
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έργααίαι άναστηλώσεως Βυζαντινών μνημείων.

Ή υπό τήν διεύθυνσιν τού καθηγητοΰ κ Άν. Όρλάνδου υπηρεσία άναστη
λώσεως έξετέλεσε κατά τό 1940 τάς κάτωθι εργασίας.

Έν Χριστιανού τής Τριφυλίας συνέχισε τήν άναστήλωσιν τοΰ μεγά
λου Βυζαντινού ναοΰ τής Μειαμορφώσεως τοΰ Σωτήρος υπό τήν άμεσον έπο- 
πτείαν τοΰ άρχιτέκτονος τής άναστηλώσεως κ. Ευσταθίου Στίκα. Τοΰ ναοΰ άνεκτί- 
σθησαν οί εσωτερικοί πεσσοί μέχρι τοΰ υψους των ήμιχωνίων, άνακατεσκευάσθη 
δέ καί ολόκληρος ή νοτία πλευρά επί τή βάσει παλαιών φωτογραφιών τοΰ μακαρί
του Λαμπάκη.

Έστεγάσθησαν επίσης ό γυναικωνίτης καί ό νάρθηξ διά κυλινδρικών θόλων 
καί ασπίδων calottes) 'Υπολείπεται πλέον μόνον ή άνακατασκευή τοΰ τρούλλου. 
Αί αρχιτεκτονικοί λεπτομέρειαι τοΰ ναοΰ έμελετήθησαν υπό τοΰ κ. Στίκα, δστις 
θέλει δημοσιεύσει περί αύτοΰ ειδικήν μελέτην.

Έν Θεσσαλονίκη έστερεώθησαν καί συνεπληρώθησαν τά κατά τήν 
ανατολικήν πλευράν τείχη τής πόλεως, έστερεώθη δ’ ωσαύτως καί ό ναός των 12 
’Αποστόλων, ού τά επί Τουρκοκρατίας άλλοιωθέντα παράθυρα τής βορείου πλευ
ράς άποκατεστάθησαν εις τό αρχικόν αυτών δίλοβον σχέδιον. Έγένετο επίσης έν- 
ταΰθα καί επισκευή τής κεραμώσεως, καί δή καί άπόξεσις των εσωτερικών ασβε
στοκονιαμάτων τοΰ τρούλλου, ήτις έσχεν ως αποτέλεσμα τήν άνακάλυψιν θαυμά
σιων ψηφιδωτών παραστάσεων, ήτοι έν τφ μέσψ μέν τής προτομής τοΰ ΙΙαντοκρά- 
τορος—οΰτινος δυστυχώς ελλείπει ή κεφαλή—πέριξ δέ χορού όλοσώμων προφητών 
κρατουντών ανεπτυγμένα είλητάρια μετά ρητών. Ή διατήρησις τών προφητών εί
ναι άψογος, μόνον δέ τοΰ βάθους είναι ελλιπής, διότι οί έπιχειρήσαντες τήν κο- 
νίασιν έφρόντισαν νά άφαιρέσουν τάς εικόνας λόγψ τών χρυσών φυλλαρίων, άτινα 
έφερον.

Έν Φ έ ρ α ι ς τής Θράκης (Φερετζίκ) έτέθησαν έν τφ μεγάλφ ναφ κιγκλι
δώματα παραθύρων Βυζανιινοΰ σχεδίου. Άπεξέσθησαν επίσης τά έξωτερικά κονι
άματα άποκαλύψαντα μικρά μέν κογχάρια κατά τήν μέσην άψϊδα τού ίεροΰ, κερα
μοπλαστικά δέ κοσμήματα κατά τάς μικράς.

Έν Σ τ ε μ ν ί τ σ η τής Γορτυνίας έσιερεώθησαν δι’ ύποθεμελιώσεως οί 
ναοί τής Ζωυδόχου ΙΙηγής καί τών Άγ. ’Αναργύρων καί τέλος έν τή Μ. Ό σ ί ο υ 
Μελετίου έπί τοΰ Κιθαιρώνος άνακατεσκευάσθη ή τοζοοτοιχία τοΰ ηλιακού 
τής νοτίας πλευράς τής αυλής.

Άρχαιολογικα'ι ειδήσεις εκ Κωνσταντινουπόλεως.

