
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ

Κατά τό θέρος του παρελθόντος έτους 1952 έπερατώθη ή άπό διετίας ετοιμαζό
μενη αίθουσα τής άριστερας πτέρυγος τοΰ Βυζαντινού Μουσείου, τεθεϊσα ήδη εις τήν 
διάθεσιν τοΰ κοινοΰ.

Είς τήν αίθουσαν αυτήν έτοποθετήθησαν κυρίως φορηταί εικόνες" δεξιά : αί 
παλαιότεραι βυζαντινοί ΙΔ-1Ε' αίώνος, ανωνύμων ζωγράφων, καί αριστερά αί μετα
βυζαντινοί ΙΤ'-ΙΖ' αίώνος, τής λεγομένης Κρητικής σχολής ζωγραφικής (αντιπροσω
πευόμενης εν τή αιθούση δι’ έργων τών : Δαμασκηνού, ’Αγγέλου, Τζάνε, Μόσχων κ.ά.).

Πλήν τών εικόνων, καί πρός άνάδειξιν τής αιθούσης, έστήθη είς τό βάθος ξυλό- 
γλυπτον Τέμπλον μέ υπογεγραμμένος εικόνας ζωγράφων τής Κρητικής σχολής, είς τό 
μέσον δέ τών μακρών πλευρών έτοποθετήθησαν δύο προθήκαι μέ παλαιά εκκλησια
στικά άμφια καί εκλεκτά μικροτεχνήματα.

Ουτω προσετέθη μία ακόμη νέα αίθουσα πρός συμπλήρωσιν τών είς τό μέγαρον 
καί τάς πτέρυγας τοΰ Μουσείου συστηματικώς εκτεθειμένων έργων τής Βυζαντινής 
τέχνης.

’Επί τή εύκαιρίφ τής κατασκευής τής νέας αιθούσης, διερρυθμίσθησαν καταλ- 
λήλιος τών παρακειμένων αιθουσών τής άριστερας πτέρυγος τά διάφορα τμήματα 
(Θρησκευτικής λαογραφίας καί συλλογών : ρωσικής, δυτικής καί κοπτικής τέχνης), 
προσετέθη δέ καί ή δωρηθεΐσα ιδιωτική συλλογή τοΰ αειμνήστου καθηγητοϋ Ίωάν- 
νου Κατσαρά.

Κατά τό 1952 έγένετο έπ’ ίσης είς τό Βυζαντινόν Μουσεΐον : α) ή ταξινόμησις 
τών μή έκτεθεισών έν ταϊς αίθούσαις του εικόνων επί καταλλήλως τοποθετηθέντων 
ραφίων καί εντός προθηκών είς τά υπόγεια τοΰ μεγάρου καί β) ή καταλογογράφησις 
περιοδικών τής Βιβλιοθήκης τοΰ Μουσείου καί ιδιαιτέρως τής συλλογής τών προπο- 
λεμικώς ανταλλασσόμενων μέ τάς δημοσιεύσεις τοΰ Μουσείου καί τοΰ Διευθυντοΰ 
αύτοΰ βυζαντινολογικών Περιοδικών τών Βαλκανικών χωρών καί τής Ρωσίας.

Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Κατά Νοέμβριον έγένετο έν ’Αλεξανδρεία ό εορτασμός τής χιλιετηρίδος τής Πα- 
τριαρχικής βιβλιοθήκης, ήτις μετά πολλάς άνά τούς αιώνας περιπετείας, έγκατεστάθη 
είς ίδιον έν τή πόλει τοΰ ’Αλεξάνδρου μέγαρον, προνοία τής Α. Θ. Μακαριότητος 
τοΰ Πάπα καί Πατριάρχου ’Αλεξανδρείας κυρίου Χριστοφόρου. Τοΰ μεγαλοπρεποΰς 
έορτασμοΰ, δστις διήρκεσεν έπί τετραήμερον (17-20 Νοεμβρίου) μετέσχον πλεΐστοι 
αντιπρόσωποι βιβλιοθηκών καί έπιστημονικών ιδρυμάτων, ήμετέρων καί ξένων, εύχη- 
θέντες τά δέοντα ιός καί άντιπρόσωποι τών έκκλησιαστικών αρχών, τοΰ Αιγυπτιακού 
κράτους καί τών έν Αίγύπτφ 'Ελληνικών κοινοτήτων.
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ΕΙς τόν εορτασμόν έκ μέρους τής 'Ελλάδος την μέν ’Ακαδημίαν άντιπροσώπευ- 
σεν δ ’Ακαδημαϊκός κύριος Γρηγόριος Παπαμιχαήλ, τό Πανεπιστήμιον ό καθηγη
τής κύριος Νικόλαος Τωμαδάκης, τήν δέ ’Εθνικήν βιβλιοθήκην ό ’Ακαδημαϊκό? 
κύριος Διονύσιος Κόκκινος καί τήν ‘Εταιρείαν Βυζαντινών Σπουδών ό ’Ακαδημαϊκός 
κύριος Φαίδων Κουκούλες.

Τά κατά τόν εορτασμόν θά δημοσιευθοΰν εις ιδιαίτερον τόμον, όστις θά περι- 
λάβη καί πολλάς επιστημονικός πραγματείας ήμετέρων καί ξένιον επιστημόνων.

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

α) Τό Μεοαιωνιχόν Άρχεΐον

Κατά τό έτος 1952 τό Μεσαιωνικόν Άρχεΐον τής Άκαδημείας ’Αθηνών συνέ
χισε τήν άποδελτίωσιν βιβλίων ή μελετημάτων άναφερομένων εις τήν περίοδον τής 
Τουρκοκρατίας Τό άποδελτιωθέν υλικόν έταξινομήθη, ήρχισε δέ παραλλήλως καί 
συστηματική εργασία πρός διόρθωσιν καί ένοποίησιν των ύπό πολλαπλά ή ούχί προσή
κοντα λήμματα κατατεταγμένων κυρίων ονομάτων.

Κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα έτυπώθη, σχεδόν έξ ολοκλήρου, ό τέταρτος 
τόμος (1951 - 1952) τής Έπετηρίδος τοϋ ’Αρχείου, όστις θά κυκλοφορηθή λίαν 
προσεχώς.

Εις τήν βιβλιοθήκην τοΰ ’Αρχείου είσήχθησαν 18 έν δλφ τόμοι ή τεύχη προερ
χόμενοι έκ δωρεών ήρχισε δ’ έν αύτώ ή συγκρότησις αρχείου μικροταινιών (micro
films) μέλλοντος νά περιλάβη φωτογραφίας των σπουδαιότερων χειρογράφων ή σπα
νίων έντύπων τών άποκειμένων εις τάς βιβλιοθήκας τής Ευρώπης καί ’Ανατολής, 
ατινα ένδιαφέρουν τήν νεοελληνικήν ιστορίαν καί φιλολογίαν. Ή άνάγνωσις καί η 
έπιστημονική χρησιμοποίησις τών μικροταινιών τούτων είναι νΰν δυνατή διά τής έν 
αύτώ ευρισκόμενης ειδικής συσκευής άναγνώσεως μικροταινιών, ήτις άπεκτήθη υπό 
τής Άκαδημείας Αθηνών. Τό άρχεΐον τούτο περιέλαβε μέχρι τοΰδε τάς εξής ύπό τής 
Άκαδημείας παραδοθείσας μικροταινίας : 1) έννέα κυτία μικροταινιών δωρηθέντα 
ύπό τοϋ κ. Μιχ. Σακελλαρίου καί περιέχοντα φωτογραφίας έκθέσεων τών έν Κων- 
σταντινουπόλει πρέσβεων τής ’Αγγλίας πρός τήν κυβέρνησίν των από 1572 μέχρι 1770, 
ό>ς καί αναφορών διαφόρων ’Άγγλων προξενικών υπαλλήλων έδρευόντων εις ελληνι
κός χώρας πρός τήν Levant Company, τοΰ τέλους τοΰ ΙΗ' αίώνος, 2) φωτογραφίαν 
τοϋ χειρογράφου τοΰ Ευθυμίου μοναχού περί τοϋ Χρονικού τοΰ Γαλαξειδίου χορηγη- 
θεϊσαν τφ 1945 ύπό τοϋ κ. Ήλ. Μακρή, 3) φωτογραφίαν τοΰ συγγράμματος τοΰ 
’Ιακώβου Πυλαρινοΰ «Περί Εΰλογιασμοϋ» (Βενετία, 1715) παραχωρηθεΐσαν ύπό τών 
κ.κ. Κ. Άλιβιζάτου καί Γ. Πουρναροπούλου.

