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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

TO ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ

Κατά χό έτος 1950 τό Βυζαντινόν Μουσεΐον έπλουτίσθη διά τής αγοράς άξιο- 
λόγων αντικειμένων καί ιδιαιτέρως φορητών εικόνων. Έκ τούτων σπουδαιότερα είναι :

1) 'Ολόσωμος είκών τής Θεοτόκου, τύπου Όδηγητρίας, πλαισιωμένη δι’ εγκολ
πίων προφητών καί αγγέλων (1.13x0,20 μ.) Ή είκών είναι μεταβυζαντινή (17ου αί.) 
καλής κρητικής τεχνοτροπίας.

2) Είκών τοΰ αγίου Βασιλείου έν προτομή (0,31x0,20 μ.), ανατολικής τέχνης.
3) Άντιμήνσιον χρυσοποίκιλτον μετά τής παραστάσεως τοΰ Επιταφίου θρήνου 

(0,35x1,31 μ.)
4) Πήλινος λύχνος καί μία μυροθήκη («ευλογία») μετά τής παραστάσεως τοΰ 

άγ. Μηνά.
Ή προστεθεΐα αίθουσα εις τήν άριστεράν πτέρυγα τοΰ Μουσείου έμεινε κατά 

τό έτος 1950 ημιτελής, μή έπιτευχθείσης τής συνεχΐσεως τής πιστώσεως έκ τοΰ σχε
δίου Μάρσαλ, κατηρτίσθη έν τούτοις εις αίθουσαν τοΰ κάτωθεν τοΰ μεγάρου τής 
Διοικήσεως ισογείου αξιόλογος Βιβλιοθήκη, περιλαμβάνουσα τά σχετικά πρός τήν 
βυζαντινήν τέχνην περιοδικά καί ικανά έργα τής μεσαιωνικής τέχνης τών Βαλκανι
κών λαών (Βουλγαρίας, Σερβίας καί Ρουμανίας).

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Ύπό τής υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ καθηγητοΰ τής Βυζαντινής τέχνης έν τφ Πα
νεπιστήμιο! ’Αθηνών τελούσης 'Υπηρεσίας Άναστηλώσεως καί συντηρήσεως ιστορι
κών μνημείοιν, έξετελέσθησαν κατά τό 1950 αί κάτωθι έργασίαι επί Βυζαντινών μνη
μείων.

1) Εις τόν έν ”Λ ρ τ η ναόν τής Παρηγορητίσσης άνακατασκευάσθη τό έλλεΐπον 
όγδοον σύστημα έπαλλήλων κιόνων στηρίξεως τοΰ Τρούλλου, έξασφαλισθείσης ούτο) 
τής εύσταθείας τοΰ κεντρικού θόλου. "Επειτα κατεσκευάσθη τό μέγα τρίλοβον πα- 
ράθυρον τής μέσης κόγχης τοΰ ίεροΰ, δπερ, καταστραφέν πρό μακροΰ, είχε φραχθή 
μεταγενεστέρως, καταστήσαν οΰτω τό κυρίως βήμα σκοτεινόν. Κατά τάς έργασίας 
τής έκφράξεως άνευρέθη ώραΐον μαρμάρινον, διάτρητον, θωράκων τοΰ αρχικού 
τέμπλου τοΰ ναού. Τέλος έκαθαρίσθησαν τά ψηφιδωτά τοΰ Τρούλλου (Παντοκράτωρ 
καί προφήται) άπό τών Ιλαιοχρωμάτων, διά τών όποιων είχον, δήθεν, έπισκευασθή 
καί συμπληρωθή τφ 1864. Διά τοΰ γενομένου ύπό ειδικού συντηρητοΰ καλλιτέχνου 
τοΰ κ. Φ. Ζαχαριάδου καθορισμού τούτου—τά ωραία ψηφιδωτά τής Παρηγορητίσ
σης ανέκτησαν ολην τήν αρχικήν των λαμπρότητα καί ζωήν.
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2) Το® έν Ά ο τ |] ναο® το® Άγ. Βασιλείου άνακατασκευάσθη ολόκληρος ό 
βόρειος τοίχος, δστις είχεν αποκλίνει τοσοΰτον τής κατακορύφου, ώστε ν’ απειλή 
άμεσον πτώσιν.

