
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έργααΐαι τής 'Εφορείας Βυζαντινών αρχαιοτήτων καί τής Διενϋ·ύνοεως τον Βνζαν. 

τινοΰ Μουσείου.

Ό χ. Γ. Σωτηρίου έξηχολούθησε καί έ<ρέτος τάς άνασκαφάς τής μεγάλης Χρι

στιανικής Βασιλικής των Χριστιανικών Φθιωτίδων Θηβών παρά τήν αγοράν Νέας 

’Αγχιάλου (βλέπε Γ' τόμ. Έπιτηρίδος σελ. 378). Κατά τάς άνασκαφάς ταύτας άνεκα- 

λύφθησαν το Σκευοιρυλάκιον καί το Βαπτιστήριον του ναοϋ. Είναι προσκτί- 

σματα εκατέρωθεν του άνευρεθέντος Αίθρίου, εις σχήμα παρεκκλησίων, ή Αψίς των 

οποίων ’έχει αντίθετον προσανατολισμού προς τήν 'Αψίδα του ναοί. Του Βαπτιστηρίου 

άνευρέθη ή Κολυμβήθρα, πολυγωνική έξωτερικώς καί κυκλική έσωτερικώς. Καί 

εφέτος άνευρέθησαν αρχιτεκτονικά μέλη, νομίσματα, εκκλησιαστικά σκεύη κλπ.

'Ετέραν άνασκαφήν ένήργησεν δ κ. Σωτηρίου εις τήν Χριστιανικήν Κατα

κόμβην τής νήσου Μήλου. 'Η Κατακόμβη αΰτη, γνωστή ήδη από του 1843 
διά των έογασιών των Ross καί Bayet, έξηρευνήθη, άφαιρεθέντων των χωμάτων, άτινα 

έκάλυπτον τήν κεντρικήν ιδία στοάν. Ή ερευνά άπέδειξεν, ό’τι προ των αρκοσολίων τής 

Κατακόμβης υπήρχε ιδιόρρυθμος διάταξις, διαχωριζομένων των οικογενειακών τάφων 

διά γυψίνων στύλων μετά θωρακίων' δμοίως διηυκρινίσθη ή διακόσμησις των τάφων διά 

συμβολικών παραστάσεων, προσδιωρίσθησαν δέ καί αί είσοδοι τής Κατακόμβης, ών ή 

κυριωτέρα έξησφαλίσθη διά θυρώματος.
Πλήν τών ανωτέρω άνασκαφών, έγένετο έπιθειόρησις τών Βυζαντινών μνημείων 

του βορείου τμήματος τής Εύβοιας, άνευρέθησαν δέ ναΰδρια μετά τοιχογραφιών καί 

συνελέγησαν αξιόλογα Βυζαντινά γλυπτά. Οίίτω συνεπληρώθη ή μελέτη τών μεσαιωνι

κών μνημείων τής Εύβοιας, ής τά πορίσματα έκδοθήσονται προσεχώς.
Τδ Βυζαντινόν Μουσείου έπλουτίσθη καί έφέτος δι ’ άξιολόγων φορητών 

εικόνων έκ τών κειμηλίων τών προσφύγων καί δι’ εικόνων καί γλυπτών προερχομένων 

έξ άγορας. Έκ δωρεάς τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών έκ του έπάθλου Λομβέρδου ήγορά- 

σθησαν γεισίποδες μετά τών ϊδεαλιστικών κεφαλών Δογών τής Ένετίας, προερχόμενοι 

έκ τών καταστραφέντων μεγάρων τής Κερκύρας.

