
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟ ΙΑ' ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΝ ΜΟΝΑΧΩ

Τό έν Μονάχω από 15 - 20 παρελθόντος Σεπτεμβρίου 1958 συνελθόν Διεθνές 
Βυζαντινολογικόν Συνέδριον είναι τό ενδέκατον άφ’ δτου κατά τήν διάρκειαν τοΰ έν 
Βρυξέλλαις τφ 1923 συνελθόντος Ε' Διεθνούς Συνεδρίου των Ιστορικών Επιστημών, 
άπεφασίσθη ή όργάνωσις αυτοτελών διεθνών συνεδρίων βυζαντινών σπουδών. Έκτοτε 
τά βυζαντινά ταΰτα συνέδρια, τών οποίων ή έκτασις καί τό διαφέρον έσημείωσαν 
σταθεράν επιτυχίαν, αυνήλθον κανονικώς, κατά διετίαν η τριετίαν, πλήν της περιόδου 
τοΰ τελευταίου παγκοσμίου πολέμου, είς τάς έξης πόλεις : Α', 1924, είς Βουκουρέ- 
στιον, Β', 1927, είς Βελιγράδιον, Γ', 1930, είς ’Αθήνας, Δ', 1933, είς Σόφιαν, Ε', 
1936, είς Ρώμην, Τ' καί Ζ', 1948 (έν συνεχείφ) είς Παρισίους καί Βρυξέλλας, Η', 
1951, είς Παλέρμον, Θ', 1953, είς Θεσσαλονίκην καί I', 1955, είς Κωνσταντινούπο- 
λιν ( μέ αποχήν τών "Ελλήνων, έ'νεκα τών έν Κωνσταντινουπόλει κατά τό έτος έκεΐνο 
γνωστών βιαιοπραγιών κατά τού ελληνικού πληθυσμού ).

"Η έκλογή τοΰ Μονάχου ώς έδρας Βυζαντινολογικού Συνεδρίου ύπήρξεν ιδιαι
τέρως έπιτυχής. Πολλοί δεσμοί συνδέουν τήν παλαιάν ταΰτην καί Ιστορικήν πόλιν 
τής Βαυαρίας μέ τήν Βυζαντινήν έπιστήμην καί τήν "Ελλάδα. Είναι γνωστόν ότι ή 
πόλις αυτή υπήρξε τό πρώτον καί έπί μακρά έτη τό μόνον σημαντικόν κέντρον, τό 
όποιον συστηματικώς έπεμελήθη τήν καλλιέργειαν τής βυζαντινής έπιστήμης καί ότι 
έν αυτή ό μέγας Κρουμπάχερ, είς έποχήν καθ’ ήν οί πλεΐστοι έξηκολούθουν μετά 
περιφρονήσεως νά ομιλούν περί τής ελληνικής μεσαιωνικής αυτοκρατορίας, έθετε τάς 
ασφαλείς βάσεις έπί τών οποίων οί άνά τόν κόσμον σήμερον συνεχισταί τοΰ έργου 
του ήδυνήθησαν νά στηρίξουν τάς περαιτέρω έρευνας των. Είς τό Μονάχον έμυήθη- 
σαν είς τήν βυζαντινήν έπιστήμην καί από τοΰ Μονάχου έξαπελόθησαν πρός πάσας 
τάς κατευθύνσεις οί μεγαλύτεροι βυζαντινολόγοι τής παρελθούσης γενεάς, έκ τών 
οποίων ολίγοι εύρίσκονται ακόμη σήμερον έν ζωή. ’Αλλά καί τό γεγονός ότι τό 
έγκυρότερον βυζαντινολογικόν περιοδικόν, ή γεραρά Byzantinische Zeitschrift, συνε- 
πλήρωνε κατά τό παρελθόν έτος 60 συναπτά έτη έκδόσεως, άντιπροσωπεύουσα οΰιω 
τό πλουσιώτερον βιβλιογραφικόν άρχεΐον τής βυζαντινής έπιστήμης, συνέβαλεν είς τήν 
έν Μονάχω σύγκλησιν τοΰ συνεδρίου.

Τό συνέδριον είχε τεθή υπό τήν έπίτιμον προεδρίαν τοΰ προέδρου τής Γερμα
νικής "Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας καθηγητοΰ Θεοδώρου Heuss, ή δέ όργάνωσις 
είχεν άνατεθή είς γνωστούς βυζαντινολόγους τής Γερμανίας, μεταξύ τών οποίων ιδιαι
τέρως πρέπει νά μνημονευθοΰν ό Πρόεδρος τής οργανωτικής επιτροπής καθηγητής 
Φραγκίσκος Dolger, καί ό Γεν. Γραμματεύς καθηγητής Χάνς-Γεωργ. Beck. ’Ακά
ματοι άμφότεροι, πάντοτε πρόθυμοι καί πανταχοΰ παρόντες, υπήρξαν οί κύριοι 
όργανωταί καί έμψυχωταί τοΰ Συνεδρίου. Ευχάριστος διά τούς συνέδρους ύπήρξεν ή 
διαπίστωσις τής πλήρους άποκαταστάσεως τής υγείας τοΰ πρώτου, όστις, παρά τό 
γεγονός τής μακράς άσθενείας του, ούδέν παρέλειψε διά τήν άρτιωτέραν έπιτυχίαν 
τοΰ συνεδρίου.
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To συνέδριον τοΰ Μονάχου ήτο επόμενον νά συγκεντρώση από όλον τόν κόσμον 
συνέδρους, των όποιων ό αριθμός υπήρξε σεβαστός. Πολυαριθμοτέρα, ώς ήτο φυσι
κόν, ύπήρξεν ή ελληνική αντιπροσωπεία, μέ τήν συμμετοχήν εκπροσώπων διαφόρων 
γενεών ερευνητών, άπό τοΰ πρύτανεως τών 'Ελλήνων Βυζαντινολόγων Κ. Άμάντου 
μέχρι τών νεαρών ακόμη τροφίμων τοΰ Πανεπιστημίου μας. Μετέσχον ένεργώς τών 
εργασιών οι καθηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών Ζακυθηνός, Ζέπος, Ζώρας, Κονι- 
δάρης, Μπόνης, Όρλάνδος, οί καθηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Βακαλό- 
πουλος, Καψωμένος, Κριαράς, Κυριακίδης, Ξυγγόπουλος, Πολίτης, Φραγκίστας, οί 
κ.κ. Ήλιοπούλου, Καραγιαννόπουλος, Λαμψίδης, Μανούσακας, Παναγιωτάκος, Σπυ- 
ριδάκης, Χατζηδάκης, Χατζηνικολάου, καθώς καί πολλοί ομογενείς ευρισκόμενοι 
έν τη ξένη, ώς οί κ.κ. Γλύκατξη, Καμαρινέα, Παπασταύρου, Καρατζάς, Κομίνης, 
Κύρρης, Νικολόπουλος, Νυσταζοπούλου, Οίκονομίδης, Παπούλια, Σαβράμης, Σπε- 
τσιέρη, Χατζηψάλτης κ.ά.

Παρόντες ήσαν καί οί γνωστότεροι Βυζαντινολόγοι ολοκλήρου τοΰ κόσμου, 
παλαιότεροι καί νεώτεροι, καλλιεργηταί όλων τών κλάδων τής Βυζαντινής επιστή
μης. Αισθητή ή συμμετοχή καί συνέδρων άπό τό παραπέτασμα, οΰχί τόσον είς αρι
θμόν όσον είς αγωνιστικότητα.

*
* *

Τελεία οργάνωσις είς πάσας τάς λεπτομέρειας καί στρατιωτική πειθαρχία καί 
ακρίβεια είς τήν εφαρμογήν τοΰ προγράμματος άπετέλεσε τό χαρακτηριστικόν τοΰ 
συνεδρίου τοΰ Μονάχου. Δέν έσημειώθη ή παραμικρά άπόκλισις, δέν παρετηρήθη 
μία μόνη άταξία. Τά πάντα είχον ρυθμισθή είς τήν εντέλειαν καί έφαίνετο ώς νά 
ύπακούουν είς αόρατον δύναμιν. Σεμνή καί απέριττος ήτο ή τελετή τής ένάρξεως. 
Πάντες οί σύνεδροι συνεκεντρώθησαν είς τήν μεγάλην αίθουσαν τών τελετών τοΰ 
Πανεπιστημίου, όπου ώμίλησαν κατά σειράν ό Πρόεδρος τοΰ συνεδρίου καθηγητής 
Dolger, ό πρύτανις τοΰ Πανεπιστημίου, ό Βαυαρός υπουργός Θρησκευμάτων καί 
Έκπαιδεόσεως, ό Δήμαρχος τής πόλεως τοΰ Μονάχου, ό καθηγητής Beck, καί ό 
καθηγητής Dain, έκ μέρους τής Διεθνούς 'Ενώσεως Βυζαντινών Σπουδών. ’Ακολού
θως ήρχισαν αί έργασίαι τοΰ συνεδρίου επί τών γενικών καί ειδικών θεμάτων. Τό 
συνέδριον είχε διαιρεθή είς τά εξής τμήματα: α') 'Ιστορίας, β') Φιλολογίας καί 
ιστορίας τής Λογοτεχνίας, γ') Θεολογίας καί εκκλησιαστικής ιστορίας, δ' ) ’Αρχαιο
λογίας καί ιστορίας τής τέχνης, ε') Ειδικών κλάδων, καί ς') Κωδικολογίας, επίση
μος δέ γλώσσα είχε καθιερωθή ή ελληνική, ή γερμανική, ή γαλλική, ή αγγλική καί 
ή ρωσική. Διά πρώτην φοράν είσήχθη σύστημα, προβλέπον δι’ έκαστον τμήμα, παρά 
τάς συνήθεις είδικάς άνακοινώσεις, καί γενικά θέματα προκαθωρισμένα καί μέ ειδι
κούς είσηγητάς, δύο ή τρεις τόν αριθμόν δι’ έκαστον θέμα. Τά γενικά ταϋτα θέματα, 
αί εισηγήσεις επί τών όποιων είχον ήδη διανεμηθή είς τούς συνέδρους προκαταβολι- 
κώς, ήσαν κατά τμήματα τά εξής :

Α’) ’Ιστορίας: Ό θεσμός τών θεμάτων έν Βυζαντίφ ( Είσηγηταί : Pertusi καί 
Ostrogorsky).

Β') Φιλολογίας και Ιστορίας τής λογοτεχνίας: α') "Η 'Ελληνική γλώσσα μεταξύ 
τής Κοινής καί τής Νεοελληνικής ( Είσηγηταί : Καψωμένος, Tabachovitz καί Irm- 
scher), β' ) Θέσις καί προβλήματα έν τή έρεύνη τοΰ έπους περί τοΰ Διγενή ’Ακρίτα 
(Είσηγηταί: Κυριακίδης καί Gregoire).

