
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χριστιανικοί άνασκαφαί τον κα&ηγητοϋ Γ. Α. Σωτηρίου.

Κατά τό έτος 1938 ό καθηγητής κ· Γ. Α. Σωτηρίου ένήργησε τρεις άνασκα- 
φάς, συνεχίσας προηγούμενος έρευνας του εις παλαιοχριστιανικά μνημεία τής 'Ελ
λάδος ήτοι :

1) Ε ί ς τάς Χριστιανικά ς Θήβας τής Θεσσαλίας (Ν. 
Άγχίαλον) συνεπλήρωσε τήν έρευναν τής Βασιλικής Α. ώς πρός τά προσκτίσματα 
αυτής καί τήν θέσιν ήν κατελάμβανε τό μνημεϊον εις τήν ύπ’ αύτοΰ άνακαλυφθεϊ- 
σαν χριστιανικήν πόλιν. Άνασκάψας τό προ τής 'Αψΐδος τοΰ ναοϋ τμήμα άνευρε 
ισχυρόν περίβολον μέ δυο μεγαλοπρεπείς εισόδους. 'Ο περίβολος ούτος εκτείνεται 
καί είς τάς πλαγιάς πλευράς άπολήγων εις τά εκατέρωθεν των μακρών πλευρών 
τής Βασιλικής προσκτίσματα ούτως, ώστε νά σχηματίζεται ευρύτατος παρά τό ί. 
βήμα καί τον κυρίως ναόν έξωτερικός διάδρομος. At είσοδοι τοΰ περιβόλου βλέ- 
πουν πρός μίαν των κυριωτέρων ίσως . οδών τής αρχαίας πόλεως, μέγα τμήμα τής 
οποίας άνευρέθη είς απόστασήν μόλις 4 μ. από τής Βασιλικής, έπιμελώς έπεστρω- 
μένον διά μεγάλων τραχιτών λίθων. Ή έρευνα τοΰ δυτικοϋ τμήματος τής Βασιλι
κής έφερεν είς ψώς μεγάλην στοάν, μέρος τής οποίας εΐχεν ήδη άποκαλυφθή, χα- 
ρακτηρϊσθέν ώς πρόπυλον τοΰ ναοΰ. Ή στοά έχει δυτικώς πάροδον ίσως μεγάλης 
δδοΰ καί κατά τά άκρα, αριστερά μέν τής Βασιλικής τόν άποκαλυφθέντα είς προ
ηγούμενα έτη λουτρώνα, δεξιά δέ μέγαν οχετόν τής πόλεως, άποκαλυφθέντα εφέ
τος. Κατά τάς άποχωματώσεις τών μερών τούτων τής Βασιλικής άνευρέθησαν 
πλεΐστα άρχιτεκτονικά καί διακοσμι^τικά μέλη τής Βασιλικής, δι’ ών συμπληροΰ- 
ται ό διάκοσμος τόΰ άξιολογωτάτου τούτου μνημείου τών Χριστιανικών Θηβών τής 
Θεσσαλίας.

2) Ε ί ς τήν Ν ι κ ό π ο λ ι ν τής Ηπείρου, άπεκάλυψεν εφέτος τόν 
νάρθηκα καί τό Αϊθριον τής λεγομένης (έ'νεκα άνευρεθείσης είς προγενέστερα έτη 
ψηφιδωτής επιγραφής) μεγάλης πεντάκλιτου Βασιλικής τοΰ Άλκίσονος, τής Μητρσ- 
πολιτικής κατά πάσαν πιθανότητα εκκλησίας τής Νικοπόλεως. Ό Νάρθηξ τοΰ 
ναοΰ εκτείνεται καί εκατέρωθεν τής δυτικής πλευράς τής Βασιλικής σχηπατίζων 
τρίβηλα άνοίγματα, ών διεσώθησαν αί βάσεις, άνευρέθησαν δέ μεγάλα τμήματα 
τών κυλινδρικών κορμών καί τά κορινθιακά κιονόκρανα ειλημμένα έκ ρωμαϊκών 
κτισμάτων. Τό μέσον τοΰ νάρθηκος κοσμείται διά τετρακιονίου, διακοσμοΰντος κυ
ρίως τό περί τήν κεντρικήν πύλην τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ τμήμα καί συν- 
ισταμένου έκ ραβδωτών κιόνων καί κιονόκρανων ειλημμένων καί τούτων έξ αρ
χαίων κτηρίων. 'Ολόκληρον τό δάπεδον τοΰ Νάρθηκος είναι ψηφιδωτόν μέ γεωμε
τρικός διακοσμήσεις πληρουμένας δι’ ωραίων φυτικών καί άλλων κοσμημάτων.

