ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ

ΝΙΚΟΣ Α. ΒΕΗΣ
Κορυφαίος ερευνητής τών μεσαιωνικών καί νεοελληνικών πραγμάτων
άπέθανεν εν Άθήναις την 12 ’Οκτωβρίου 1958: 6 Νίκος Α. Βέης1.
'Ο θάνατος τοΰ σοφοΰΈλληνος πανεπιστημιακού διδασκάλου συγκινεΐ εύλόγως τους μαθητάς του προ πάντων, διότι εκ τής μνήμης αυτών την στερεό
τητα τών δεσμών τής μετ’ εκείνου αναστροφής οΰδ’ αν ό πας χρόνος έξαλείψειεν. ’ Αν νοερώς έστρεφε τις τό βλέμμα προς τα όπίσω καί έφθανεν εις
τους καλούς εκείνους χρόνους τοΰ μεσουρανήματος τοΰ Ν. Βέη εντός τοΰ
Πανεπιστημίου ’Αθηνών, δεν θά τοΰ ήτο δυνατόν να μη όμολογήση δτι διά
τούς διώκοντας την φιλολογικήν μΰησιν εντός τοΰ πανεπιστημιακού χώρου
ακαδημαϊκούς νέους δαψιλώς έκδηλουμένη ή έ'ντεχνος στοργή τοΰ καθηγητοΰ
Βέη ήτο κέντρισμα ισχυρόν διά τά νεανικά των σκιρτήματα. Ή διδασκαλία
του διά τά βυζαντινά, τά μεταβυζαντινά καί τά νεώτερα φιλολογικά θέματα
μέσα εις τήν χαρωπήν εκείνην ατμόσφαιραν μέ τάς πολλάς παρεκβάσεις καί
τήν ανεκδοτολογίαν έλάμβανεν ένθουσιοόδη χαρακτήρα. ’Έτσι ή προσωπικότης τοΰ άλησμονήτου καθηγητοΰ, προσοικειουμένη διαρκώς τήν ίδανικότητα,
έκέρδιζε μονίμως τήν άφοσίωσιν τών μαθητών, φθάνουσαν πολλάκις μέχρι
λατρείας. Ή κατ’ ’Ιούνιον τμηματική εξέτασις, μορφήν διδασκαλίας λαμβάνουσα επί ημέρας συναπτάς εντός πληθούσης αιθούσης, ήτο μία συμπλήρωσις τών τακτικών παραδόσεων καί εκ διδομένων αφορμών έπέκτασις αυτών
εντός τοΰ κύκλου ίδίφ τής μεσαιωνικής γεωγραφίας.
Δι’ δλους αυτούς τούς λόγους καί άλλους ακόμη, φανερούς ή λανθάνοντας, τό πάντοτε πυκνότατον άκροατήριον τοΰ Ν. Βέη δεν ήτο πανεπιστημια
1 Τον Βέην νεκρόν άπεχαιρέτησαν δι’ επικήδειων λόγων

έκ μέρους τών πνευ

ματικών ιδρυμάτων καί όργανοάσεων οί καθηγηταί 2. Β. Κουγέας καί Ν. Β. Τωμαδάκης, καθώς καί οί Ήλ. Τσιριμώκος, Γ. Άθάνας, Λ. Κουκούλας καί ’Αργυρό
καστρου Παντελεήμων. Βλ. «Νέα Εστία», τόμ. ΞΔ' (1958), τ. 752, σελ. 1649-1653.
Αυτόθι, σελ. 1653 -1657, δημοσιεύονται αρθρίδια τών Γ. Θ. Ζ ώ ρ α, Πρώτος πανε
πιστημιακός διδάσκαλος τών νεοελληνικών γραμμάτων, Κ. Θ. Δ η μ α ρ ά, Τό πάθος
του, I. Μ. Π α ν α γ ι ω τ ο π ο ύ λ ο υ,