3) ΕΙς τόν βυζαντινόν ναόν τής Πόρτα-Παναγιάς, παράτα Τρίκ- 
κ α λ α, οστις κατεκλΰζειο υπό των ύδάτων το® Πορταϊκο® ποταμο®, κατεσκευάσθη- 
σαν προστατευτικά έργα.

4) Εις τόν ναόν Άγ. Νικολάου το® Κασνίτζηέν Καστοριφ έγέ- 
νετο στερέωσις καί μερική άναστήλωσις των τοίχων, έποπτεία του εφόρου Σ. Πελε- 
κανίδου.

5) Εις "Αγ. Δημήτριον Θεσσαλονίκης συνεχίσθησαν αί έργασίαι 
άνακατασκευής τής όρθομαρμαρώσεως των κιονοστοιχιών, άνασυνεκροτήθη δ’ έπί- 
σης καί ό τάφος το® Αγίου.

6) Εις την Νέαν Μονήν τής Χίου, έστερεώθη διά τής ειδικής ψηφω- 
τρίας Δδος "Ελλης Βο'ίλα τό ψηφιδωτόν τής Άναστάσεως.

7) Εις τήν ιστορικήν μονήν Άρκαδίου Κρήτης έγένοντο διάφοροι επισκευαί 
εις τόν Πυλώνα καί τά κελλιά, προς επαναφοράν αυτών εις τήν αρχικήν μορφήν 
των, ήτις είχε σπουδαίως άλλοιωθή διά μεταγενεστέρων προσθηκών.

8) Εις Λατσίδαν Μεραμπέλλου Κρήτης έπεσκευάσθησαν μεταβυζαντινοί 
τινες ναΐσκοι, τών οποίων καί αί τοιχογραφΐαι έστερεώθησαν υπό το® αρχιτεχνίτου 
το® μουσείου ‘Ηρακλείου Ζ. Κανάκη.

9) Τής ιστορικής μονής τής Άγ. Λαύρας Καλαβρύτων έπερατώθη εφέτος ή 
άνοικοδόμησις τής δυτικής πλευράς, επί τή βάσει σχεδίου τής υπηρεσίας άναστηλώ- 
σεως προσαρμοσθέντος πρός τόν χαρακτήρα καί τόν ρυθμόν τής Παλαιής μονής. 
‘Υπολείπεται ήδη ή έγκατάστασις τής βιβλιοθήκης καί το® μουσείου τής Μονής εις 
επί τούτα» προβλεφθείσας αίθουσας τής δυτικής πτέρυγος τής μονής.

10) Εις τήν Μονήν Φανερωμένης Σαλαμΐνος έκαθαρίσθησαν διά το® 
κ. Φ. Ζαχαρίου, έποπτεία το® εφόρου κ. Μ. Χατζηδάκι, αί τοιχογραφΐαι το® καθο
λικοί, ίδίφ δέ ό Παντοκράτωρ το® τρούλλου.

11) Άνακατασκευάσθη ή κεράμωσις το® έν Αθήνα ις ναο® τής Καπνι
κά ρ έ α ς δι’ ειδικών κεράμων όμοιων πρός τάς παλαιάς.

12) Τέλος οί έρραγισμένοι μαρμάρινοι κίονες το® βυζαντινό® ναο® τής Μ ε- 
τα μόρφωσε ως Πλάκας Αθηνών (Σωτείρας Κοττάκη) άντικατεστάθησαν 
διά δύο νέων έξασφαλισθείσης οΰτω πλήρως τής εύσταθεΐας το® μνημείου.

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

α') Τό ‘Ιστορικόν Λεξικόν.

