
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Κατά τό έτος 1956 μέχρι μέν τοϋ Σεπτεμβρίου μηνός ή υπηρεσία διεξήχθη υπό 
τοΰ εϋαριθμοτάτου προσωπικού. Άπό τού ’Οκτωβρίου όμως, διορισθέντων τριών 
ταξινόμων, ήτοι τής πτυχιούχου τής Φιλολογίας Μαρίας Χαιρέτη, τοϋ τελειόφοιτου 
τής Φιλολογίας Παν. Σωτήρχου καί τοΰ αποφοίτου τοΰ Γυμνασίου Θεοφ. Φλωράκη, 
έπανήρχισεν ή συστηματική ταξινόμησις των συλλογών.

Οΰτω διενεργεϊται ήδη ή ταξινόμησις τής ’Επιτροπής Οικονομίας τοΰ Καποδι- 
στριακοΰ ’Αρχείου τών ετών 1832 καί 1833 καί εντάσσονται εις τούς φακέλλους των 
άλλων κλάδων προηγουμένων ετών τά έκ τών υστέρων ευρισκόμενα έγγραφα. Τακτο- 
ποιοΰνται επίσης τά πρωτόκολλα τοΰ Άγώνος καί τοϋ Καποδιστρίου καί συντάσσε- 
ται επί τή βάσει τών ταξινομουμένων αρχείων τό διοικητικόν δένδρον τής Καποδι- 
στριακής περιόδου μέχρι τής άφίξεως τοΰ "Οθωνος.

Κατά τά έτη 1955 καί 1956 :
α) Άντεμετωπίσθη τό πρόβλημα τής ταξινομήσεως τοΰ μεγάλου αρχείου τοΰ 

’Ανακτοβουλίου ( 1833 κ.ε. ).
β) Έταξινομήθησαν μικραί συλλογαί : μέρος τοΰ αρχείου 'Αρμοστείας Σμύρ

νης, τμήμα αρχείου τοΰ πρώην 'Υπουργείου Έπισιτισμοΰ, τμήμα αρχείου τοΰ 
Υπουργείου Γεωργίας, μέρος τοΰ αρχείου Ψαλίδα, μέρος τού αρχείου Δημ. Πλα- 
πούτα, μέρος τοΰ αρχείου Ρήγα Παλαμήδου, μικρά συλλογή έκ Κέρκυρας, μικρά 
συλλογή έκ Κεφαλληνίας.

γ) Κατεγράφησαν τά νέα προσκτήματα τών αρχειακών συλλογών καί τής 
Βιβλιοθήκης.

δ ) Έλειτούργησε κανονικώς τό Άναγνωστήριον.
ε) Ένηργήθησαν επιθεωρήσεις αρχείων προς καταστροφήν (τής Γ.Δ.Δ.Λ., τοΰ 

Δήμου Πειραιώς, τοΰ Π.Ι.Κ.Π.Α.).
ς ) Συνετάχθη λεπτομερής πρόχειρος κατάλογος τοΰ άγορασθέντος ογκώδους 

αρχείου τοΰ A. Ζ. Μάμουκα.
ζ ) Έξυπηρετήθησαν οί έρευνηταί καί τό κοινόν διά παροχής πληροφοριών καί 

άλλων στοιχείων.
η ) Έξεδόθησαν αντίγραφα τών παρ’ ήμΐν συμβολαίων τών παλαιών συμβο

λαιογράφων ’Αθηνών.
Ήγοράσθησαν 11 μεταλλικοί άρχειοθήκαι τών 4 συρταρίων, ήτοι 5 τό 1955 

καί 6 τό 1956, έκ τής έγχωρίου βιομηχανίας καί άλλα τινά απαραίτητα όργανα τοΰ 
τεχνικοΰ όπλισμοΰ τών Γ.Α.Κ. ’Επίσης έτοποθετήθη ηλεκτρική έγκατάστασις είς τάς 
τρεις μεγάλος άποθήκας.

Τό έτος 1955 ήγοράσθησαν :
α) Διακόσια πεντήκοντα (250) έγγραφα έκ τοΰ αρχείου τοΰ στρατηγοΰ Δημ. 

Πλαπούτα ( 1750-1845 ).
β ) Εκατόν δέκα πέντε (115 ) περίπου χειρόγραφα καί 570 περίπου έγγραφα 

τοΰ αρχείου Ψαλίδα ( 1771 - 1869 ).
γ ) Τριάκοντα τρία ( 33 ) έγγραφα έκ Κερκύρας (1750 -1875 ).

