Βασιλοπούλλου ώς κα! άνά χίλιαι προσφερ- 
θεισαι ύπό τών κυρίων Κ. Μισαηλίδου, Αγησιλάου Βλαντιάδου και Παλαιο- 
λόγου Σκαμπαβία.

Μετά χαράς ή Εταιρεία ημών παρακολουθεί τάς συνεχιζομένας προσ
πάθειας τών εν Ήρακλείφ Κρήτης λογίων τών έπιθυμούντων νά συμπήξω- 
σιν εκεί σύλλογον προς μελέτην τής μεσαιωνικής ιστορίας τής Κρήτης, εί 
δυνατόν δέ νά ίδρύσωσι κα! μεσαιωνικόν Μουσειον, προφρόνως δ’ άνεκοί- 
νωσεν αύτοϊς τήν ζητηθεΐσαν γνάηιην της άποστείλασα κα! άντίγραφον τού 
καταστατικού της. Ευχόμενοι πραγματοποίησιν τής εύγενοϋς προσπάθειας, 
δηλοΰμεν δτι ευχαρίστως θά έβλέπομεν, Ϊνα οΐ εΐρημένοι λόγιοι ίδρύσωσιν 
εν Ήρακλείφ παράρτημα τής ήμετέρας Εταιρείας, οίον προβλέπει κα! τό 
καταστατικόν αυτής.

Ενδιαφερόμενοι έξ ίσου διά τά φιλολογικά, αλλά κα! τά καλλιτεχνικά 
μνημεία τής Βυζαντινής κα! μεταβυζαντινής περιόδου, έπεστήσαμεν τήν 
προσοχήν τού επι τής Παιδείας Υπουργείου εις τήν ύπό τού ’Ορειβατικού 
Συνδέσμου γενομένην ήμΐν άνακοίνωσιν, καθ’ήν αΐ εικόνες τού έπι τής Πεν
τέλης ασκητηρίου τών Ταξιαρχών κατεστράφησαν έπιχρισθεϊσαι δι’ ασβέστου. 
Ευτυχώς ή οικεία ύπηρεσία έβεβαίωσεν ημάς, δτι ούδεμία φθορά εικόνων 
έγένετο, αλλά μόνον στερεώσεις τινές άναγκαϊαι διά τήν συντήρησιν τού κτηρίου-

Κατά τό 1935 έσχομεν τήν εύχαρίστησιν νά συγχαρώμεν, άφ’ ενός μέν 
τον επίτιμον ημών εταΐρον κ. Paulo Emilio Pavolini άποχωρούντα τής 
ύπηρεσίας μετά τεσσαροκονταετή από τής Πανεπιστημιακής έδρας διδασκα
λίαν, άφ’ ετέρου δέ τήν εν Άθήναις γεραράν ’Ιατρικήν Εταιρείαν, έορτά- 
ζουσαν τήν εκατονταετηρίδα από τής ίδρύσεως αύτής.

Κατά τό 1934, κατ’ άπόφασιν τοϋ Δ. Συμβουλίου, αντί τόμου μελετών, 
εξεδόθη Εύρετήριον τού περιεχομένου τών δέκα τόμων τής Έπετηρίδος. Κατά
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το 1935, συνεχίζοντες την διακοπεΐσαν σειράν, έξεδώκαμεν τον μετά χεΐρας 
ΙΑ', τόμον, ύπερβαίνοντα κατ’ δγκον πάντας τούς προηγούμενους, μη υστε
ρούντα δ” έλπίζομεν αυτών και κατά τό ποιόν τής ύλης.

’Ανακοινώσεις κατά τό διαρρεϋσαν έτος έγένοντο τρεις άνά μία υπό 
τών κυρίων I. Παπαδημητρίου, Φ. Κουκουλέ καί Έμμ. Πεζοπούλου. Περιλή
ψεις τών ανακοινώσεων τούτων καταχωρίζονται εν τώ παρόντι τόμφ (σελ. 539).

