
ΕΙΔΗΣΕΙΣ*

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ TOY ΚΡΑΤΟΥΣ

Κατά τό έτος 1957 τό προσωπικόν ηΰξήθη διά τοϋ διορισμού ενός υπαλλήλου, 
τοΰ Ζησίμου Βιρβίλη, έγκριθείσης δέ πιστώσεως διά τήν πρόσληψιν δυο είσέτι ταξι- 
νόμων, προεκηρύχθη ό σχετικός διαγωνισμός.

Ή ταξινόμησις τών αρχειακών συλλογών ένεργείται κανονικώς υπό τών τριών 
ταξινόμων καθοδηγούμενων υπό τοΰ Γραμματέως κα'ι βοηθουμένων κα'ι υπό τών δυο 
κλητήρων.

1) Έσυνεχίσθη ή ταξινόμησις τοϋ ’Αρχείου Οικονομίας τοϋ Καποδιστρίου καί 
τής Άντιβασιλείας μέχρι τοΰ έτους 1840.

2 ) Έγένετο ένιαξις μεγάλου άριθμοϋ εγγράφων τών ετών 1822 - 1833 έκ τών 
υστέρων εύρεθέντων.

3 ) Έταξινομήθη μόνον κατά κλάδους καί έτη ή μεγάλη συλλογή Μάμουκα.
4 ) Συνεχίζεται ή καταγραφή πεντακοσίων περίπου πρωτοκόλλων καί άλλων 

βιβλίων τοΰ Άγώνος καί Καποδιστρίου.
5 ) Άπεδελτιώθη τμήμα αρχείου τών Έθν. ’Αριστείων.
Έν γένει κατά τό έτος τοΰτο ή υπηρεσία έλειτούργησε κανονικώς.
Έτακτοποιήθησαν καί κατεγράφησαν τά νέα προσκτήματα τών ’Αρχείων καί 

τής Βιβλιοθήκης. Έλειτουργησε τακτικώς τό Άναγνωστήριον.
Ένηργήθησαν επιθεωρήσεις αρχείων πρός καταστροφήν τοΰ 'Υπουργείου Δικαιο

σύνης, τοΰ Ελληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού (’Αρχεία τοΰ διαλυθέντος Αυτονόμου 
’Οργανισμού Σεισμοπλήκτων Κορινθίας), τής Γ.Δ.Δ.Λ.

Έξυπηρετήθησαν οί έρευνηταί καί τά κοινόν διά παροχής πληροφοριών καί 
άλλων στοιχείων.Έξεδόθησαν αντίγραφα τών έν τοΐς ΓΑΚ παλαιών συμβολαίων.

Ήγοράσθησαν 6 μεταλλικοί άρχειοθήκαι τών τεσσάρων συρταρίων καί 2 τοΰ 
ενός συρταριού έκ τής εγχωρίου βιομηχανίας.

Ήγοράσθη επίσης έν ηλεκτρονικόν Flash διά τήν λειτουργίαν τής φωτογραφι
κής μηχανής Leica τών ΓΑΚ.

Κατά τό έτος τοΰτο ήγοράσθησαν αί εξής άρχειακαί συλλογαί :
α ) 198 έγγραφα τοΰ στρατηγού τής Έπαναστάσεως Δημ. Πλαπούτα τών ετών 

1822 - 1830.
β ) 59 έγγραφα άναφερόμενα είς τόν Γάλλον φιλέλληνα Ίλαρίωνα Thouret τών 

ετών 1821 - 1869.
γ ) 84 νοταριαχά έγγραφα έκ Νάξου τών έτών 1785 - 1865 καί έν χειρόγραφον 

χαρτφον έκ φύλλων 49 τοΰ 19ου αίώνος περιέχον υποδείγματα επιστολών, ιατροσόφια 
καί ενθυμήσεις.

δ) Τό άρχείον τοϋ Μητροπολίτου Άρτης καί είτα Ούγγροβλαχίας ’Ιγνατίου καί 
τοΰ Γραμματέως αύτοΰ Μόστρα άποτελούμενον έκ 200 εγγράφων τών έτών 1799 -1827.

* Τά σημειώματα τών ΕΙδήσεων δημοσιεύονται ώς παραδίδονται ήμίν ύπό τών οίκείων ύπη- 
ρεσιών. Τό 'Ιστορικόν Λεξικόν καί τό 'Αρχείον Δικαίου της 'Ακαδημίας 'Αθηνών ήρνήΦησαν νά δώ
σουν σχετικόν σημείωμα.
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ε ) 48 έγγραφα των ετών 1824-1839 έκ τοΰ αρχείου Ίωάννου Κωλέττη και 17 
χειρόγραφα ώς έπί τό κλειστόν σπαράγματα τά όποια είναι σχεδάρια διδακτικά περιέ- 
χοντα ύλην φιλολογικήν, θρησκευτικήν καί μουσικήν.

ς) 35 έγγραφα νοταριακά καί δικαστικά των ετών 1769 - 1866 προερχόμενα 
κυρίως μέν έκ Κυθήρων, αλλά καί έκ Μονεμβασίας, Γυθειου, Σπάρτης κ.ά.

ζ) Κώδιξ χαρτφος έσταχωμένος έκ Κεφαλληνίας διαστ. 0,41x0,27 μ. τοΰ τέλους 
τού 18°ν αΐώνος έκ φύλλων 256 περιέχων συλλογήν Βενετικών έγγράφων περί τής 
νήσου Κεφαλληνίας των έτών 1503 - 1790 καταρτισθεΐσαν δ ν' αντιγραφής έκ των 
πρωτοτύπων υπό τοΰ Zuanne Loverdo εις έκτέλεσιν τής από 29 ’Οκτωβρίου 1786 
άποφάσεως τών συνδίκων Κεφαλληνίας.