Κατά τό 1950 υπό τών συντακτών το® ‘Ιστορικοί Λεξικοί άνασυνετάχθη καί 
συνεπληρώθη διά νέου υλικό® ή σειρά τών άρθρων βλεφαρίδα-βύλος, βο- 
λούλλα-βορδωνάρις, βροντάδα-βρωμάτισμα, γεννώ-γεροντό- 
π ι α σ μ α καί γομαροθέμι-γουβίτσα.

Προς τούτοις άπεδελτιώθησαν έντυπα, πρό πάντων περιοδικά, καί χειρόγραφα 
τής I λωσσικής Εταιρείας, το® Λαογραφικοΰ Αρχείου καί τής ’Ηπειρωτικής ‘Εται
ρείας Αθηνών. Τό συγκομισθέν υλικόν, λημματογραφηθέν, συνεχωνεύθη μέ τό 
γενικόν άρχεΐον.
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Κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα ή βιβλιοθήκη τοϋ Λεξικού έπλουτίσθη διά 
νέων τόμων των έξης περιοδικών «’Αρχείου Πόντου», «Άθηνάς», «Πλάτωνος», 
«Κυπριακών Σπουδών» καί «Λαογραφίας» ιός καί έργων διαφόρων λογίων καί τών 
καθηγητών τού Πανεπιστημίου κυρίων Φ. Κουκουλέ, I. Σταματάκου καί Ε. Κριαρα.

β') Τό Μεσαιοονικύν Αρχεΐον.

Κατά τό έτος 1950 τό Μεσαιωνικόν ’Αρχεΐον τής ’Ακαδημίας Αθηνών έξηκο- 
λούθησε την άποδελτίωσιν κειμένων καί εγγράφων τής περιόδου τής Τουρκοκρατίας 
έξ έπόψεως γλωσσικής, ιστορικής καί πραγματολογικής.

Έπ’ ίσης ήρχισε νά καταρτίζη εύρετήριον λημμάτων τοϋ γλωσσικού ’Αρχείου 
πρός εΰχερεστέραν λημματογράφησιν τού άποδελτιουμένου υλικού καί προς προπα- 
ρασκευήν τής μελλοντικής έκδόσεως εϋρυτέρων δημοσιευμάτων τού ’Αρχείου.

Πρός τοΰτοις δι’ υπομνήματος του πρός τήν ’Ακαδημίαν ’Αθηνών κατέστησε 
γνωστόν ότι είναι δυνατόν νά επιδίωξη τήν συγκρότησιν α') χρονολογικών πινάκων 
τών νεοελληνικών κειμένων τής περιόδου 1204 - 1669 καί β') Λεξικού τών λογοτεχνι
κών καί άλλων κειμένων τής αυτής περιόδου.

Τήν 5ην ’Ιουλίου 1950 άπεχώρησε τής Διευθόνσεως τοϋ ’Αρχείου ό ’Εμμα
νουήλ Κριαράς, άνέλαβε δέ προσωρινώς τήν Διεύθυνσιν δ συντάκτης Παναγιώτης 
Πατριαρχέας.

Τό προσωπικόν τού ’Αρχείου κατέγραψε καί έταξινόμησε τό δωρηθέν εις τήν 
’Ακαδημίαν πολύτιμον Αρχεΐον τού Κωνσταντίνου Οίκονόμου τού έξ Οικονόμων καί 
τό ’Αρχεΐον τών Σοφοκλέους καί Στεφάνου Οίκονόμων. Τά αρχεία ταΰτα παρεκά- 
λεσε τό Μεσαιωνικόν ’Αρχεΐον τήν ’Ακαδημίαν, ΐνα έγκρίνη τήν οριστικήν παραχώ- 
σιν εις αυτό.