Μνήμονές τής αποφράδος ημέρας τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπό
λεως καί τής θυσίας τού τελευταίου ημών αύτοκράτορος, ετελέσαμεν, κατά 
την 29ην Μαΐου έν τή αιθούση τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τό ετήσιον 
τής Εταιρείας μνημόσυνον υπέρ Κωνσταντίνου τού Παλαιολόγου καί τών 
μετ’ αυτού συναγωνισαμένων καί πεσόντων, τον προσήκοντα λόγον ειπόντος 
τού εταίρου κ. Κωνσταντίνου Φιλάνδρου.

Προς εφαρμογήν τού εκλαϊκευτικού προγράμματος τής Εταιρείας, εγέ
νοντο κατά τό 1935 αί εξής διαλέξεις εν τή εΰμενώς παραχωρηθείση αιθούση 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, εις ήν καί αύθις θερμάς έκφράζομεν ευχαρι
στίας διά την ήν παρέχει ήμΐν ύποστήριξιν.

1) Ό Φ. Κουκούλες ώμίλησε περί τού 'Ιπποδρόμου τής Κωνσταντι
νουπόλεως καί τών έν αύτφ τελουμένων ιπποδρομιών.

2) Ό κ. Ίωάν. Θρεψιάδης περί τών Χριστιανικών νεκροταφείων 
τής 'Ελλάδος.

3) Ή κ. Ευφροσύνη Λόντου-Δη μητρακοπούλου περί τής αύτο- 
κρατείρας Ευδοκίας τής Μακρεμβολιτίσσης.

4) Ό κ. Άχιλλεύς Κύρου περί τού Θεοτοκοπούλου ως Βυζαντινού 
ζωγράφου.

5) όκ. Έμμ. Πεζόπουλος περί λαϊκών αίσμάτων καί τής εκκλησίας 
εν'Βυζαντίψ.

καί 6. Ό κ. Ί. Συκουτρής. ’Από την αλληλογραφίαν ενός Βυζαντινού 
πατριώτου.

Καί εκδρομαΐ δε εγένοντο τέσσαρες- μία είς Θεσσαλονίκην καί Βέρροιαν 
περί τής ιστορίας, τών εκκλησιών καί τών μνημείων τών οποίων ώμίλησεν 
ό Σύμβουλος καί ’Έφορος Βυζαντινών αρχαιοτήτων κ. Άνδρ. Ξυγγόπουλος, 
δευτέρα είς την έν Σαλαμΐνι μονήν τής Φανερωμένης, περί ής ώμίλησεν 
ή κυρία Βενετία Κώττα, τού εταίρου καί ναυάρχου κυρίου Ίωάν. Θεοφανί- 
δου δμιλήσαντος κατά τον πλούν περί τής έν Σαλαμΐνι ναυμαχίας, τρίτη είς 
τήν μονήν Πεντέλης, ειπόντος περί αυτής τά δέοντα τού Γενικού Γραμμα- 
τέως τής Εταιρείας κ. Φ. Κουκουλέ, καί τετάρτη είς τήν έπί τού Κιθαιρώνος 
μονήν οσίου Μελετίου τού νέου, περί ής ώμίλησεν ό κ. Άνδρ. Ξυγγόπουλος.

Τά μέλη τού Δ. Συμβουλίου έπανειλημμένως άπησχόλησε κατά τό διαρ- 
ρεύσαν έτος τό ζήτημα τής τοποθετήσεως τών βιβλίων τής βιβλιοθήκης τού
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αοιδίμου Βασιλείου Μυστακίδου. Άποδειχθέντος ανεπαρκούς τοϋ εν τφ 
Βυζαντινφ Μουσείω προφρόνως παραχωρηθέντος χώρου, έγένοντο επανει
λημμένοι άπόπειραι προς έξεύρεσιν δίλλου καταλλήλου και κεντρικού, αϊτινες 
μέχρι τοΰδε δεν κατέληξαν, δυστυχώς, είς αποτέλεσμα. Ή προσπάθεια όμως 
συν τον ως εξακολουθεί καί έλπίζομεν προσεχώς καί ίκανοποιητικώς νά λυθή 
τό ζήτημα τούτο. Τιμώντες δέ την μνήμην τοϋ αοιδίμου επιτίμου ημών εταί
ρου, άπεφασίσαμεν, ΐνα, είτε έν τώ προσέχει ΙΒ'. τόμω τής Έπετηρίδος, είτε 
καί έν ίδιαιτέρω τεΰχει, έκδοθή έπιμελεία τού Δε°? κ. Γερασίμου Κονιδάρη, 
έκ τών καταλοίπων του, ή περί επισκόπων καί επισκοπών έν σημειώμασι 
καταλειφθεΐσα μελέτη του.