Γ') Θεολογίας και εκκλησιαστικής Ιστορίας: α’) Μάξιμος ό 'Ομολογητής καί ή 
διδασκαλία τού Ώριγένους (Είσηγηταί: Sherwood, Hansherr καί Ivanka), β') Αί 
νέαι περί τόν Φώτιον έρευναι (Είσηγηταί: Dvornik, Στεφάνου, Μπόνης).
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Δ') ’Αρχαιολογίας καί ιστορίας τής τέχνης: α' ) Ή βυζαντινή τέχνη άπό τοΰ 
’Ιουστινιανού μέχρι τής Είκονομαχίας ( Εΐσηγηταί: Kitzinger, Biacrchi - Bandi- 
nelli, Nordhager), β') “Η γένεσις τής Παλαιολογείου τεχνοτροπίας έν τή ζωγρα
φική ( Εΐσηγηταί : Demus, Radojdic, Ξυγγόπουλος, Σωτηρίου ).

Ε') Ειδικοί κλάδοι: α) Ή βυζαντινή νομική επιστήμη άπό τοΰ ’Ιουστινιανού 
μέχρι τών Βασιλικών (Εΐσηγηταί: Ζέπος, Scheltema, Malafosse), β') Βυζαντινά 
στοιχεία έν τή μουσική τών Καρολιδών (Εΐσηγηταί: Jammers, Schlotterer, Schmid, 
Waeltner, Wellesz ), γ ) "Η βυζαντινή πόλις ( Εΐσηγηταί: Kirsten, Eemerle, Ζα- 
κυθηνός).

Τ') Κωδικολογίας: Προβλήματα κωδικολογίας (Εΐσηγηταί: Dain, Giannelli, 
Hunger ).

Παραλλήλως προς τά γενικά ταΰτα θέματα, επί τών οποίων αΐ εισηγήσεις εγί- 
νοντο εις γενικός συνεδριάσεις καί αί όποιαι εΐλκυσαν εΰρύτερον τό ενδιαφέρον τών 
συνέδρων, έγένοντο κατά τό σύνηθες καί ανακοινώσεις επί ειδικών θεμάτων κατ’ εκλο
γήν. Αΐ άνακοινιόσεις αδται, ίκαναί εις αριθμόν, διεξήχθησαν έν πλήρει τάξει, μετά 
μαθηματικής ακρίβειας, εντός τών προκαθορισθέντων ορίων χρόνου. Οί γραμματείς 
τών τμημάτων είχον λάβει αύστηροτάτας Ιντολάς, τάς οποίας έφήρμοσαν εύσυνειδή- 
τως. Αί ανακοινώσεις έγίνοντο κατά τάς απογευματινός ώρας, ενώ αί πρωϊναί ώραι 
είχον διατεθή εις τήν συζήτησιν τών γενικών θεμάτων. Καί εδώ οί "Ελληνες είχον 
τό προβάδισμα. Σχεδόν πάντες οί συμμετασχόντες εις τό συνέδριον προέβησαν εις 
ανακοινώσεις έπί ποικίλων θεμάτων, οί πλεϊστοι προτιμήσαντες τήν ιδίαν αυτών 
γλώσσαν. Άναφέρομεν ιδιαιτέρως τάς ανακοινώσεις τών κ.κ. Άμάντου, Βακαλοπού- 
λου, Μανούσακα εις τό ιστορικόν τμήμα, Ζώρα, Κριαρδ, Μέγα, Σπυριδάκη, Λαμ- 
ψίδου εις τό τμήμα φιλολογίας καί ιστορίας τής Λογοτεχνίας, Άλιβιζάτου, Κονι- 
δάρη, Χατζηψάλτη, Κομίνη, Νικολοπούλου, Κύρρη είς τό τμήμα θεολογίας καί 
ιστορίας τής εκκλησίας, Όρλάνδου, Ξυγγοποόλου, Χατζηδάκη, Χατζηνικολάου είς τό 
τμήμα αρχαιολογίας καί ιστορίας τής τέχνης, Καραγιαννοπούλου, Γλύκατζη, Πανα- 
γιωτάκου είς τό τμήμα ειδικών κλάδων κ.λ. Πολλοί "Ελληνες αντιπρόσωποι έκλή- 
θησαν νά προεδρεύσουν είς συνεδρίας τών κλάδων, ήτοι 'Ιστορίας Άμαντος καί 
Ζακυθηνός, Φιλολογίας Ζώρας καί Πολίτης, Θεολογίας Μπόνης καί Κονιδάρης, 
’Αρχαιολογίας Όρλάνδος, Ειδικών κλάδων Ζέπος καί Παναγιωτάκος, Μεθοδολογίας 
Ζώρας, κ.ά.

’Επίσης μεταξύ τών μονίμων γραμματέων ήσαν καί δύο νεαροί Έλληνες επι
στήμονες, ήτοι ό Βασίλειος Φόρης καί ό Βίκτωρ Τιφτιζόγλου.

Παραλλήλως πρός τάς συνεδρίας, αί όποϊαι έκάλυψαν τό μεγαλύτερον μέρος 
τών εργασιών τοΰ συνεδρίου, ή επιτροπή έλαβε μέριμναν, δπως οί σύνεδροι έπισκε- 
φθούν κατ’ ιδίαν τά κυριώτερα μουσεία καί αξιοθέατα τής πόλεως, διωργάνωσε δέ 
καί όμαδικάς επιστημονικός έκδρομάς. Τέλος είς τιμήν τών συνέδρων έγένοντο έπί- 
σημοι δεξιώσεις έκ μέρους τοΰ προέδρου τοΰ Συνεδρίου καί τής κυρίας Dolger, τής 
πόλεως τού Μονάχου κ.λ.

** *

Τό συνέδριον έληξε τήν 20ύν Σεπτεμβρίου δι’ έπισήμου τελετής, κατά τήν όποιαν 
ό Πρόεδρος τού Συνεδρίου καθηγητής Dolger έκαμε τόν απολογισμόν τών έργασιών, 
ύπογραμμίσας τά κυριώτερα επιτεύγματα αυτού. Ό καθηγητής Dain, γενικός γραμ- 
ματεΰς τής Διεθνούς Ένώσεως Βυζαντινών Σπουδών, έξέφρασε τά συγχαρητήρια τών 
συνέδρων διά τήν παραδειγματικήν όργάνωσιν τοΰ συνεδρίου καί άνήγγειλεν, δτι 
τό προσεχές Βυζαντινολογ. συνέδριον θά συνέλθη είς Γιουγκοσλαβίαν. Ό καθηγητής
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Ostrogorsky, ευχαριστών διά την εκλογήν ταύτην, διεβεβαίωσεν δτι θά καταβληθή 
πάσα προσπάθεια δ πως καί τό προσεχές συνέδριον στεφθή ύπό επιτυχίας. Συγκινη
τική ΰπήρξεν ή παρεμβολή τοΰ προέδρου τής Διεθνούς Ένώσεως Βυζαντινών Σπου
δών Gregoire, δστις άνεφέρθη εις τήν εποχήν κατά τήν οποίαν υπό τήν καθοδήγη- 
σιν τοΰ σοφοΰ Κρουμπάχερ δμιλος νεαρών ερευνητών άπό διάφορα κράτη άνελάμβανε 
τόν τραχύν δρόμον τών βυζαντινών μελετών. Άπό τόν δμιλον εκείνον ολίγοι είναι 
πλέον οί έπ,ιζώντες, δμως τό έργον δέν άπέβη επί ματαίφ. Τόν πρώτον εκείνον πυρήνα 
διεδέχθησαν σήμερον πολλοί έρευνηταί καί αί βυζαντινοί σπουδαί βαίνουν διαρκώς 
έπεκτεινόμεναι. Ύπό τό αυτό πνεύμα ώμίλησε καί ό παριστάμενος Έλλην αντιπρό
σωπος, επίσης μαθητής τοΰ Κρουμπάχερ, Κ. Άμαντος.

Τό ΙΑ' Διεθνές Βυζαντινολογικόν Συνέδριον τοΰ Μονάχου ύπήρξεν έκ τών σημαν- 
τικωτέρων εις συμμετοχήν συνέδριον καί είς δγκον εργασίας. Τά επιτεύγματα αύτοϋ 
θά καταστοΰν ετι μάλλον καταφανή, δταν έκδοθοΰν— καί εύχόμεθα ταχέως—τά 
Πρακτικά τοΰ Συνεδρίου μετά τών γενομένων κατ’ αυτό ανακοινώσεων*.

Γ. Θ. ΖΩΡΑΣ

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ

Τό έν Άθήναις Βυζαντινόν Μουσεΐον έπλουτίσθη κατά τό λήξαν έτος 1958 διά 
τών εξής αντικειμένων :

Α') Έκ δωρεών τό Μουσεΐον απέκτησεν :
1) Μεγάλην άξιολογωτάτην εικόνα τού ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ, τέχνης Κωνσταν

τινουπόλεως τοΰ 14ου αίώνος.
2) Δύο μεταβυζαντινός εικόνας α') τής Θεοτόκου καί β') τοΰ αρχαγγέλου Μι

χαήλ, κάτωθεν τοΰ οποίου είκονίζεται ό άγιος Γεώργιος έφιππος.
3) Νόμισμα χρυσοΰν τοΰ αύτοκράτορος Θεοφίλου.
4) Είλητάριον αραβικόν μέ έγχρωμον άπεικόνισιν τοΰ ”Ορους Σινά τοΰ έτους

1759.
Έδωρήθησαν επίσης πολλαί χαλκογραφίαι:
1) Δύο είκονίζουσαι τό Όρος Σινά.
2) Τριάκοντα εννέα άπό Προσκυνητάριον τοΰ Παναγίου Τάφου.
3) Χαλκογραφία τοΰ Πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε'.
4) Χαλκογραφία τοΰ ’Ανθίμου Γαζή.
Προσέτι έδωρήθησαν διάφορα ξυλόγλυπτα τεμάχια έκ τέμπλων 18°υ καί 19ου 

αίώνος καί άλλα μικρά αντικείμενα.
Β') Έξ αγοράς τό Βυζαντινόν Μουσεΐον άπέκτησεν:
1) Εικόνα τοΰ ’Ακαθίστου Ύμνου μέ χρονολογίαν 1726.
2) Εικόνα τής Θεοτόκου έν μέσφ τών προφητών είς τήν παράστασιν τής Ρίζης 

τοΰ Ίεσσαί ( 17°υ αί. ).
3) Εικόνα μεταβυζαντινήν τοΰ 'Αγίου ’Ιακώβου μέ τήν ύπογραφήν τοΰ Άνδρέου 

Καραντινοΰ.
Κατά τό λήξαν έτος έγένοντο επίσης έν τφ Βυζαντινφ Μουσείφ αί κάτωθι ανα

κοινώσεις υπό μελών τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας:

* [Σημείωσις Διευθύνσεως. *0 καθηγητής της Βυζαντινής Φιλολογίας τοΰ Πανε
πιστημίου ’Αθηνών καί διευθυντής τής Έπετηρίδος Ν. Β. Τωμαδάκης δέν μετέσχε τοΰ Συνεδρίου. 
eH 'Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών άντεπροσωπεύθη διά τών συμβούλων της καθηγητών κ.κ. Όρ- 
λάνδου, Ζακυθηνοΰ, Ζώρα καί Ζέπου ].
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1) 'Ο καθηγητής κ. Α. Ξυγγόπουλος ώμίλησε «περί τής βασιλικής τής ’Επι
σκοπής Σκοπέλου ».

2) °0 καθηγητής κ. Β. Τατάκης «περί τής βυζαντινής φιλοσοφίας» καί δ 
διευθυντής τοΰ Μουσείου Μπενάκη κ. Χατζηδάκης «περί τών τοιχογραφιών τοϋ 
"Οσίου Λουκά ».