Έν συνεχεία ό προσωρινώς διευθύνων τάς εργασίας τού ’Αρχείου υπέβαλεν είς 
τήν ’Ακαδημίαν έκθεσιν περί τού δυνατού τής παρασκευής προδρόμου έκδόσεως τού 
’Ονομαστικού καί Τοπονομαστικοϋ τής Τουρκοκρατίας. Ή προπαρασκευή τής προ
δρόμου ταότης έκδόσεως άνταποκρίνεται πρός τούς σκοπούς δι’ οΰς ίδρύθη τό Με
σαιωνικόν ’Αρχεΐον, οιτινες άνεκοινώθησαν είς τό τρίτον διεθνές συνέδριον τών 
Βυζαντινών σπουδών έν Άθήναις (Πρβλ. Πρακτικά σελ. 37) καί είς τό τέταρτον 
έν Σόφια (Πρβλ. Πρακτικά σελ. 256).

Διά τήν συγκρότησιν τής προδρόμου ταύτης έκδόσεως προτείνονται διάφορα 
μέτρα πρός χρησιμοποίησιν δλων έκείνων τών έπιστημονικών δυνάμεων, αϊτινες είναι 
δυνατόν νά συντελέσωσι διά τήν άρτιωτέραν σύνταξιν τού έργου.

Κατά τό έτος 1950 τέλος έδημοσιεύθη ό δεύτερος τόμος τής Έπετηρίδος τού 
Μεσαιωνικού ’Αρχείου, έν συνεχεία δέ έκτυποΰται καί δ τρίτος.

γ') Τό Αρχεΐον τής ’Ιστορίας τοϋ ‘Ελληνικού Δικαίου.

Αί έργασίαι τού ’Αρχείου τής 'Ιστορίας τού Ελληνικού Δικαίου κατά τό έτος 
1950 περιεστράφησαν κυρίως είς έρεύνας είς τά Γενικά ’Αρχεία τού Κράτους πρός 
συγκέντρωσιν νομικών έθίμων τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας, ως καί παλαιοτέρων. 
Τό ’Αρχεΐον τούτο, άποδίδον προέχουσαν θέσιν είς τά νοταριακά έγγραφα, ώς 
προσφέροντα πλούσιον καί άπηκριβωμένον έθιμικόν υλικόν, ήσχολήθη ιδιαιτέρως 
μέ αυτά. ’Επειδή δέ πολλά τών έγγραφων τούτων εύρίσκονται είς χεΐρας ιδιωτών,
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άχρηστευμένα διά τούς ειδικούς, αλλά καί κινδυνεύοντα νά αφανιστούν, έμερίμνησε 
διά τήν κατά τό δυνατόν άνεύρεσιν καί τήν δημοσίευσίν των, παραχωρήσαν πρός 
τούτο αρκετόν μέρος τής Έπετηρίδος του τού έτους 1950,

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ TOY ΚΡΑΤΟΥΣ

Παρά τήν μεγάλην έλάττωσιν τού αριθμού των υπαλλήλων, συνετελέσθη έν 
τοϊς Γενικοΐς Άρχείοις τού Κράτους ή ταξινόμησις τού πλείστου μέρους τού αρχείου 
Βλαχογιάννη καί άντιμετωπίσθη έπιτυχώς πάσα ή διοικητική υπηρεσία άναφερομένη 
εις τήν καταγραφήν των νέων προσκτημάτων, εις τήν Βιβλιοθήκην των Γ.Α.Κ. 
(σύνολον εισαγωγών έκ δωρεών καί αγορών βιβλία 162), εις τό ’Αναγνωστήριου 
(σύνολον αναγνωστών 278), εις τάς επιθεωρήσεις τών πρός καταστροφήν αρχείων 
των δημοσίων υπηρεσιών, είς τόν έλεγχον τών εις τήν αλλοδαπήν εξαγομένων βιβλιο
θηκών κ.ά.