'Ομοίως μετεφέρθη ΰπδ του Διευθυντοϋ αξιόλογος όρειχ'άλκινος δίσκος πολυκαν- 

δήλου έκ Λίμνης τής Εύβοιας μετά τής έπιγραφής «ψ 'Υπέρ εύχής Θεοδωρήτου καί 

παντός του ο’ίκου αύτοϋ».
Έπλουτίσθη τέλος τό Βυζαντινόν Μουσείου δΓ αντιγράφου μεγάλων διαστάσεων 

άξιολογωτάτου μωσαϊκού του 'Αγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης έκτελεσθέντος ύπό καλλιτέ- 

χνιδος, έπιμελεία του έκτελουντος τήν άνοικοδόμησιν τοϋ ναοί αρχιτέκτονος κ· Α. Ζαχου.

Έργααΐαι τής’Εφορείας Βυζαντινών αρχαιοτήτων Μακεδονίας

Ό Έφορος τών Βυζαντινών αρχαιοτήτων Μακεδονίας κ. Α. Ξυγγόπουλος είργά- 

σθη κυρίως έν Θεσσαλονίκη, όπου, έπ’ εύκαιρία τών έργασιών προς άπόδοσιν είς τήν 

λατρείαν τοΰ ναοϋ τής ’Αχειροποιήτου ('Αγ. Παρασκευής, Έσκί - Τζουμα) άνευρέθη-
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σαν τό σύνθρονον, αί βάσεις τοί κιβωρίου τής Αγ. Τραπέζης και τά έγκαίνια, ήτοι 

κιβωτίδιον μολύβδινον άνευ διακοσμήσεως περιέχον τμήματα άγιων λειψάνων.

’Επίσης εόρέθη μέγας αριθμός γλυπτών, ιδία θωρακίων, του γυναικωνίτου καί 

του παλαιοχριστιανικοί τέμπλου, τμήματα τοί πρώτου μαρμάρινου κιβωρίου τής Αγ. 

Τραπέζης ώς καί τοί δευτέρου τοιούτου τοί κατασκευασθέντος μετά τον 10ον αιώνα, 

έφ’ ου καί έπιγραφή άναφέρουσα Μιχαήλ τινα, πιθανώς Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης.

'Έξω τοί Ναοί έκαθαρίσθη καί έν μέρει ανεκτίσθη τό κατά τήν Νοτίαν πλευράν 

κείμενον Παρεκκλήσιον, διασώζον τό μαρμαροψηφοθέτημα τοί εδάφους του ώς καί 

λείψανα ψηφιδωτών έπί τών τοίχων. Τό Παρεκκλήσιον τοίτο, σύγχρονον προς τόν μέγαν 

Ναόν, έχρησίμευε πιθανώς ιύς Βαπτιστήριον.
ΙΙλήν τών έν τώ Ναώ τής ’Αχειροποιήτου έργασιών, έκαθαρίσθη έν τή Κόγχη 

τοί Ναΐσκου τοί 'Οσίου Λαβίδ (τής παλα άς Μονής τών Λατόμων) σπουδαιότατον 

παλαιοχριστιανικόν ψηφιδωτόν άριστα διατηρηθέν κάτω τοί τουρκικοί ασβεστώματος. 

Τό ψηφιδωτόν παριστάνει τό “Οραμα τοί ’Ιεζεκιήλ, εϊκονίζεται δήλα δή έν τώ μέσοι 

αυτοί ό Ίησοίς αγένειος, καθήμενος έπί τοί ουρανίου τόξου καί περιβαλλόμενος υπό 

φωτεινοί δίσκου, περί τόν όποιον εϊκονίζονται τά τέσσαοα συμβολικά ζώα τών Ευαγ

γελιστών. Κατά τάς δύο κάτω γωνίας παρίστανται δ ΙΙροφ. ’Ιεζεκιήλ, βλέπων μετά 

φόβου τό όραμα καί ό ΙΙροφ. Άββακούμ γράφων. Εις τόν ίδιον ναΐσκον εΰρέθησαν 

καί πολλοί τάφοι καμαρωτοί.
Κατά τινας έπισκευάς γενομένας έν ταϊς ιρυλακαϊς Έπταπυργίου ανευρέθησαν ανά