Τό ύπό τοϋ διευθυντοΰ τοϋ Αρχείου καταρτισθέν ύπόμνημα περί τής προσηκού- 
σης κατευθύνσεως τών έργασιών τοΰ Μεσαιωνικού Αρχείου, τών σημερινών αναγκών 
αύτοϋ καί τών ένδεικνυομένων μέτρων πρός σοβαράν προώθησιν τοΰ ύπ’ αύτοΰ συν- 
τελουμένου έπιστημονικοΰ έργου, ύποβληθέν είς τήν ’Εφορευτικήν ’Επιτροπήν τοΰ 
Αρχείου, έτυχεν είς γενικός του γραμμάς τής έγκρίσεως αυτής (38η συνεδρία τής 23 
Μαΐου 1952).

Τό προσωπικόν τοΰ Αρχείου παρέμεινε, δυστυχώς, καί έφέτος έξαιρετικώς όλι- 
γάριθμον. ‘Η αΰξησις τοΰ προσωπικοΰ τοΰ Αρχείου διά πληρώσεως τών κενών οργα
νικών θέσεων του παραμένει πάντοτε τό πρωταρχικόν αίτημά του.
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β') Τό Ιστορικόν Λεξικόν

Κατά τό 1952 έγένετο άποδελτίωσις χειρογράφων τής Βιβλιοθήκης τοΰ Λεξικού, 
τής Γλωσσικής ‘Εταιρείας καί τής Λαογραφικής ‘Εταιρείας, καθώς καί εντύπων γλωσ
σικών πραγματειών.

Κατά τό αύτό χρονικόν διάστημα συνεχίσθη ή έκτύπωσις τού 4 τόμου τού Λεξι
κού, τοΰ οποίου έτυπώθησαν τά τυπογραφικά φύλλα 8-21 (βουή-βυζί) καί έξετυ- 
πώθη ό 5ος τόμος τοΰ Λεξικογραφικοΰ Δελτίου, τοΰ όποιου ή τύπωσις ήρχισε τό 1950.

y'J Τό Λαογραφικόν Άρχειον

Αί έργασίαι τοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου καί τής συγχωνευθείσης είς αύτό ’Εθνι
κής Μουσικής Συλλογής περιεστράφησαν είς τήν συστηματικήν κατάταξιν καί επεξερ
γασίαν τής άποθησαυρισθείσης μέχρι τοΰδε έν τφ Άρχείφ ύλης καί τον πλουτισμόν 
τών συλλογών αύτοΰ. Κατετάχθησαν φσματα μέν 2040, παροιμίαι δέ 23.289 καί συνε- 
χίσθη ή μελέτη τών ιστορικών καί άκριτικών φσμάτων πρός εκλογήν τών καταλληλό
τερων παραλλαγών διά τό παρασκευαξόμενον απάνθισμα ασμάτων.

Είς τήν ’Εθνικήν Μουσικήν Συλλογήν συνετελέσθη ή μεταγραφή δημοτικών 
φσμάτων έκ τής βυζαντινής παρασημαντικής είς τήν εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν, 
μεταγραφέντων 396 ασμάτων, ήρξατο δέ καί ή καταγραφή τών επί δίσκων άποτυπω- 
μένων μελωδιών τής λαϊκής ήμών μουσικής είς τήν ευρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν.