3) Ό διευθυντής τοΰ Μεσαιωνικού ’Αρχείου κ. Μ. Μανούσακας α") «περί τής 
χρονολογίας τής επιγραφής τής Μητροπόλεως τοΰ Μυστρά » καί β') « περί τών επι
σκόπων Μεθώνης, Κορώνης καί Μονεμβασίας περί τό 1500».

4 ) “Ο διευθυντής Άναστηλώσεως κ. Ε. Στίκας « περί τής τραπέζης τοϋ "Οσίου 
Λουκά » καί δ επιμελητής βυζαντινών αρχαιοτήτων κ. Π. Λαζα·ρίδης « περί τών 
μωσαϊκών δαπέδων τής Δωδεκανήσου ».

5) "Ο κ. Ί. Καραγιαννόπουλος «περί τών βυζαντινών θεμάτων» καί δ κ. Θ. 
Ξύδης «περί τών απηχημάτων τής βυζαντινής ύμνογραφίας ».

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Διά τής υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ καθηγητοΰ Άν. Όρλάνδου καί τοΰ έπιθεω- 
ρητοΰ άρχιτέκτονος Εύστ. Στίκα "Υπηρεσίας Άναστηλώσεων τοΰ "Υπουργείου Θρη
σκευμάτων καί ’Εθνικής Παιδείας έξετελέσθησαν κατά τό 1958 δαπάναις τής ’Αρ
χαιολογικής "Εταιρείας, τοΰ Κράτους καί τών Δημοσίων ’Επενδύσεων, αί κάτωθι 
έργασίαι άναστηλώσεως, στερεώσεως καί συντηρήσεως βυζαντινών μνημείων τής 
"Ελλάδος.

1 ) Εις τήν Μονήν Λαφνίον. Έστερεώθησαν τά ψηφιδωτά. Έπλακοστρώθη διά 
μαρμάρινων πλακών τό δάπεδον τοΰ καθολικού. Άποκατεστάθη τό ανατολικόν τμήμα 
τοΰ νοτίου τοίχου τοΰ καθολικοΰ, άποτειχισθέντος τοΰ μεγάλου τρίλοβου παραθύρου, 
δι’ οΰ έφωτίζετο τό νότιον παρεκκλήσιον. Άφηρέθησαν έκ τής στέγης δγκοι χωμά
των καί κατεσκευάσθη κάτωθεν αυτής πλινθίνη οδοντωτή ταινία καί τέλος έστερεώ
θησαν καί συνεπληρώθησαν τά παράθυρα τοΰ Β. καί Ν. αετώματος.

2) Είς τήν ’Όμορφην ’Εκκλησίαν έκαθαρίσθησαν διά τοΰ καλλιτέχνου Φ. Κόν- 
τογλου αί τοιχογραφίαι τοΰ κυρίως ναοΰ καί τοΰ νοτίου παρεκκλησίου, άπεκαλύφθη- 
σαν δέ καί νέαι.

3) Είς τήν ’Ελευσίνα έκαθαρίσθη καί Ιτακτοποιήθη δ χώρος τής παλαιοχρι
στιανικής βασιλικής τοΰ Άγ. Ζαχαρίου.

4 ) Είς τόν Ώρωπδν άπετειχίσθησαν διά τοΰ είδικοΰ καλλιτέχνου Φ. Ζαχαρίου 
έκ τοΰ ίεροΰ τοΰ ήρειπωμένου ναοΰ τοΰ 'Αγ. Γεωργίου εξ μεγάλαι μορφαί ιεραρχών 
καί μία διακόνου, στερεωθεΐσαι δέ μετεκομίσθησαν είς τό Βυζαντινόν Μουσεϊον 
’Αθηνών. Επίσης άπετειχίσθη έκ τοΰ ναοΰ τοΰ κοιμητηρίου τοΰ Σχηματαρίου, δστις 
είχεν ύποστή έκ τών σεισμών μεγάλας ρωγμάς, μεγάλη τοιχογραφία τοΰ Παντοκράτο- 
ρος, μετακομισθεϊσα καί αυτή είς τό Βυζαντινόν Μουσεϊον.

5) Είς Εύβοιαν έστερεώθησαν οί ναοί: Παναγίας Άλιβερίου, "Αγίας Θέκλης 
τής Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπηλιών. ’Επίσης έκαθαρίσθησαν καί συνετηρήθησαν αί 
τοιχογραφίαι τοΰ μεταβυζαντινοΰ ναοΰ τής Ριζοκαστριωτίσσης καί τών Φύλλων καί 
αί βυζαντινοί τοιχογραφίαι Σπηλιών καί Πυργίου, διά τών καλλιτεχνών Φ. Ζαχα
ρίου καί Έπ. Λιώκη. Έστερεώθη ωσαύτως δ ναός Άγ. Δημητρίου Μακρυχωρίου. 
Τέλος έπεσκευάσθη δ τροΰλλος τοΰ έν Χαλκίδι οθωμανικού τεμένους, προκειμένου 
τούτο νά χρησιμοποιηθή ως βυζαντινόν μουσεϊον Χαλκίδος.

6) Είς τήν Μονήν Όσιον Λουκά τής Φωκίδος έστερεώθησαν τά ψηφιδωτά τής
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νοτίας πλευράς χοϋ καθολικού, έπεσχευάσθη δέ καί έκαθαρίσθη ή όρθομαρμάρωσις. 
Κατά τάς εργασίας Απεκαλύφθη βορείως τοΰ βήματος ολόκληρος μέγας γύψινος διά
τρητος φεγγίτης μετά βυζαντινών κοσμημάτων. Έπερατώθη επίσης ή άναστήλωσις 
τής βυζαντινής τραπέζης τής Μονής. Εις τόν γυναικωνίτην τοΰ καθολικού άπεκαλύ- 
φθησαν νέαι τοιχογραφίαι ιεραρχών τοΰ 11ου αίώνος.

7) Εις Ευρυτανίαν συνεχίσθησαν αί έργασίαι κατασκευής αναλήμματος προστα
τευτικού τοΰ βυζαντινού ναού τής ’Επισκοπής ( 10ου οΰ. ) άπό τών πλημμυρών τοΰ 
παραρρέοντος ποταμοΰ Μέγδοβα.

8 ) Εις Καρύτσαν τών Άγραφων έστερεώθη ό μεταβυζαντινός ναός Παναγίας 
τής Πελεκητής.

9 ) Εις την Φθιώτιδα έστερεώθησαν ό ναός τοΰ Άγ. Δημητρίου Μαυρίλλου καί 
τής Παντανάσσης ( Πανάσαρη) κατά τήν Γραβιάν. Είς δέ τήν Λαμίαν έγένετο, διά 
τοΰ έπιμελητού Π. Λαζαρίδη, στερέωσις τών τειχών καί τής πΰλης τοΰ αυτόθι μεσαιω
νικού φρουρίου.

10) Είς Θεαοαλονίκην έξετελέσθη τολμηρά άπόφασις τής Διευθύνσεως Άναστη- 
λώσεως περί πλήρους άποκαταστάσεως τοΰ ναού τοΰ Προφήτου Ήλία, δστις, κακώς 
άρχήθεν έκτισμένος, έξέκλινε τής κατακορύφου άπό μακροΰ καί είχε τούτου ένεκα 
πάλαι ήδη ΰποστηριχθή δΓ ογκωδών καί άκαλαισθήτων αντηρίδων. "Ηδη αί άντηρί- 
δες άπεμακρύνθησαν, ό δέ ναός έστερεώθη δΓ ύποθεμελιώσεως καί συγκρατήσεως 
τών τοίχων καί τοΰ τρούλλου του. Ουτω τό μνημείον Ανέκτησε τήν παλαιάν αύτοΰ 
δψιν, άποκατασταθείσης καί τής λιτής αύτοΰ. Κατά τήν έκτέλεσιν τών εργασιών άπε- 
καλύφθησαν τέως άγνωστα πλευρικά παρεκκλήσια.

Έστερεώθησαν επίσης καί τά βυζαντινά τείχη τής Θεσσαλονίκης. Άμφότεραι 
αί έργασίαι έξετελέσθησυν διά τοΰ αρχιτεχνίτου τής άναστηλώσεως Νικ. Κορωνιοΰ 
καί τή 'συνεργασία τοΰ εφόρου βυζαντινών αρχαιοτήτων Στ. Πελεκανίδου, κατά τάς 
δδηγίας τοΰ έπιθεωρητοΰ άρχιτέκτονος Ε. Στίκα.

11 ) Είς τάς Σέρρας έστερεώθη ή παλαιά βυζαντινή μητρόπολις, ήτις έκχω- 
σθεϊσα άπό τών περιβαλλουσών αυτήν έπιχώσεων άνεδείχθη σημαντικώς. Άνακατε- 
σκευάσθησαν έπίσης καί τινα παράθυρα αυτής.

12 ) Είς τό "Αγ. ’Όρος κατεσκευάσθη νέον Σκευοφυλάκιον είς τήν Μ. Μ. Λαύ
ρας, έπσκευάσθη ό ξένων αυτής καί άποκατεστάθη καταστραφέν τμήμα του περιβόλου 
αυτής. Έστερεώθησαν ωσαύτως, διά τοΰ Αρχιτεχνίτου Ν. Κορωνιοΰ, ό πύργος τής 
Μ. Σταυρονικήτα, ή Μ. Έσφιγμένου καί τό καθολικόν τής Μονής Τ. Προδρόμου 
( Ρουμανική Σκήτη ).

13 ) Είς Βέροιαν άνεστηλώθη δ βυζαντινός ναός τοΰ Χριστού ό περιέχων τοιχο
γραφίας τοΰ ζωγράφου Καλιέργη.

14 ) Είς ”Αρταν έγένετο μικρά Αναστήλωσις τής Τραπέζης τής Μ. Παρηγορη- 
τίσσης, προκειμένου αΰτη νά χρησιμοποιηθή ώς βυζαντινόν μουσεϊον Άρτης. Έστε
ρεώθησαν έπίσης τά ψηφιδωτά τοΰ τρούλλου τής Παρηγορητίσσης, τών όποιων έγχρωμα 
Αντίγραφα έφιλοτεχνήθησαν ύπό τοΰ ζωγράφου Φ. Ζαχαρίου.

Είς "Αγ. Νικόλαον τής Ροδιάς άνακατεσκευάσθησαν τά δίλοβα παράθυρα τοΰ 
τρούλλου, έγένετο εύρεϊα έκχωμάτωσις πέριξ τοΰ ναοΰ καί άποκατεστάθησαν αί στέ- 
γαι, τά παράθυρα καί ή έφθαρμένη τοιχοποιία του.

Είς τήν Παναγίαν Βελλάς Βουργαρελίου ( Κόκκινην Έκκλησιάν) έγένοντο έργα- 
σίαι στερεώσεως, είς δέ τό καθολικόν τής Μ. τών Βλαχερνών έξετελέσθη Ανακεράμωσις 
τής στέγης έποπτείρ τοΰ εκτάκτου έπιμελητού Αρχαιοτήτων "Αρτης Ήλ. Χουλιάρα,

15 ) Είς τήν "Ηπειρον έστερεώθησαν βυζαντινά μνημεία τής Κονίτσης καί τοΰ 
Ζαγορίου, ώς καί ή μονή τής Μολυβδοσκεπάστου.
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16) Είς τήν Κεφαλληνίαν έπερατώθησαν αί έργασίαι στερεώσεως καί άποκατα- 
στάσεως τής πύλης τοΰ Κάστρου Άγ. Γεωργίου.