γλυφοι Βυζαντινά! πλάκες καί έπιτόμβιος παλαιοχριστιανική έπιγραφή αξιόλογος διά τό 

λεκτικόν αυτής.
’Επίσης έξακολουθεϊ συντόνως ή κατάταξις καί αντιγραφή τών Βυζαντινών αγγείων 

τών άνευρεθέντων έν Θεσσαλονίκη, ών ό αριθμός ηΰξήθη κατά χιλιάδας διά τών συλλε- 

γέντων κατά τήν άνόρυξιν τών νέων υπονόμων τής πόλεως. Έλπίζεται ότι κατα τό προσ

εχές ίσως έτος θά καταστή δυνατή ή ολοκληρωτική δημοσίευσις τής συλλογής ταύτης.

’Εκτός τής Θεσσαλονίκης έξηρευνήθη υπό τοί κ. Ξυγγοπούλου τό Κάστρον τώιν 

Σερβίων. Τοί Κάστρου τούτου, άποτελουμένου έκ τριών περιβόλων, διασώζεται σχε

δόν ακέραιος ό τρίτος — ό εσώτατος—προστατευόμενος υπό ισχυρών πύργων ύψους 18 

περίπου μέτρων.
’Εντός καί γύρω τοί Κάστρου διασώζεται μέγας αριθμός έκκλησιών, ών αί πλεΐ- 

σται ήρειπωμέναι. Σπουδαιοτέρα είναι ή μεγάλη τρίκλιτος καί ςυλόστεγος βασιλική 

τοί 'Αγ. Δημητρίου διασώζουσα λείψανα τριών έπαλλήλων στρωμάτων τοιχογραφιών. 

’Επίσης οί Ναΐσκοι τοί Προδρόμου, 'Αγ. ’Αναργύρων καί 'Αγ. Θεοδώρων, πλήρεις 

τοιχογραφιίΰν. Ό τελευταίος τών ναΐσκων τούτων είναι έζαιρετικώς ένδιαφέρων καί διά 

τήν έξωτερικήν αυτοί διά πλίνθων διακόσμησιν.
’Εν τή περιοχή τών Σερβίων έμελετήθησαν καί οΐ Ναοί Βελβενδοί, Παλιογρά- 

τσινου καί Ραχόβου διασώζοντες τοιχογραφίας τοί 16ου αίώνος.

Έργασίαι του τμήματος αναστηλώσεως αρχαίων και Βυζαντινών μνημείων.

'Υπό τοί υπό τήν διεύθυνσιν τοί καθηγ. κ. ’Α. Όρλάνδου γραφείου αναστη

λώσεως αρχαίων καί Βυζαντινών μνημείων έξετελέσθησαν έν έτει 1927 αί κατωτέρω 

στεοεώσεις βυζαντινών μνημείων.
1) Έν Δαφνίω έφράχθηααν διά σιμέντου τά έν ετει 1925 παρατηρηθεντα
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κάτωθεν του ΒΑ. ήμιχωνίου ρήγματα. Άποκατασταθείσης δέ δια τής γενομένης έξω- 

τερικής τάφρου τής στεγανότατος των θεμελίων, αφηρέΟησαν καί τα έν τω έσωτε- 

τικώ τοποθετηθέντα πέουσιν υποστυλώματα κοί αντηρίδες.

2) Έν τή Νέα Μονή τής Χίου αί κάτωθεν του τυμπάνου του τρούλλου 

ξύλιναι στέγαι, αϊτινες διέρρεον προκαλοίσαι την καταστροφήν των κάτωθεν αυτών 

πολυτίμων μωσαϊκών άντικατεστάθησαν διά τοιούτων έκ σιδηροπαγούς σκυροκονιάμα

τος, έξασφαλισθείσης οΰτω απολύτου στεγανότητος.

3) Έν Κερτέζη, παοά τα Καλάβρυτα, ύπεστηοίχθη δι’ αντηρίδων καί έδέθη 

διά σιδηοών έλκυστήρων δ πολλά ρήγματα παρουσιάζουν μεταβυζαντινός ναός τής 

Κοιμήσεως τής Θεοτόκου.