Λαογραφική αποστολή ένηργήθη μία είς Δυτ. Μακεδονίαν, άνατεθεΐσα είς τόν 
Διευθυντήν κ. Γ. Μέγαν καί τόν μουσικόν κ. Σπ Περιστέρην. Οΰτοι έργασθέντες 
επί έ'να μήνα έν Σιατίστη καί καί Καστόρια άπετύπωσαν έπί 50 φωνοληπτικών δίσκων 
220 δημοτικά άσματα. Συγχρόνως έμελετήθη υπό τοΰ κ. Μέγα ή λαϊκή τών ανωτέρω 
μερών αρχιτεκτονική. Έτέρα αποστολή άνετέθη είς τόν συντάκτην κ. Δημ. Πετρό- 
πουλον πρός ειδικήν έρευναν, άφορώσαν είς τήν συμπλήρωσήν τών κενών, τά όποια 
παρουσιάζει ή παράδοσις τών άκριτικών καί έν γένει τών διηγηματικών ασμάτων. 
Ούτος μεταβάς είς Ήπειρον καί ’Ακαρνανίαν προσεκόμισε συλλογήν έξ 80 ασμάτων, 
πρός δέ μελιρδίας 27 φσμάτων, άποτυπωθείσας έπί φωνοταινιών έν συνεργασία μετά 
τοΰ καθηγητοΰ κ. Δ. Νοτοπούλου.

Πρός καθοδήγησιν τών δημοδιδασκάλων, τών έπιθυμούντων νά καταγίνωσιν είς 
τήν περιγραφήν τών εθίμων τοΰ λαοΰ, διενεμήθησαν είς αυτούς 3.000 αντιτύπων τών 
«ζητημάτων τής ‘Ελληνικής Λαογραφίας» τών συνταχθέντων πρός τόν σκοπόν τοΰτον 
ύπό τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ ’Αρχείου. Αί πρώται συλλογαί, 19 τόν αριθμόν έκ σελ. 959, 
σταλεϊσαι είς τό Άρχεΐον, άποτελοΰν εύοίωνον απαρχήν. Άλλαι 58 συλλογαί έκ σελ. 
760, ύποβληθεϊσαι ύπό φοιτητών είς τό έν τφ Πανεπιστημίφ Αθηνών λαογραφικόν 
Φροντιστήριον, κατετέθησαν εις τό Λαογραφικόν Άρχεΐον. Διά τούτων καί δι" επτά 
χειρογράφων, δωρηθέντων ύπό φίλων τού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου, αί συλλογαί αύτοΰ 
κατά τό έτος τοΰτο έπλουτίσθησαν διά 84 χειρογράφων έκ 2306 σελίδων.

’Ελλείψει γραφέων, ή άποβελτιωτική έργασία περιωρίσθη είς τήν σταχυολογίαν 
λαογραφικής ύλης έξ όκτό) χειρογράφων έκ σελ. 675.

Τέλος κατά τό 1952 έπερατώθη ή έκδοσις τοΰ 6ου τόμου τής Έπετηρίδος τοΰ 
Λαογραφικοΰ ’Αρχείου τών έτών 1950 - 1951 έξ 21 τυπογραφικών φύλλων.

δ') Τό Άρχεΐον τής ’Ιστορίας τοϋ *Ελληνικού Δικαίου.

Αί έργασίαι τοΰ ’Αρχείου κατά τό λήξαν έ'τος περιεστράφησαν κυρίως είς τήν 
συλλογήν έθιμικοΰ ύλικοΰ τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 'Ετος ΚΒ' 24
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Πρός τοΰτο, άφ' ενός μέν έμελετήθησαν καί άντεγράφησαν διάφορα χειρόγραφα 
και αντίγραφα νομικού περιεχομένου, ίδίφ δέ νοταριακών κωδίκων καί λοιπών εγγρά
φων, άφ’ ετέρου δέ ήρευνήθησαν αί πολίτικα! άποφάσεις τού Έφετείου ’Αθηνών 
τών πριότων ετών τής συστάσεώς του καί άπεδελτιώθη τό έν αύταΐς ύπάρχον εθιμι
κόν υλικόν.