Τό πάθος τής ερευνάς,

Ε. Π. Παπανού-

τσου, Ό σοφός τής λεπτομέρειας.
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κόν μόνον. Οί αναπτυσσόμενοι κατά την φοίτησιν συναισθηματικοί δεσμοί
διδάσκοντος και διδασκόμενων εγίνοντο άρρηκτοι και διετηροΰντο και εφε
ξής επί χρόνον μακρόν. ’Έτσι ό αντίλαλος των φιλολογικών σχέσεων τής
φοιτητικής ζωής, ζωηρώς εκ τής φύσεως αΰτοϋ ήχων εις ευκόλως ενθουσιαζομένας καρδίας, εγίνετο βραδύτερου άνταπόκρισις ψυχών και μετέφερεν
εκτοτε συχνά την σκέψιν καί την καρδίαν τών παλαιών μαθητών εις τό
άφροντι πλαίσιον τών ανεπανάληπτων ημερών, τάς οποίας έγέμιζε κυριολε
κτικούς ή παρουσία τοϋ διδασκάλου, τάς εφαίδρυνεν ή εΰπροσηγορία καί ή
δημοτικότης του, δι* ών ηΰξανεν ό νεανικός ενθουσιασμός τών διδασκόμενων.
Τώρα πού τον σοφόν καθηγητήν αναπαύει εις τούς κόλπους της ή ’Αττική
γή, ή άναπόλησις δλων αυτών δεν είναι πόνος καί δάκρυα διά την άπώλειάν
του, άφοϋ καί εκείνος ήδη προ πολλοϋ είχεν άποβάλει την ιδιότητα τοϋ
πανεπιστημιακού διδασκάλου, είναι αληθές μνημόσυνον καί νοσταλγία τής
ήρεμου καί έλπιδοφόρου εποχής, την οποίαν ετόνιζεν ή πλούσια εθνική καί
πνευματική δραστηριότης αύτοϋ.
*0 Νίκος Α. Βέης έγεννήθη εις Τρίπολιν τήν 22 Δεκεμβρίου 1887,
κατά τήν υπό τοϋ ίδιου διδομένην χρονολογίαν, άλλ’ έμεγάλωσεν εις ’Αθή
νας, καταγινόμενος από τών μαθητικών του χρόνων μέ φιλολογικά θέματα
εύρυτέρου ενδιαφέροντος, δυνάμενα νά χαρακτηρισθοϋν ως επιστημονικά
πρωτόλεια1. Έσποΰδασε φιλολογίαν εις τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών, άναγορευθείς διδάκτωρ τό 1908. Εις τό μεταξύ είχεν αρχίσει μακράς καί επιπό
νους ερευνάς άνά τήν Πελοπόννησον άρχικώς, τήν Θεσσαλίαν καί Μακεδο
νίαν βραδυτερον. Αί δημοσιευόμενοι μεθ’ εκάστην περιοδείαν έντυποίσεις
του είχον αξίαν λογοτεχνικήν καί φιλολογικήν, συντεταγμένοι κατά ζήλον
Παπαδοπούλου - Κεραμέως ως εκθέσεις, περιέχουσαι τά πορίσματα τών ερευ
νών του 1
2. Έκ τών ερευνών τούτων προήλθον συμβολαί εις τήν μελέτην τών
προβλημάτων τής μεσαιωνικής ημών φιλολογίας, αΐτινες εις ζητήματα παλαιο
γραφίας, λαογραφίας, γλώσσης, ιστορίας καί έρεύνης τοϋ μεσαιωνικού πολι
τισμού καθ’ δλου αποκαλύπτουν τό ερευνητικόν δαιμόνιον τοϋ νεαρού φιλο

1 ”Αν ή χρονολογία τής γεννήσεως τοϋ Βέη (2 Δεκ. 1887 ) είναι ακριβής, οΰτος
εις ηλικίαν 14 ετών τό 1901 έδημοσίευσε τά πρωτόλειά του, πού όμως είναι ωρίμου
νοΰ πνευματικά προϊόντα. Τά δύο πρώτα δημοσιεύματα τοΰ Ν. Βέη είναι: α') Μιχαήλ
Κοντοπίδης Μάρκελλος, σύνδικος καί άντιπρύτανις τοΰ εν Παταβίω Πανεπιστημίου,
« ‘Αρμονία », τόμ. Β' ( 1901), σελ. 57 - 63, β' ) "Έγγραφα άφορώντα εις τήν πολιορ
κίαν καί αλωσιν τής Τριπόλεως (1821 ), αυτόθι, σελ. 227 - 233.
2 "Εκθεσις παλαιογραφικής
Καλαβρύτων,

« Παναθήναια »,

καί Ιστοριοδιφικής

τόμ. Θ'

εκδρομής

( 1904- 1905 ),

είς

τήν επαρχίαν

σελ. 136- 141,

237 - 242.