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ! ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΤ' 28
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To δέ έτος 1956 ήγοράσθησαν :
α ) Δώδεκα ( 12 ) έγγραφα τών έν Αίγινά καί Σύριρ ψαριανών ( 1826 - 1844 ).
β ) Ή ιστορική συλλογή Άνδρ. Ζ. Μάμουκα μή ταξινομηθείσα είσέτι.
Ύπηρεσιακώς είσήχθησαν 61 βιβλιοδετημένοι τόμοι εγκυκλίων παλαιών Ιτών 

τοϋ "Υπουργείου Οικονομικών.
Διά δωρεάς είσήχθησαν :
α ) Τμήμα αρχείου έξ 118 εγγράφων τοϋ αρχείου Ρήγα Παλαμήδου ( 1777 - 

1870) δωρηθέν υπό τής δεσποινίδος Μαρίας Καρατζά.
β ) "Αναφορά τοϋ επισκόπου Σκύρου Γρηγορίου τής 22 - 3 - 1829 πρός τόν 

κυβερνήτην υπό τοϋ σεβ. μητροπολίτου πρώην Λήμνου κ.κ. Βασιλείου Άτέση.
γ) Νοταριακός κώδιξ έκ Κεφαλληνίας χαρτφος 18 αί. διαστάσεων 0,32x0,22 μ. 

έσταχωμένος μετά περικαλύμματος εκ ναστόχαρτου περιβεβλημένου ΰπό ξανθόχρου 
μεμβράνης έν ώ καταχωρίζονται νοταριακαί πράξεις από 3 Φεβρ. 1701 έως 28 Ίουν. 
1768 τών νοταρίων Κεφαλληνίας.

"Επίσης μικρά συλλογή 24 νοταριακών εγγράφων τής οικογένειας Μπλέσσα έκ 
Κεφαλληνίας τών ετών 1572 -1856, άμφότερα δωρηθέντα υπό τοϋ κ. Εΰαγγ. Μπλέσσα 
εύγενεΐ φροντίδι τοϋ κ. Γ. Πετροπούλου, καθηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου καί μέλους 
τής επιτροπής τών Γ.Α.Κ.

Τό άναγνωστήριον τών Γ.Α.Κ. έλειτούργησε κανονικώς πλήν τοϋ μηνός Αΰγού- 
στου καί έσημειώθησαν 656 παρουσίαι αναγνωστών 'Ελλήνων καί ξένων κατά τό έτος 
1955 καί 796 κατά τό 1956.

Εις τήν βιβλιοθήκην είσήχθησαν αυτοτελή βιβλία, διά δωρεάς ώς έπί τό πλεΐ- 
στον, 75 τό 1955, 50 τό 1956 καί αρκετοί τόμοι παλαιοτέρων σειρών.

"Ο διευθυντής κατόπιν τής ύπ’ άριθ. 37887/743 άπό 28-4-56 διαταγής 
'Υπουργείου Παιδείας ένήργησεν άπό 16 έως 21 "Ιουλίου έπιθεώρησιν τοϋ Ιστορι
κού "Αρχείου Κρήτης καί έν ύποβληθείστ) έκθέσει προτείνει τά αναγκαία μέτρα πρός 
μεταστέγασιν. Δυστυχώς όμως τό ζήτημα στεγάσεως τοϋ σπουδαίου τούτου άρχειακοϋ 
ιδρύματος δέν έλαβεν είσέτι τήν οριστικήν λύσιν.

"Από τοϋ παρελθόντος έτους 1956 τά Γενικά "Αρχεία τοϋ Κράτους άνέλαβον 
έρευναν έπακριβώσεως τής καταστάσεως τών αρχείων τών δημοσίων υπηρεσιών, έπί 
τών οποίων άσκοΰσιν κατά νόμον έποπτείαν. Σκοπός τής έρεύνης ταύτης είναι ή έξα- 
κρίβωσις α) τών τυχόν απωλειών κατά τήν εχθρικήν κατοχήν ή μετ' αυτήν, β) τών 
όρων, μεθόδων καί τών μέσων διαφυλάξεως καί συντηρήσεως τών έν τή πρωτευούση 
καί ταΐς έπαρχίαις δημοσίων αρχείων καί γ ) ή παροχή οδηγιών διά τήν βελτίωσιν, 
έν συνεργασίφ μετά τών προϊσταμένων αρχείων, τών αρχειακών υπαλλήλων τοϋ Κρά
τους καί τοϋ αψύχου αρχειακού ύλικοΰ. Μέχρι σήμερον ή έρευνα ημών περιέλαβε τά 
'Υπουργεία Οικονομικών καί "Εσωτερικών. Διά τής γενομένης αλληλογραφίας συνε- 
κεντρώθησαν πολυτιμότατα στοιχεία, τά όποια έτέθησαν ΰπ’ όψιντών αρμοδίων αρχών.