Έργασίαι στερεώσεως έγένοντο επίσης είς τόν έκ των σεισμών τοΰ 1953 πα- 
θ-όντα σταυρικόν ναόν (13°ν αί. ) χής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου τοΰ χωρίου Βαρέος, 
εις τό εσωτερικόν τοΰ οποίου άπεκαλύφθησαν καί τοιχογραφίαι.

17 ) Είς τήν Ζάκυνθον συνεπληρώθη ή άναστήλωσις τοΰ ίστορικοΰ ναοΰ τής 
Παναγίας τών ’Αγγέλων.

18) Είς τόν Μυοτράν έστερεώθησαν ετοιμόρροποι τινες τοίχοι οικιών καί ναών.
19) Είς τήν Μονεμβασίαν έγένοντο σημαντικοί έργασίαι στερεώσεως καί άνα- 

στηλώσεως τοΰ βυζ. ναοΰ τής ‘Αγ. Σοφίας καί τών τειχών τής πόλεως. Είς τήν Άγ. 
Σοφίαν έπισκευαζομένων τών κονιαμάτων άπεκαλύφθησαν τοιχογραφίαι ( στηθ-άρια ) 
αγίων έπί τών έκατέρωθ-εν τών ήμιχωνίων σφαιρικών τριγώνων. Άπεκαλύφθησαν 
ωσαύτως καί δύο τέως πεφραγμένα τρίλοβα παράθ-υρα τής Β. πλευράς καί άνεστη- 
λώθησαν τά παράθ-υρα τοΰ ίεροΰ ώς καί τό δίλοβον τής Ν. πλευράς.

20) Παρά τήν Σπάρτην έστερεώθ-ησαν οί τοίχοι καί αί τοιχογραφίαι τοΰ παρά 
τόν Βρονταμάν ίστορικοΰ ναϋδρίου τής Παλιοπαναγιάς.

21) Είς Κοντοβάζαιναν έστερεώθησαν ή μονή τής Παναγίας Κλειβωκάς καί δ 
ναός Άγ. Νικολάου.

22) Είς Στεμνίτααν ( Ύψούντα ) έγένετο στερέωσις καί συντήρησις μεταβυζαν
τινών μνημείων.

23 ) Είς Λέσβον έξετελέσθησαν έργασίαι στερεώσεως καί συντηρήσεως τής Μ. 
Περιβολής.

24) Είς Θήραν έστερεώθη τό κωδωνοστάσιον τοΰ βυζαν. ναοΰ τής ’Επισκοπής.
25) Είς Πάτμον έστερεώθη ολόκληρον τό έκ σεισμών παθόν φρουριακόν συγ

κρότημα τής Μ. Άγ. Ίωάννου τοΰ Θεολόγου. Συνεκρατήθησαν αί νεωστί άποκαλυ- 
φθεΐσαι άρχαιότεραι τοιχογραφίαι ( 12°ν αί. ) τοΰ παρεκκλησίου τής Παναγίας διά 
τοΰ καλλιτέχνου Φ. Ζαχαρίου, ήνοίχθ-ησαν τά παράθ-υρα τοΰ τρούλλου τής Τραπέζης 
καί έγένετο έναρξις τών έργασιών κατασκευής νέου Σκευοφυλακίου, Βιβλιοθήκης καί 
Ξενώνος ώς καί στερεώσεως καταστραφέντος τμήματος τής Μονής.

Συνειργάσθησαν ό έφορος Ί. Κοντής καί ή έπιμελήτρια βυζ. αρχαιοτήτων Κ. 
Φατούρου.

26) Είς 'Ηράκλειον Κρήτης άποκατεστάθη είς τήν αρχικήν αυτής μορφήν ή 
μέχρι τοΰδε ώς αίθ-ουσα κινηματογράφου χρησιμοποιουμένη βασιλική τοΰ Άγ. Μάρ
κου. Τάς έργασίας έπέβλεψεν ό έφορος αρχαιοτήτων Κρήτης Ν. Πλάτων.

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Κατά τό έτος 1958 τό προσωπικόν ηΰξήθη διά τοΰ διορισμού δύο ταξινόμων, τοΰ 
Δημητρίου Λουκά (11 - 6 - 1958 ) καί τής Βασιλικής Παρασκευοπούλου ( 28 - 7 -1958 ), 
κατόπιν διαγωνισμού.

“Ηδη ή ταξινόμησις τών αρχειακών συλλογών ένεργείται κανονικώς υπό τών 
πέντε ταξινόμων καθ-οδηγουμένων υπό τοΰ Γραμματέως καί βοηθουμένων καί ύπό τών 
δύο κλητήρων.

1) Έπερατώθη ή ταξινόμησις τοΰ Αρχείου Οικονομίας τοΰ Καποδιστρίου καί 
μικροΰ τμήματος τών μετά ταϋτα έτών.

2) Έταξινομήθη κατά έτη τό Άρχεΐον Στρατιωτικών - Ναυτικών τών έτών 
1828 - 1834, τών δ’ έτών 1828 - 1830 καί κατά μήνας καί ημέρας.
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3) Έπερατώθη ή ταξινόμησις τοϋ 'Αρχείου Μάμουκα.
4) Έπερατώθη ή ταξινόμησις καί καταγραφή 800 Πρωτοκόλλων καί άλλων 

Βιβλίων τοΰ Άγώνος καί Καποδιστρίου.
5 ) Έπερατώθη ή άποδελτίωσις τών εντύπων τής Συλλογής Βλαχογιάννη.
6) Συνετάγη ή συγκεντρωτική κατάστασις τών απαντήσεων τών 'Υπηρεσιών τοϋ 

Υπουργείου Εσωτερικών, Νομαρχιών, Δήμων καί Κοινοτήτων τής ’Επικράτειας, έκ 
τής οποίας παρουσιάζεται ανάγλυφος ή κατάστασις τών δημοσίων αρχείων αυτών.

7 ) Έταξινομήθησαν καί κατεγράφησαν τά νέα προσκτήματα τών άρχείων καί 
τής Βιβλιοθήκης.

8) Έν γένει ή υπηρεσία έλειτούργησε κανονικώς :
Ένηργήθησαν επιθεωρήσεις άρχείων πρός καταστροφήν τής Γ.Δ.Δ.Λ., τοϋ 

Υπουργείου Συγκοινωνιών καί Δημοσίων "Εργων ( Πολεοδομικόν Γραφεΐον ), τοϋ 
'Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, τής Υ.Ε.Κ.Α., τοΰ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών, 
διαφόρων Οικονομικών ’Εφοριών, τής ‘Υπηρεσίας ’Εμπορίου ’Αθηνών, τοΰ 'Ελεγ
κτικού Συνεδρίου. ’Επίσης ήλέγχθησαν τά δικαιολογητικά καταστροφής αχρήστων 
άρχείων Νομαρχιών, Οικονομικών ’Εφοριών καί άλλων υπηρεσιών τών ’Επαρχιών.

Έξυπηρετήθησαν οί έρευνηταί καί τό κοινόν διά παροχής πληροφοριών καί 
άλλων στοιχείων. Έξεδόθησαν αντίγραφα τών έν τοϊς ΓΑΚ παλαιών συμβολαίων. 
Έστάλησαν αί αναγκαίοι πληροφορίαι επί τή βάσει σχετικού ερωτηματολογίου περί 
τών έν Έλλάδι ’Αρχείων εις τήν έν Λισαβώνι μέλλουσαν νά συνέλθη 4υν Διεθνή 
Στρογγυλήν Τράπεζαν τών ’Αρχείων. Έστάλησαν είς τό Πανεπιστήμιον τής Γενεύης 
βιογραφικά στοιχεία περί "Ελλήνων σπουδαστών έν αύτφ έπ’ ευκαιρία τοΰ εορτα
σμού τής 200ετηρίδος αύτοϋ.

Ήγοράσθησαν 14 μεταλλικοί άρχειοθήκαι τών 4 συρταρίων έκ τής έγχωρίου 
βιομηχανίας καί δύο δίδυμοι μεταλλικοί δελτιοθήκαι. Έτοποθετήθησαν είς τό Ταξι- 
νομητήριον, τό Άναγνωστήριον καί τόν Διάδρομον φωτιστικά σώματα.

ΔΓ ενεργειών τής υπηρεσίας ένεκρίθη ύπό τής Τεχνικής ‘Υπηρεσίας τοΰ ‘Υπουρ
γείου Παιδείας πίστωσις δραχμών 13.000 είς βάρος τοΰ λογαριασμού έπισκευής τοΰ 
κτηρίου τής ’Ακαδημίας, διά τής οποίας έγένετο μερική έπισκευή τών Γραφείων, Δια
δρόμων καί κοινοχρήστων τής υπηρεσίας.

Κατά τό έτος τοΰτο ήγοράσθησαν αί εξής αρχειακοί συλλογαί: 
α') Τμήμα ’Αρχείου τοΰ Δημητρίου Σταμ. Μπουντούρη ( 1828 - 1865 ) έξ 730 

τεμαχίων έπιστολών καί άλλων στοιχείων.
β ) Δύο έγγραφα τών ετών 1844 καί 1845 άναφερόμενα είς τούς άγωνιστάς 

Ήλίαν Τσανέαν τό πρώτον καί Άγγελήν Ίωάννου Σμυρναΐον τό δεύτερον.
γ') Δέκα τέσσαρα (14) έγγραφα τών ετών 1804 - 1834 άναφερόμενα ως επί τό 

πλεΐστον είς τόν Ί. Μαρσάν, σύνδεσμον μεταξύ τοΰ Καποδιστρίου καί τοΰ Maizon.
δ') Κώδιξ άραβοτουρκικός χαρτφος έκ φφ. 348 διαστ. 0,29x0,20 μ. τοΰ 17°υ 

αί. άναφερόμενος είς τόν Μωάμεθ.
ε' ) “Ενδεκα έγγραφα τής ηγεμονίας τής Σάμου ( 1833 - 1834 ).
«' ) Δύο κώδικες χαρτφοι διαστ. 0,24x0,17 μ. έκ φφ. 257 καί 546 έκ Πάτμου 

τών μέσων τοϋ 18°ν αί. περιέχοντες κυρίως κείμενα έκ τών αρχαίων Ελλήνων συγ
γραφέων καί τών Πατέρων τής Εκκλησίας μετά ψυχαγωγίας ώς έπί τό πλεΐστον 
( μαθητικά σχεδάρια ).