Έκθεσις ιστοριοδιφικών καί παλαιογραφικών ερευνών έν Ζακύνθφ, αυτόθι, τ. ΙΔ'
(1907), σελ. 158 -162. Έκθεσις

παλαιογραφικών

καί τεχνικών

ερευνών

μοναϊς τών Μετεώρων κατά τά έτη 1908 καί 1909, Άθήναι 1910, σσ. 69.
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λόγου, μέ προσφοράν δυσανάλογον προς την ηλικίαν του. Ούτως έξεδόθησαν τότε τρεις κατάλογοι χειρογράφων και συνεκεντρώθη υλικόν διά μελλον
τικήν εκδοσιν άλλων1. Πασών των μέχρι τής άναχωρήσεως τοΰ Βέη διά
Γερμανίαν (1909) δημοσιευθεισών μελετών άξιολογωτέρα θεωρείται ή άναφερομένη εις τάς μονάς τών Μετεώρων1
2. Ή υπό τής Βυζαντινολογικής
Εταιρείας έκδοθεΐσα « Βυζαντις » παρέσχεν εις τον έκκολαπτόμενον νέον
βυζαντινολόγον την ευκαιρίαν ν’απόκτηση έγκυρον βήμα έπισημοτέρας εμφανίσεως, άλλ’ ή σκοπιά αυτή τον παρέσυρεν ενίοτε εις πικρόχολα σχόλια καί
αϊχμάς κατ’ αντιπάλων του, μηδέ τών πανεπιστημιακών του καθηγητών
εξαιρούμενων.
Εις Βερολινον 6 Ν. Βέης παρέμεινε συνεχώς μέχρι τοΰ 1925, ανήκε
δ’ από τοΰ 1914 εις τό διδακτικόν προσωπικόν τοΰ πανεπιστημιακού σεμι
ναρίου, συνεργαζόμενος στενώς μετά τοΰ διδασκάλου του Adolf Deissmann.
Κληθείς νά διδάξη Βυζαντινολογίαν εις τά πανεπιστήμια τοΰ Πόζεν καί
Λέμπεργκ δεν άπεδέχθη την πρόσκλησιν, εκ τοΰ λόγου δτι εις Βερολινον
ηΰδοκίμει καί διέπρεπεν έπιστημονικώς διά συνεχούς μόχθου, δημοσιεόων
μελέτας είς τά γνωστότερα ευρωπαϊκά περιοδικά, μέχρις δ'του τό 1920 ΐδρυσεν ίδιον διεθνές περιοδικόν υπό τον τίτλον « Byzantinisch - Neugriechische
Jahrbiicher ». Την εκδοσιν αΰτοΰ συνέχισεν έν Άθήναις, δπου εγκατέστη από
τοΰ 1925, διορισθείς πρώτος καθηγητής τής νεοσυστάτου έδρας τής Μεσαιω
νικής καί Νεωτέρας Ελληνικής Φιλολογίας είς τό Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον. Άναμφισβητήτως ήτο ό πλέον ενδεδειγμένος διά τήν θέσιν ταΰτην
καί δΰναταί τις νά εΐπη δτι επί μίαν εικοσαετίαν έπαξίως κατέχων αυτήν
έξέθρεψε νέους φιλολόγους, άγωνιζόμενος νά τούς μεταδώση τήν πίστιν του
δτι ή βυζαντινή καί ή νεωτέρα ελληνική γραμματεία άπετέλουν προέκτασιν