Παραμένουσι πάντοτε μεταξύ τών προσφιλεστάτων επιδιώξεων τής διευθύνσεως 
τών Γενικών "Αρχείων τοϋ Κράτους ή όργάνωσις υπηρεσίας μικροφωτογραφίας καί ή 
έκδοσις έτησίου δημοσιεύματος.

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

α') Τό Μεσαιωνικόν Άρχεΐον.

Τό έτος τούτο ύπήρξεν ευτυχές διά τό Μεσαιωνικόν "Αρχεΐον, διότι κατ’ αυτό αί 
άπό πολλών ετών κεναί όργανικαί θέσεις έπικούρων συντακτών έπληρώθησαν πδσαι
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διά τοϋ διορισμού των φιλολόγων Φαίδωνος Μπουμπουλίδου, Λέανδρου Παπαβρα- 
νούση καί Βασιλείου Σφυρόερα. Οϋχω θά καταστή δυνατόν όπως ή έν τω Άρ- 
χείφ συντελουμένη επιστημονική εργασία χωρήση μέ ταχύτερον ρυθμόν καί παρα- 
σκευασθώσιν ώρισμένα δημοσιεύματα, περί ών έγένοντο ήδη αί προσήκουσαι εισηγή
σεις εις τό ύπό ιής διευθύνσεως ύποβληθέν όπ’ άριθ. πρωτ. 699 από 12 Φεβρουά
ριου 1956 υπόμνημα.

Κατά τό έτος 1956 :
Α' ) 1 Εξηκολούθησεν ή άποδελτίωσις ( ίστορικώς καί γλωσσικώς ) κειμένων καί 

πραγματειών άναφερομένων εις την περίοδον τής Τουρκοκρατίας, τά δέ καταρτισθέντα 
δελτία έταξινομήθησαν ύπό τά οικεία λήμματα.

Β' ) "Ηρχισεν ή έκτύπωσις τού νέου έ'κτου τόμου τής ’Επετηρίδας τού ’Αρχείου.
Γ' ) Ή βιβλιοθήκη τοϋ ’Αρχείου έπλουτίοθη σημαντικώς διά 114 έν όλφ τόμων 

ή τευχών επιστημονικών δημοσιευμάτων προελθόντων έκ δωρεάς ή ανταλλαγής ( άριθ. 
καταλ. εισαγωγής 408 -521 ).

Δ' ) Ιίαρεσχέθησαν έκ τοϋ ’Αρχείου διάφοροι πληροφορίαι εις πολλούς έρευνη- 
τάς, ήμετέρους καί ξένους, προσφυγόντας εις αύτό, ών τά ονόματα καί αί ύπογραφαί 
άνεγράφησαν εις τό καθιερωθέν άπό τοϋ έτους τούτου βιβλίον έπισκεπτών.

Δέον νά σημειωθή ένταύθα ότι δ Διευθυντής τοϋ ’Αρχείου, βοηθούμενος ύπό 
τοϋ έπικούρου συντάκτου Λ. Παπαβρανούση προέβη, κατ’ εντολήν τής Συγκλήτου τής 
’Ακαδημίας, είς την κατάταξιν των έν τή Ακαδημία Βιβλιοθηκών Γ. Μαυροκορδάτου ( έκ 
3500 περίπου τόμων ), Ξ. Σιδερίδου ( έξ ύπερδισχιλίων τόμων ) καί Κ. Καραθεοδωρή 
( τόμοι 666 ), συνέταξε δέ καί ύπέβαλε τήν ύπ’ άριθ. πρωτ. 705 άπό 7 ’Ιουνίου 1956 
έκθεσιν αυτού περί τών πολυτίμων τούτων βιβλιοθηκών, ώς καί περί τού όλου σπου- 
δαιοτάτου καί άπό μακροϋ άναμένοντος τήν λύσιν τού προβλήματος τής όργανώσεως 
καί λειτουργίας τού συνόλου τών βιβλιοθηκών τής ’Ακαδημίας.

β') Τό ‘Ιστορικόν Λεξικόν.

Ή σύνταξις τών άρθρων τοϋ 4°ν τόμου τοϋ Λεξικού κύριον μέλημα καί τελι
κός σκοπός τής συντελεσθείσης κατά τό διαρρεϋσαν έτος έν τφ άρχείφ τού "Ιστορικού 
Λεξικού εργασίας, έσημείωσεν ικανοποιητικήν πρόοδον, παρά τό όλιγάριθμον τού 
συντακτικού προσωπικού. Συνεπληρώθη ή τελική σύνταξις τών άρθρων γαργαρώνι - 
γελώ, γεννώ - γιά, γλύμα - γονΐτα, παρεσκευάσθη δέ καί ή προσωρινή σύνταξις τών 
ενδιαμέσων σειρών. Έλπίζεται ούτως, ότι έντός τοϋ προσεχούς εξαμήνου θά άρχίση 
ή έκτύπωσις τοϋ 2°ν τεύχους τού τόμου.