Οί έν Κωνσταντινουπόλει εταίροι καί φίλοι τής ήμετέρας Εταιρείας, άνεκοί- 
νωσαν ήμΐν τά εξής· Κατά τήν τελευταίαν επισκευήν τής μονής τής Παμμακαρί-
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στου επί τής εξωτερικής μεσημβρινής πλευράς τοΰ παρεκκλησίου τοΰ Ταρχανιώ- 
του, παρά τήν στέγην, άνεκαλύφθη, εκ κεράμων φιλοτεχνηθεϊσα, ή εξής κτιτορική 
επιγραφή' + Μιχαήλ Δούκας Γλαβάς Ταρχανιιότης ό πρωτοοτράιωρ καί κτήτωρ. 
(είκ. 1).

Είκ. 1. Ή έκ κεράμων κτιτορική επιγραφή καί έν των κιονόκρανων 
τής παρά τήν μονήν Παμμακάριστου άνακαλυφθείσης κινστέρνας 

μετά τοΰ επ’ αΰτοΰ μονογραφήματος.

Είς τήν περιοχήν τής αυτής μονής τής Παμμακάριστου, κατά τήν κατασκευήν 
αντιαεροπορικών καταφυγίων, άνεκαλύφθησαν τρεις Βυζαντινοί κινστέρναι. Τού
των ή μία κείμενη Β. Α. τής μονής εις άπόστασιν δέκα μέτρων άπό τής κόγχης 
τής βόρειας πλευράς αυτής, έχει μήκος 23,50 καί πλάτος 7 μέτρων καί κατευθύνε- 
ται άπό βορρά προς μεσημβρίαν. Ή οροφή αυτής στηρίζεται επί 14 κιόνων δια
φόρων διαμέτρων, έχόντων κιονόκρανα ποικιλόμορφα. Τρία των κιονόκρανων τού
των φέρουσι τό αριστερά τής πρώτης εΐκόνος μονογράφημα, τέσσαρα είναι τραπε- 
ζιόπλευρα μέ σταυρούς, τρία άκατέργασ α καί τέσσαρα Θεοδοσιανά, έκ των οποίων 
τό έν σπανιώτατον (είκ. 1) διά τήν θέσιν, ήν κατέχει ό σταυρός άντικαθιστών άν
θος ή άκανθαν.

Έπί ενός κορμού κίονος υπάρχει σταυρός έπί σφαίρας μήκους 1 μ. καί πλά
τους 0.32.

Ή κινστέρνα αυτή άπό τού σημερινού δαπέδου της μέχρι τής οροφής έχει 
ύψος περίπου 5 μ. διά νά εϋρωμεν δμως τόν αρχικόν πυθμένα είναι ανάγκη νά 
κατέλθωμεν 2 μ., ως έχομεν έξακρίβιόσει. "Ωστε τό πραγματικόν ύψος αυτής εί
ναι 7 μ.

Σήμερον είς τήν κινστέρναν ύπάρχουσι 2 είσοδοι άμφότεραι νεωστί άνοι- 
γεΐσαι.

Ή δευτέρα κινστέρνα εύρηται είς άπόστασιν 200 μ. άπό τής Παμμακάριστου 
έπί τής διασταυρώσεως τών οδών Χατζή Ίμπραΐμ καί Κερογλοΰ Μεϊχανέ σοκάκ.

Ν
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Αΰτη έχουσα μήκος 22 μ. καί πλάτος 8 καί κατεύθυνσιν έκ δυσμών πρόςάνατολάς, 
είναι έπικεχωσμένη κατά 2 μ. καί φαίνεται δτι ήτο πολύ μεγαλύτερα. Μέ την 
κιστέρναν ταύτην καί τά παρά τήν βορείαν πλευράν αυτής Βυζαντινά ερείπια, 
άτινα κεϊνται επί περίοπτου θέσεως άφ’ ής αποβλέπει τις πρός άνατολάς μέχρι 
τοΰ βουνού τού Αυξεντίου, πρός βορράν μέχρι τοΰ Κερατίου κόλπου καί δλων 
των πεδιάδων τής Περαίας καί τοΰ Πικριδίου, πρός δυσμάς δέ μέχρι τοΰ Κοσμι- 
δίου καί πέραν σχειίζομεν τό εξής χωρίον τοΰ Φραντζή (Βιβλ. III, κεφ. XII, 307). 
«Τάς δέ οΰσας μοναχάς έν τή Παμμακαρίστιρ προσέταξεν άπελθεΐν εν τή μο
νή τοΰ άγιου προφήτου Προδρόμου Ίωάννου τοΰ έν τφ Τρούλλω, δπου επί τής 
βασιλείας Ίουστινιανοΰ τοΰ Ρινοτμήτου ή πενθέκτη άγια σύνοδος συνηθροίσθη. 
Παλάιιον γάρ τοΰτο περιφανές τφ τότε καιρφ ύπήρχεν εκεί εγγύς τής Παμμακά
ριστου κατά τό βόρειον μέρος».