ζ') Όγδοήκοντα έννέα (89) νοταριακά έγγραφα έκ Νάξου ( 1625-1820). 
η') Τριάκοντα τέσσαρες ( 34 ) έπιστολαί καί άλλα γραπτά τοΰ Άλεξ. Μωραϊ- 

τίδου πρός τήν έν Τήνφ μοναχήν Θεοδώραν ( 1915 - 1919).
θ') Τρία (3) έγγραφα τών έτών 1818-1822, ήτοι λογαριασμός τοΰ Γ. Ταμπα-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:51 EEST - 34.211.113.242



602 Ειδήσεις

κοπούλου έν Κωνσταντινουπόλει τή 1 - 5 - 1818, έγγραφον τής Πελοποννησιακής Γε
ρουσίας έκ Τριπόλεως τή 1 - 6 -1822 πρός τούς Έπιστάτας τής Δημοπρασίας Πωλή- 
σεως Έδν. Εισοδημάτων Μυστρά καί άχρονολόγητον τουρκικόν.

Γ ) ’Εννέα ( 9 ) έγγραφα έκ Πολυκάνδρου ( 1799 - 1834 (άναφερόμενα είς μονήν 
ταύτης καί ναούς.

ια') "Αριστον άντίτυπον τής Χάρτας τοΰ Ρήγα Φεραίου έκ δώδεκα φύλλων.
ιβ') Δημοσιεύματά τινα αρχειακού περιεχομένου παρά τού ’Ιταλικού εκδοτικού 

οίκου Bottega d’Erasmo έν Τουρίνφ.
Διά δωρεάς είσήχδησαν:
α' ) Παρά τού κ. Μιλτ. Σταμούλη πέντε φάκελοι περιέχοντες τουρκικά χαρτο

νομίσματα πρό τού 1880, φύλλον τής έφημερίδος τοΰ Μετώπου τού 1922 « Άρβύλα», 
έντυπα τοΰ Κόμματος τών Προοδευτικών Φιλελευθέρων τοΰ Γ. Καφαντάρη τοΰ 1926, 
καί συλλογή μυστικού τύπου καί συνθημάτων τής Κατοχής ( 1941 - 1944 ),

β') Παρά τοΰ κ. Νικ. Β. Σταματάκη δέκα εννέα (19) νοταριακά έγγραφα έκ 
Νάξου ( 1696- 1908 ).

γ') Παρά τού κ. Χαρ. Ζυμβρακάκη οκτώ ( 8) Πίνακες καί τεσσαράκοντα δύο 
(42) Χάρται τοΰ έκ Μόσχας φιλέλληνος ιστορικού συγγραφέως Πετρώφ άναφερόμενα 
είς τόν ’Αγώνα τής ’Ανεξαρτησίας.

δ') Παρά τοΰ κ. Εύ. Μπλέσσα έν συνεχεία παλαιοτέριυν δωρεών εύγενεΐ φρον- 
τίδι τοΰ καδηγητοΰ κ. Γ. Πετροπούλου, μέλους τής ’Επιτροπής τών ΓΑΚ, ιστορικόν 
έγγραφον άχρονολόγητον έκ Κεφαλληνίας πρός τόν έκεϊ Ρώσον Πρύτανιν τής Νήσου 
κατά την ρωσικήν κατοχήν.

ε') Παρά τοΰ κ. Άλεξ. Βογιατζή έξ (6 ) έγγραφα τών έτών 1693, 1801, 1814, 
1821 κοΡί αχρονολόγητα, άναφερόμενα είς τόν Γεν. Πρόξενον τής "Επτανησιακής 
Δημοκρατίας έν Άλεξανδρείφ Γ. Σιβίνην, τόν Σ. Σιβίνην κ.ά.

ς' ) Παρά τοΰ κ. Άναστ. Σπ. Γαβαλά τρία νοταριακά έγγραφα έκ Λευκάδος 
( 1795 - 1796), έν τοπογραφικόν σχεδιάγραμμα κτημάτων καί τόμος περιέχων περί τά 
πεντήκοντα έγγραφα τών έτών 1702 -1777 συνεσταχωμένα υπό τόν τίτλον « Per D. 
Bernardo Gavala contro il Sign. Antonio Settini » ίταλιστί, άναφερόμενα είς τήν 
έν Λευκάδι 'Ενετοκρατίαν.

ζ') Παρά τοΰ κ. Νικ. Τσιριντάνη κατάστασις δυνάμεως τών άξιωματικών τής 
Έδν. Άμύνης κατά τό Κίνημα Βενιζέλου έν Θεσσαλονίκη.

η') Παρά τοΰ κ. Παναγή Γ. Λυκιαρδοπούλου τρία ( 3) έγγραφα τών έτών 
1799 -1822, ήτοι πιστοποιητικόν δτι οί Λυκιαρδόπουλοι είναι εγγεγραμμένοι είς τήν 
Χρυσήν Βίβλον τών Εύγενών, διαταγή τοΰ Προέδρου τοΰ Έκτελεστικοΰ έκ Κόρινθου 
11 -5 - 1822 καί τοΰ Μινίστρου τοΰ Πολέμου έξ Άργους 18 - 6 - 1822 πρός τόν Γερά
σιμον Λυκιαρδόπουλον.

δ' ) Παρά τοΰ κ. Πέτρου Γ. Δασκαλοπούλου δύο ( 2 ) σπάνια έντυπα καί πέντε 
( 5 ) έγγραφα έξ "Υδρας (1783 - 1821 ), καί

Γ ) Παρά τοΰ κ. Ίω. Κ. Πέτροβα έγγραφον τοΰ Θ. Κολοκοτρώνη άπό Βυτίναν 
τή 27 -4- 1822 πρός τούς πολιορκητάς τών Παλ. Πατρών.

Τό Άναγνωστήριον έλειτούργησε κανονικώς, πλήν τοΰ μηνός Αύγούστου, καί 
έσημειώδησαν 667 παρουσίαι άναγνωστών, "Ελλήνων καί ξένων. Είς τήν Βιβλιοδήκην 
είσήχδησαν αυτοτελή βιβλία έξ άγοράς καί ως έπί τό πλεΐστον έκ δωρεάς 125 καί 
άρκετοί τόμοι παλαιοτέρων σειρών.

"Ο Διευδυντής κατόπιν τής ύπ’ άριδ. 25830/420 άπό 3 · 7 - 1958 διαταγής 
"Υπουργείου Έδνικής Παιδείας μετέβη είς Ρόδον καί έπεδεώρησε τό έκεΐ ‘Ιστορι
κόν Άρχεΐον Δωδεκανήσου.
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Τοπικά ’Αρχεία. Κατόπιν έγκρίσεως τής ’Επιτροπής των ΓΑΚ έχορηγήθησαν 
εις τό 'Ιστορικόν Άρχείον Μακεδονίας δραχμαί 2.000, εις τό τής “Υδρας 1.000, εις 
τό τής Ίονίου Γερουσίας 1.000 καί είς τό τής Χίου 1.000.

Ένεκρίθη πίστωσις επισκευής τοΰ κτηρίου τοΰ Ιστορικού ’Αρχείου “Υδρας, 
τού ’Αρχειοφυλακείου Λευκάδος καί τού κτηρίου Ίσχακή Λεών έν Χανίοις Κρήτης 
πρός έγκατάστασιν τοΰ Ιστορικού ’Αρχείου Κρήτης.

Δυστυχώς ή μή λειτουργία πάντων των ιδρυμένων Ιστορικών ’Αρχείων καί ή 
έλλειψις τοιούτων είς άπαντας τούς Νομούς τοΰ Κράτους παρέχει τεράστιας δυσκο
λίας είς τά ΓΑΚ πρός διάσωσιν τών δημοσίων αρχείων τών ’Επαρχιών. Ή υπηρε
σία εκρουσεν άρμοδίως τον κώδωνα τοΰ κινδύνου καί προέτεινε μέτρα θεραπείας τοΰ 
κακού, νΰν δ’ άπόκειται οΰ μόνον είς τάς διοικητικός άρχάς άλλα καί είς τόν πνευ
ματικόν κόσμον, τά όργανα τής τοπικής αύτοδιοικήσεως καί τάς διαφόρους οργανώ
σεις νά κατανοήσουν τήν αξίαν τών ιστορικών αρχείων διά τήν εθνικήν ιστορίαν καί 
νά αγαπήσουν καί περισώσουν ταΰτα άνευ αναβολής.

ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

α') Τό Μεσαιωνικόν Άρχείον.

Τά κατά τό έτος 1958 πεπραγμένα τοΰ Μεσαιωνικού ’Αρχείου έχουν ως έξης:
I. Συνεχίσθη καί κατά τό έτος τούτο ή άποδελτίωσις κειμένων καί μελετών 

άναγομένων είς τήν υπό τοΰ Μεσαιωνικού ’Αρχείου έρευνωμένην ιστορικήν περίοδον 
( 1453 - 1821 ), τό δέ συλλεγέν υλικόν έταξινομήθη μεθοδικώς είς τάς οικείας δελτιο- 
θήκας. Μετά τήν κατά τό παρελθόν έτος συντελεσθεϊσαν, καθ’ ολοκληρίαν σχεδόν, 
άποδελτίωσιν τών ελληνικών βιβλιογραφιών ( Βρετοΰ, Legrand, Petit, Γκίνη - Μέξα 
κλπ. ), κατά τό λήγον έτος ιδιαιτέρα φροντίς κατεβλήθη όπως άποδελτιωθοΰν κατά
λογοι ελληνικών χειρογράφων κωδίκων άποκειμένων είς βιβλιοθήκας τής Ελλάδος 
καί τής αλλοδαπής. Ουτω, άπεδελτιώθησαν κατάλογοι ελληνικών εγγράφων καί χει
ρογράφων κωδίκων τής έν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής καί τοΰ 
Ζωγραφείου ( Ά. Παπαδοπούλου - Κεραμέως), τής έν Πετρουπόλει συλλογής Likhat- 
chelf ( Ά. Παπαδοπούλου - Κεραμέως), τών ’Ιταλικών βιβλιοθηκών Μιλάνου, Πα
λέρμου, Πάρμας, Παβίας, Κρεμώνας, Φερράρας, Γενούης, Νεαπόλεως κλπ. ( Ε. 
Martini), ώς καί Βενετίας (Mingarelli καί Zanetti) καί Φλωρεντίας (Bandini), 
τών βιβλιοθηκών τής Μαδρίτης ( Iriarte), τής Βιέννης (Nessel), τοΰ Βουκουρεστίου 
( Litzica ), τής Μονής τοΰ Σινα ( BeneSevid) κ.ά.

Παραλλήλως, κατά τήν ταξινόμησιν τοΰ συναγομένου ύλικοΰ, συνεχίζεται έκά- 
στοτε τό έργον τής ενοποιήσεως ή τοΰ συσχετισμοΰ δελτίων καί λημμάτων, τής άπο- 
συμφορήσεως καί άνακατατάξεως τών δελτιοθηκών. Είς ταύτας έτοποθετήθησαν έφέ- 
τος έγχρωμα δελτία (οδηγοί) κατ’ αποστάσεις μέ τά κυριώτερα λήμματα, πρός εύχε- 
ρεστέραν άνεύρεσιν τοΰ έκάστοτε ζητουμένου.

II. ’Επί τή βάσει τοΰ έν ταΐς δελτιοθήκαις άποκειμένου ύλικοΰ, ενίοτε δέ καί 
κατόπιν ιδιαιτέρων ερευνών, τό ήμέτερον Άρχείον παρέσχε καί κατά τό έτος τοΰτο 
ποικίλας πληροφορίας έπί θεμάτων τής άρμοδιότητός του είς πολλούς έρευνητάς, 
"Ελληνας καί ξένους, προσδραμόντας είς αύτό αμέσως ή δΡ αλληλογραφίας. Έξ 
άλλου τό άποθησαυρισθέν έν τφ Μεσαιωνικφ Άρχείω γλωσσικόν υλικόν εξακολουθεί 
πάντοτε νά λαμβάνεται ύπ’ δψιν ύπό τών συντακτών τών άρθρων τοΰ υπό τής ’Ακα
δημίας έκδιδομένου « ‘Ιστορικού Λεξικοΰ τής Νέας 'Ελληνικής Γλώσσης ».
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III. Ή « Έπετηρις τον Μεοαιωνικοϋ ’Αρχείου », περιλαμβάνουσα ίστορικάς καί 
φιλολογικός πραγματείας τοΰ αειμνήστου ακαδημαϊκού Νίκου Βέη, τού διευθυντοΰ 
καί των συντακτών τοΰ ’Αρχείου, έξεδόθη καί εφέτος (τόμος "Εβδομος), έπετβύχθη 
δέ ή κανονική ανταλλαγή αυτής μέ τά άξιολογώτερα επιστημονικά περιοδικά τοΰ 
αΰτοΰ κλάδου, ελληνικά καί ιδία ξένα.

IV. Εις τόν κυκλοφορηθέντα έβδομον τόμον τής « Έπετηρίδος » επιτάσσεται έν 
παραρτήματι ό καί αΰτοτελώς εκτυπωθείς « Ιίανονιομος Άποδελτιώσεως » τοΰ Μεσαιω
νικού ’Αρχείου. *0 Κανονισμός οότος, προϊόν επανειλημμένων κατά καιρούς επεξερ
γασιών, διαμορφωθείς τελικώς μέ τήν πείραν τής επί σειράν ετών εφαρμογής του, 
ένεκρίθη προσφάτως υπό τής έξ ακαδημαϊκών ’Εφορευτικής ’Επιτροπής τοΰ Μεσαιω
νικού ’Αρχείου καί έψηφίσθη υπό τής ’Ολομέλειας τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών κατά 
τήν ύπ’ άριθ. 684 τής 14ί? Νοεμβρίου 1957 συνεδρίαν αυτής, Τό έκτυπιοθέν κείμε
νον τοΰ Κανονισμοΰ έπλουτίσθη υπό τοΰ διευθυντοΰ τοΰ ’Αρχείου διά μεθοδικού 
Ευρετηρίου καί διά Προλεγομένων, εις τά όποια εκτίθενται τό ιστορικόν καί δ σκο
πός τής ίδρΰσεως τοΰ Μεσαιωνικοΰ ’Αρχείου, ή πορεία τής εργασίας καί τό μέχρι 
τοΰδε συντελεσθέν έργον έν τφ έπιστημονικφ τούτφ ίδρύματι τής ’Ακαδημίας.

V. Ή βιβλιοθήκη καί αί συλλογαί τοΰ Μεσαιωνικοΰ ’Αρχείου έπλουτίσθησαν 
σημαντικώς κατά τό διαρρεΰσαν έτος. ΕΙς τήν βιβλιοθήκην είσήχθησαν εκατόν ένε- 
νήκοντα τόμοι επιστημονικών έργων ή περιοδικών, προελθόντες έκ δωρεάς, ανταλλα
γής ή αγοράς (άριθ. καταλ. εισαγωγής 622 - 812 ). Εις τάς συλλογάς δέ τοΰ ’Αρ
χείου προσετέθη πολύτιμος χειρόγραφος κώδιξ μεγάλου σχήματος, περιέχων τήν άπο- 
γραφήν τών κατοίκων καί τό επίσημον κτηματολόγιον ( μετά τοπογραφικών σχεδια
γραμμάτων ) τής περιοχής τοΰ Ναυπλίου καί τών εγγύς αύτοΰ χωρίων κατά τήν 
δευτέραν έν Πελοποννήσφ Βενετοκρατίαν ( 1687 -1715), δωρηθείς, όμοΰ μετ’ έγγρά- 
φων τής Κρητικής οικογένειας Χορτάτση, υπό τών απογόνων ταύτης μελών τής οικο
γένειας Whittall, κατόπιν σχετικών ερευνών καί ενεργειών τοΰ διευθυντοΰ τοΰ 
’Αρχείου. Τέλος, ή εις τήν ’Ακαδημίαν ’Αθηνών δωρηθεΐσα ( 1952 -1953) πολύ
τιμος βιβλιοθήκη τοΰ αειμνήστου Γεωργίου Άρβανιτίδου ( 1876 - 1953 ), ήτις τελεί, 
κατά τήν βούλησιν τοΰ δωρητοΰ, υπό τήν έπιμέλειαν τοΰ διευθυντοΰ τοΰ Μεσαιωνι- 
κοΰ ’Αρχείου καί χρησιμωτάτην παρέχει βοήθειαν είς τήν έν αύτφ συντελουμένην 
εργασίαν, έπλουτίσθη διά συμπληρωματικής δωρεάς, γενομένης ΰπό τής Κυρίας Κοί
της Άρβανιτίδου κατά τόν παρελθόντα ’Ιούνιον. Πρόκειται κυρίως περί παλαιών 
ελληνικών έκδόσεων τοΰ 16ου, 17°ν καί 18°ν αΐώνος, αί όποϊαι παρέμενον άβιβλιο- 
γράφητοι μέχρι σήμερον καί τών οποίων έδημοσιεύθη είς τήν έφετεινήν « ’Επετηρίδα 
τοΰ Μεσ. ’Αρχείου » υπό τοΰ διευθυντοΰ αΰτοΰ λεπτομερής βιβλιογραφική περιγραφή.

VI. Καί κατά τό έτος τούτο άνετέθησαν είς τήν διεύθυνσιν καί τό προσωπικόν 
τοΰ Μεσαιωνικού ’Αρχείου πρόσθετα καθήκοντα: ΔΓ άποφάσεως τής Συγκλήτου 
(συνεδρία 607/29 - 1 - 1958 ) άνετέθη είς τόν διευθυντήν ή έποπτεία τής βιβλιοθήκης 
τής ’Ακαδημίας καί ή παρακολούθησις τής έν αυτή συντελουμένης έργασίας, έν συνε
χείς δέ ( συνεδρία 610/13 - 3 - 58) ό έλεγχος τών έν αυτή βιβλίων, άποσπασθέντος είς 
τό είδικώς πρός τούτο συγκροτηθέν συνεργεΐον καί ενός συντάκτου τοΰ ήμετέρου 
’Αρχείου.

VII. Τό Μεσαιωνικόν Άρχεΐον προσεκλήθη έπισήμως καί μετέσχε τοΰ είς Μο
νάχον συγκληθέντος κατά τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον 11°” Διεθνούς Συνεδρίου Βυ
ζαντινών Σπουδών, είς τό όποιον έξεπροσωπήθη ύπό τοΰ Διευθυντοΰ, προβάντος καί 
είς ιδίαν έπιστημονικήν άνακοίνωσιν.

VIII. ’Αλλά τό σημαντικώτερον, έξ όσων έχομεν ν’ άναφέρωμεν είς τόν πα
ρόντα έτήσιον απολογισμόν, είναι τό γεγονός οτι άπό τοΰ έτους τούτου έπετεύχθη ή
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από μακροΰ αναμενόμενη άνάθεσις εις τό προσωπικόν τοϋ Μεσαιωνικού ‘Αρχείου 
ερευνητικών αποστολών, αναλογών πρός τάς εις τούς συντάκτας των άλλων επιστη
μονικών Αρχείων τής 'Ακαδημίας κατ’ έτος άνατιθεμένας. Τά λίαν ικανοποιητικά 
επιτεύγματα τών δύο πρώτων πραγματοποιηθεισών αποστολών, τά όποια ΰπερέβησαν 
πάσαν προσδοκίαν ώς πρός τόν πλούτον καί τήν σπουδαιότητα τού συγκομισθέντος 
υλικού, επιτρέπουν νά πιστεύωμεν ότι ή γενομένη εφέτος άρχή δέν ύ-ά μείνη άνευ 
συνεχείας, άλλ’ ότι θά ληφθή πάσα μέριμνα, όπως αί τοιαύται άποστολαί ( είς τό 
εσωτερικόν καί τό εξωτερικόν ) καθιερωθούν καί έπεκταθοΰν, επί τή βάσει προγράμ
ματος, συνεχιζόμενοι καί είς τό μέλλον, πρός μεγίστην ωφέλειαν τής επιστημονικής 
έρεύνης καί διεύρυνσιν τής έν τφ Μεσαιωνικφ Άρχείφ συντελουμένης εργασίας.

α') Ό συντάκτης τού Μεσαιωνικού ’Αρχείου Λέανδρος Βρανούσης, κατό
πιν αίτήσεώς του καί σχετικής άποφάσεως τής Συγκλήτου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών 
(συνεδρία 612/8-5-1958 ), μετέβη κατά τάς θερινάς διακοπάς είς Ρουμανίαν καί 
Γιουγκοσλαβίαν πρός έ'ρευναν χειρογράφων καί αρχείων άναφερομένων είς τήν δρά- 
σιν τού πρωτομάρτυρος τής ’Ελευθερίας Ρήγα Βελεστινλή ή Φεραίου.