Ή βιβλιοθήκη τής Εταιρείας ημών κατά τό 1935 ηΰξησε κατά πολ
λούς τόμους προερχομένους είτε έκ δωρεών τών εταίρων είτε καί έξ ανταλ
λαγής διαφόρων περιοδικών, εις α προσετέθησαν δυο νέα, τό υπό τού κ. Άν. 
Όρλάνδου έκδιδόμενον Άρχεΐον τών Βυζαντινών μνημείων τής Ελλάδος 
καί τό υπό τοϋ κ. Ν. Τωμαδάκι Νεοελληνικόν Άρχεΐον.

Κατά τό διάστημα τοϋ παρελθόντος έτους πολλαί βιβλιοθήκαι καί σύλ
λογοι έζήτησαν την είς αυτούς δωρεάν αποστολήν τών τόμων τής ήμετέρας 
Έπετηρίδος. Τό Δ. Συμβούλιον λαμβάνον ύπ’ ό'ψιν οτι εις τών κυρίων πόρων 
τής Εταιρείας είναι καί ό προερχόμενος έκ τής πωλήσεως τών τόμων τούτων, 
ών, είς ένδεκα μετά τοϋ Ευρετηρίου αύξηθέντων, ή τιμή είναι σημαντική, 
μετά λύπης του ήρνήθη τήν δωρεάν αποστολήν άποφασίσαν ν’ άποστέλλη 
τούς οϋτω ζητουμένους τόμους μετ’ έκπτώσεως.

Κατά τό διαρρεϋσαν έτος ό αριθμός τών μεν τακτικών μελών ηύξήθη 
κατά είκοσι καί επτά, τών δέ άντεπιστελλόντων κατά τέσσαρα.

Περί τών οικονομικών τής Εταιρείας πρόνοιαν λαμβάνον τό Δ. Συμ
βούλιον, έφρόντισεν ού μόνον νά έπιτύχη τακτικήν τών συνδρομών εΐσπρα- 
ξιν διά τοϋ δραστήριου είσπράκτορος κ. I. Κιουρκτσόγλου, αλλά καί μερικήν 
τών πόρων αΰξησιν νά έπιδιώξη. Οϋτω, πλήν τών δωρεών, ας προύκάλεσεν, 
έχει δι’ έλπίδος δτι κατά τό τρέχον έτος θά έπιτύχη τήν υπό τοϋ πολυτίμου 
Συμβούλου ημών κ. Φιλίππου Δραγούμη ΰποσχεθεΐσαν εις τό ά'ρτιον κατα
βολήν τής έτησίας χορηγίας τής Παγκείου ’Επιτροπής, ήτις, λόγφ τών περι
στάσεων, είχε περικοπή εις τό ήμισυ. Τέλος τό Δ. Συμβούλιον έκφράζει τάς 
θερμάς αυτού ευχαριστίας πρός τε τά μέλη, άτινα μετά ζήλου είργάσθησαν 
υπέρ διαδόσεως τοϋ σκοπού τής Εταιρείας καί έγγραφής νέων μελών, μάλι
στα δέ πρός τον Σύυβουλον κ. Σοφοκλέα Χουδαβερδόγλουν - Θεόδοτον πολυ
τίμους παρασχόντα υπηρεσίας είς τό τμήμα τής έξωτερικής αλληλογραφίας 
τής Εταιρείας.