Σπουδαιοτέρα είναι ή διάταξις τοΰ άνευρεθέντος Αίθριου. Άντιθέτως πρός 
τά συνήθη Αίθρια τών Βασιλικών, τοΰτο σχηματίζει εκατέρωθεν τοΰ υπαίθρου 
χώρου δύο στοάς διά κιονοστοιχιών, έκαστη τών οποίων έχει οκτώ κίονας καί
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έιερούς δυο έπικεκολλημένους εις τάς παραστάδας τών κιονοστοιχιών, ένψ τήν 
δυτικήν κιονοστοιχίαν συνενοι μέ την πρό τοΰ Αίθριου στοάν δλως ίδιορρύθμως. 
Ή στοά αϋτη εινε ευρύς διάδρομος σχηματιζόμενος διά τόξων καί σταυροθολίων 
ώς δεικνύουσιν αί παραστάδες τοΰ εσωτερικού του, καί εις μέρη τινά διά κιονο- 
στοιχιών παρά τούς τοίχου... Μεγαλοπρεπής πύλη δεξιά (ής διεσώθησαν τά μαρμά
ρινα κατώφλια καί αί δύο βαθμίδες) οδηγεί εις τό Α’ίθριον, άνταποκρίνεται δέ 
προς πύλην τής δεξιάς στοάς τού Αίθριου, δπερ έχει όμοίαν πύλην καί εις τήν 
άριστεράν στοάν. ’Από τοΰ Αίθριου πάλιν εις τόν νάρθηκα όδηγοΰσιν αί δύο 
άνατολικαί πύλαι τών στοών, καταλαμβάνει δέ ολόκληρον τήν ανατολικήν πρόσο- 
ψιν τοΰ Αίθριου ή δλως πρωτότυπος Φ ι ά λ η. Αϋτη συνίσταται έκ κτιστής ’Απο
θήκης ΰδατος έπεστρωμένης διά πλίνθων καί κορασανίου (διασωθέν ΰψος 1,10 μ.) 
καί εκτεινόμενης εις μήκος 12 μ. καί πλάτος 1,50 μ. ’Επί τοΰ μαρμαροστριότου 
δαπέδου τοΰ υπαίθρου χώρου τοΰ Αίθριου υπήρχε κάτωθεν τής Φιάλης σειρά μαρ
μάρινων λεκανών (διεσώθη μία άκεραία διαμέτρου 1 μ.). Άνευρέθησαν καί τινα 
τμήματα έξ όμοιων λεκανών, δι’ ών δύναται νά άποκαχασταθή τό σχήμα τής Φι
άλης, ήτις φαίνεται είχεν εις τήν άποθήκι^ν τοΰ ΰδατος κρουνούς (πιθ. μετάλλι
νους σωλήνας μετά στροφάλων) δι’ ών έχύνετο τό ΰδωρ πρός άπόνιψιν χειρών 
καί ποδών. Πλήν τούιων δμως εκατέρωθεν τής Φιάλης καί παρά τάς κιονοστοι- 
χίας ήλθον εις φως δύο μεγάλοι μαρμάρινοι λουτήρες (μήκ. 2,80 καί πλάτους 1,10 
μ.) χρησιμεύοντες πιθανώτατα δι’ ίαματικάς λούσεις. Τό τοιοΰτον δεν παρετηρήθη 
μέχρι τοΰδε εις Αίθρια άλλων χριστιανικών Βασιλικών καθ’ δσον τουλάχιστον 
γνωρίζομεν. Τέλος αριστερά έξω τοΰ Αίθριου άνευρέθη κατά χώραν μεγάλη μαρ
μάρινη σκάφη καί παρ’ αυτήν φρέαρ, οΰτινος τό μαρμάριτον στόμ,ιον διατηρείται 
καλώς.

Τό δάπεδον τοΰ Αίθριου εχει τόν μέν ύπαιθρον, χώρον μαρμαρόστρωιον, τάς 
στοάς δέ διά μωσαϊκών όμοιων σχεδόν κατά τήν τέχνην πρός τό ψηφιδωτόν δά
πεδον τοΰ νάρθηκος.