Λόγφ στενότητος στεγαστικοΰ χώρου, ή υπηρεσία περιέστη είς τήν δεινήν θέσιν 
νά μή δύναται νά παραλαβή παλαιά καί πολύτιμα αρχεία τών διαφόρων Υπουργείων. 
'Ο ύπαρχων χώρος, ακατάλληλος ένεκα τής χαρτοφθόρου υγρασίας καί τής έλλεί- 
ψεως αερισμού καί φωτισμού, ηΰτρεπίσθη έκ τής πιστιόσεως επισκευών τής ’Ακαδη
μίας ’Αθηνών διά μερικής τσιμεντοστρώσεως, υδροχρωματισμού, γενικού ψεκασμού 
δι’ έντομοκτόνου καί συνεχών άνατοποθετήσεων τών εγγράφων. ’Εκ τών πιστώσεων 
ήγοράσθησαν άρχειοθήκαί τινες, ή μείωσις όμως τού σχετικού κονδυλίου κατά τό 
οικονομικόν έτος 1950 -1951 ήλάττωσε τάς δυνατότητας τού ιδρύματος είς τό κεφά- 
λαιον τού τεχνικού εξοπλισμού. Διά δωρεάς τού Unesco είσήχθη είς τά Γ.Α.Κ. 
μηχάνημα άναγνώσεως μικροφίλμ.

Τό κεφάλαιον τού προϋπολογισμού 4,52 διά τήν αγοράν ιστορικών εγγράφων 
καί χειρογράφων έμειώθη έκ δέκα εκατομμυρίων είς πέντε κατά τό οίκονομ, έτος 
1950-51, δι’ ο μόνον μικραί άρχειακαί συλλογαί δύνανται ν’ άγοράζωνται. Οΰτω, 
έγκρίσει τής ’Επιτροπής τών Γ.Α.Κ., ήγοράσθησαν: 9 ήπειριοτικά έγγραφα (1813- 
1868), γράμμα τού αύτοκράτορος τής Γερμανίας Καρόλου 6ου (1727) αντίγραφου επί 
κηρωτού υφάσματος, χειρόγραφος ιστορία τού Έπαμ. I. Σταματιάδου «Βιογραφίαι 
τών "Ελλήνων Μεγάλων Διερμηνέων τού Όθιομαν. Κράτους», κώδιξ εκκλησιαστικού 
περιεχομένου τού ΙΖ' ή ΙΗ' αί. Πρός τούτοις έδωρήθησανδ επίσημα διατάγματα τού 
βασιλέως Γεωργίου Α', καί τό ιστορικόν άρχεϊον τού μακεδονομάχου οπλαρχηγού 
Τσόντου Βάρδα υπό τής αδελφής του Κας Έλπίδος Χλαμπουτάκη.

Διά bons de livres τού Unesco, διατεθέντων υπό τού Γεν. Συμβουλίου Βιβλι- 
θηκών Ελλάδος τού "Υπουργείου Παιδείας, ήγοράσθησαν ιστορικά καί αρχειακά 
βιβλία έκ τού ’Εξωτερικού, έν οίς καί τό σπουδαίου περιοδικόν Bibliotheqne de 
l’Kcole des Chartes, τόμοι τών έτών 1900- 1948.

Λόγιο οικονομιών, δέν κατέστη δυνατή ή έκπροσιόπησις τής 'Ελλάδος είς τό έν 
Παρισίοις συνελθόν Α' Διεθνές Συνέδριον τών ’Αρχείων, παρεσχέθησαν έν τούτοις 
έντεΰθεν πρός τήν οργανωτικήν επιτροπήν τού Συνεδρίου πάντα τά ζητηθέντα στοιχεία.

Έκ τών Μονίμων Τοπικών ’Αρχείων λειτουργούν νΰν τά : Γορτυνίας, Δωδεκα- 
νήσου, Ίονίου Γερουσίας, Κοζάνης, Κρήτης, Νάξου, Σπάρτης, Σπετσών, "Υδρας καί 
Χίου. Τάτοΰ Αίγιου καί Κυκλάδων (Σύρου) δέν ήρξαντο λειτουργοΰντα, παρά τάς 
προσπάθειας τής υπηρεσίας τών Γ.Α.Κ, Τά Τοπικά ’Αρχεία Βέροιας καί ’Ηπειρω
τικόν παρά τή Ζωσιμαίφ Βιβλιοθήκη άργοΰσι.