Καί κατά τό έτος τοΰτο δέν συνεπληρώθησαν, δυστυχώς αί κεναί θέσεις τού 
προσωπικού τού αρχείου, πράγμα τό όποιον δέν επιτρέπει τήν έπέκτασιν τών εργα
σιών του.

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Κατά τό 1952 α') έταξινομήθη όριστικώς ή συλλογή εγγράφων τού πλουσιωτά- 
του αρχείου Γιάννη Βλαχογιάννη, β') ή συλλογή νοταριακών κωδίκων καί εγγράφων 
τής Κοινότητος Μυκόνου (IT' - ΙΘ' αί.), γ') τό άρχεΐον τού Μακεδονομάχου οπλαρχη
γού Τσόντου - Βάρδα καί ήρχισεν ή ταξινόμησις τών εγγράφων τού Δικαίου από τού 
έτους 1828 καί εξής. Πρός τούτοις κατεγράφησαν τά νέα προσκτήματα τών αρχεια
κών συλλογών καί τής Βιβλιοθήκης, έλειτούργησε κανονικώς τό Άναγνωστήριον, 
ένηργήθησαν επιθεωρήσεις άρχείων πρός καταστροφήν τού 'Υπουργείου ’Εσωτερικών 
καί ήλέγχθησαν βιβλιοθήκαι προοριζόμεναι διά τήν αλλοδαπήν κ.α.

Αί πιστώσεις τού Προϋπολογισμού αί άναφερόμεναι εις τήν αγοράν ιστορικών 
εγγράφων καί χειρογράφων κατά τό έτος τοΰτο έμειώθησαν, δυστυχώς έτι μάλλον 
καί οΰτω τά Γενικά ’Αρχεία τού Κράτους άδυνατοΰσι νά άγοράσωσι μεγάλος συλλο- 
γάς προσφερομένας πρός πώλησιν.

Διά τών ήλαττωμένων, έν συγκρίσει πρός τά προηγούμενα έτη πιστώσεων, ήγο- 
ράσθησαν, έγκρίσει τής ’Επιτροπής, τρεις μετάλλινοι άρχειοθήκαι καί τά εξής ιστο
ρικά έγγραφα καί χειρόγραφα, ήτοι : α) 26 εκκλησιαστικά καί νοταριακά έγγραφα
τών ετών 1799 -1814 άναφερόμενα κατά τό πλεΐστον εις τήν έν τφ χωρίφ Σαγκρί 
τής Νάξου μονήν τού αγίου ’Ελευθερίου καί τήν έν αυτή ίδρυθεΐσαν σχολήν, β) 
Κώδιξ άκέφαλος καί κολοβός έκ χάρτου, διαστ. 0,22x0,17 μ., φέρων άρίθμησιν 
σελίδων άπό 27-405 (μετ’ ενδιαμέσων κενών), έν φ καταχωρίζονται μοναστηριακοί 
συμβάσεις τής νήσου Νάξου τών χρονολογιών 27 ’Ιανουάριου 1755- 12 Δεκεμβρίου 
1791. γ) Σπάραγμα κωδικός έκ χάρτου, διαστ. 0,155x0,22 μ., έκ φύλλων 44, φέρον 
μοναστηριακός συμβάσεις τής Νάξου άπό 23 Σεπτεμβρίου 1751 - 1808, μη τηρουμέ- 
νης τής χρονολογικής σειράς εις τάς καταχωρήσεις.