Διαμείνας επί ένα μήνα είς Βουκουρέστιον, είργάσθη είς τήν Βιβλιοθήκην καί 
τά ’Ινστιτούτα τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας, ή οποία τού έξησφάλισε τούς καλυτέ
ρους όρους διαβιώσεως καί έρεύνης. Πέραν δέ τών προσωπικών του ενδιαφερόντων 
καί τού ειδικού αντικειμένου τής αποστολής του ( Ρήγας κλπ.), ό έν λόγφ συντάκτης 
ένδιεφέρθη γενικώτερον νά γνωρίση καί νά καταστήση ήμϊν γνωστόν παν ό,τι έμπί- 
πτει είς τά πλαίσια τών εργασιών τού Μεσαιωνικού ’Αρχείου καί ό,τι άφορή. είς 
τά κατάλοιπα τού ‘Ελληνισμού τών παραδουναβείων χωρών καί τήν διερεύνησιν τού 
Ιστορικού παρελθόντος των. Κατετοπίσθη έπί τών εργασιών καί τών εκδόσεων τού 
έν Βουκουρεστίιρ ’Ινστιτούτου ‘Ιστορίας, έπεσήμανεν άφθονον αρχειακόν υλικόν 
( ελληνικά έγγραφα ) είς τά έκεΐ ’Αρχεία, καί κυρίως είργάσθη είς τό Τμήμα Χειρο
γράφων τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας, όπου εύρε καί ήρεύνησε χιλίους πεντακοσίους 
περίπου ελληνικούς κώδικας. Έκ τούτων οί έντυποι κατάλογοι ( Litzica καί Cama- 
riano ) περιγράφουν μόνον τούς 1066. Τούς υπολοίπους τετρακοσίους κώδικας παρέ- 
στη άνάγκη νά τούς φυλλομετρήση ένα πρός ένα. Τοιουτοτρόπως ή έρευνα διεξήχθη 
κατά μέγα μέρος έπί παρθένου εδάφους. ‘Η δέ συγκομιδή υπήρξε πλουσιωτάτη : Είς 
άνω τών δύο χιλιάδων (2000 ) σελίδων ( εκατοντάδες μέτρων μικροφίλμ ) υπολογί
ζονται τά ΰπ’ αυτού φωτογραφηθέντα κείμενα, μεταξύ τών οποίων: άγνωστα καί 
ανέκδοτα απομνημονεύματα γνωστών Φιλικών καί αγωνιστών τού 1821' πλήθος επι
στολών καί άλλα κείμενα λογιών τής Τουρκοκρατίας, διδασκάλων τού Γένους ( ίδίφ 
Λάμπρου Φωτιάδου, Νεοφύτου Δούκα, Βενιαμίν Λεσβίου κ.ά.), φιλικών καί αγωνι
στών τού Είκοσιένα' στιχουργήματα, κωμιρδίαι καί σάτιραι τής Φαναριωτικής περιό
δου' λογοτεχνικά καί έθνεγερτικά κείμενα, ίδια δέ θούρια καί άσματα τού Ρήγα καί 
τών οπαδών ή μιμητών του, καταγεγραμμένα μέ τήν μουσικήν των είς δεκάδας κω
δίκων' σύντομα χρονικά, σιγίλλια καί διάφορα έγγραφα άναφερόμενα είς τά εκκλη
σιαστικά καί μοναστηριακά πράγματα τής ’Ηπείρου' δύο κώδικες περιέχοντες τά 
άπαντα, ούτως είπεΐν, τού πατριάρχου τής έν Μολδοβλαχία ανακαινιστικής κινήσεως, 
διδασκάλου τού Ρήγα καί γνωστού προδρόμου τού Νεοελληνικού Διαφωτισμού, Δημη- 
τρίου Καταρτζή' δεκάδες μικρογραφιών έξ ιστορημένου χειρογράφου τού « Έρωτο- 
κρίτου», καί πολλά άλλα. Έπί πλέον, επέτυχε τήν δωρεάν σειράς ολοκλήρου, ιστο
ρικών κυρίως, εκδόσεων τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας, έκ τών οποίων ύπερεκατόν τό
μοι περιήλθον ήδη είς τήν ήμετέραν ’Ακαδημίαν.

Έν Γιουγκοσλαβία, όπου ό λόγιρ συντάκτης παρέμεινε μίαν μόνον εβδομάδα, 
περιωρίσθη είς μίαν πρώτην άναγνώρισιν τού εδάφους, έπισκεφθείς τό Βελιγράδιον,
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τό Σεμλΐνον (Ζέμωνα ) καί τό Novi Sad. Έπεσήμανεν αρχειακόν υλικόν, επιγραφικά 
μνημεία κλπ., σχετικά μέ τά κατάλοιπα των "Ελληνικών Κοινοτήτων τής παλαιός 
Αΰστρουγγαρίας, έλαβε φωτογραφίας άπό τόν τόπον τοϋ μαρτυρίου τού Ρήγα καί 
των σΰν αύτφ μαρτυρησάντων, εις δέ τήν πόλιν Novi Sad (Neusatz, Νεόφυτον) 
έφωτογράφησε δύο μικρούς χειρογράφους κώδικας περιέχοντας θούρια καί άποκειμέ- 
νους είς τήν Βιβλιοθήκην τής Matica Srpska ( Σερβικής Κυψέλης).

β') Ό διευθυντής τοΰ Μεσαιωνικού "Αρχείου Μ. Ί. Μανούσακας, κατόπιν 
τής ύπ’ άριθ. 48285/24 · 4 - 1958 άποφάσεως τοΰ "Υπουργείου Παιδείας καί σχετικής 
άποφάσεως τής Συγκλήτου, μετέβη κατά τό φθινόπωρον εις ’Ιταλίαν ώς ό πρώτος 
φιλοξενούμενος επιστήμων τοΰ έν Βενετίςι Έλληνικοΰ ’Ινστιτούτου Βυζαντινών καί 
Μεταβυζαντινών Σπουδών, πρός ερευνάν των Βενετικών αρχείων καί τών χειρογρά
φων τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης.

Έν Βενετίςι παρέμεινεν επί τρίμηνον σχεδόν, έπωφελήθη δέ τής ευκαιρίας, ΐνα 
μεταβή έπ’ όλίγας ημέρας καί είς Ρώμην καί Φλωρεντίαν καί έργασθή είς τάς βιβλιο- 
θήκας τοΰ Βατικανοΰ καί τήν Λαυρεντιανήν.

Είς τά Κρατικά ’Αρχεία τής Βενετίας, ένθα κατά κύριον λόγον είργάσθη, έμε- 
λέτησε συστηματικούς σημαντικόν τμήμα τοΰ ουδόλως σχεδόν ήρευνημένου (είς κακήν 
δέ κατάστασιν διατηρουμένου ) πολυτίμου ’Αρχείου τοΰ Δουκός τής Κρήτης, ήρεύ- 
νησε δ’ έκλεκτικώς καί τά νοταριακά αρχεία τής Κρήτης, σειράς τινας τοΰ Senato 
Mar, τών Misti τοΰ Συμβουλίου τών Δέκα κ ά. Έκ τής μελέτης καί τής έρεύνης 
ταύτης άνεΰρεν, αντέγραψε καί έφωτογράφησε πολυάριθμα άγνωστα έγγραφα ( έν οίς 
καί πολλά ελληνικά) διαφωτίζοντα τήν έν γένει ιστορίαν τοΰ νεωτέρου Ελληνισμού 
καί ίδίςι τής βενετοκρατουμένης Κρήτης (έπανάστασις Σήφη Βλαστού, διαδοχή πρω- 
τοπαπάδων κλπ. ) ή άναφερόμενα είς τήν δράσιν έξεχόντων λογίων καί κληρικών τών 
14°ν- 18°υ αιώνων (Λεονάρδου Ντελλαπόρτα, Ίωάννου Πλουσιαδηνοΰ, ’Αρσενίου 
’Αποστόλη, Χορτατσών κ.ά. ). ’Ενδιαφέρον υλικόν συνεκέντρωσε καί έκ χειρογράφων 
καί σπανίων έκδόσεων τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης. Έκ δέ τών έν τφ Έλληνικφ 
Ίνστιτούτφ Βενετίας άποκειμένων αρχείων τής "Ελληνικής Κοινότητος, έμελέτησεν 
ιδιαιτέρως, μετά προθυμίας πρός τούτο υπό τής διευθύνσεως τοΰ ’Ινστιτούτου παρα- 
χωρηθέντα, πολύτιμον κώδικα τής άρχιερατείας τοΰ μητροπολίτου Φιλαδέλφειας καί 
επιφανούς λογίου Γερασίμου Βλάχου (1680 -1685 ), περιέχοντα έν άλλοις καί ανεκδό
τους τούτου έπιστολάς πρός τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην Διονύσιον Δ’ κ.ά. Τό οΰτω 
συναχθέν υλικόν θέλει δημοσιευθή προσεχώς διά τών τόμων τής « Έπετηρίδος τοΰ 
Μεσαιωνικού ’Αρχείου » ή καί είς τάς έκδόσεις τοΰ Έλληνικοΰ ’Ινστιτούτου Βενετίας.

IX. Τό προσωπικόν τοΰ Μεσαιωνικού ’Αρχείου, όλιγάριθμον ήδη ον, έμειώθη 
κατά τό έτος τούτο : "Ο συντάκτης Π. Πατριαρχέας, διορισθείς έκτακτος καθηγητής 
τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, έπαυσε προσερχόμενος άπό τοΰ παρελθόντος ’Απριλίου. 
’Από τοΰ αΰτοΰ δέ μηνός ό συντάκτης Βασίλειος Σφυρόερας τελεί προσωρινώς έν 
άποσπάσει, απασχολούμενος είς τόν έλεγχον καί τήν άπογραφήν τών βιβλίων τής 
βιβλιοθήκης τής ’Ακαδημίας.

Τέλος, δέν δύναται νά άποσιωπηθή τό γεγονός ότι τό προσωπικόν τοΰ ’Αρχείου, 
όπως καί τών άλλων έπιστημονικών ’Αρχείων τής ’Ακαδημίας, έχει περιέλθει είς τήν 
έσχάτην άπόγνωσιν, έξ αιτίας τής παρατεινομένης έπί πολλά ήδη έτη έγκαταλείψεώς 
του είς μισθολογικά έπίπεδα άπιστεύτως χαμηλά. Ή άπόγνωσις αυτή, έπιτεινομένη 
άπό τήν ήθικήν μείωσιν, ήν δεδικαιολογημένως συναισθάνονται ώριμοι έπιστήμονες, 
έπιλεγέντες όπως προσφέρουν τάς υπηρεσίας των είς τό Άνώτατον Πνευματικόν 
"Ίδρυμα τής Χώρας καί γλισχρότατα άμειβόμενοι, έξωθεϊ ήδη πολλούς έκ τών 
συντακτών (έπιστημόνων ειδικευμένων καί άναντικαταστάτων) είς τήν άναζήτησιν
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καί έξεύρεσιν άλλης βιοποριστικής εργασίας. Τοΰτο αποτελεί σοβαρώτατον κίνδυνον 
διά τό μέλλον των επιστημονικών ιδρυμάτων τής ’Ακαδημίας, τον όποιον μόνη ή 
άμεσος νομοθετική ρύθμισις τοϋ ζητήματος δύναται ν’ άποτρέψη.

β') Τό Λαογραφικόν Άρχειον.

Α'. Τό Λαογραφικόν Άρχεϊον είργάσθη κατά τό έτος 1958 μέ επιστημονικόν 
προσωπικόν τούς : Γ. Κ. Σπυριδάκην Διευθυντήν Δημ. Πετρόπουλον, Μαρίαν Ίωαν- 
νίδου - Μπαρμπαρίγου, Δημ. Λουκατον καί Δημ. Οίκονομίδην συντάκτας' Σπυρ. Περι- 
στέρην μουσικόν τής ’Εθνικής Μουσικής Συλλογής" καί μέ γραφείς τούς : Γρηγ. 
Δημητρόπουλον καί ’Ελευθερίαν Δήμου - Παπαδοπούλου.

Έκ τοΰ προσωπικού τούτου ό μέν Δημ. Οίκονομίδης έχει άποσπασθή από τής 
ΐΉί ’Απριλίου 1958 εις τήν Κεντρικήν Βιβλιοθήκην τής ’Ακαδημίας, ασχολούμενος 
εις τόν έλεγχον καί παραλαβήν αυτής ύπό τοΰ Βιβλιονόμου, ή δέ Μαρία Ίωαννίδου - 
Μπαρμπαρίγου, ύποβαλοΰσα παραίτησιν, άπεχώρησεν έκ τοΰ Λαογρ. ’Αρχείου άπό 
τής 1ης Δεκεμβρίου.

Β'. "Η συλλογή λαογραφικής ύλης τοϋ ’Αρχείου έπλουτίσθη δι’ 23 νέων χειρο
γράφων έκ σελ. 4137. ’Εκ τούτων 4 προέρχονται έκ των λαογραφικών καί μουσικών 
αποστολών τοΰ ’Αρχείου ( Γ. Κ. Σπυριδάκη εις Λέρον, Δημ. Λουκάτου εις Μεγα- 
νήσι Λευκάδος, Δημ. Οίκονομίδου διά χορηγίας τής Παγκείου ’Επιτροπής εις Σου- 
λιωτοχώρια ’Ηπείρου καί Σπυρ. Περιστέρη είς Κώ καί Ρόδον), τά δέ υπόλοιπα έκ 
δωρεών υπό δημοδιδασκάλων, καθηγητών, φοιτητών κλπ.