Εις τήν νήσσν Σπέτσας συνεπληρώθη εφέτος ή άνασκαφή τής άνευρεθείσης 
πέρυσι εις θέσιν «μύλος τοΰ Βρούστη» Βασιλικής διά τής έρεύνης τοΰ δυτικοΰ αυ
τής μέρους. "Ηλθεν εις φώς ολόκληρος ό Νάρθηξ τής Βασιλικής εκτεινόμενος καθ’ 
δλον τό πλάτος τοΰ ναοΰ.

Ό Νάρθηξ έχει δυτικώς κεντρικήν πύλην, έκτατέρωθεν δέ εις τάς στενάς 
πλευράς πυλίδας πλάτους 1 μ. Δυτικώς τοΰ νάρθηκος εκτείνεται πλακόστρωτον δι’ 
ακατέργαστων λίθων, ήτοι Αυλή αντί τοΰ Αίθριου τών μεγάλων Βασιλικών. Ή πα
λαιοχριστιανική αϋτη Βασιλική τών Σπετσών είνε άξιολογωτάτη Βασιλική επαρ
χιακού τύπου διαιρουμένη έσωτερικώς διά δύο κιονοστοιχιών έκ πέντε κιόνων 
καί έχουσα μέγιστον μήκος μειά τής άψΐδος καί τοΰ Νάρθηκος 27 μέτρων καί 
πλάτο., 15,60 μέτ. Τό άνευρεθέν έν Σπέτσαις μνημεϊον δύναται νά χρονολογηθή 
εις τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 5ου αίώνος, κυρίως έ'νεκα τοΰ αρχιτεκτονικού του τύ
που καί τοΰ σχήματος τής Άψΐδος, οπού βλέπομεν τήν συνύπαρξιν τοΰ ήμικυκλι- 
κοΰ σύνθρονού μέ 3 βαθμίδας καί τών έπιμήκων έξωθεν αύτοΰ βάθρων τών πρε
σβυτέρων, περιοριζομένων εις τό έλάχιστον.

Τήν χρονολόγησιν ταύτην στηρίζει καί ή άνεύρεσις εφέτος πολλών τεμαχίων 
έκ θωρακίων καί τμήματος έκ κιονοκράνου, δυναμένων άσφαλέστερον νά χρονολο
γήσουν τόν ναόν.
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Βυζαντινόν Μουαεΐον.

Κατά χό έτος 1938 έπλουτίσθη τό Βυζαντινόν Μουσεΐον δι’ άξιολογωτάτων 
αντικειμένων μεταξύ των όποιων προέχουσι :

1) χρυσούς βυζαντινός δακτύλιος (διαμ. 0,06 μ.) φέρων 
σφενδόνην μετά τής έσμαλτωμένης προτομής τού Χριστού, τύπου Παντοκράτορος, 
καί κεχαραγμένην εκατέρωθεν τής κεφαλής τήν βραχυγραφίαν 7c. xc. Τήν λοι
πήν επιφάνειαν τού δακτυλίου καταλαμβάνει επιγραφή έχουσα εκατέρωθεν τής 
σφενδόνης τά σιαυρικά μονογράμματα: «Κύριε» «βοήθει» καί τήν επιγραφήν: 
«Λ εοντίφ Κουροπαλ άτη»' τέλος ρόδαξ πληρούμένος διά σταυρού έχοντος 
4 στιγμάς περί τάς κεραίας συμπληροΐ τήν όλην διακόσμησιν τού δακτυλίου.

Παρεδόθη είς τό Μουσεΐον υπό τής A. Β. Υ. τής Πριγκιπίσσης 'Ελένης, 
ώς δωρεά τού άποθανόντος Βασιλόπαιδος Νικολάου τού διατελέσαν- 
τος Προέδρου τής Εφορευτικής Επιτροπής τού Μουσείου.

2) Χρυσούς δακτύλιος παλαιοχριστιανικός (διαμ. 0,07 μ.) 
έχων σφενδόνην πληρουμένην διά σαπφείρου, έφ’ ού ή ανάγλυφος παράστασις αγ
γείου έξ οΰ πίνουν δύο περιστεραί, σύνηθες παλαιοχριστιανικόν θέμα, εις δ απο
δίδεται καί ή έ'ννοια τής θείας ευχαριστίας. ’Εδωρήθη υπό τού έν Παρισίοις ομο
γενούς κ. Στεφάνου Βλαστού, παραδοθέν ομοίως είς τό Μουσεΐον υπό τής 
τής Α. Β. Υ. τής Πριγκιπίσσης Ελένης.