Ύπηρεσιακώς είσήχθησαν : α) τό άρχεΐον τού άφυπηρετήσαντος συμβολαιογρά
φου Αθηνών Κων. Δασκαλοπούλου τών έτών 1839 -1843 μετά τών ευρετηρίων τών 
έτών 1839 - 1842, τού επίσης συμβολαιογράφου ’Αθηνών Γ. Γρυπάρη τού έτους 1843 
άνευ τού ευρετηρίου, γ) τού έπίσης συμβολαιογράφου ’Αθηνών Κ. Φιλαλήθους τών 
έτών 1838 -1843, έχον πολλάς έλλείψεις, δ) τού έπίσης συμβολαιογράφου ’Αθη
νών Δημητρ. Σούτζου τών έτών 1846, 1850, 1851, 1857 καί 1862, έχον πλείστας 
ελλείψεις.

Τό Άναγνωστήριον τών Γενικών ’Αρχείων τού Κράτους έλειτούργησε κανονικώς, 
εξαιρέσει τού μηνός Αύγουστου, είργάσθησαν δ’ έν αύτφ 600 περίπου άναγνώσται 
άσχοληθέντες κυρίως μέ τήν μελέτην τού αρχείου τού ‘Ιερού Άγώνος καί τών Νοτα- 
ριακών.

Ή λειτουργία τών τοπικών άρχείων δέν είναι πάντως κανονική λόγιρ έλλεί- 
ψεως προσωπικού καί μή χορηγήσεως υπό τών οικείων Δήμων τών κατά νόμον 
πιστώσεων.
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Τά Γενικά ’Αρχεία τοϋ Κράτους ευρισκόμενα εις συχνήν επαφήν μετά τής 
Unesco, τοΰ Conseil International des Archives (C.I.A.) καί άλλων ’Αρχειακών 
’Ιδρυμάτων τοϋ ’Εξωτερικού, κατά τό έτος τοΰτο ένεγράφησαν ώς μέλος τοϋ C.I.A., 
άπήντησαν εις μικρά ερωτηματολόγια περί πλήθους αρχειακών ζητημάτων άποστα- 
λέντα υπό τών παρασκευαζόντων τό Δεύτερον Διεθνές Συνέδριον τών ’Αρχείων, όπερ 
θά λάβη χώραν έν Χάγη τόν ’Ιούνιον 1963, καί παρέσχον τά ζητηθέντα στοιχεία 
περί τών έν Έλλάδι αρχείων εις τήν ’Επιτροπήν τήν κατ’ εντολήν τοΰ C.I.A. συν- 
τάσσουσαν τόν Διεθνή 'Οδηγόν τών ’Αρχείων, ώς επίσης καί εις τήν διεθνή επιτρο
πήν προστασίας τών αρχείων παρά τφ C.I.A.

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α' ΚΑΙ Δ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Ή έν Άθήναις Έφορ. Βυζ. Άρχ. άνακοινοΐ ότι κατά τήν διάνοιξιν τάφρων 
διά τήν έγκατάστασιν υπονόμων ή κατά τήν θεμελίωσιν οικιών εύρέθησαν τάφοι 
παλαιοχριστιανικοί εις διάφορα σημεία τής πόλεως, χωρίς ευρήματα. ’Επίσης εύρέ
θησαν μικρά τμήματα τοίχων τής αυτής εποχής.

’Εν Καισαριανή παρά τήν ανατολικήν όψιν τοΰ ναοΰ, μετά σκαφικάς έρεύνας - 
τοΰ ’Εφόρου κ. Ε. Χατζηδάκη, άνεκαλύφθησαν τοίχοι προγενεστέρων κτηρίων καί 
υπόγειος αίθουσα μέ τάφους (βλ. ΠΑΕ 1951). Οί τοίχοι έκαλύφθησαν έκ νέου καί 
διεμορφώθη ό χώρος, δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Έν Κρήτη έστερεώθησαν αί τοιχογραφίαι τοΰ ναοΰ τής Κεράς έν Κρητσα 
(14ου αίώνος) δαπάναις τής Δ/σεως Άναστηλοΰσεως καί τή έπιβλέψει τοΰ έπιμελητοΰ 
Κρήτης κ. Κ. Καλοκύρη (βλ. Κ. Καλοκύρη, Ή Παναγία τής Κρητσάς, Κρητ. 
Χρονικ. Τ', 1952, σελ. 211-270, π. καί Μ. Χατζηδάκη, Τοιχογραφίες στήν 
Κρήτη, αυτόθι σελ. 59-92 πίν. Β-Ε.)