τής αρχαίας καί τής αλεξανδρινής καί δτι ή μελέτη αυτής ήτο επιβεβλημένη
1 Έννοοΰμεν α') τής μονής 'Αγίων Τεσσαράκοντα τών Θεραπνών Λακεδαίμονος,
« ΈπετηρΙς 'Παρνασσού’», τ. Η' (1904), σ. 93 - 146, β') τής μονής Άγ. Θεοδώρων
Άροανείας Καλαβρύτων, αυτόθι τ. Θ' (1906), σ. 43 -80, και γ') τής Χριστιανικής
’Αρχαιολογικής Εταιρείας, « Δελτίον » αυτής, τ. Τ' (1906), σ. 49-112. Βραδύτερον
έξεδόθησαν τής σχολής Σοπωτοΰ, « Vizantijskij Vremennik », τ. Κ' (1913-1914),
σ. 51 - 58, τής μονής Μ. Σπηλαίου ό Α' τόμος, έν Άθήναις 1915, ή δέ συνέχεια είς
τήν « ’Επετηρίδα » τοϋ Μεσαιωνικού ’Αρχείου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τ. Ζ' ( 1957 ),
σ. 3-33, τής μονής Άγ. Αθανασίου έν Λευκασίφ, ΔΙΕΕ, τ. Θ' ( 1926), σ. 66-68,
τής μητροπόλεως Άργυροκάστρου, ΕΜΑ, τ. Δ' ( 1951 - 1952), σ. 129-200 καί τής
Δωροθέας Σχολής τών Τρικκάλων, αυτόθι, τ. Ε' (1953), σ. 3-46. Εΐχεν άναγγείλει καί άλλων συλλογών τήν εκδοσιν καταλόγων, μή πραγματοποιήσας αυτήν.
2 Σύνταγμα επιγραφικών μνημείων Μετεώρων καί τής πέριξ χώρας μετά σχετι
κών άρχαιολογημάτων, « Βυζαντίς », τ. Α' (1909), σ. 557 -626 (καί ιδιαιτέρως υπό
διάφορον τίτλον ). Έκ τοΰ άρχειακοΰ τών Μετεώρων υλικού είδον τό φώς βραδύτε
ρον καί άλλαι επί μέρους έργασίαι.
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διά λόγους εθνικούς καί ουσιαστικούς, λόγφ τής πραγματικής της αξίας. Δεν
έμειώθη καί κατά την περίοδον ναύτην ή συγγραφική δραστηριότης τοΰ
Βέη. Άπό τοΰ έτους 1943, έξελέγη τακτικόν μέλος τής Ακαδημίας ’Αθη
νών. Έν παραρτήματι τοΰ περιοδικού του 43 αυτοτελείς μελετάς ιδίας αυτού
καί ά'λλων συνεργατών του Ελλήνων ή ξένων έξέδωκεν αύτοτελώς ελληνιστί,
γερμανιστί, γαλλιστί ή αγγλιστί. Τά δέ βιβλιοκριτικά τού άνδρός σημειώ
ματα ιδιαιτέραν θέσιν κατέχουν εις ξένα επιστημονικά περιοδικά1.
Καίτοι δεν παρέχεται ή κατάλληλος ευκαιρία εις μίαν νεκρολογίαν νά
τοποθετηθή τοΰ Βέη τό έργον καί αυτός δ δημιουργός του, εν τούτοις θά
έπρεπεν έν γενικωτάταις γραμμαΐς νά συνοψισθή ή προσφορά τοΰ σοφού