Οί άνωτέρω δακτύλιοι έτοποθετήθησαν είς ιδιαιτέραν προθήκην κατασκευα- 
σθεΐσαν δαπάναις τυϋ κ. Γ. Ζαρίφη είς μνήμην τού Πρίγκιπος Νικολάου.

'Ομοίως έπλουτίσθη εφέτος τό Μουσεΐον δι’ άξιολογωτάτων φορητών εικό
νων προερχόμενων έξ άγοράς. Μεταξύ τούτων σπουδαιότεροι είνε: τρεις μεγάλαι 
εικόνες τής Άναστάσεως, τής Γεννήσεως τού Χριστού καί τού Ευαγγελισμού τής 
Θεοτόκου, μετά τής υπογραφής τού Ή λ ι ο ύ Μ ό σ χ ου. ’Επ’ ίσης είκών όμοιου 
μεγέθους τής Άποτομής τού Προδρόμου μετά τής υπογραφής τοΰ Θ ε ο δ. Π ο υ- 
λ ά κ η, καί τέλος είκών τών 5 στρατιωτικών Αγίων : Αύξεντίου, Ευγενίου, Ευ
στρατίου, Όρέστου καί Μαρδίτου άνευ υπογραφής κ, ά. Αί άνωτέρω εικόνες συμ- 
πληροΰσι τήν σειράν τών υπογεγραμμένων μεταβυζαντινών εικόνων τοΰ Μουσείου, 
πλουτίζουσι δ’ άμα τούτο δι’ άξιολογωτάτων αντικειμένων.

Έργασΐαι αναατηλώσεως και συντηρήσεως Βυζαντινών μνημείων.

Ή έν τφ Υπουργεία) Θρησκευμάτων καί Έθν. Παιδείας υπό τήν διεύθυν- 
σιν τού καθηγητοΰ κ. Άν. Όρλάνδου τελούσα υπηρεσία άναστηλώσεως άρχαίων 
καί ιστορικών μνημείων έξετέλεσε κατά τό διαρρεύσαν έτος τάς κάτωθι άναστη- 
λωτικάς καί στερεωτικός εργασίας επί βυζαντινών μνημείων.

1. Έν Σ έ ρ ρ α ι ς έπελήφθη τής στερεώσεως τής παλαιάς τουρκικής άγο- 
ρας (Μπεζεστένι), ενός τών ολίγων λαμπρώς έκτισμένων κτηρίων τοΰ είδους τούτου. 
Άπομακρυθέντιον τών εξωτερικών παραπηγμάτων, έφράχθησαν αί μικραί θύραι 
εξόδου άφεθεισών μόνον τεσσάρων κατά τούς κυρίους άξονας τοΰ κτηρίου. Οί τοί
χοι συνεπληρώθησαν, δπου παρουσίαζον χάσματα καί ή όλη εξωτερική επιφάνεια 
τού οικοδομήματος ήρμολογήθη, ούτως ώστε νά παρουσιάζη μίαν ήσυχον καί εύχά- 
ριστον όψιν.
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Έν τή αυτή πόλει τών Σερρών έστερεώθη καί ή παλαιά (11ου ή 12ου αίώ- 
νος) Μητρόπολις τών αγίων Θεοδώρων. Γενομένης έκχωματώσεως τοϋ εσωτερικού 
αυτής εύρέθησαν κιονίσκοι καί γλυπτά τοϋ τέμπλου ή τοϋ κιβωρίου. Ό νότιος τοί
χος έστερεώθη διά παρεμβολής δοκών έκ σιδηροπαγούς σκυροδέματος, συνεκρα- 
τήθη δέ καί τό έκ πλίνθων κατεσκευασμένον ανατολικόν τοϋ ναοΰ αέτωμα. Τέλος 
κατεσκευάσθη θύρα σιδηρά εις την νοτίαν είσοδον χάριν εύπρεπείας καί καθαρι- 
ότητος τοϋ εσωτερικού.