Παραλλήλως πρός τήν σύνταξιν, φροντίς κατεβλήθη διά τόν πλουτισμόν τού 
αρχείου τού Λεξικού. Άπεδελτιώθη, έλημματογραφήθη καί κατετάγη έν τφ άρχείφ 
γλωσσικόν ύλικόν έκ χειρογράφων συλλογών, δωρηθεισών είς τό Λεξικόν ύπό τής έν 
Άθήναις Γλωσσικής "Εταιρείας καί προερχομένων έκ τών επαρχιών Κυθήρων, Τρι- 
φυλίας, Καλαβρύτων, ‘Ηρακλείου, Χαλκίδος καί Βοίου, ώς καί έκ γλωσσικών πρα
γματειών δημοσιευθεισών είς τό περιοδικόν « Άθηνά » ( 50°s τόμος κ.έξ. ) ή αλλαχού.

Πρός πλουτισμόν ακριβώς τού αρχείου, άπεφασίσθη ύπό τής ’Ακαδημίας ή κατά 
τό παρελθόν θέρος αποστολή δύο συντακτών τοϋ Λεξικού είς τάς νήσους ΙΙάτμον καί 
’Αστυπάλαιαν ( τοϋ κ. Α. Καραναστάση ) καί είς τούς έν Εύβοια προσφυγικούς συνοι
κισμούς Ν. Άρτάκης, Ν. Λαμψάκου καί Πύργου ( τού κ. Ν. Κοντοσοπούλου ). Συνε- 
κομίσθη ούτω νέον γλωσσικόν ύλικόν, ικανόν είς ποσότητα ( 1000 σελίδες τετραδίου ) 
καί ένδιαφέρον έπιστημονικώς.

Δαπάναις ωσαύτως τής Ακαδημίας κατωρθώθη νά πλουτισθή ή βιβλιοθήκη τού
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Λεξικού διά νέων βιβλίων, ίδίςι λεξικών (τής ’Ιταλικής, Τουρκικής, Βουλγαρικής, 
τών Ρωμανικών γλωσσών ), απαραιτήτων διά τήν επιτυχή διεξαγωγήν τοϋ έν αΰτφ 
συντελουμένου έργου, έλπίζεται δέ δτι ή προσπάθεια αυτή θά όλοκληρωθή κατά τό 
άρξάμενον έτος διά τής αγοράς καί άλλων βιβλίων έξ ϊσου αναγκαίων.

Συνεκεντρώθη κατά τό πλεϊστον ή ΰλη διά τόν 80ν τόμον τοΰ Λεξικογραφικοΰ 
Δελτίου, ουτινος ή έκτύπωσις θά άρχίση προσεχώς.

γ' ) Τό Λαογραφικόν Άρχειον.

Α' ) Τό Άρχεΐον έπλουτίσθη διά 36 χειρογράφων ( σελ. 3362 ) ποικίλης λαο- 
γραφικής ΰλης. Έκ τούτων 21 άπεστάλησαν υπό δημοδιδασκάλων, συμφώνως πρός 
σχειικάς εγκυκλίους πρός αυτούς τής ’Ακαδημίας καί τοϋ 'Υπουργείου ’Εθνικής 
Παιδείας άπό τοϋ έτους 1952, τρία προήλθον έκ τών λαογραφικών καί μουσικών 
αποστολών τοΰ ’Αρχείου κατά τό 1956, τα λοιπά δ’ έδωρήθησαν υπό διαφόρων.

Εις τό τμήμα τής ’Εθνικής Μουσικής Συλλογής είσήχθησαν δι’ ήχογραφήσεως 
έπί φωνοταινιών 317 άσματα καί χοροί.

Πρός συλλογήν λαογραφικής καί μουσικής ύλης έγένοντο υπό τής ’Ακαδημίας 
έκ τοϋ προσωπικού τοϋ ’Αρχείου λαογραφικαϊ άποστολαί εις Ψέριμον κα! Τήλον 
Δωδεκανήσου ( Γ. Κ. Σπυριδάκης ) καί είς ’Ιθάκην ( Δημ. Λουκάτος), μουσική δέ 
είς τάς έπαρχίας Μαντινείας καί Ιίυνουρίας ’Αρκαδίας ( Σπ. Περιστέρης καί Γρηγ. 
Δημητρόπουλος). Πλήν τούτων ένηργήθη ύπό τής ’Ακαδημίας δαπάνη τής έν Κερ- 
κύρφ ‘Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών αποστολή καί είς Κέρκυραν ( Σπ. Περιστέ- 
ρης) πρός ήχογράφησιν δημιόδους μουσικής. ’Ηχογραφήσεις έγένοντο έτι καί έν τη 
αιθούση τού ’Αρχείου τη 14n Ίαν. καί III Φεβρ, 1956.