Τέλος τρίτη κινστέρνα άνεκαλύφθη παρά τήν μεσημβρινήν πλευράν τοΰ Κα- 
φετή Τζαμί εις άπόστασιν 10 μ. απ’ αύτοΰ- ταύτην όμως, δυστυχώς, δέν ήδυνήθη- 
μεν νά έπισκεφθώμεν, ατε κεκλεισμένης τής εις αυτήν είσαγούσης θύρας- έπληρο- 
φορήθημεν μόνον δτι στηρίζεται έπί τριών κιόνων.

Έπί τής τοποθεσίας Τζιχαγκίρ (οδός Γκυνεσλί εις τήν γωνίαν τοΰ παιδικοΰ 
κήπου) άνωθι τής ’Αργυρουπόλεως, ένθα εκειτο τό πάλαι ή ’Ελαία, άνεκαλύφθη- 
σαν δύο επιτύμβιοι λίθοι* φέροντες τάς εξής έπιγραφάς.

Είκ. 2. Ή επιγραφή τής μιας των άνωθεν τής ’Αρ
γυρουπόλεως εύρεθεισών έπιτυμβίων πλακών.

t ’Ενθάδε 

κατάκειται 

Θεόδω 

ρος Βυζάν 

τιος υιός 

Μακαρίου

* ’Επί τής θέσεως ταύτης καί άλλοτε εύρέθησαν παρόμοιαι επιτύμβιοι πλά
κες, τάς οποίας περιέγραψεν ό Σιδερίδης έν τφ περιοδικφ τοΰ Έλληνικοΰ Φιλολ_ 
Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, τόμ. 32, σ. 132.
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Ως καί εν τφ πανομοιοτύπψ καταφαίνεται (είκ. 2) ή επιγραφή αΰτη είναι 
πλήρης καταλαμβάνουσα τό ήμισυ τής πλακάς, έχούσης μήκος 0,61 καί πλάτος 
0,29 μέτρου.

'Μ Ε h J\1 λΧ\ 
0 Ε Ο cloj 
[ί 1C Τ ΟΥ 
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Ένθ]άδε κατά- 

κιτε] Θεόδω 

ρός] τις τοΰ 

. . . ιου βαλ

. . . ων ορυ

Κλ]αυδιοπ 

ό]λεος f

Είκ. 3. 'Η επί τής έχέρας επιτύμβιου 
πλακός επιγραφή.

Ή ανωτέρω επιγραφή (είκ. 3.) έχουσα διαστάσεις 0,70X0,30 μ. ώς έκ τοΰ 
σχήματος τοΰ γράμματος δέλτα φαίνεται, ανήκει πιθανώτατα εις τόν έκτον μ. X. 
αιώνα.

Έν τή περιφερείς των Ευγενίου, πλησίον τοΰ κεντρικοΰ ταχυδρομείου Στα- 
μπούλ, ένθα έκτίζετο τό βακουφικόν κτήμα Βαλντέ Χάν, άνεκαλύφθη τμήμα πλα
κός ενεπίγραφου μεγάλην ομοιότητα έχούσης προς τάς επιτύμβιους πλάκας, αίτι- 
νες είναι διεσκορπισμέναι επί τοΰ δαπέδου τοΰ αριστερού κλιτούς τής Παμμακά
ριστου.

’Επί τοΰ τμήματος τής πλακός άναγινώσκεται

eypeiN 6Ν Kficei

Τα ύπο τήν έποπτείαν τής Άχαδημείας ’-Αρχεία.