2. Έν Λέσβφ έστερεώθησαν τά ψηφιδωτά δάπεδα τής βασιλικής τοϋ 
Λ ο υ τ ρ ο ΰ χάριν τής προστασίας τών οποίων καί ειδικόν κατεσκευάσθη προστέ
γασμα. Έστερειόθη επίσης καί τό καθολικόν τής Μονής Π ε ρ ι β ο λ ή ς, οΰτινος 
οί τοίχοι καλύπτονται δι° αξιόλογων βυζαντινών τοιχογραφιών. Τέλος άνακατα- 
σκευάσθη ή στέγη τοϋ έν Π έ τ ρ ρ; ναοϋ τοϋ 'Αγ. Νικολάου, ήτις διέρρεε απειλού
σα νά καταστρέψη τάς έπί τών τοιχωμάτων τοϋ ναοΰ τοιχογραφίας. Τάς δύο τε
λευταίας εργασίας συνέδραμον ύλικώς καί αί οίκειαι κοινότητες, συστάσει τοϋ σε- 
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Μηθύμνης Κυρίου Διονυσίου, ζωηρόν έπιδεικνύοντος 
διαφέρον προς διάσωσιν τών μνημείων τής επαρχίας του.

3. Έ ν Ζαρούχλα τής περιφερείας Καλαβρύτων έπεσκευάσθη έπιβλέψει 
τοΰ άρχιτέκτονος κ. Ε. Στίκα, ό παλαιός ναός τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, κατα- 
σκευασθεισών δύο αντηρίδων κατά τήν νοτίαν τού ναοΰ πλευράν.

4. Έπιβλέψει τοΰ αύτοϋ άρχιτέκιονος έγένετο καί ή έπισκευή καί συντήρη- 
ρησις τοΰ έν Μεσσηνίφ ναοΰ τής Ζωοδόχου Πηγής (12ου αί.), δστις έφωδιάσθη καί 
διά νέων Βυζαντινού τύπου θυρών καί παραθύρων.

5. Έ ν X ρ ι σ τ ι ά ν ο υ τής Τριφυλίας έγένετο εφέτος έ'ναρξις τής άναστη- 
λώσεως τοΰ αυτόθι μεγάλου Βυζαντινού ναοϋ τοΰ 11ου αίώνος, τοΰ τιμωμένου εις 
μνήμην τής Μεταμορφιόσεως τοΰ Σωτήρος. Έκαθαρίσθη έν πρώτοις τό έσωτερι- 
κόν τοΰ ναοΰ άπό τής καλυπτούσης αύτό παχείας έπιχώσεως, μεθ’ δ έτακτοποιή- 
θησαν οί έκ τής πτώσεως τών άνω μερών τσΰ ναοΰ προελθόντες σωροί λίθων, ών 
οί πλεΐστοι θέλουσι χρησιμοποιηθή εις τήν κατά τήν προσεχή άνοιξιν άρξομένην 
άναστήλωσιν τής νοτίας πλευράς τοΰ ναοΰ.

6. Έν Μυστρί έγένοντο έφέτος έργασίαι έν τφ ναφ τής Μητροπόλεως 
(Άγ. Δημητρίου). Ή τοξωτή στοά τοΰ νάρθηκος τοΰ ναοΰ τούτου εΐχεν ύποστή 
κατά καιρούς πολλάς παραμορφιόσεις. ’Αντί τής τριπλής μετά κεράμων κυλινδρι
κής στέγης, ήτις άρχικώς τήν έκάλυπτε, είχε κατασκευασθή μεταγενεστέρως δώμα 
έκ πλακών Μελίτης. Τούτου νΰν κατεδαφισθέντος έπανέκτησεν ή στοά τήν αρχικήν 
ώραίαν δψιν της. Ήλευθερο'ιθη ωσαύτως καί τό υπέρ τό άκρον ανατολικόν μετα- 
κιόνιον σφζόμενον τμήμα τοΰ λεγομένου έπισκοπικοΰ μεγάρου άφαιρεθέντος ολο
κλήρου τοΰ ύπεράνω αυτού κτισθέντος νεωτέρου οικήματος. Ή άνακατασκευα- 
σθεΐσα τετράκλινης στέγη του έκάλυψε καί τόν έσωτερικώς κατασκευασθέντα 
σφαιρικόν αύτοΰ θόλον.

Πλήν δέ τής στοάς καί οί τροΰλλοι τοΰ ναοΰ άπηλλάγησαν τής μεγάλης έπι
χώσεως (0,80 ΰψ.), ήτις έχρειάσθη άλλοτε νά τούς περιβάλη, ΐνα δύνανται τά 
ύδατα τών θολωτών στεγών νά έκρέωσιν ύπεράνω τής στέγης τοΰ κατά τό 1853 
κατασκευασθέντος περιστυλίου τής Μητροπόλεως.