Β' ) Είς τήν διεξαγομένην είς τό Άρχεΐον έργασίαν οί συντάκται τοΰ ’Αρχείου 
Δ. Πετρόπουλος, Μαρία Ίωαννίδου, δ έξ άποσπάσεως συντάκτης Κ. Ρωμαίος καί ό 
διευθύνων Γ. Κ. Σπυριδάκης, ασχολούμενοι είς τό άρχεΐον τών δημωδών ασμάτων, 
κατέταξαν έν συνόλψ 4516 άσματα, πρός δέ ήσχολήθησαν καί είς άλλην ποικίλην 
επεξεργασίαν τού υλικού τού τμήματος τούτου τού ’Αρχείου.

Είς τό τμήμα τών παροιμιών ό συντάκτης Δ. Λουκάτος συνέχισε τόν καταρ
τισμόν ίδιων αρχείων τών αρχαίων καί τών μεσαιωνικών παροιμιών, συγκεντρώσας 
πρός τούτο έκ τού αρχείου τών συγχρόνων παροιμιών ή έξ άποδελτιώσεως 533 άρχαίας 
καί 532 μεσαιωνικός. Πρός τούτη) ήσχολήθη έτι καί είς άλλην έργασίαν κατατάξεως 
καί τοποθετήσεως υλικού είς τό άρχεΐον τών παροιμιών.

Είς τό άρχεΐον τών εθίμων, τού υλικού καί κοινωνικού βίου τού λαού, εϊργάσθη 
δ συντ. Δ. Οίκονομίδης διά κατατάξεως υλικού έν αΰτφ. Ουτος έπελήφθη προσέτι 
καί τοΰ έργου τής συντάξεως τής λαογραφικής βιβλιογραφίας τών έτών 1954 -1956,

*0 μουσικός Σπυρ. Περιστέρης κατέγραψεν άπό δίσκων ή φωνοταινιών 90 
άσματα είς τήν ευρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν, κατέταξεν είς κατηγορίας καί είς μου
σικά γένη 75 άσματα, μετέγραψε τήν μουσικήν 53 ασμάτων έκ τής βυζαντινής είς 
τήν ευρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν' ήσχολήθη δ’ ετι καί είς άποδελτιώσεις υλικού καί 
ερευνητικός έργασίας έπί μουσικών θεμάτων.

Οί γραφείς Γρηγ. Δημητρόπουλος καί ’Ελευθερία Δήμου - Παπαδοπούλου άπε- 
δελτίωσαν 2712 τραγούδια, 2016 δίστιχα καί άλλην λαογραφικήν ίλην.

I”) Ή βιβλιοθήκη τού ’Αρχείου, ήτις είναι ή πληρεστέρα λαογραφική βιβλιο
θήκη έν Άθήναις, έπλουτίσθη δΓ 181 τόμων καί φυλλαδίων, προερχομένων έκ δω
ρεών, άγοράς καί άνταλλαγής τής Έπετηρίδος πρός ξένα περιοδικά.

Ύπό έκτύπωσιν εύρίσκεται ό Η' τόμος τής Έπετηρίδος τού ’Αρχείου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:22:11 EEST - 3.236.241.27



Ειδήσεις 437

Άρχεΐον 'Ιστορία; 'Ελληνικού Δικαίου.

"Ετος 1956.

Και κατά το έτος 1966 τό έργασθέν Ιν τφ Άρχείφ προσωπικόν περιωρίσθη είς 
τόν Διευθυντήν καί τον Γραφέα, διότι ό υπηρετών Συντάκτης μετεκπαιδεύεται είς τήν 
αλλοδαπήν, ή δέ ετέρα θέσις Συντάκτου εξακολουθεί παραμένουσα κενή, ελλείψει 
υποψηφίου διατεθειμένου νά τήν καταλάβη, ως έκ τής γλισχρότητος τών αποδοχών.

Διά τούς λόγους τούτους αί έργασίαι τοΰ ’Αρχείου περιωρίσθησαν είς αντιγρα
φήν νομικών έγγράφων τής εποχής τής Τουρκοκρατίας, ώς καί τήν άποδελτίωσιν σχε
τικής ύλης έκ μή νομικών περιοδικών.