έρευνητοΰ εις τον τομέα τής είδικότητος αυτού. Καί πρώτον, δ πανεπιστη
μιακός διδάσκαλος. Είσήγε δι’ επιμόνου προσπάθειας τούς τροφίμους τής
σχολής εις την βυζαντινήν γραμματείαν καί γλώσσαν καί φροντιστηριακώς
έδίδασκε βυζαντινά καί μεταβυζαντινά κείμενα. Παραλλήλως περιελάμβανε
σπουδαία κεφάλαια τής νέας ελληνικής φιλολογίας εις τό πρόγραμμα τής
διδασκαλίας αυτού. “Ιδρυσε τό Σπουδαστηρίου τής Βυζαντινής καί Νεοελλη
νικής Φιλολογίας καί ήγάπα ύπερβολικώς τό έργον του. Τό διπλούν μάθημα,
τό πρώτον είσαχθέν εις τήν χώραν ήμών, εύχερώς ως έκ τής φύσεώς του
κατέλαβε τήν πρέπουσαν θέσιν. ’Αλλά δι’ ένα διδάσκονται δ κύκλος τής
έδρας ήτο ύπερμέτρως ευρύς. Ή διχοτόμησις ήτο αδύνατον νά συντελεσθή
επί Βέη. Ή διδασκαλία του κατ’ άμφότερα τά διάφορα άλλήλων μαθήματα
ήτο μετάδοσις γνώσεων, γραμματολογική έξέτασις, βιβλιογραφική ένημέρωσις, μέθοδος εξαντλητικής έρεύνης παντός θέματος. Δι’ δλων τούτων ασφα
λώς παρασκευάζονται επιστήμονες έρευνηταί. Καί δεν ήμπορούμεν ν’ άρνηθώμεν δτι, αφού τοιοΰτος ήτο καί εις τάς έκδιδομένας μελέτας του δ Βέης,
πας δστις θά έπιχειρή νά καταγίνη με τον τομέα τής επιστήμης πού έθεράπευεν εκείνος θά συναντά καθ’ δδόν καί άνά παν βήμα δδηγόν του τό έργον
τού Βέη. Άλλ’ οί τρόφιμοι τής Φιλοσοφικής Σχολής έμελλον κατά μέγα
ποσοστόν νά πληρώσουν τά κενά τής Μ. Έκπαιδεύσεως καί είχον ανάγκην
προτύπου καί ερμηνευτικής καθοδηγήσεως διά τήν ενώπιον τών μαθητών
των αποκρυπτογράφησή τών κειμένων, τών βυζαντινών καί ιδιαιτέρως τών
νεοελληνικών. Καί αυτά δεν περιείχοντο εις τό πρόγραμμα διδασκαλίας τοΰ
ειδικού τής έδρας. Έξ άλλου καί αυτό καθ’ εαυτό τό μάθημα τής Βυζαντι
νής φιλολογίας κατά τήν περίοδον Βέη ηύρύνετο εις λεπτομέρειας καί περιε1 ’Επί xfj εύκαιρίςι της υποψηφιότητος τοΰ Ν. Βέη διά τήν ’Ακαδημίαν ’Αθη
νών έξετυπώθη μερίμνη τοΰ ίδιου εις ελάχιστα αντίτυπα ’Εκλογή εκ τής αναγραφής
δημοσιευμάτων τοΰ καΟηγητοϋ Ν. Α. Βέη (BeesJ, εκδοτικός οίκος Ευτυχίου Γ. Βαγιονάκη,
εν ’Αϋήναις 1940, σσ. 31, δπου, πλήν τών μελετημάτων αύτοΰ, καταχωρίζονται