AΤό ιστορικόν Λεξικόν.

Κατά τό 1940 δ διευθυντής καί οί συντάκται τοΰ Ίστορικοΰ Λεξικού άπε- 
δελτίωσαν πολλά έντυπα βιβλία καί χειρόγραφα, συνέχισαν δέ την τύπωσιν τοΰ
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έργου προχωρήσαντες μέχρι τοΰ 88ου τυπογραφικοΰ φύλλου τοΰ τρίτου τόμου, ήτοι 
μέχρι τής λέξεως αυτός.

Κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα, έπιμελεία τοΰ διευθυντοΰ κ. ’Ανθίμου Πα- 
παδοπούλου, έξέδωκαν καί τόν πρώτον τόμον ίδιου περιοδικού υπό τόν τίτλον Λε- 
ξικογραφικόν Δελτίον, τό όποιον θά κυκλοφορήση λίαν προσεχώς.

Β'. Τό Μεσαιωνικόν.

Ή έν τφ Μεσαιωνική) Άρχείφ εργασία περιεστράφη άφ’ ενός μέν περί τήν 
ολοκληρωτικήν άπό έπόψεως ιστορικής καί γλωσσικής άποδελτίωσιν κειμένων πε- 
ζώ ι καί εμμέτρων τής περιόδου τής Τουρκοκρατίας, άφ’ ετέρου δε τήν συμπλη
ρωτικήν λημματογράφηση' (καθιέρωσιν δευτέρου καί τρίτ.ιυ ενίοτε λήμματος, παρά 
τό πρώτον καί βασικόν) πολλών δελτίων τοΰ ’Αρχείου άναφερομένων εις πρόσωπα 
καί τοπωνύμια τής Τουρκοκρατίας καί τόν συναφή καταρτισμόν παραπεμπτικών 
δελτίων, καταστάντος ούτως απολύτως προσιτού τού υλικού τοΰ ’Αρχείου.

Ωσαύτως κατά τό 1940, έπιμελείφ τοΰ διευθυντοΰ τοΰ Αρχείου κ. ’Εμμανου
ήλ Κριαρά, έδημοσιεύθη ό πρώτος τόμος τής Έπετηρίδος του περιλαβών πραγμα
τείας άναφερομένας εις ζητήματα φιλολογικά, ιστορικά καί γλωσσικά τής περιόδου 
τής Τουρκοκρατίας.

Κατά τό αυτό τέλος έτος καταρτισθείς υπό τής διευθύνσεως τοΰ ’Αρχείου 
έψηφίσθη εκτενής νέος κανονισμός άποδελτιώσεως τοΰ δι’ αύτό χρησιμοποιηθη- 
σομένου υλικού.

Γ'. Τό Λαογραφικόν ’Αρχεΐον.

Τό Λαογραφικόν Άρχεΐον κατά τό 1940 έπλουτίσθη διά πεντήκοντα χειρο
γράφων, ό αριθμός των σελίδων τών οποίων ανέρχεται εις 8156. Έκ τών χειρο
γράφων τούτων πέντε προέρχονται έξ αποστολών τοΰ προσωπικού, εξ έκ βραβείων 
τής Άκαδημείας Αθηνών, τέσσαρα έξ αγοράς, εϊκοσιν έκ δωρεών καί δεκαπέντε 
έξ άποδελτιώσεως χειρογράφων τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού.

Κατά τό αυτό διάστημα άπεδελτιώθησαν τεσσαράκοντα δύο χειρόγραφα, κα- 
ταταχθείσης τής ύλης των, συνεχίσθη ή συστηματική κατάταξις τών δημοτικών 
φσμάτων καί παροιμιών καί συνετάχθη διεξοδικόν έρωτηματολόγιον άναφερόμενον 
εις ιά γαμήλια έθιμα τοΰ νεοελληνικού λαοΰ.

Τέλος έξεδόθη ό Α'. τόμος τής «Έπετηρίδος τοΰ Λαογραφικοϋ ’Αρχείου» πε- 
ριέχων μελέτας τοΰ προσωπικού τοΰ ’Αρχείου ώς καί ερωτηματολόγιά τινα, πρός 
καθοδήγησιν τών συλλογέων λαογραφικοϋ ύλικοΰ.