Ώς πρός τήν ’Επετηρίδα τοΰ ’Αρχείου, εξακολουθεί κανονικώς ή έκδοσίς της, 
έκτυπουμένου ήδη τοΰ 7°ν τόμου αυτής.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

'Υπό τής ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ καθηγητοΰ Άναστ. Όρλάνδου Υπηρε
σίας Άναστηλώσεως 'Ιστορικών Μνημείων έξετελέσθησαν κατά τό 1956 αί κάτωθι 
έργασίαι:

1 ) Είς τό Πρωτάτον τών Καρυών τοΰ Άγ. ’Όρους άποστραγγισθέντων τελείως 
τών υπογείων ύδάτων έκαθαρίσθησαν έν πρώτοις καί ακολούθως έστερεώθησαν αί 
περίφημοι τοιχογραφίαι τοΰ Ιΐανσελήνου ( αρχών 14°ν αϊώνος ) άνακτήσασαι τήν προ- 
τέραν αυτών λάμψιν. Άπεδόθη μετά ταΰτα εις τάς στέγας ή αρχική αυτών μορφή, 
ήτις κατά καιρούς είχε παραμορφωθή, χρησιμοποιηθεισών ακόμη καί γαλλικών κερά
μων ! "Ηδη τό μέσον κλιτός ύπερυψώθη άνοιχθέντων είς τά πλάγια αύτοΰ φωτιστι
κών παραθύρων καί στεγασθέντων ιδιαιτέρως τών εγκαρσίων αύτοΰ κλιτών, ατινα 
πρότερον έκαλύπτοντο ύπό μίαν συνεχή πρός τά πλάγια κλίτη στέγην. 'Επειτα τά είς 
τήν βόρειον πλευράν τοΰ ναοΰ ακαλαίσθητα προσκτίσματα άντικατεστάθησαν διά 
τοξοστοιχίας, ήτις χρησιμεύει καί ώς αντέρεισμα τής βορείου πλευράς, ήτις παρου- 
σίαζεν ίσχυράν από τής κατακορύφου άπόκλισιν. Άφηρέθησαν επίσης τά εξωτερικά 
τοΰ ναοΰ ασβεστοκονιάματα έμφανισθείσης τής παλαιάς τοιχοποιίας, οί πώρινοι φεγ- 
γΐται τών παραθύρων άνακατεσκευάσθησαν επί τή βάσει σωζομένων λειψάνων είς τινα 
αύτών, καί τέλος δΓ άφαιρέσεως τοΰ μεταγενεστέρου ξυλίνου άπεκαλύφθη ολόκληρον 
τό παλαιόν (10ου αί. ) μαρμάρινον τέμπλον, σωζόμενον ευτυχώς ακέραιον όπισθεν1.

2 ) Είς τήν Μ. Όσιου Λουκά. Φωκίδος έξηκολούθησε δαπάναις τής ’Αρχαιολο
γικής 'Εταιρείας ή στερέωσις καί ό καθαρισμός τών κινδυνευόντων νά καταπέσουν 
ψηφιδωτών καί τής όρθομαρμαρώσεως τής βορείου πλευράς τοΰ κυρίως ναοΰ, συνε- 
πληρώθησαν δέ καί τινα τών γλυπτών θωρακίων τοΰ γυναικιονίτου. Πλήν τούτου 
ήνοίχθησαν καί τινα πεφραγμένα παράθυρα, τοποθετηθέντων είς αυτά φεγγιτών συμ- 
φώνως πρός διατηρούμενα έν τφ μουσείφ τής Μονής λείψανά των. Κατά τόν καθα
ρισμόν τών ψηφιδωτών άπεκαλύφθη είς τήν αντυγα τοΰ βορείου τόξου, άριστα δια- 
τηρουμένη είκών τοΰ Άγ. Γεωργίου.

3) Είς τόν ναόν Κοιμήσεως τής Θεοτόκου ( ‘Επισκοπής) Ευρυτανίας (τοΰ 10°ν 
μ.Χ. αί. ) έγένοντο έργασίαι προστατευτικοί, ΐνα άποφευχθή ή ύπό τοΰ παραρρέον- 
τος ποταμοΰ διάβρωσις τών θεμελίων του.

1 Σχετικήν περί τοΰ τέμπλου τούτου μελέτην δρα έν ΕΕΒΣ, τόμ. ΚΓ' ( 1953 ) « ΚανΙσκιον 
ΦαΙδωνι Κουκουλέ », σ. 83 έξ.
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4 ) Είς τήν παρά τό Νανπλιον ’Αγίαν Μονήν έπανήχθησαν είς τήν αρχικήν των 
βυζαντινήν μορφήν τά δίλοβα καί τρίλοβα παράθυρα τής βορείου καί τής ανατολι
κής δψεως, άφαιρεθέντων τών ακαλαίσθητων καί νεωτερικών ορθογωνίων τετραξύλων 
υαλοστασίων, άτινα τόσον τά παρεμόρφωναν.