καί

βιβλιογραφικά υπομνήματα, κριτικά άρθρα καί πίναξ τών δσων έδημοσιεΰθησαν ώς
παραρτήματα τοΰ περιοδικοΰ του.
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λάμβανε κύκλους διαφέροντος πέραν τών βασικών, άνευ καθωρισμένου σχε
δίου και οίνευ αντιστοίχου πρακτικής άσκήσεως υποψηφίων ερμηνευτών.
Δεύτερον, 6 επιστήμων ερευνητής. Πλουσίαν καταλείπει ό Βέης επιστη
μονικήν παραγωγήν μεγάλης αξίας, έγκατεσπαρμένην κυρίως εις ήμέτερα καί
ξένα περιοδικά. Λεπτολόγος, γραμματολογική, ακαδημαϊκή ας εΐπωμεν, έξέτασις καί κατοχύρωσις τών θεμάτων βιβλιογραφικώς, μετ’ ευφυούς ερμηνείας
προβλημάτων εκ τού κύκλου τού Βυζαντίου καί τής νεωτέρας φιλολογίας,
αυτό είναι τό έργον τού Βέη. Ποικιλία θεμάτων καί επιστημονική κατά
πρωτότυπον τρόπον διαπραγμάτευσις αυτών. Καί αυτά τά εις εγκυκλοπαιδικά
λεξικά άρθρα του καί τά εκλαϊκευτικά εις εφημερίδας αποτελούν πρότυπα
γλαφυρότητος καί περιεχομένου. Ό,τι φέρει τήν υπογραφήν του περιβάλλεται
μέ κύρος αυθεντίας.
Δικαίως δμως άνέμενέ τις από ένα επιστήμονα τής αξίας τού Βέη νά
κινήση τον βαρύτατον οπλισμόν αυτού προς έργα συνθετικά καί μονιμώτερα,
καθώς επίσης από τό Σπουδαστήριον καί τό Φροντιστήριόν του νά προέλθουν εκδόσεις κειμένων μεθ’ υπομνημάτων εκ τού βυζαντινού καί νεοελληνι
κού κύκλου, ή έστω νά σχεδιασθή μία έκδοσις τού μέλλοντος τών λογιωτέρων ή δημωδεστέρων κειμένων τού Βυζαντινού αίώνος, προς χρήσιν Ελλή
νων πρώτον καί διατί ό'χι καί τών ξένων, ως είναι αί εκδόσεις Legrand
π.χ. καί άλλων. Τούτο δεν άπησχόλησε τον Βέην καί θά ήτο δυνατόν νά
έξηγηθή, δν άναλογισθώμεν τό μέγα καί μόνιμον πάθος αυτού διά τήν έρευ
ναν μέχρι λεπτομερειακής γραμματολογικής έξαντλήσεως παντός θέματος.
Ταϋτα σημαίνουν, δ'τι 6 Βέης έσπατάλησεν εαυτόν εις κατασκευήν επί μέρους
πλείστων μελετών, άλλ’ έργον συνθετικόν δεν κατέλιπε θνήσκων.
Τρίτον, ο πατριώτης καί 6 άνθρωπος. Άπό τό έργον αυτού κρινόμενος
ό Ν. Βέης είναι ένας φανατικός "Ελλην. Διακατέχεται εις πάσαν σελίδα τών
μελετών του καί εις πάσαν φράσιν άπό πίστιν προς τήν Ελλάδα, τής οποίας
τό μεγαλεΐον προσπαθεί διά τών ερευνών του νά προβάλη πειστικώς ενώπιον
παντός έπιστήμονος. Περί αυτού τούτου αγωνίζεται καί διά τών λόγων του
καί τής διδασκαλίας του διά βίου. Αί βραχεΐαι παρενθέσεις τών πολιτικών
αναζητήσεων ας θεωρηθούν παραστράτημα άπό τήν άποκλειστικήν εθνικήν
του άφοσίωσιν καί παρέκκλισις άπό τήν επιστημονικήν του πορείαν. 'Ως
άνθρωπος, τέλος, ήτο χριστιανός καί άγαπητός άπό τούς φίλους, εύφυολόγος
καί ευχάριστος εις τούς μετ' αυτού άναστρεφομένους.
Δι’ ολους αυτούς τούς λόγους τό πένθος τής ελληνικής επιστήμης είναι
μέγα καί τό κενόν πού άφήνει 6 θάνατος τού Βέη δυσαναπλήρωτου.
Περαιτέρω άναγράφομεν τά κυριώτερα τών μελετημάτων τού Ν. Βέη,
τά άναφερόμενα εις τάς βυζαντινός σπουδάς, άντλοΰντες εκ τής σημειωθείσης
εκλογής τού ίδιου καί τών μετά τό 1940 γνωστών. Χρήσιμον θά ήτο νά συγκεντρωθή πλήρης καί λεπτομερειακή βιβλιογραφία τών δημοσιευμάτων αυτού.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
19/06/2018 21:11:19 EEST - 54.81.112.7