Δ'. Τό Άρχεΐον ‘Ιστορίας τον 1Ελληνικόν Δικαίου.

Τό προσωπικόν τοΰ ’Αρχείου τής Ιστορίας Ελληνικού Δικαίου ήσχολήθη 
κατά τό 1940 μέ τήν σύνταξιν έκ τοΰ ήδη άποδελτιωθέντος ύλικοΰ αλφαβητικού 
λεξιλογίου άναφερομένου εις τό δίκαιον, κεχωρισμένως δι’ έκαστον συγγραφέα. Τό 
νέον τοΰτο σύστημα αλφαβητικής τρόπον τινά ορολογίας συνοδεύεται καί υπό πε-
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ριωρισμένου υπόμνημα τισμοϋ, οσάκις συμβαίνει ώρισμένοι τινές δροι, έννοιαι ή δι
ατάξεις νά είναι δυνατόν νά συσχετιθώσι πρός τάς πηγάς τής Ρωμαϊκής ή Βυ
ζαντινής νομοθεσίας καί νά φαίνωνται ή ως λογικά συμπεράσματα των νομο
θεσιών τούτων ή νά χρησιμεύωσιν ώς αιτία καί εισηγητική έκθεσις διά τήν λή- 
ψιν άλλων μεταγενεστέρων νομοθετικών μέτρων μνημονευόμενων έπ’ ίσης έν 
ταΐς πηγαΐς. Οΰτω π. χ. έν τφ περί ατομικής ευθύνης κεφαλαίω τό χωρίον Γρηγο- 
ρίου τοΰ Θεολόγου (P.G. 37: 124) ένθα τονίζεται ότι δέν πρέπει ν’ άποτελή αδίκη
μα ή πρός τινα άνόσιον οΐκειότης, μετά τοΰ παλαιοτέρου άφορισμοϋ τοΰ Καλλι- 
στράτου (Dig. 48. 19. 26=Βασιλ. 60. 51. 25) «έ'τερος έξ αμαρτήματος ετέρου οϋχ 
ύφίσταται σπίλον» δέον νά θεωρηθή δτι έχρησίμευσεν ώς αιτία καί εισηγητική έ'κ- 
θεσις τής κατά τό 399 θεσπισθείσης υπό των αύτοκρατόρων Άρκαδίου καί Όνω- 
ριου διατάξεως (έν Cod. 2, 42. 22=Βασιλ. 60. 51. 59) ήτις λέγει1 «θεσπίζομεν έκεϊ- 
σε είναι τήν τιμωρίαν όπου καί τό αμάρτημά έστιν, τούς δέ συγγενείς τούς έγνω- 
σμένους, ιούς οικείους μακράν άπό τής συκοφαντίας έκβάλλομεν οΰ'στινας υπευ
θύνους ή τοΰ μύσους κοινωνία μή ποιεί1 ουδέ γάρ ή συγγένεια ή ή φιλία άδικον 
έ'γκλημα προσδέχονται- τά ούν αμαρτήματα τούς ίδιους κατεχέτω αύθέντας» ώς 
καί τής Νεαράς 134. 4 τοΰ Ιουστινιανού, πρός α χοιρία δέον νά παραβληθώσι καί 
σχετικαί διαιάξεις τοΰ Μωσαϊκού νόμου έν πολλοΐς άντιφατικαί καί αναιρετικοί 
τής αρχής «έ'καστος έν ταΐς έαυτοϋ άμαρτίαις άποθανεϊται».

Μία τοιαύτη προέκτασις των νομικών πηγών εις τά μή νομικά μεσαιωνικά 
‘Ελληνικά κείμενα αποτελεί έπί τοΰ παρόντος ένα των ουσιωδών αντικειμενικών 
σκοπών τού ’Αρχείου,

Τά Γενικά Άρχεΐα τον Κράτους.