5) Είς τήν 'Όμορφήν ‘Εκκλησίαν παρά τό Γαλάτσι έγένετο γενική άνακεράμω- 
σις τής στέγης, άποκατεστάθησαν αί ήμισφαιρικαί στέγαι τοϋ νοτίου παρεκκλησίου 
καί άνακατεσκευάσθησαν τά μαρμάρινα τόξα καί εις έλλείπων κιονίσκος τοϋ τρούλ- 
λου. Τάς εργασίας ταύτας έπέβλεψεν αυτοπροσώπως ό επιθεωρητής άρχιτέκτων 
Ε. Στίκας.

6 ) Είς τήν Μονήν Δαφνιού, δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, έξεχωμα- 
τώθη έξωτερικώς τό καθολικόν είς βάθος 0,80 μ. άνακτηθεισών οΰτω τών πραγμα
τικών αναλογιών τών άι|ι δων τοϋ Ίεροϋ του. Κατεσκευάσθη επίσης βαθεϊα περιφε
ρική άποστραγγιστήριος αΰλαξ πρός αποτροπήν τής εισόδου τών ΰδάτων τής παρακεί
μενης κλιτύος είς τήν υπόγειον κρύπτην τοϋ ναοΰ. Κατά τάς εργασίας έν τφ έσωτε- 
ρικφ τοϋ καθολικού, άπεκαλύφθησαν αί βάσεις τοϋ παλαιοΰ ( 11ου αί. ) μαρμάρινου 
τέμπλου, ή βάσις τής αγίας τραπέζης καί οί τοιχοβάται τής άψΐδος τοϋ ίεροϋ καί 
τής προθέσεως.

7 ) Είς Κρήτην έστερεώθησαν, έπιμελείφ τοϋ έπιμελητοϋ Κ. Καλοκΰρη, αί 
βυζαντινά! τοιχογραφίαι Άγ. Όνουφρίου Γέννας, Άγ. Ίωάννου Γερακαρίου καί Φώτη.

8 ) Είς Μεαοηνίαν έστερεώθη τό καταρρέον βυζαντινόν ναΰδριον τοϋ "Αγ. Νικο
λάου Βουρναζίου.

9 ) Είς Θεσσαλονίκην ήρχισαν αί έργασίαι άναστηλώσεως τοϋ ναοΰ τοϋ Προφή
του Ήλιου διά βαθμιαίας άπομακρύνσεως τών τεραστίων εξωτερικών αντηρίδων αΐτι- 
νες, προστεθεΐσαι επί Τουρκοκρατίας, είχον πολύ παραμορφώσει τό μνημειον.

10) Είς τήν Μ. Βαρλαάμ τών Μετεώρων ίιπεστηρίχθη τό επικινδύνους έτοιμόρρο- 
πον βυζαντινόν νοσοκομεϊον τής Μονής.

11 ) Είς τήν Παρηγορήτιοσαν τής ’Άρτης κατεσκευάσθη έσωτερικώς, δαπάναις τής 
’Αρχαιολογικής "Εταιρείας σιδηρά κλίμαξ ανόδου είς τόν γυναικωνίτην, έξεχώσθη 
δ’ ό ναός έξωτερικώς άποκαλυφθείσης είς βάθος 1 μ. τής παλαιάς αϋτοϋ εύθυντη- 
ρίας. Άλλαι έργασίαι στερεώσεως έγένοντο έπίσης είς τά περίχωρα τής "Άρτης είς 
τήν Μ. Κάτω Παναγιάς καί είς τόν "Αγ. Δημήτριον Κατσούρη.

12 ) Είς τόν “ Αγ. Γεώργιον καί είς άλλους ναούς τήί Στεμνίτοης άφηρέθησαν τά 
ακαλαίσθητα πεταχτά κονιάματα, άτινα έκάλυπτον έξωτερικώς αυτούς, οΰτω δέ απέ
κτησαν τά περιέχοντα σημαντικάς τοιχογραφίας παρεκκλήσια ταϋτα τήν αρχικήν των 
όψιν.

13 ) Είς τήν Παναγίαν τήν Λαμπηνήν τής έπαρχίας ’ Αμαρίον Κρήτης έστερεώθη
σαν καί έκαθαρίσθησαν αί ώραΐαι έσωτερικαί τοιχογραφίαι της διά τού αρχιτεχνίτου 
τοϋ Μουσείου 'Ηρακλείου Ζ. Κανάκη.

14 ) Είς Ααμαλαν Τροιζηνίας έστερεώθη καί άνεκεραμώθη ό σταυρεπίστεγος μετα
βυζαντινός ναός τοϋ ‘Αγ. Δημητρίου.

