
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

'Η Τράπεζα αυτή είναι περιβεβλημένη τόν τύπο τής 
ανωνύμου έταιρείας. Προήλθε από τή συγχώνευσι τής 
Τραπέζης Καλαμών (1918) καί τής Τραπέζης Κωστοπού- 
λου (1879). Άσχολεΐται μέ τις συνηθισμένες Τραπεζικές 
εργασίες. ’Έχει υποκαταστήματα στον Πειραιά, Τρίπολι, 
Καλάμας, Πάτρας, Σπάρτη, Θεσσαλονίκη. 'Η έδρα της 
βρίσκεται στήν ’Αθήνα. 'Η δραστηριότης τής Τραπέζης 
ταύτης συμφώνως μέ,τόν ’Ισολογισμό της τής 31)12)1961, 
άναλύεται ώς κάτωθι:

Μετοχικόν κεφάλαιον καί άποθε- 
ματικόν

Καταθέσεις
Τοποθετήσεις, επενδύσεις εις χρεώ- 

γραφα εις άκίνητα κ.λ.π.
’Ακαθάριστα κέρδη
Καθαρά κέρδη
Μετοχαί
Μέρισμα κατά μετοχήν κατά τήν 

χρήσιν 1961
’Αξία μετοχής εις τό Χρηματιστήριον 

’Αθηνών κατά τήν 6)2)1963

Δρχ. 20.135.000.— 
» 491.000.000.—

» 524.000.000.— 
» 48.395.000.—
» 8.861.000.— 
» 33.000.—

» 20.—

» ’ 600.—

ΣΠΥΡΟΣ I. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

’Αντιπρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος τής Τραπέζης 
ήτο ό κ. Σπ. I. Κωστόπουλος καί Διευθυντής ό κ. Δημ. Ν. 
Ζωγράφος. Εις τάς πόλεις είς τάς όποιας δέν έχει δικά 
της υποκαταστήματα έξυπηρετεΐται άπό τά υποκαταστή
ματα τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος.

Κεντρικόν Κατάστημα ’Αθηνών 'Υποκατάστημα Καλαμών
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ

Έγεννήθη είς Νεράιδαν τοΰ Νομού 
Τρικκάλων τήν 22 Μαρτίου 1908. Έ- 
σπούδασε Νομικά είς τό Πανεπιστήμιον 
’Αθηνών. Τό 1925 προσελήφθη είς τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν καί τό 1929 άπεσπά- 
σθη είς τήν υπό ίδρυσιν τότε ’Αγροτικήν 
Τράπεζαν μεταξύ τών Ιδρυτικών στελε
χών αυτής. 'Υπηρέτησε είς τά 'Υ/ματα 
ΑΤΕ τών Νομών Σερρών, Καβάλας, Βερ- 
ροίας, Διδυμοτείχου, Λαρίσης, Δράμας ώς 
Διευθυντής κςί Ύποδ/ντής αύτών, καί έν 
συνεχεία κατέλαβε άνωτάτας θέσεις είς τό 
Κατ/μα ώς Οικονομικός ’Επιθεωρητής 
Κεντρικών καί Περιφερειακών 'Υπηρε
σιών, ώς Προσωπάρχη καί ώς Διευθυν
τής τών Διευθύνσεων Διοικητικού καί Οί 
κονομικής Έπιθεωρήσεως τής Τραπέζης. 
Διετέλεσε κατ’ έπανάληψιν Πρόεδρος τού 
Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΤΕ, τοΰ Ταμείου 
Υγείας Υπαλλήλων ΑΤΕ, τού ’Επικου
ρικού Ταμείου Ύπωλλήλων ΑΤΕ καί Άν 
τιπρόεδρος τοΰ Ταμείου Συντάξεων υπαλ
λήλων ΑΤΕ. Διετέλεσε Πρόεδρος τής 
'Ομοσπονδίας Τραπεζικών υπαλλήλων 
'Ελλάδος, έπί τής Προεδρίας του δέ έπρα- 
γματοποιήθη καί ή ένταξις τών Τραπεζο
ϋπαλληλικών ’Οργανώσεων Κύπρου πρός 
τήν 'Ομοσπονδίας Τραπεζικών Ελλάδος. 
’Επίσης ώς έκπρόσωπος τοΰ Ε.Κ. ’Αθη
νών έξελέγη ύπό τοΰ 14°» Πανελλαδι
κού Συνεδρίου εις τήν Διοίκησιν τής 
Γεν. Συνομοσπονδίας ’Εργατών 'Ελλάδος. 
Έλαβε μέρος είς τό έν Λευκωσία Παγκύ- 
πριον ’Εργατικόν Συνέδριον έν ετει 1962 
ώς έκπρόσωπος τής Γ.Σ.Ε.Ε. Διετέλεσε 
μέλος τοΰ Κεντρικοΰ Έποπτικοΰ Συμ
βουλίου ’Οργανισμού Κοινωνικών ’Ασφα
λίσεων καί τοΰ Έθνικοΰ Γνωμοδοτικοϋ 
Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής Ύ- 
πουρδίου ’Εργασίας. Υπηρέτησε παρά 
τή Ελληνική πρεσβεία τής Νοτίου ’Α
φρικανικής Ένώσεως ώς άπεσταλμένος 
τοΰ 'Υπουργείου ’Εθνικής Οικονομίας 
διά τήν μελέτην έπί τών δυνατοτήτων 
έξαγωγής Ελληνικών Προϊόντων είς τήν 
Ν.Α. Ένωσιν. Κατά τήν κατοχήν ύπη- 
ρέτησε είς τόν Διεθνή ’Ερυθρόν Σταυρό 
ώς έπιθεωρητής διά τήν όργάνωσιν τών 
λαϊκών συσσιτίων, καί τήν διαχείρισιν 
τών τροφίμων είς τάς ’Επαρχίας. Κατά τήν 
περίοδον έκείνην έφυλακίσθη ύπό τών 
Γερμανών διά πατριωτικήν δράσιν καί 
έκεϊθεν κατόρθωσε νά δραπετεύση είς Μ. 
’Ανατολήν όπου ύπηρέτησεν είς τόν ’Ε
θνικόν Στρατόν ώς Έφεδρος Λοχαγός.

ΘΕΣΣΑΑΙΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

Φ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗΣ

Έγεννήθη έν Άγρια Βόλου τήν 30 Σε
πτεμβρίου 1901. Έπεράτωσε τάς γυμνα
σιακός του σπουδάς είς τό Γυμνάσιο ν 
Βόλου καί ένεγράφη είς τήν Νομικήν 
Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών. 
Είσελθών είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν 
κατά ’Ιούνιον τοΰ 1918 έσταδιοδρόμησεν 
έν αΰτή μέχρι τής άνωτάτης θέσεως τοΰ 
Διευθυντοΰ τοΰ ένιαίου Κεντρικοΰ Κα
ταστήματος τής Τραπέζης. Ή υπηρεσία 
του είς τήν ’Εθνικήν έτερματίσθη μετά 
τήν συγχώνευσιν αύτής μετά τής Τραπέ
ζης ’Αθηνών. Έκτοτε διετέλεσε Πρόεδρος 
καί Σύμβουλος διαφόρων Τραπεζικών 
(Τράπεζα ’Επαγγελματικής Πίστεως) ά-

σφαλιστικών (Α.Ε. ’Αθηναϊκή) καί βιο
μηχανικών Εταιριών μέχρις ’Απριλίου 
τοΰ 1964, όπότε έξελέγη Πρόεδρος καί 
Διευθύνων Σύμβουλος τοΰ Όργανισμοΰ 
Βιομηχανικής Άναπτύξεως (ΟΒΑ). Ί- 
δρυθείσης κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1964 
τής Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής 
Άναπτύξεως άνέλαβε Διοικητής αύτής 
καί Πρόεδρος τοΰ Διοικητικοΰ της 
Συμβουλίου. Διοικητής τής Ελληνικής 
Τραπέζης Βιομηχανικής Άναπτύξεως. 
Ή πολυσχιδής δράσις του είς τόν τρα
πεζικόν καί βιομηχανικόν τομέα, ώς καί 
είς τούς έθνικούς άγώνας έτιμήθη διά 
πολλών διακρίσεων. Έχει τά παράσημα: 
Μετάλλιον έξαιρέτων πράξεων καί Χρυ
σούς Σταυρός τοΰ Φοίνικος μετά ξιφών, 
διά τάς υπηρεσίας του είς τό Αλβανικόν 
Μέτωπον ώς έφέδρου άξιωματικοΰ, Με- 
τάλλιον Αντιστάσεως διά τήν δράσιν 
του κατά τήν Κατοχήν, Ανώτερος Τα
ξιάρχης τοΰ Τάγματος τοΰ Φοίνικος διά 
τήν πολυσχιδή έργασίαν του είς τούς 
τομεϊς τής έλληνικής οικονομίας καί 
Ανώτερος Ταξιάρχης τοΰ Τάγματος 
Αξίας τής ’Ιταλικής Δημοκρατίας, διά 
τάς προσπάθειας του ύπό τήν ίδιότητά 
τουώς Διοικητοΰ τής Τραπέζης, πρός 
άνάπτυξιν τής έλληνοϊταλικής συν
εργασίας είς τόν βιομηχανικόν τομέα.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ

Έγεννήθη είς Φάρσαλα τής Θεσσαλίας 
τόν Δεκέμβριον τοΰ έτους 1903, καταγό
μενος άπό μεσοαστικήν οικογένειαν. Ά- 
πεφοίτησε τοΰ Γυμνασίου Βόλου καί 
ένεγράφη είς τήν Νομικήν Σχολήν. Τό 
1922—κατόπιν διαγωνισμού—προσελή
φθη είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελ
λάδος καί έτοποθετήθη τό πρώτον ώς λο
γιστικός υπάλληλος είς τό Ύποκ)μα 
Σουφλίου. Έν τέλει τοΰ έτους 1922 έστρα- 
τεύθη ώς κληρωτός καί μετά τήν άπο- 
στράτευσίν του μετετέθη έκ τοΰ Ύποκ)- 
τος Σουφλίου είς τό Ύποκ)μα Εθνικής 
Τραπέζης Καρδίτσης, όπου καί υπηρέ
τησε μέχρι τοΰ ’Οκτωβρίου 1934 — δτε 
καί άπεσπάσθη είς τήν Αγροτικήν Τρά
πεζαν τής Ελλάδος, ώς Ιδρυτικόν στέ
λεχος ταύτης, λόγφ τής έμπειρίας του 
είς τήν άσκησιν τής άγροτικής πίστεως 
καί λόγιρ τής έν Καρδίτση πολυσχιδούς 
καί έργώδους συνεταιριστικής ίδίμ δρά- 
σεώς του. Ή άνδρωσις τής Ένώσεως 
Συν)σμών Καρδίτσης είναι έργον ίδικόν 
του—εύρε ταύτην—ώς υπάλληλος τής 
Εθνικής Τραπέζης—άσκών άπό τοΰ 
έτους 1925 τήν άγροτικήν πίστιν μέ 12 
Συν)σμούς καί άνήγαγεν αυτήν είς Όρ- 
γάνωσιν μέ 114 Συν)σμούς, καθ’ όν άκρι- 
βώς χρόνον ήρξατο λειτουργούσα έν έ- 
τει 1930 ή Αγροτική Τράπεζα τής Ελ
λάδος. Ώς στέλεχος τής ΑΤΕ ίδρυσε τά 
Ύποκ)ματα Άγροτικής Τραπέζης Καρ
δίτσης, Λεβαδείας καί Αίγιου. Έχρημά- 
τισε Διευθυντής τών Ύποκ/στημάτων 
Ίωαννίνων (1936), Αίγιου (1937- 1945), 
Β. Πατρών (1946), Πειραιώς (1952), Η
ρακλείου Κρήτης (1957) καί Θεσσαλο
νίκης (1961 - 1963) καί άπέσπασεν επαί
νους καί τήν κοινήν άναγνώρισιν διά τάς 
προσφερθείσας είς τόν Αγροτικόν κό
σμον ύπηρεσίας του. Διετέλεσεν άπό τοΰ 
έτους 1945 έως τοΰ 1960 Οικονομικός Έ
πιθεωρητής. Μετατεθείς κατά τό 1963 έκ 
Θεσ/νίκης είς Αθήνας έτοποθετήθη ώς 
'Υποδιευθυντής είς τήν Διεύθυνσιν Έπι- 
θεωρήσεως. Κατά ’Ιανουάριον 1964 μετε
τέθη είς τήν Δ/νσιν Λογιστικού, ώς πρώ
τος 'Υποδ/ντής. Κατά δέ τόν Δεκέμβριον 
1965 προήχθη είς τόν βαθμόν τοΰ Διευ- 
θυντοΰ καί έτοποθετήθη ώς προϊστάμενος 
τής Δ/νσεως Διοικητικού, ήν θέσιν καί 
κατέχει έκτοτε μέ άρχαιότητα έν τώ βαθ- 
μώ τούτφ άπό 1 Μαρτίου 1946. Ήδη δια
νύει τό 44ον έτος τής έν Τραπέζαις Εθνική 
καί Αγροτική συνεχούς ύπηρεσίας του.
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ΝΕΣΤΩΡ ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΣ

Γεννήθηκε τό 1909 στήν Περίστασιν τής 
Ανατολικής Θράκης καί τό 1922, μέ τήν 

ανταλλαγή των πληθυσμών, έγκατέλειψε τή 
γενέτειρά του καί κατέφυγε στήν Κων)πολιν. 
’Απ’ έκεΐ όλόκληρη ή οίκογένειά του πήγε 
στή Ρουμανία καί ό νέος Καμαριανός, μέ 
τή βοήθεια τοΟ θείου του, Δημοσθένη Ρούσ- 
σου, καθηγητή στό Πανεπιστήμιο τοϋ Βου- 
κουρεστίου, σπούδασε καί άπεφοίτησε άπό 
τό Πανεπιστήμιο τοϋ Βουκουρεστίου. Αί 
έλληνο - ρουμανικοί σχέσεις είναι τό θέμα 
πού τόν άπασχολεϊ διαρκώς. Ή Ρουμανική 
’Ακαδημία, έκτιμώσα τήν Ικανότητα του, 
τοϋ άνέθεσε τή σύνταξη τοϋ δεύτερου τό
μου τοϋ Καταλόγου τών έ λ λ η - 
νικών χειρογράφων τής Ρου
μανικής ’Ακαδημίας, καί τό ανώ
τατο πνευματικό ίδρυμα τής Ρουμανίας τόν 
δημοσίευο;, αμέσως, μόλις τόν παρουσίασε 
(1940). Οι ρουμάνοι βιβλιογράφοι θεωροϋν 
καί σήμερα τόν κατάλογον τοϋ Καμ. ώς τόν 
τελειότερον καί δέν διστάζουν νά τόν πα
ρουσιάζουν ώς δείγμα μεθόδου καί άκρί- 
βειας. Τό 1943 ό Καμ. προσελήφθη στό 
’Ινστιτούτο Ιστορίας, όπου έργάζεται καί 
σήμερα. Στό αύτό διάστημα κατέγινε, μαζί 
μέ τούς συναδέλφους του, μέ διάφορα θέ
ματα: 1) Αναλυτική βιβλιογραφία τών ρου
μανικών περιοδικών. 2) Ό πόλεμος τής άνε- 
ξαρτησίας τής Ρουμανίας. 3) Ή έπανάστα- 
σις τοϋ 1821 κτλ. Τόν Καμαριανό τόν βρί
σκομε στήν εξαμελή έπιτροπή ειδικών, μέ 
έπί κεφαλής τόν γνωστό ’Ακαδημαϊκό Άν- 
δρέα Ότσέτεα, ή όποια παρασκεύασε καί 
δημοσίευσε τούς πέντε τόμους τής σειράς 
τών έγγραφων καί άφηγητικών πηγών τοϋ 
1821, του; όποιους έξέδωσε τό ’Ινστιτού
το Ιστορίας τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας. 
’Επίσης > Καμαριανός καί ή αδελφή του 
’Αριάδνη ετοίμασαν μιά νέα έκδοση τών 
Δα κι ν έφημερίδων τοϋ Δα- 
πόντη. ί! νέα έκδοση, τοϋ ’Ινστιτούτου 
Ίστορίιο. τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας, πού 
σύντομα ()ά δή τό φώς περιέχει τό έλληνικό 
κείμενο, ρουμανική μετάφραση, μακρά ει
σαγωγή καί πλούσιες ύποσημειώσεις. Οί 
άδελφοί Καμαριανοϋ θά δημοσιεύσουν καί 
μιά κριτική έκδοση τής Ιστορίας τής 
Βλαχίας τοϋ Μιχαήλ Καντακουζη- 
νοΰ, πού δημοσίευσαν οί άδελφοί Τουνου- 
σλή στή Βιέννη. Έγραψε καί Ιστορικές 
μελέτες, πού μερικές άναφέρονται στό 
Ρήγα Βελεστινλή καί στή Φιλική Εται
ρεία. ’Από τούς πολυγραφώτερους έρευ- 
νητές, συνεργάτης τής 'Εταιρείας μας.