4) Έν Κάτω Παναγιγ ’Άρτης άνενεώθη τμήμα τής κεραμώσεως του ναοΰ 

καί άπετράπη ή διά των παραθύρων εισροή όμβριων ΰδάτων.

5) Έν Μέρμπακα τής Άργολίδος έστερεώθη ό βυζαντινός ναός τής Κοιμή

σεως προσδεθεις διά σιδηρών έλκυστήρων.

Αναχάλνψις δύο ελληνικών λεξικών.

Κατά τήν συνεδρίαν τής 26 Μαίου 1927 τής ’Ακαδημίας τών ’Αθηνών ανεκοι- 

νώθη υπό του κ. Γραμματέως αυτής, ότι ό κ. ’Αντώνιος Χατζής έν κώδικι (17/ αιών.), 

οστις είναι κτήμα του καθηγητοΰ κ. Σπ. Κοντού, ανεκάλυψε δύο αρχαία ελληνικά 

λεξικά, άρχικώς συγκροτηθέντα κατά τους μ.. X. ρωμαϊκούς χρόνους καί συμπληρω- 

θέντα εϊτα κατά τούς βυζαντινούς καί νεωτέρυυς. Τά λεξικά ταΰτα, άτινα επιγράφονται 

φρασάρια, έν πολλοις είναι πληρέστερα του ’Ονομαστικοί του Πολυδεύκους καί 

παρέχουσι νέας αγνώστους λέξεις καί σημασίας. Ούτω καινοφανής είναι ή λέξις φρα- 

σάριον, ής βεβαίως μετάφοασις είναι ή λατινική dictionarium. *Η άρχαιότης καί 

ή σημασία τών φρασαρίων τούτων εϊχον παραγνωοισθή, διότι έν τοϊς νεωτέροις χρόνοις 

ύπό τίνος ημιμαθούς λογίου διασκευαστου είχον μεταφρασθή τά λήμματα αυτών είς 

τήν νέαν ελληνικήν, δι’ ής μεταφράσεως γίνονται τά λεξικά ταίτα πολύτιμα καί διά 

τό έν Άθήναις παρασκευαζόμενον 'Ιστορικόν λεξικόν τής ελληνικής γλώσσης.

Προκήρυξις διαγωνισμόν.

Η ήμετέρα Εταιρεία, άγωνοθετοίντος τοί κυρίου Βασιλείου Π. Λαμπίκη, προ- 

εκήρυξε διαγωνισμόν μέ έπαθλον πεντακισχιλίων δραχμών, πρός συγγραφήν ενός διη

γήματος ή σειράς διηγημάτων ύπόθεσιν έχόντων Βυζαντινήν.

Τά υποβαλλόμενα έργα, πάντως πρωτότυπα καί ανέκδοτα, συνοδευόμενα δέ, εί 

δυνατόν, καί υπό καταλλήλων Βυζαντινών εικόνων, δέον νά εχωσιν εκτασιν οΰχί 

μικοοτέοαν τών έξ τυπογραφικών φύλλων, σχήματος ογδόου, νά είναι δέ γεγραμμένα 
είς γλώσσαν απλήν.

Τά χειρόγραφα καθαρογραφημένα καί συνοδευόμενα ύπό ένσφοαγίστου φακέλλου, 

έν ω θά περιέχεται τό δνομα τοί συγγραφέως μετά σχετικοί ρητοί, δέον ν ’ άπο- 

στέλλωνται έπί συστάσει πρός τόν πρόεδρον τής Εταιρείας κύριον Παναγιώτην Καλο- 

γερόπουλον (Βιβλιοθήκην Βουλής) μέχρι 19S ’Απριλίου 1928.

Τά έργα θά κρίνη έπιτροπή όρισθησομένη ύπό τοί Δ. Συμβουλίου τής Εταιρείας
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