15 ) Είς Περιβολήν Λέσβου έστερεώθη δ ναός καί αί λαμπραί έσωτερικαί τοιχο- 
γροφίαι τοϋ καθολικού τής ομωνύμου Μονής.

16 ) Είς Μάνην άνεστηλώθη, έποπτεία τοϋ Ε. Στίκα ό έν Κίττρ. ναός τοϋ Άγ. 
Σέργιου καί Βάκχου ( 11°ν αί.).

17 ) Είς Ηράκλειον Κρήτης έγένετο, δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, 
διά τοϋ εφόρου Ν. Πλάτωνος καί τοϋ έπιμελητοϋ Κ. Καλοκύρη ή μερική άναστή- 
λωσις τοϋ έπί "Ενετοκρατίας άνεγερθέντος ναοΰ τοϋ Άγ. Μάρκου, προκειμενου ουτος 
νά χρησι μοποιηθή ως αίθουσα συγκεντρώσεως διά πνευματικούς σκοπούς.
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18) ’Εν Άϋψαις άνεστηλώθη υπό τήν άμεσον έπίβλεψιν τοΰ καθηγητοΰ 
Όρλάνδου ό παρά τούς Αμπελοκήπους βυζαντινός ναός των Άγ. Πάντων ( Καθο
λικόν τής Μ. τών ’Ομολογητών ), τον όποιον αναφέρει εις τάς έπιστολάς του Μιχαήλ 
ό Χωνιάτης.

19 ) ΕΙς τήν Σάμον έστερεώθη δ ιστορικός ναός τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτή- 
ρος Τηγανιού.

20) Εις ’Αρκαδίαν έστερεώθησαν οΐ μικροί μεταβυζαντινοί ναοί Κλειβωκάς καί 
Άγ. Νικολάου Κοντοβαζαίνης.

21) Είς Κέρκυραν έπεσκευάσθη ό βυζαντινός ναός τών 'Αγίων Ίάσωνος καί 
Σωσιπάτρου. Τέλος

22 ) είς Νεμέαν ήρξατο ή επισκευή καί άναστήλωσις τής Μονής τοΰ Βράχου.

Η ΕΚΔΟΣΙΣ ΡΩΜΑΝΟΥ

Παρασκευάζεται ή έπανέκδοσις τοΰ πρώτου τόμου, είς τόν όποιον θά προστε- 
θοΰν καί μεταφράσεις τών “Υμνων Α' - ΙΔ'.

Έπροχώρησε μέχρι τοΰ 22 τυπ. φύλλου ή τύπαισις τοΰ τρίτου τόμου. Αί πρώται 
315 σελίδες κατελήφθησαν από μόνην τήν περιγραφήν τών σιναϊτικών κονδακαρίων 
■υπό τοΰ συνεργάτου Ν. Α. Λιβαδάρα. "Επονται παντοΐοι πίνακες. Μεθ’ δ τυποΰνται 
οί ύμνοι ΚΘ' - MB' κριτικώς έκδιδόμενοι καί μεταφραζόμενοι είς νεοελληνικήν.

ΕΙΔΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

'Επειδή λόγφ τής ανάγκης εγκαίρου έκδόσεως τοΰ ΚΤ' ( 1956 ) τόμου δεν κατέστη 
δυνατή ή συγκρότησις τής κατ’ έτος δημοσιευομένης έν τή Έπετηρίδι βιβλιογραφίας 
τοΰ έτους τούτου ( πλεϊστα περιοδικά έκ τών άποδελτιουμένων δέν συνεπλήρωσαν μέχρι 
τέλους ’Ιανουάριου 1957 τούς τόμους τοΰ 1956 ), αϋτη αναβάλλεται διά τόν προσεχή 
τόμον ΚΖ' ( 1957 ).

Ειδοποιούνται καί πάλιν οί άναγνώσται τής Έπετηρίδος δτι ή Βιβλιογραφία 
αΰτη, περιλαμβάνουσα άποκλειστικώς τά υπό 'Ελλήνων δημοσιευθέντα οπουδήποτε, 
θέλει περιλαμβάνει ίδίφ τά ενδιαφέροντα τήν Βυζαντινήν Θεολογίαν, Φιλολογίαν, 
Ιστορίαν, Τέχνην, Λαογραφίαν καί Δίκαιον.

Ή ιστορική βιβλιογραφία θά δημοσιεύεται διά τοΰ « Δελτίου τής 'Ιστορικής καί 
’Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος », ενώ ή γλωσσική (καί σχετική μέ τήν κλασ
σικήν καί νεοελληνικήν φιλολογίαν ) θά καταχωρίζεται είς τό περιοδικόν « Άθηνα ».
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