Νίκος Α. Βέης

463

1) Βυζαντινοί έπιγραφαί Γορτυνίας μεθ’ υπομνημάτων, «Vizantijskij
Vremennik », ΙΑ' (1904), σ. 63-72, 384-385.
2) ΙΙροσθήκαι και διορθώσεις εις τό Plan eines Corpus der griechischen
Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit, «Byz. Zeitschrift», XV (1905), σ. 446-490.
3) Ανέκδοτα βυζαντινά μολυβδόβουλλα, «Journal International d’Archeologie Numismatique», VIII (1907), σ. 49-54, X (1909), σ.
335-336, XI (1911), σ. 1-24.
4 ) Μνεΐαι τοϋ Άστρους κατά τους μέσους αιώνας και τά παρ’ αυτό κάστρα.
Τό τοπωνυμικόν "Αρια, «Byz. Zeit.», XVII (1908), σ. 92-107.
5 ) Τό « περί τής κτίσεως τής Μονεμβασίας » χρονικόν. Αί πηγαί καί ή ιστο
ρική σημαντικότης αύτοϋ, « Βυζαντίς», Α' (1909), σ. 57- 105.
6) Πεντήκοντα χριστιανικών και βυζαντιακών επιγραφών νέαι αναγνώσεις,
« Άρχαιολογ. Έφημερίς», 1911, σ. 177- 185, 245·
7) Βυζαντινοί ζωγράφοι προ τής Άλώσεως. Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής
βυζαντινής γραφικής, «Βυζαντίς», Β' (1911-12), σ. 457 -473.
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Vremennik», XX (1913), σ. 208-246.
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12) Γραφαι κα'ι νέον τέμαχος τής επι τή άλώσει τής ΚΠόλεως μονωδίας
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Μετεώρων, αυτόθι, σ. 319-327.
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Hellas, αυτόθι, XXI (1914-1915), σ. 90-110, 192-235.
14) Beitrage zur kirchlichen Geographie Griechenlands im Mittelalter
und in der neueren Zeit, « Oriens Christianus », νέα σειρά, τ. V
(1915), σ. 238-278.
15) Prosopographisches, Hagiographisches und Kunstgeschichtliches
iiber den hi. Bessarion, den Metropoliten von Earissa (f 1540),
«Byz.-Neugr. Jahr. », IV (1923), σ. 351-400.
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σχόλια τοϋ Άρέθα Καισαρείας, « Ελληνικά», Α' (1928 ), σ. 337 - 370.
19) Αί πασχάλιαι επιγραφα'ι τοϋ 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης καί ό
μητροπολίτης αυτής Ισίδωρος ό Γλαβάς (f 1396 ), « Byz. - Neugr.
Jahr. », VIII (1928-1929), σ. 140-160.
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21) Ό Έλκόμενος Χριστός τής Μονεμβασίας μετά παρεκβάσεων περί τής
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199-262.
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Κυριάκός ό εξ Άγκώνος, αυτόθι, XI (1934-1935), σ. 179-192 δ.
23) Περί τοΰ ιστορημένου χρησμολογίου τής Κρατικής Βιβλιοθήκης τοΰ
Βερολίνου καί τοΰ θρύλου τοΰ Μαρμαρωμένου Βασιλιά, αυτόθι, XIII
( 1936-1937), σ. 203- 244 μς-\
24) Nikodemos Babatenis aus Eebadeia, weiland Bischof von Helos,
αυτόθι, σελ. 67-80.
25) Άντιβολαί βυζαντινών κειμένων, ΕΕΒΣ, ΙΔ' (1938), σ. 331-341.
26) Megara- Magara (Zu Hierokles’Synecdemos 645,12), « Byz. Neugr.
Jahr.», XV (1938-1939), σ. 196-209, XVII (1944), σ. 50-52.
27) Zum Berieht des E. Chalkokondylis uber den Feldzug Murads II
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28 ) Corpus der griechisch- christlichen Juschriften von Helas, τόμ. A',
Athen 1940, σσ. 128.
29) To « μεγάλο ρεμπελιό» τής Σμύρνης κατά νεωτάτας ερεΰνας, «Μικρα
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’Άλλας άναγραφάς βλ· εν ΕΕΒΣ, ΙΘ' (1949), σ. 363, Κ’ (1950), σ. 360,
ΚΒ’ (1952), σ. 349 κλπ.
ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

fΆρχιμ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Τήν 23τ1ν Αυγούστου 1958 άπέθανεν εν Άθήναις ό καθηγητής τής
Γενικής ’Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας εις τήν Θεολογικήν Σχολήν τοΰ Πανεπι
στημίου ’Αθηνών, ’Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Στεφανίδης.
Ό εκλιπών καθηγητής έγεννήθη τό 1878 έν Μυτιλήνη, δπου έλαβε καί
τήν πρώτην αυτοΰ εγκύκλιον μόρφωσιν. Εισήχθη ακολούθως εις τήν Θεολο
γικήν Σχολήν Χάλκης, εξ ής άπεφοίτησε τό 1903, τό ίδιον δέ έτος διωρίσθη
καθηγητής εις τό Ζάππειον Παρθεναγωγεϊον Άδριανουπόλεως. Εις τήν
11 - 2 -1959

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
19/06/2018 21:11:19 EEST - 54.81.112.7