Τά οικονομικά τής Εταιρείας, παρά τάς αντίξοους περιστάσεις, βαίνουσι 
καλώς, ως θέλει πιστοποιήσει διά τής λογοδοσίας του ό ταμίας κ. Β. Λαμ- 
πίκης καί διά τής έκθέσεώς της ή έξελεγκτική Επιτροπή, ήτις εΰρε πάντα τά
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βιβλία κα'ι τούς λογαριασμούς εν τάξει, χάρις εις τον λογιστήν τής 'Εταιρείας 
κύριον Θ. Γαλάνην, εις ον δίκαιος οφείλεται έπαινος.

Κατά ταϋτα αί μέν συνολικαί εισπράξεις τής 'Εταιρείας κατά τό 1935 
άνήλθον είς Δραχμ. 132.671.— (συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ εκ Δραχμ. 
23.082.— υπολοίπου τοϋ προηγουμένου έτους 1934).

Αί δε πληρωμαί δι’ έξοδα Διαχειρίσεως εν γένει έφθασαν έν συνόλφ 
είς Δραχμ. 111.941.—

Κατά συνέπειαν άφέθη υπόλοιπον εις νέον έτος 1936 εκ Δραχ. 20.730.—
Άφ’ ετέρου έχομεν κατατεθειμένον παρά τή Εθνική Τραπέζη τής Ελλά

δος ποσόν Δραχμ. 123.698.30. "Αρα τά ρευστά διαθέσιμα τής Εταιρείας μας 
κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1935 άνήλθον εις Δραχμ. 144.428.30.

Είς άλλας σελίδας τοϋ παρόντος Τόμου δημοσιεύομεν τούς Γενικούς 
’Ισολογισμούς τών χρήσεων των δύο ετών 1934 καί 1935.

”0 Πρόεδρος 

Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ

Ό Γραμματεύς 

Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑ

ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΝ ΔΡΑΧ.

Ταμεΐον.

Μετρητά υπόλοιπον κατά τήν 31/12/1934 .................................... 23 082.—

Έϋ·νική Τράπεζα τής ‘Ελλάδος.

Λ/σμός Καταθέσεων εις δψιν
'Υπόλοιπον κατά τήν 31/12/1934 ...................................................... 90.674 40

Χρεώγραφα.

Τά φυλασσόμενα παρά τη ΈΟν. Τραπέζη τής Ελλάδος . . . 2.040.—

Επετηρίδες.

’Αξία διαθεσίμων Σωμάτων Επετηρίδων Εταιρείας Βυζαν
τινών Σπουδών μέχρι τέλους 1931 (συμπεριλαμβανομένου 
καί ποσού προπληρωθέντων τυπογραφικών.......................... 220 000 —

Σήματα ‘Εταιρείας.
Αξία διαθεσίιιων Σημάτων (κονκάρδες)........................................ 2.700.—

Βιβλιοθήκη.

Διάφορα Συγγράμματα κλπ. (ονομαστική άξια) συμπεριλαμβα
νομένων έξόδων παραλαβής κλπ. δωρηθέντων βιβλίων τής 
Βιβλιοθήκης Μυστακίδου............................................................. 25.000 —

‘Υλικά διάφορα.
Τσιγκογραφήματα (Cliches), πλάκες κλπ. . . Δρχ. 16.850.50 

Μεΐον μερικής άποσβέσεως .... » 6.850.50 10.000.—

373.496.40

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ
ΕΞΟΔΑ (Δούναι)

Γενικά 'Εξοδα Διαχειρίσεως.

Μισθοί καί Άμοιβαί............................................Δρχ. 37.300.—
Έντυπα καί Γραφική ύλη................................... » 5.120.—
Διάφορα έξοδα..................................................... » 4.877.05 47297.05

Προμήθειαι. Ποσά πληρωθέντα δι’ εΐσπρακτρα συνδρομών κλπ. 
’Αποσβέσεις: Μερική άπόσβεσις έπί αξίας τσιγκογραφημάτων κλπ.

Μερική άπόσβεσις Βιβλιοθήκης....................................