Έν Ρεθύμνφ έπροχώρησαν αί έργασίαι άποκαταστάσεως τής ένετικής Λέσχης 
είς Μουσεΐον, δαπάναις τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας καί τοΰ Εφεδρικού Ταμείου 
Ρεθύμνης.

Έν Ήρακλείφ προχωρούν αί έργασίαι μετατροπής τοΰ μεγάρου Α. Καλοκαι
ρινού είς Μουσεΐον τής Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, δαπάναις τής 
Εταιρείας καί τών Φιλανθρωπικών καταστημάτων Α. Καλοκαιρινού. "Ήδη έν τφ 
ύπογείφ έχουσι μεταφερθή καί έγκατασταθή αί συλλογαί μεσαιωνικών γλυπτών τοΰ 
Μουσείου ’Ηρακλείου.

Έν Χίφ ό έφορος έπέβλεψε τάς δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας καί 
τής διευθύνσεως Άναστηλώσεως γενομένας έργασίας συντηρήσεως ψηφιδωτών τής 
Νέας Μονής διά τοΰ ίταλοΰ συντηρητοΰ κ. Τότι καί τοΰ κ. Κουτσουρή τής Έθν. 
Πινακοθήκης. Έστερεώθη κυρίως ή Σταύρωσις καί διά τοΰ καθαρισμού αί μορφαί 
απέκτησαν νέαν όψιν.

Έν Ζακύνθφ περισυνελέγησαν ύπό τοΰ Έφόροΰ έκ ναών τής πόλεως περί τάς 
35 εικόνες μεγάλου μεγέθους' αί περισσότεροι προερχόμενοι έκ βομβαρδισθέντων 
ναών, άρίστης κρητικής καί επτανησιακής τέχνης 16ου - 18ου αίώνος, πλουτισθείσης 
οδτω σημαντικώς τής αυτόθι συλλογής.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Ή ύπό τήν Διεύθυνσιν τοΰ Καθηγητοΰ κ. Α. Όρλάνδου ‘Υπηρεσία Άναστη- 
λώσεως άρχαίων καί βυζαντινών μνημείων έξετέλεσε κατά τό έτος 1952 τά κάτωθι 
έργα άναστηλώσεως καί συντηρήσεως βυζαντινών μνημείων.
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1. Είς Βρανρωνα παρά το Μαρκόπουλον της ’Αττικής. Περατωθείσης σχεδόν 
εφέτος τής ύπό τοΰ Άρχιτέκτονος κ. Ε. Στίκα ένεργηθείσης δαπάναις τής ’Αρχαιο
λογικής 'Εταιρείας άνασκαφής τής σημαντικής παρά τήν Βραυρωνα βασιλικής τοΰ 
Τ' αί. (πβλ. Πρακτικά Άρχ. Έτ. 1951) έγένοντο έν αυτή αί κάτωθι έργασίαι :

α) άνεστηλώθησαν δΰο κίονες τής βορείου εσωτερικής κιονοστοιχίας μετά των 
ιωνικών κιονόκρανων καί επιθημάτων των, β) άνεστηλώθησαν πέντε έκ των έξ μικρών 
κιόνων τοΰ έξωνάρθηκος, γ) συνεπληρώθησαν πολλά χάσματα τοΰ βορείου τοίχου τής 
βασιλικής, δστις έξετέλει καί χρέη άναλήμματος τών χωμάτων τής ύπερθεν κλιτύος 
καί δ) άνεκτίσθησαν διά παλαιών πλίνθων οί σταθμοί (λαμπάδες) τών θυρών τής 
βασιλικής, οΐτινες είχον τελείως καταστραφή.