Α'. ‘Η ταξινόμησις τών συλλογών τών ’Αρχείων συνεχίσθη κανονικώς μέχρι 
τής 28ης ’Οκτωβρίου. Μετά τήν άποπεράτωσιν τής ταξινομήσεως τοΰ ’Αρχείου τοΰ 
Άγώνος, ή ύπηρεσίσ έπελήφθη τής κατατάξεως τοΰ Καποδιστριακοϋ ’Αρχείου, 
ουτινος έταξινομήθη πλήρως τό τμήμα τοΰ έ'τους 1828 (Γενική Γραμματεία, ’Έκ
τακτοι ’Επίτροποι. ’Επιτροπή Οικονομίας καί Γενικόν Φροντιστήριον). Διακοπεί- 
σης, ένεκα τής κηρύξεως τοΰ πολέμου τής ταξινομήσεως τοΰ Καποδιστριακοϋ ’Αρ
χείου τοΰ έτους 1829, ή υπηρεσία έπεράτωσε τήν κατάταξιν τοΰ Μοναστηριακού 
Αρχείου, ού τό μέγιστον τμήμα είχεν ήδη ταξινομηθή υπό τοΰ γραμματέως τών 
Γενικών ’Αρχείων μακαρίτου Φ· Πολίτου.

Β'. Κατά τό έτος 1940 είσήχθησαν εις τά Γενικά ’Αρχεία έκ δωρεάς ή έξ 
αγοράς αί κάτωθι συλλογαί :

α') Έ κ δωρεάς:

1) Τρία έγγραφα τών ετών 1843, 1844 καί 1867 άναφερόμενα είς τούς ’Εμμα
νουήλ καί Νικόλαον Σαραντίδας.

2) Τέσσαρα έγγραφα πρός τόν Άρειον Πάγον (31 Μαρτίου 1822, 3 Μαΐου, 
16 Μαΐου καί 31 ’Οκτωβρίου 1822).

3) Τό Άρχεϊον τής Κεντρικής ’Επιτροπής ’Εθνικής Άμύνης καί ’Αδελφό
τητος (1878), ώς καί τό Άρχεϊον τής ’Εθνικής 'Εταιρείας (1896—97) έκ φακέλλων 
συνολικώς 13 καί 10 βιβλίων.
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4) «'Ημερολόγιου των κατά θάλασσαν εκστρατειών τοΰ έκ τής νήσου "Υδρας 
πλοιάρχου Γεωργίου Σαχίνη επί τοϋ βρικίου ό Μιλτιάδης υπό τήν οδηγίαν τοϋ 
ναυάρχου Άνδρ. Μιαούλη τοΰ 1824, 26, 26 καί 27».

β') Έ | αγοράς:

1) Τέσσαρες Ιδιωτικά! έπιστολαί των χρόνων τής Έπαναστάσεως τρεις πρός 
Ν. Ταμπακόπουλον καί μία τοϋ Άνδρ. Ζαΐμη πρός Κανέλλον Δελληγιάννην (τοΰ 
έτους 1821 πάσαι). "Εν Ιδιωτικόν πωλητήριον ύπογραφόμενον υπό Άθανασ. Κα
νακάρη (Κων]πολις, 16 Σεπτ. 1811). Ποίημα έπιγραφόμενον : «Στίχοι προτρεπτι
κοί περί τής έλευθερίας τοΰ Ελληνικού γένους . . . ». Γράμμα indulgentiae τοΰ 
Πάπα Πίου τοΰ Θ' (1847).

2) Μικρά συλλογή (69 εγγράφων) περιέχουσα αλληλογραφίαν έλληνικοΰ έμπο- 
μπορικοϋ οίκου τοΰ εξωτερικού (1774—1839) καί τεύχος έξ οκτώ φύλλων έπιγρα
φόμενον : «Δοσοληψία μετά τοΰ Δήμτζα Νάσε καί Αθανασίου X" Μακρύ» (1811 
—1818).

3) Τεύχος βυρσόδετον έκ φύλλων γεγραμμένων 103 περιέχον πόνημα έμμε
τρον περί τής έν τή 'Ιερουσαλήμ πυρκαϊάς τοΰ ναοΰ τής Άναστάσεως κλπ.

4) Μικρά συλλογή ’Αντωνίου Βαρβαρίγου έξ ένδεκα σημαντικών έγγραφων 
τών έτών 1822—24.

6) Τεύχος χειρόγραφον γαλλιστί γεγραμμένον καί άναφερόμενον εις τά γεγο
νότα τοΰ 'Οκτωβρίου 1862 έπί τής φρεγάτας «’Αμαλία», έκ φύλλων 24 πιθανώς 
συγγραφέν υπό τοϋ πλοιάρχου τής Αμαλίας Παλάσκα.