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

■φ

ΔΙΚΑΙΟΣ Β. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ

Γλωσσολόγος καί ιστοριοδίφης. Συντά
κτης τοϋ Ιστορικού Λεξικοΰ τής Νέας Ελ
ληνικής τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. Έγεν- 
νήθη τό 1917 εις Κίτταν τής Λακωνίας. ’Ενε- 
γράφη καί άπεφοίτησε τής Φιλοσοφικής 
Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Άνη- 
γορεύθη διδάκτωρ αύτής τό 1944. Παρηκο- 
λούθησεν έπί διετίαν (1952- 3) Γλωσσολο
γίαν καί Παπυρολογίαν εις Παρισίους. Χαλ
κέντερος έρευνητής καί συγγραφεύς εργά
ζεται μετά παραδειγματικού ζήλου εις τήν 
έπιστήμην, τά ποικίλα δέ δημοσιεύματα αύ- 
τοΰ ύπερβαίνουν τά 150. Αί γλωσσικαί έρ- 
γασίαι του καλύπτουν τήν έρευναν τής Με
σαιωνικής καί Νέας 'Ελληνικής, έν συνδυα-

σμώ πρός τήν άρχαίαν γλώσσαν, καθώς καί 
τήν μελέτην τών Τοπωνυμίων καί ’Ονομά
των. Αί μελέται του είναι έτυμολογικαί καί 
σημασιολογικαί, άναφερόμεναι εις τήν διά
λεκτον τής Μάνης, τοϋ Πόντου, τής Έπτα- 
νήσου, Κρήτης, Δωδεκανήσων, Κυκλάδων. 
Συντάσσει τήν Γλωσσικήν Βιβλιογραφίαν 
άπό τοϋ 1939 καί έντεΰθεν. Συνεργάζεται εις 
τό διεθνές όνοματολογικόν περιοδικόν Ο
ΝΟΜΑ (Louvain) καί έλαβε μέρος είς διά
φορα διεθνή καί έλληνικά συνέδρια. Έκ 
τής πληθύος τών δημοσιευμάτων του: Συνή- 
ζησις καί έπένθεσις έν τώ γλωσσικω ίδιώ- 
ματι τής Μάνης (’Εναίσιμος έπί διδακτορία 
διατριβή)· ’Ετυμολογικά καί Σημασιολο- 
γικά. Χλωρός — μέλι χλωρόν — μελί-χλω- 
ρος· Μεσαιωνικά καί Νέα Ελληνικά. Τό 
άσυνίζητον είς τήν διάλεκτον τοϋ Πόντου. 
Γλωσσική συγγένεια ’Αρκαδίας καί Κύπρου 
κατά τήν άρχαιότητα. Ή έκκλησιαστική 
γλώσσα καί ή μεσαιωνική καί νεοελληνική 
όνοματολογία. Άρχαιοπινή γλωσσικά έκ 
Κυκλάδων. ’Ονόματα καί έπώνυμα Παλαιο- 
χωρίου Κυνουρίας. ’Αρχαία καί μεσαιωνι
κά τοπωνύμια τής Μάνης. Ταίναρον καί 
τά τούτου όνόματα. Βυζαντινά όνόμα- 
τα καί έπώνυμα έκ Μάνης. Σχεδίασμα 
περί τών τοπωνυμικών καί όνοματολογι- 
κών Σπουδών έν Έλλάδι 1833 - 1962. Les 
etudes toponymiques en Grece. καί άλλα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