Επιτακτική υπάρχει ανάγκη ίόρύσεως τού "Ιστορικού ’Αρχείου Μακεδονίας καί
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΑΩΝ "Ετβς Κ' 25
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Θράκης, περί τοΰ όποιου υπεβλήθη ήδη υπό τής ’Επιτροπής των Γ.Α.Κ. πρότασις 
μετά σχεδίου νόμου είς τό Ύπουργεΐον Παιδείας.

Κατά τό τρέχον έτος μελετάται ή Τδρυσις Μονίμου Τοπικού ’Αρχείου έν Πάτμφ 
εντός τής Βασιλικής καί Σταυροπηγιακής μονής τού Ίωάννου Θεολόγου, έν ή, ώς 
γνωοτόν, εκτός των χειρογράφων, κατάλογον των οποίων έδημοσίευσεν ό μακαρίτης 
Σακκελίων (1890), άπόκειται καί μέγα πλήθος χύδην εγγράφων εκκλησιαστικών, 
ιστορικών κ. ά. ’Εν τή αυτή νήσφ σώζονται ογκώδεις άρχειακαί συλλογαί έν τφ δη- 
μοτικφ καταστήματι ώς επίσης καί παρ’ ίστορικαΐς οίκογενείαις Πατμίων, (Δανιήλ 
Κεραμέως, ΙΙαγκώστα, Καλού κ.ά.) αί όποΐαι έξεδήλωσαν τήν επιθυμίαν νά κατα
θέσουν τούς ιστορικούς θησαυρούς των είς δημόσιον 'ίδρυμα. ’Ήδη ή ιερά μονή 
Πάτμου μετεκάλεσε πρός τόν σκοπόν τούτον τόν Διευθυντήν τών Γ.Α.Κ. κ. Έμμ. 
Πρωτοψάλτην, όστις, έγκρίσει τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας, θά μεταβή είς Πάτμον διά 
νά παρασκευάση πάσαν τήν άπαιτουμένην προεργασίαν διά τήν ΐδρυσιν ιστορικού 
αρχείου έν τή ίερρ νήσφ.

Κατόπιν προτάσεως τού ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου, τό 'Υπουργεΐον Παιδείας 
άπεφάσισε τήν μεταφοράν τοΰ έν τφ άρχαιολογικφ μουσείφ Μυκόνου αρχείου (νοτα- 
ριακοί κώδικες Μυκόνου κλ.) εις τό κατάστημα τών Γ.Α.Κ., ένθα υπάρχει σημαν
τικός αριθμός όμοιων κωδίκων προελθόντων έκ τής αυτής νήσου.

ΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1950

Κατά τό έτος τούτο τό προσωπικόν τοΰ Λαογραφικού ’Αρχείου ένισχύθη διά 
τής τοποθετήσεως τοΰ συντάκτου Κ. Ρωμαίου καί διά τής άποσπάσεως είς αύτό δύο 
μουσικών, τού Σπυρίδ. Σκιαδαρέση καί Σπ. Περιστέρη καθηγητών τής μουσικής είς 
σχολεία τής Μέσης Έκπαιδεύσεως. Διά τής άπασπάσεως ταύτης, κατέστη δυνατή ή 
έναρξις τών έργασιών τής προσηρτημένης είς τό Άρχεΐον Έθν. Μουσικής Συλλογής.

Χειρόγραφα είσήχθησαν είς τό Άρχεΐον έν ολφ 26 έκ σελ. 677, αί δέ έργασίαι 
περιεστράφησαν είς τήν συστηματικήν κατάταξιν καί επεξεργασίαν τών δημοτικών 
ασμάτων, τών παροιμιών, τών μύθων καί παραμυθιών τοΰ ελληνικού λαού. Οϋτω 
κατετάχθησαν άσματα μέν 885, παροιμίαι δέ 8402 καί έμελετήθησαν τ’ άκριτικά 
άσματα πρός έκλογήν τών καταλληλοτέρων διά τό παρασκευαζόμενον άπανθισμα 
παραλλαγών, ώς καί 300 παραμύθια τής ανεκδότου συλλογής τοΰ αειμνήστου Άδ. 
’Αδαμάντιου πρός κατάταξιν είς τόν Κατάλογον τών έλλην. παραμυθιών.