"Οσον αφορά τόν καθαρισμόν τών τοιχογραφιών, ούτος έξηκολούθησε καί 
έφέτος εις μέν τό Άφεντικόν διά τοΰ συνεργείου τής μοναχής Καλής Χριστάκου 
έργασθέντος εις τό παρεκκλήσιον τής ΒΔ γωνίας, εις δέ τήν Περίβλεπτον 
διά τοΰ συνεργείου τοΰ ζωγράφου κ. Φ. Κόντογλου, έργασθέντος εις τό δυτικόν 
σκέλος τοΰ σταυρού καί τό βόρειον κλιτός.
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7. Έ ν Καστόρια ύπεστηρίχθησαν δΓ αντηρίδων αί νότιαι πλευραί των 
ναών των Άγ. Αναργύρων καί Ταξιάρχου (Μητροπόλεως), αϊττνες είχον μεγάλως 
αποκλίνει τής κατακορύφου. Έγένετο δ’ επίσης ό άπό τής επικαθημένης κόνεως 
καί αιθάλης καθαρισμός τών τοιχογραφιών τών δυο τούτων ναών ώς καί τοΰ Άγ. 
Στεφάνου.

8. Τέλος εν τφ Καθολικώ τής Μ. Ό σ ί ο υ Λουκά τής Φωκίδος πρώτον 
μέν έγένετο ή διά νέων ειδικών βυζαντινοί τύπου κεράμων έπικάλυψις πασών 
τών στεγών τοΰ τε μεγάλου καί τοΰ μικροί ναοί, έπειτα δέ ή στερέωσις τών ψη
φιδωτών εικόνων διά τής ειδικής περί τά ψηφιδωτά δεσποινίδος "Ελλης Βοΐλα, 
ώς καί τής κυρίας Πην. Στελλάκη, έξ ών ή μέν πρώτη είργάσθη εις τήν επι
σκευήν τής μόλις συγκρατουμένης Πλατυτέρας, ή δέ δεύτερα εις τήν στερέωσιν 
τών κοσμημάτων τοΰ μέσου τμήματος του νάρθηκος. Έλπίζεται οτι κατά τό προσ
εχές θέρος θέλει συνεχισθή ή διάσωσις καί τών υπολοίπων ψηφιδωτών εικόνων 
καί ή περαιτέρω στερέωσις του σπουδαιοτάτου τούτου μνημείου.

’Εφορεία Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων.

Κατά τό παρελθόν θέρος ό "Εφορος Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων κ. Ά. Ξυγ- 
γόπουλος μετέβη είς Κεφαλληνίαν πρός έξασφάλισιν τών έν ταϊς Μοναΐς Άγ. Γε
ρασίμου καί Άγ. Άνδρέου σφζομένων τοιχογραφιών.

’Επίσης έπεσκέφθη έν Λακεδαίμονι τήν Άγόριανην, Λογκανίκον, Γκοριτσάν 
κλπ πρός μελέτην τών εκεί Βυζαντινών εκκλησιών, αιτινες περικλείουσι πολυτί
μους τοιχογραφίας.

Τέλος μετέβη είς Σέρβια καί Καστοριάν πρός συνέχισιν τών εκεί ερευνών του.

Τά ύπο τήν έποπτείαν τη; ’Ακαδημίας ’Αθηνών ’Αρχεία.

Α'. Τό Λεξικογραφικόν.

Κατά τό 1938 ή τύπωσις του δευτέρου τόμου τοΰ 'Ιστορικοί Λεξικοί τής 
Ελληνικής γλώσσης προύχώρησε μέχρι τοΰ 76ου τυπογραφικοί φύλλου, ή έκτύπω- 
σις δέ του όλου τόμου, δστις θά περιλάβη τάς άπό τοί αν μέχρι τοΰ ajt- λέξεις, 
θά συντελεσθή εντός τών πρώτων μηνών τοί 1939.

Κατά τό αυτό έτος τό προσωπικόν άπεδελτίωσε πλεΐστα έντυπα βιβλία καί 
χειρόγραφα ιδιωματικά γλωσσάρια, τά τελευταία προερχόμενα έκ τών υπό τής 
Γλωσσικής 'Εταιρείας προκηρυσσομένων διαγωνισμών. Έπ’ ίσης έγένοντο καί 
τρεις γλωσσικαί άποστολαί συντακτών πρός μελέτην καί συλλογήν γλωσσικοί υλι
κοί είς τήν Ζάκυνθον, τήν Μαρώνειαν καί τήν περιφέρειαν Κοζάνης.

I

Β\ Τό Μεσαιωνικόν.