9.468.50
6.850.50 
1.757.90

Υπόλοιπον Λ/σμοΰ Κέρδη καί Ζημίαι εις Νέον . .
65.373.95
73.496.40

138.870.35

Σημ. At καθυστερούμεναι σύνδρομα! δέν συμπεριλαμβάνονται.
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ΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΡΙΟΥ 1934 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1934

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ ΔΡΑΧ.

1

Κεφάλαιον.

Τό σχηματισθέν κεφάλαιον ως οί προηγούμενοι ’Ισολογισμοί . . . 300.000.—

Κέρδη χαΐ Ζημ,ίαι.
Υπόλοιπον άφιέμενον εις νέον............................................ 73.496.40

373.496.40

.ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ Ζ Η ΜIA L·
ΕΣΟΔΑ (Λαβεΐν)

Εισπράξεις έκ Συνδρομών....................................
» » Δωρεών........................................

Τόκοι έκ καταθέσεων κλπ......................................
Εισπράξεις καθαραί έκ πωλήσεως ’Επετηρίδων 
'Υπόλοιπον προηγούμενης χρήσεως 1933 . . .

Άθήναι τχι 20 ’Ιανουάριον 1935.

37.982.— 
53 875.60 

2.778.70 
18.862.90 
25.371.15

138.870.35

Ό Ταμίας
ΒΑΣ. Π. ΛΑΜΠΙΚΗΣ

Ό έπΐ τού Λογιστικού 
Θ. Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Ταμεΐον.
Μετρητά υπόλοιπον κατά την 31 /12/1935 ...............................

'Εθνική Τράπεζα της 'Ελλάδος.
Α/αμός Καταθέσεων εις οψιν.....................................................
Υπόλοιπον κατά τήν 31/12/1935 .................................................

Χρεώγραφα.
Τά φυλασσόμενα παρά τη ΈΟν. Τραπέζη τής Ελλάδος . .

ΔΡΑΧ.

20.730—

123.698.30

2.040.-

Επετηρίδες.
’Αξία διαθεσίμων Σωμάτων Επετηρίδων κλπ. Εταιρείας 

Βυζαντινών Σπουδών...................................................................... 190.000—

Σήματα Εταιρείας.
’Αξία διαθεσίμων Σημάτων (κονκάρδες) 1.700—

Βιβλιοϋ'ήκη.
Διάφορα Συγγράμματα κλπ. (ονομαστική αξία) Δρ. 29.990.— 

Μεΐον μερικής άποσβέσεως..................» 3 999.— 26.000—

’Υλικά διάφορα.
Τσιγκογραφήματα (Cliches), πλάκες κλπ. . 

Μεΐον μερικής άποσβέσεως . . .
14.543.75
2,543.75 12.000,—

376.168.30

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ
ΕΞΟΔΑ (Δούναι)

Γενικά "Εξοδα Διαχειρίσεως.
Μισθοί καί Άμοιβαί.................................................. Δρ. 29.600.—

"Έντυπα καί Γραφική ύλη........................................ » 4.913.85
Διάφορα έξοδα............................................................ » 4.661.—

Προμή&ειαι. Ποσά πληρωθέντα δι’ εΐσπρακτρα συνδρομών κλπ. . 
’Αποσβέσεις: Μερική άπόσβεσις επί άξίας τσιγκογραφημάτων κλπ.

Μερική άπόσβεσις επί άξίας Βιβλιοθήκης..................
Μερική άπόσβεσις έπί τής άξίας τών διαθεσίμων 

Τόμων επετηρίδων, συνυπολογιζομένης καί τής 
άξίας τών δωρηθέντων κατά καιρούς ...

'Υπόλοιπον Λ/σμοΰ Κέρδη καί Ζημίαι είς Νέον . . .

39.174.85

9.904— 
2.543.75 
3 990—

35.000.— 
90.612.60 
76.168.30 

166 780.90

Σημ. ΑΙ καθυστερούμεναι συνδρομαί δέν συμπεριλαμβάνονιαι.
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ΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
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