6) Μικρά συλλογή έξ 29 εγγράφων τών έτών 1826—1827, καί
7) Έκ τής συλλογής Χώτζη 43 έγγραφα καί δύο τεύχη εμπορικού, διπλωματι

κού καί ίδιωτικοΰ περιεχομένου τών έτών 1766—1829.

‘Η έν Θεσσαλονίκτ) ‘Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.

Όμάς Μακεδόνων λογίων ίδρυσε πρό τίνος χρόνου έν Θεσσαλονίκη έπιστη- 
μονικήν 'Εταιρείαν υπό τήν επωνυμίαν «Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών» σκο
πός τής οποίας είναι, άφ’ ενός μέν ή δημοσίευσις αυτοτελών μελετών καί ειδικού 
περιοδικοΰ πρός προαγωγήν τών είς τήν Μακεδονίαν άναφερομένων μελετών, άφ’ 
ετέρου δέ ή έξύψωσις τοΰ πνευματικοΰ έπιπέδου τοΰ Μακεδονικού λαοϋ.

Οί φιλοπάτριδες ίδρυταί, έφαρμόζοντες τούς σκοπούς τούτους, κατά τό βρα
χύ από τής ίδρύσεως τής 'Εταιρείας διάστημα, έδημοσίευσαν τό υπό τής Άκαδη. 
μείας ’Αθηνών βραβευθέν έργον τοΰ κ. I. Βασδραβέλλη *01 Μακεδόνες κατά τούς 
υπέρ τή; ανεξαρτησίας αγώνας 1796—1832» ώς καί τόν όσονούπω μέλλοντα νά 
κυκλοφορήση έξ ύπερπεντακοσίων σελίδων πρώτον τόμον τοΰ άξιολόγου περιοδι
κού Μακεδονικά. Προσέτι προεκήρυξαν δύο διαγωνισμούς, ένα πρός συγγραφήν 
έργου μέ θέμα «ή αγωνία τοΰ λαοΰ τής Μακεδονίας κατά τόν 19ον καί τόν 20όν 
αιώνα» καί έτερον πρός συλλογήν γλωσσικού καί λαογραφικοΰ υλικού έκ Μακε
δονίας.

Έκ παραλλήλου είς διάφορα Μακεδονικά κέντρα, ένθα ίδρύθησαν παραρτή
ματα τής Εταιρείας, έκαμον σχετικάς μέ τόν σκοπόν τής Εταιρείας διαλέξεις.

Ή έγνωσμένη δραστηριότης τών μελών τοΰ Δ. Συμβουλίου τής 'Εταιρείας, 
καί μάλιστα τοΰ μετ’ ιδιαιτέρου ζήλου κατευθύνοντος τάς έργασίας αυτής κ. Α.
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Σιγάλα, καθηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου τής Θεσσαλονίκης, έγγυώνται περί τή 
πλήρους εΰδοκιμήσεως τής άρασυστάτου 'Εταιρείας, εις ήν εϋχόμεθα πλήρη έπι 
τυχίαν.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

ΣελΙς Στίχ. αντί ανάγνω'Ο'ί

83 26 κάμχι ταμχι
94 10 διαγραπτέον τό (είκ. 4.)
» 16 (είκ. 5 καί 6) (είκ. 4, 5 καί 6)

102 σημ. 1 καί ρωμαιοκαθολικούς μή ρωμαιοκαθολικούς
113 επιγραφή 6 στ. 7 circustante circostanti
114 έν αρχή προσθετέου : Ζλ ΕΓΓΡΑΦΑ 
121 έγγραφον 5 έν τφ στίχφ 3 τής περιλή-

λήψεως αντί μέ ορθόδοξον μή ορθόδοξον
253 18 "Ελλην ού'τε Λατίνος "Ελλην ή Λατίνος
276 σημ. 4 έκδιδομέναις έκδιδομένοις έκδεδομέναις έκδεδομέ-

νοις
277 1 νομοθέτης ονοματοθέτης
279 σημ. Cam-boy-cin Qam-bog-cin
280 ’ σημ. Cam-boy Cam-bog
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