Κατά τό διαρρείσαν έτος τό προσωπικόν τοΰ Αρχείου συνέχισε τήν συγκέν- 
τρωσιν 'ιστορικοί καί γλωσσικοί υλικοί άναφερομένου είς κύρια ονόματα, επώ
νυμα, τοπωνύμια καί λέξεις ίδιαζούσας, άπεδελτίωσε δέ καί τεσσαράκοντα εννεα 
κείμενα, πεζά καί έμμετρα, τής περιόδου 1650-1821.
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Γ'. Τό Άρχεϊον 'Ιστορίας τον 'Ελληνικόν Δικαίου.

Ή υπηρεσία τοΰ ’Αρχείου τούτου κατά τό 1938 άπεδελτίωσε τό νομικού πε
ριεχομένου υλικόν έκ διαφόρων συγγραφέων τής Ίσαυρικής περιόδου, οιον Θεο
δώρου Στουδίτου, Νικηφόρου αρχιεπισκόπου Κων]πόλεως, Γρηγορίου Δεκαπολίτου, 
Μεδοδίου πατριάρχου Κων]πόλεως, Προκοπίου δαικόνου, Νικηφόρου Χαρτοφύλα- 
κος, Γεωργίου Μητροπολίτου Νικομήδειας. "Εν τινι μέτριο έπ’ ίσης έγένετο πλου
τισμός τού τμήματος ορολογίας δικαίου, ήρξατο δέ καί ό καταρτισμός βιβλιογρα
φίας άναφερομένης είς τήν καδ’ δλου Ιστορίαν τοΰ Ελληνικού δικαίου.

Δ'. Τό Λαογραφικόν Άρχεϊον.

Τό Λαογραφικόν Άρχεϊον κατά τό 1938.
1. ΔΓ εγκυκλίου άπευδυνδείσης πρός τούς λειτουργούς τής δημοτικής καί μέ

σης Έκπαιδεύσεως συνέλεξε περί τούς 5.000 μΰδους καί παραμύδια.
2. Έπωφελούμενον τής έγκαταστάσεως προσφύγων έκ Μικράς ’Ασίας έν τή 

περιοχή Άδηνών καί Πειραιώς, προέβη δι’ ενός των συνεργατών αΰιοΰ εις συστη
ματικήν έρευναν τής Λαογραφίας των έκ Σινώπης, Ίνεπόλεως καί χωρίων τινών 
τής Βιδυνίας προσφύγων καί 3. ΔΓ αποστολών τού προσωπικού είς ’Αράχοβαν, 
Κορώνην, Ίνναχώριον Κρήτης καί Λήμνον συνεκόμισε ποεκίλην λαογραφι'κήν 
ύλην. Διά τών ενεργειών τούτων καί διά δωρεών τό Λαογρ. Άρχεϊον κατά τό λή- 
ξαν έτος έπλουτίσδη ’δΓ 182 νέων χειρογράφων, συγκειμένων έν δλω έκ σελίδων 
15.441. ’Επίσης συνεχίσδη υπό τού προσωπικού ή αποδελτίωσες καί κατάταξις 
τής άποδησαυρισδείσης έν τφ Άρχείφ ύλης, άποδελτιωδέντων 24 χειρογράφων 
καί 8 έντύπων συλλογών καί ταξινομηδείσης τής ύλης αυτών, προεχώρησε δέ καί ή 
συστηματική κατάταξις καί επεξεργασία τών (’ιαμάτων καί τών παροιμιών. ’Ιδία 
κατειάχδη λεπτομερώς κατά κατηγορίας ή Όλη ή άναγομένη είς τήν γλώσ
σαν καί τήν λαϊκήν λατρείαν καί συνετάχδησαν διεξοδικά ερωτηματολόγια σχε
τικά πρός τό δίκαιον, τήν κοινωνικήν όργάνωσιν, τήν αστρολογίαν καί μετεω
ρολογίαν καί τήν λατρείαν.

Τέλος τό Άρχεϊον προεκήρυξε 4 βραβεία πρός συλλογήν λαογραφικής ύλης 
καί έκαμεν έναρξιν συγκεντριόσεως καί αντικειμένων τοΰ υλικού βίου καί τής 
τέχνης τοΰ λαού.

Τά Γενικά Άρχεΐα τοΰ Κράτους.