Καθηγητής τής Ελληνικής Λαογραφίας είς 
τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών. Διευθυντής τοϋ Λαογραφι- 
κοϋ ’Αρχείου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. Έ- 
γεννήθη είς Κατσιδώνι τής έπαρχίας Ση- 
τείας Κρήτης τήν 17ην Δεκεμβρίου 1906. 
Έσπούδασεν είς τό Πανεπιστήμιον ’Αθη
νών (έγένετο πτυχιοϋχος τφ 1931, διδάκτωρ 
τφ 1939), είτα δέ καί εις Βιέννην τό 1940, 
ασχοληθείς ένταϋθα είδικώτερον είς τόν 
Βυζαντινόν καί Νεοελληνικόν λαϊκόν πο
λιτισμόν. Ύπήρξεν άπό τοϋ 1933 - 1935 
βοηθός τοϋ Σπουδαστηρίου Γλωσσολογίας 
τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, άπό τοϋ 1935 - 
1937 Καθηγητής είς τό Πρακτικόν Λύκειον 
Χανίων, άπό τοϋ 1937 - 1944 άπεσπασμένος 
είς τό Μεσαιωνικόν Άρχεΐον τής ’Ακαδη
μίας ’Αθηνών, άπό τοϋ 1944- 1955 συντά
κτης τοϋ Λαογραφικοϋ ’Αρχείου, είτα δέ 
άπό τοϋ 1956 Διευθυντής τοϋ Ιδρύματος τού
του. Τό 1952 διωρίσθη Υφηγητής τοϋ Δη
μοσίου, ’Ιδιωτικού βίου καί πολιτισμού τών 
Βυζαντινών είς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν 
τοϋ Παν)μίου ’Αθηνών, τό δέ 1964 ώς Κα
θηγητής τής έδρας τής Λαογραφίας είς τήν 
αύτήν Σχολήν. Αποτελεί μέλος πλείστων 
έπιστημονικών εταιρειών, ώς τής ’Επιστη
μονικής, τής Βυζαντινής, τής Λαογραφικής, 
τής ’Αρχαιολογικής, τής Ιστορικής καί 
’Εθνολογικής, τής Φιλεκπαιδευτικής κ.ά., 
μετέσχε δ’ ένεργώς διεθνών Συνεδρίων, ώς 
τών Βυζαντινολογικών έν Θεσσαλονίκη 
(1953), έν Μονάχφ (1958) καί είς 'Αχρίδα 
(1961). Πρός δέ καί Λαογραφικών, είς Σι- 
ναΐαν Ρουμανίας (1959), είς Σκόπια καί ’Α
χρίδα (1960),είς Αθήνας (1964). Διενήργησε 
λαογραφικάς έρεύνας είς διαφόρους έλλη- 
νικούς τόπους, οίον είς Δωδεκάνησα (Ψέρι- 
μον, Τήλον 1956, ’Αστυπάλαιαν 1957, Λέ- 
ρον 1958), είς Κυκλάδας (Μήλον 1959, Κέαν 
1960, Κίμωλον 1963), ’Ικαρίαν τφ 1962, είς 
Μακεδονίαν (Περιοχαί νομοΰ Πέλλης 1961) 
κ.ά. Έδημοσίευσε πλήθος έργασιών λαο- 
γραφικοϋ, γλωσσικοΰ, φιλολογικού καί ι
στορικού περιεχομένου ών τινές: 1) Ό άριθ- 
μός Τεσσαράκοντα παρά τοϊς Βυζαντινοΐς 
καί νεωτέροις "Ελλησι 1939. 2) Τά κατά τήν 
γέννησιν, τήν βάπτισιν, τόν γάμον καί τήν τε
λευτήν έθιμα τών Βυζαντινών έκ τών Αγιο
λογικών πηγών 1950, 1953. 3) Τό δημώδες 
άσμα «Τοϋ Κάστρου τής 'Ωριας» Σχέσις 
αύτοΰ πρός τήν αλωσιν τοϋ Άμορίου τφ 838 
ύπό τών ’Αράβων, 1961 κ.ά. Τά έργα του 
διακρίνονται διά τήν πλουσίαν τεκμηρίω- 
σιν καί τήν άρτιωτάτην σύνθεσίν των.
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