Κατά τό έτος τούτο έπερατώθη ή έκδοσις τών Ζητημάτων τής Έλλην. Λαο
γραφίας, τών άναφερομένων είς τήν λαϊκήν λατρείαν, μαγείαν, μαντικήν, αστρολο
γίαν, μετεωρολογίαν καί δημώδη ιατρικήν. Ταΰτα, συνταχθέντα υπό τοΰ Διευθυντοϋ 
τοΰ ’Αρχείου πρός καθοδήγησιν τών συλλογέων λαογραφικής ύλης, παρέχουν σαφή 
ύποτύπωσιν τών θεμάτων τής λαογραφ, έρεύνης, διευκρινουμένων διά τής παραθέ- 
σεως χαρακτηριστικών παραδειγμάτων. Προσέτι έπερατώθη ή έκδοσις τοΰ Γ' τόμου 
τής Έπετηρίδος τοΰ Λαογραφ. ’Αρχείου, περιέχοντος έργασίας τοΰ ακαδημαϊκού Κ. 
Μαλτέζου, τοΰ Διευθυντοϋ καί τών συντακτών Μ. Ίωαννίδου καί Γ. Σπυριδάκη.

Τό έτος τούτο είδε έγκαινιαζόμενον τό έργον τής περισυλλογής καί διασιόσεως 
τών δημωδών μελφδιών τού ελληνικού λαού, τό όποιον άπό τοΰ έτους 1914 είχεν 
άνατεθή υπό τής Πολιτείας είς τήν ίδρυθεΐσαν διά τοΰ νόμου 432 Έθν. Μουσ. 
Συλλογήν. Αύτη είχε μέν συγχωνευθή διά τοΰ άπό 14 Μαρτίου 1927 Διατάγματος

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:30:54 EEST - 3.236.241.27



Ειδήσεις 387

εις τό Λαογραφικόν Άρχεΐον άλλ’, ελλείψει ειδικευμένου εις τήν μουσικολογίαν προ
σωπικού, δέν ήδυνήθη νά λειτουργήση.

Σύμφωνος πρός τό συνταχθέν υπό τοϋ Διευθυντοΰ τοΰ ’Αρχείου πρόγραμμα προ
καταρκτικών εργασιών, κατηρτίσθη γενικός βιβλιογραφικός κατάλογος μουσικής λαο
γραφίας, ΰλη δέ μουσική άπεδελτιώθη έκ μουσικών περιοδικών καί έντυπων συλλο
γών. Ούτως άπεδελτιώθησαν δι’ αντιγραφής μουσικών καί ποιητικών κειμένων υπό 
μέν τοϋ Σπυρ. Σκιαδαρέση είς τήν Ευρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν 179 άσματα, υπό 
δέ τοΰ Σπυρ. Περιστέρη είς τήν βυζαντινήν παρασημαντικήν 398 άσματα.

’Εκ παραλλήλου τό προσωπικόν τής Έθν. Μουσ. Συλλογής άπετύπωσε επί 23 
δίσκων 26 Ποντιακά, 24 Σινασίτικα καί 18 Φλογητινά τραγούδια,

*Η απαρχή έγένετο, οί δ’ οιωνοί είναι αίσιοι, παρέχοντες τήν ελπίδα, άν ένι- 
σχυύή τό Άρχεΐον οϊκονομικώς είς τήν ενέργειαν αποστολών τοΰ προσωπικού είς 
τάς επαρχίας καί τάς νήσους τής Ελλάδος, δτι θά δυνηθή καί τήν τελευταίαν ταύ- 
την ώραν νά περισυλλέξη καί περισώση έκ τής φθοράς τάς δημώδεις μελωδίας τοϋ 
ήμετέρου λαοΰ.
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