Τά Γενικά Άρχεΐα τού Κράτους κατά τό 1938 έπλουτίσδησαν διά τής αγο
ράς ή δωρεάς πλείστων χειρογράφων Ελληνικών καί αρκετών Τουρκικών καί 
Βλαχικών αναγόμενων είς τήν άπό τοΰ ΙΖ'.—ΙΘ'. αίώνος Ελληνικήν ιστορίαν, 
καί κυρίως είς τήν τών χρόνων τής Ελληνικής έπαναστάσεως. Πλήν δέ τών ιστο
ρικού περιεχομένου εγγράφων τούτων ήγοράσδη καί Νομοκάνων τοΰ ΙΖ'. αίώνος 
καί τεΰχος περιέχον έπιστολάς Ευγενίου τοΰ Γιαννούλη καί ’Αναστασίου τοΰ 
Γορδίου.

Κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα συνετελέσδη ή ταξινόμησις κατά χρονολο
γικήν σειράν καί κατά κλάδους, τοΰ Αρχείου τοΰ Άγώνος (1821-1828). 'Υπό δέ 
τοΰ Διευδυντοΰ κ. Δ. Ζακυδηνοΰ έγένοντο, κατ’ εντολήν τοΰ Υπουργείου Θρη
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σκευμάτων καί ’Εθνικής Παιδείας επιστημονικά! επιθεωρήσεις τοΰ ’Αρχειοφυλα
κείου Κέρκυρας, τοΰ ’Αρχείου Ίονίου Γερουσίας έν Κερκύρφ, των Αρχειοφυ
λακείων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, ’Ιθάκης, Λευκάδος κα! Παξών, τοΰ Ιστορικού 
Αρχείου Βερροίας, των ιστορικών ’Αρχείων "Υδρας καί Σπετσών, τοΰ ιστορικού 
’Αρχείου και των μοναστηριακών ’Αρχείων Κρήτης καί τής μονής των αγίων Τεσ
σαράκοντα παρά τήν Σπάρτην.

Τέλος εις έκτέλεσιν τού Νόμου 1161 ]1938 ύπεβλήθησαν είς τά Γενικά ’Αρ
χεία τοΰ Κράτους δηλώσεις ιδιωτικών κα'ι μοναστηριακών αρχείων.

Νέα "Εδρα τής Νέας καί Μεσαιωνικής ‘Ελληνικής γλώσαης καί φιλολογίας έν 
τω Πανεπιστήμια) Ά&ηνών.

Ή ‘Ελληνική Κυβέρνησις άποβλέπουσα είς την ιδιαιτέραν σημασίαν, ήν έχει 
διά τήν Ελλάδα ή είς δσον τό δυνατόν εΰρυτέραν κλίμακα καλλιέργεια των Βυ
ζαντινών καί Νεοελληνικών Σπουδών, διά τοΰ δημοσιευθέντος νέου οργανισμού 
τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών ΐδρυσεν έν αΰτφ καί δευτέραν τακτικήν έ'δραν τής 
Νέας καί Μεσαιωνικής ‘Ελληνικής γλιόσσης καί φιλολογίας.Ή πλήρωσις τής έ'δρας 
ταύτης, τήν ‘ίδρυσιν τής οποίας μετ’ ιδιαιτέρας χαράς χαιρετίζομεν, θά γίνη λίαν 
προσεχώς, ώστε ή έναρξις τής διδασκαλίας τού μέλλοντος νά καταλάβη αυτήν νά 
άρχίση εντός τού 1929.

‘Ο νπό τον οίκου Blackwell έκδοέλείς κατάλογος.

‘Ο εκδοτικός οίκος Blackwell έσχε τήν καλήν έμπνευσιν νά δημοσίευση κα
τάλογον περιλαμβάνοντα έργα άναφερόμενα είς τό Βυζάντιον, καί δή κειμένων 
βυζαντινών, καί βιβλίων καί μονογραφιών περί τής ιστορίας, φιλολογίας, τέχνης, 
δημοσίου καί θρησκευτικού βίου τών Βυζαντινών, πρός δέ καί κατάλογον περιοδι
κών είδικώς άσχολουμένων μέ τήν έρευναν τοΰ Βυζαντινού κόσμου καί τοΰ Βυζαν
τινού πολιτισμού.

‘Ο κατάλογος ουτος, παρά τάς ελλείψεις του, περιέχει άξιόλογον αναγραφήν 
σημαντικών έργων καί αποτελεί εΰπρόσδεκτον βοήθημα είς τάς χεΐρας παντός έπι- 
θυμοΰντος νά παρακολουθήση τήν περί τά Βυζαντινά έρευναν, έχων καί τούτο τό 
προσόν δτι δίδει καί τήν τιμήν έκάστου βιβλίου.
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