2. Έν Κρήτη. Άνεστηλώθη υπό τοΰ κ. Α. Όρλάνδου ό βυζαντινός ναός 
(ΙΑ' αί.) τοΰ Άϊ - Κυργιάννη έν Άλικιανφ τής περιφερείας Χανίων, άνακατασκευά 
σθησαν δύο μαρμάρινοι εσωτερικοί κίονες καθώς καί τά σταυροθόλια τά καλύπτοντα 
τά ΝΔ καί ΒΔ διαμερίσματα καί αί άνέχουσαι τόν καταπεσόντα τροΰλλον κυλινδρι
κοί καμάραι. Ωσαύτως έκαθαρίσθησαν καί έστερεώθησαν αί θαυμάσιοι ΙΔ' αί. 
τοιχογραφίαι |τοΰ ναοΰ διά τοΰ αρχιτεχνίτου τοΰ ’Αρχαιολογικού Μουσείου 'Ηρα
κλείου κ. Ζ. Κανάκη. 'Ωσαύτως είς τήν περιφέρειαν Ρεθύμνης έκαθαρίσθησαν αί 
τοιχογραφίαι πολλών μικρών έκκλησιών διά τοΰ Έπιμελητοϋ Βυζαντινών ’Αρχαιο
τήτων κ. Κ. Καλοκύρη.

3. Έν Θεσσαλονίκη. Είς "Αγιον Αημήτριον έτοποθετήθησαν όλα τά μαρμάρινα 
θωράκια τοΰ γυναικωνίτου, επί τή βάσει τών παλαιών σχεδίων. Είς "Αγιον Γεώργιον 
ήρχισαν πρό μηνός ύπό ειδικού συνεργείου καλλιτεχνών αί έργασίαι καθαρισμοΰ τών 
σπουδαίων ψηφιδωτών παραστάσεων τοΰ μνημείου.

4. Έν Σέρραις. Συνετελέσθη ύπό τάς οδηγίας τοΰ Έπιθεωρητοΰ - Άρχιτέκτο- 
νος κ. Ε. Στίκα, σχεδόν έξ ολοκλήρου, δαπάναις τοΰ Υπουργείου καί διά γενναίας 
συμβολής τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας ή από μακροΰ άρξαμένη άναστήλωσις τοΰ 
ύπό τών Βουλγάρων καέντος Βυζαντινού ναοΰ τής παλαιάς Μητροπόλεως τών Σερρών 
(ΙΑ' αί.). 'Υπολείπεται ήδη μόνον ή κατασκευή τής κεραμώσεως αυτής ως καί τών 
θυρών καί παραθύρων.

5. Ε’ις την Νήσον Πρέσπαν.Άνεστηλιόθη ύπό τήν έποπτείαν τοΰ’Εφόρου Βυζαν
τινών ’Αρχαιοτήτων κ. Στ. Πελεκανίδη ό ύπό τών κατακτητών κατά τόν λήξαντα πόλε
μον καταστραφείς ναός τοΰ καθολικοΰ τής Μονής Παναγίας τής Πορφύρας είς τό 
δυτικόν άκρον τής νησίδος. Ωσαύτως έστερεώθη καί έκαθαρίσθη ή μεγάλη βασιλική 
τοΰ 'Αγίου ’Αχίλλειου.

6. Έν Σιατίστη. Έστερεώθησαν οί Βυζαντινοί Ναοί τών Μονών 1) 'Αγίας 
Τριάδος - Βυθοϋ, 2) Μεταμορφώσεως Σωτήρος Δρυοβούνου, 3) 'Αγίας Παρασκευής 
Φλαμουριάς καί 4) Κοιμήσεως Θεοτόκου Σισανίου.

7. Έν Ζαγορά. Έστερεώθη τό ιστορικόν οίκημα ένθα έφοίτησεν ό Ρήγας 
Φεραϊος.

8. Έν Μετεώροις. ’Εστερεώθησαν αί μοναί 'Αγίας Τριάδος, Βαρλαάμ καί Με
λού Μετεώρου.
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