Γ'. Είς τά αρχεία τών δημοτικών τραγουδιών καί τών παροιμιών συνεχίσθη ή 
μετ’ αρχειακήν έπεξεργασίαν κατάταξις τής σχετικής λαογραφικής ύλης, ώς καί ή 
παρασκευή τής έκδόσεως ’Εκλογής έκ τών δημοτικών τραγουδιών, τής όποιας ή έκδο- 
σις προβλέπεται νά άρχίση εντός τοΰ έτους 1959.

Ύπό τών Γ. Κ. Σπυριδάκη καί Δημ. Οίκονομίδη έπερατώθη ή σύνταξις τής 
βιβλιογραφίας τής Ελληνικής λαογραφίας τής περιόδου 1921 - 1933 ήτις καί δημο
σιεύεται είς τόν τόμον 9 καί 10 τής Έπετηρίδος τοΰ ’Αρχείου.

Δ'. Ή Έΰνικη Μουοικη Συλλογή τοΰ Λαογρ. ’Αρχείου έπλουτίσθη διά τής 
μουσικής επί ταινιών μαγνητοφώνου 655 δημοτικών τραγουδιών καί χορών.

Έκ τούτων 99 ηχογραφήσεις έκ Σιατίστης άντεγράφησαν έν τφ Λαογρ. Άρχείφ 
έκ τής εΰγενώς διατεθείσης πρός τοΰτο ύπό τοϋ Δήμου Σιατίστης μουσικής συλλογής 
του, 10 άσματα έκ Καρπάθου άντεγράφησαν έκ τής ήχογραφημένης συλλογής τοϋ κ. 
Γ. Γεωργίου, 235 άσματα καί χοροί ήχογραφήθηΟαν έν Ρόδφ καί Κώ ύπό του μου
σικού Σπ. Περιστέρη, 230 ύπό τοΰ Δημ. Οίκονομίδου είς τά Σουλιωτοχώρια τής 
’Ηπείρου, τά δέ ύπόλοιπα 80 έξ Άστυπαλαίας, Ψερίμου, Κύθνου, Δυτ. Κρήτης 
(Έπαρχ. Σέλινου) καί Πελοποννήσου ήχογραφήθησαν έν τφ Λαογρ. Άρχείφ έξ 
όργανοπαικτών καί τραγουδιστών έκ τών τόπων τούτων. "Εν τέλος άσμα έκ τής περιο
χής τοΰ Παλέρμου τής Σικελίας, σωζόμενον εκεί έκ τών έκ Πελοποννήσου άποίκων 
τοϋ 15»ν αίώνος, ήχογραφήθη έν τφ Λαογρ. Άρχείφ, έκτελεσθέν ύπό τοΰ Giuseppe 
Schiro, καθηγητοϋ έν τφ Πανεπιστημίφ τής Παδούης.

Πρός τούτοις ή Μουσική Συλλογή έπλουτίσθη έτι δι’ 70 λαϊκών ασμάτων, ίδίρ. 
θρησκευτικών καί τής Συναγωγής τών ίσραηλιτικών παροικιών τών Ίωαννίνων καί 
τής Κερκύρας έκ δωρεάς τοΰ ίσραηλινοΰ μουσικολόγου κ. Levy καί τέλος διά 18 
έκκλησιαστικών μελών έκτελεσθέντων έν τή αιθούση τοΰ Φιλολ. Συλλ. « Παρνασσός » 
τήν 23ην Νοεμβρίου 1958 ύπό τής χορφδίας τοΰ Συλλόγου τών Ιεροψαλτών Αθη
νών - Πειραιώς ένώπιον τής Ιεραρχίας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:51 EEST - 34.211.113.242



608 Ειδήσεις

Εις τό τμήμα τοϋτο τοΰ Λαογρ. ’Αρχείου κατεγράφη εις τό βιβλίον Εισαγωγής 
κατά τίτλους ή είσαχθεΐσα, ώς άνω, νέα μουσική ύλη, συνεχίσθη δέ καί ή εργασία 
τής καταγραφής τής μουσικής έκ των ταινιών μαγνητοφώνου εις τήν ευρωπαϊκήν μου
σικήν γραφήν πρός τόν σκοπόν έκδόσεως αυτής.

Ε'. *Η Βιβλιοθήκη τοϋ Λαογρ. ’Αρχείου, περιλαμβάνουσα τήν πληρεστέραν έν 
Άθήναις συλλογήν λαογραφικών δημοσιευμάτων, έπλουτίσθη τό 1958 δι’ 92 τόμων 
καί φυλλαδίων, αυτοτελών δημοσιευμάτων, περιοδικών καί ανατύπων μελετών, προερ
χόμενων έξ αγοράς, ανταλλαγής πρός τήν ’Επετηρίδα τοΰ ’Αρχείου καί προσωπικών 
δωρεών.

Τ'. ”Η Μουσειακή Συλλογή, περιλαμβάνουσα αντικείμενα τοΰ βίου τοΰ λαοΰ καί 
δή τής λαϊκής τέχνης, έπλουτίσθη διά 30 νέων αντικειμένων, έξ ών 10 έξ αγοράς, τά 
δ’ υπόλοιπα έκ δωρεών.

Ζ'. Εΰρίσκεται υπό έκτύπωσιν ό τόμος 9ος καί 10»ς ( 1955 - 1957 ) τής Έπετη- 
ρίδος τοΰ ’Αρχείου.

Τό Λαογρ. Άρχεΐον άντεπροσωπεύθη διά τοΰ διευθυντοΰ του, Ύφηγητοΰ, Γ. Κ. 
Σπυριδάκη εις τό XI Διεθνές Βυζαντινολογικόν Συνέδριον έν Μονάχφ (15-20 Σεπτεμ
βρίου 1958).

Τάς συλλογάς καί τήν βιβλιοθήκην τοΰ Λαογρ. ’Αρχείου έχρησιμοποίησαν διά 
σχετικάς μελέτας των ημεδαποί καί αλλοδαποί λαογράφοι καί μουσικολόγοι. Οΰτω 
μεταξύ άλλων εις τό Λαογρ. Άρχεΐον φιλοξενείται άπό τοΰ ’Οκτωβρίου 1958 δι’ έν 
έτος ό έκ τοΰ Πανεπιστημίου τής Καλιφορνίας τών Ήνωμ. Πολιτειών ’Αμερικής μου- 
σικολόγος κ. Σωτήριος Τσιάνης (Sam. Tsianis) πρός παρασκευήν εναισίμου διατρι
βής έπί τής μουσικής τών τσιάμικων τραγουδιών. ’Επίσης κατά τό θέρος τοΰ 1958 
παρεσχέθη υπό τοΰ Λαογρ. ’Αρχείου βοήθεια πρός τήν άμερικανίδα μουσικολόγον 
Barbara Krader έλθοΰσαν εις τήν ‘Ελλάδα πρός συλλογήν καί μελέτην τής δημώδους 
ελληνικής μουσικής" ή έπιστημονική δ’ αυτή συνδρομή πρός τήν έν λόγφ μουσικολό- 
γον συνεχίζεται.

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ

Τό Πανεπιστήμιον τών ’Αθηνών προκηρύσσει Διαγωνισμόν πρός βράβευσιν τής 
καλυτέρας πραγματείας τής προαγούσης τήν έρευναν τής Μεσαιωνικής καί Νέας ‘Ελ
ληνικής Γλώσσης, άθλοθετηθέντα υπό τής κ. 'Ελένης Άναγνωστοπούλου εις μνήμην 
τοΰ αοιδίμου Καθηγητοΰ Γεωργίου Χατζιδάκι.

Τό βραβεΐον τοΰ διαγωνισμού τούτου ανέρχεται εις δραχμάς 10.000 ( δέκα χιλιά
δας) περίπου, δύναται δέ, κρινομένης τής σημασίας τής έπιστημονικής προσφοράς, 
ή νά άπονεμηθή ολόκληρον είς ένα συγγραφέα ή νά κατανεμητή, βραβευομένων κατ’ 
αναλογίαν περισσοτέρων.

Αί πρός κρίσιν πραγματεΐαι, έκτάσεως δύο τουλάχιστον τυπογραφικών φύλλων, 
υποβάλλονται εις τό Πανεπιστήμιον ( Γλωσσολογικόν Σπουδαστήριον) είτε χειρόγρα
φοι είτε έντυποι, άλλ’ υπό τόν ορον οτι θά έχωσι δημοσιευθή κατά τά έτη 1958 
ή 1959.

Προθεσμία υποβολής τών έργων ορίζεται ή 31η Δεκεμβρίου 1959.

19 - 3 -1959
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Η ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ

Κατά τό 1958 έσυνεχίσθη ή εργασία διά τήν εκδοσιν τών "Υμνων Ρωμανού τοϋ 
Μελφδοΰ ΰπό τοΰ φροντιστηρίου τού καθηγητοΰ κ. Ν. Β. Τωμαδάκη. Αΰτη αφορά 
τό μέν εις τήν εκδοσιν τοΰ Δ' τόμου ( δστις συνεχίζεται), τό δέ είς τήν προπαρα- 
σκευήν τοΰ Ε', διά τον όποιον έπελέγησαν νέοι συνεργάται. Παραλλήλως θά συνεχι- 
σθή ή εργασία διά τήν έπανέκδοσιν τοΰ Α' τόμου.

*Η συνεργάτις κυρία “Ηβη Άντωνοποΰλου - Δανιήλ έτελείωσε τήν κατάταξιν τών 
φύλλων τοΰ κατεστραμμένου κωδικός Taurinensis, άποκαταστήσασα τήν σαλευθεΐσαν 
σειράν. Ή δίς Αγνή Βασιλικοπούλου ήρχισε περιγράφουσα τόν Mosquensis, τοΰ 
οποίου έχει πρά οφθαλμών φωτογραφίας. *0 κ. Νικ. Α. Λιβαδάρας έπροχώρησεν είς 
τήν διατύπωσιν τής διατριβής του περί τής γνησιότητος τών αγιολογικών ύμνων. *0 
κ. Παν. Γ. Νικολόπουλος ήρεύνησε πλήθος λειτουργικών κωδίκων έν Ρώμη, αναζη
τούν τήν χει/φον παράδοσιν τών ύμνων εκτός τών κοντακαρίων.

Η ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ

Ό πτυχιοΰχος τής Φιλολογίας κ. Νικόλαος Παναγιωτάκης (έν 'Ηρακλείφ ) έφε- 
ρεν είς πέρας κριτικήν εκδοσιν μετά μακράς εμπεριστατωμένης εισαγωγής τοΰ περί 
άλώσεως τής Κρήτης ποιήματος Θεοδοσίου τοΰ Διακόνου. Τήν έ'κδοσιν άνέλαβεν ή 
'Εταιρεία Κρητικών Μελετών. Προλογίζει ό καθηγητής κ. Ν. Β. Τωμαδάκης, υπό 
τήν έπίβλεψιν τοΰ όποιου έγένετο ή εργασία.
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