η ) Ήγοράσθη ό 3°s τόμος τοΰ 1953 τοΰ αρχειακού περιοδικού « Archivum » 
καί δύο βιβλία άρχειακής φύσεως παρά τής Unesco : 1)R. Frontard, La nor
malisation Internationale dans le domaine de la microcopie, Paris 1955 καί 2) 
H. R. Verry, Manuel de reproduction et de selection de documents.

Διά δυιρεάς εΐσήχθησαν :
1) 24 ιστορικά έγγραφα έκ Κεφαλληνίας τών έτών 1828 -1875 υπό τοΰ κ. Ευαγ

γέλου Μπλέσσα έν συνεχείφ προγενεστέρας δωρεάς ένεργείαις τοϋ καθηγητοΰ τοϋ 
Πανεπιστημίου καί μέλους τής ’Επιτροπής κ. Γ. Πετροπούλου.

2) Κατεγράφη τό άπό 12 ’Απριλίου 1940 κατατεθέν εις τά ΓΑΚ χειρόγραφον 
χαρτφον 0,13x0,09 μ. τοΰ ΙΘ' αΐώνος έκ φύλλων γεγραμμένων 73 τό περιέχον ’Απο
μνημονεύματα τοΰ προκρίτου τής Κυνουρίας Άναγν. Κοντάκη, τό όποιον καί έξεδόθη 
υπό τοΰ κ. Διευθυντοΰ εις τήν σειράν « ’Απομνημονεύματα ’Αγωνιστών τοΰ 21 » 
(άριθ. 11).

Ύπηρεσιακώς είσήχθη διά τοΰ ύπ’ άριί>. 52498/31 -5-1957 έγγράφου τοΰ 
"Υπουργείου Δικαιοσύνης βιβλίον πρωτοκόλλου τοΰ ’Εκτάκτου Διοικητοΰ τοΰ Τμήμα
τος Νοτίων Κυκλάδων τοΰ έτους 1828 εως 1829 έκ σελίδων 291 εύρεθέν υπό τοΰ 
Είρηνοδίκου Θήρας Α. Μαραβελίδη έν Σαντορίνη.

Τό Άναγνωστήριον έλειτούργησε κανονικώς πλήν τοΰ μηνάς Αΰγούστου καί 
έσημειώθησαν 920 παρουσίαι αναγνωστών "Ελλήνων καί ξένων.

Εις τήν Βιβλιοθήκην είσήχθησαν αυτοτελή βιβλία έξ αγοράς καί ώς έπί τό πλεΐ- 
στον έκ δωρεάς 250, καί αρκετοί τόμοι παλαιοτέρων σειρών.

"Ο κ. Διευθυντής 1) κατόπιν τής ύπ’ άριθ. 143419/2780/11 -2 - 1957 διαταγής 
'Υπουργείου Παιδείας μετέβη άπό 26-28 Μαΐου 1957 εις ’Ερέτριαν ( Ν. Ψαρά) καί 
Χαλκίδα πρός άναζήτησιν τών αρχείων τών Ψαριανών καί τοΰ Κριεζώτου. Καί εις 
μέν τήν ’Ερέτριαν άνεΰρεν εις τό κοινοτικόν κατάστημα κιβώτιον περιέχον τμήμα 
αρχείου τών Ψαριανών άπό τοΰ 1825 καί εξής, διά τήν καλήν συντήρησιν τοΰ όποιου 
καί τήν ταξινόμησιν καί καταγραφήν έστάλησαν διά τοΰ κ. Νομάρχου Εύβοιας σχε
τικά! όδηγίαι. Εις δέ τήν Χαλκίδα έπεσκέφθη μετά τοΰ κ. Νομάρχου τόν απόγονον 
τοΰ Κριεζώτου έν τή παλαιφ οΐκίρ, ήτις στεγάζει άξιόλογον συλλογήν όπλων τοϋ 
Ίεροΰ Άγώνος ( άνηκόντων εις τόν Ν. Κριεζώτην καί άλλους ήρωας ) ώς καί αρχαιο
λογικών αντικειμένων, ιδίως ειδωλίων τής Τανάγρας, έγγραφα όμως παλαιά ό κ. 
Κριεζώτης έδήλωσεν ότι δέν κατέχει.

2) Κατόπιν τής ύπ’ άριθ. 83423/1439 άπό 30-7 - 1957 διαταγής "Υπουργείου 
Παιδείας μετέβη εις ’Ιωάννινα καί Πρέβεζαν άπό 26 -31/1/57 καί έπεθεώρησε τά 
έκεϊ άρχεΐα έκ τών όποιων ή έν Πρεβέζη διασωθεΐσα συλλογή έκκλησιαστικών, κοι
νοτικών καί νοταριακών άρχείων τυγχάνει λίαν άξιόλογος ( 1671 - 1871 ).

Τά ΓΑΚ συνεχίζοντα τήν έρευναν έπακριβώσεως τής καταστάσεως τών άρχείων 
τών δημοσίων υπηρεσιών έφ’ ών άσκοΰσι κατά Νόμον έποπτείαν έξαπέστειλαν ένερ-
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γείαις τοΰ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών (Διευθύνσεως Διοικήσεως ) σχετικήν εγκύκλιον 
πρός άπάσας τάς δημοσίας υπηρεσίας τάς έξαρτωμένας από τοΰ Υπουργείου τούτου 
περί τής καταστάσεως τών ύπ’ αυτών φυλασσόμενων αρχείων. Έκ τών ληφθεισών 
μέχρι τοϋδε απαντήσεων δλων σχεδόν τών Νομαρχιών, Δήμων καί Κοινοτήτων καί 
άλλων δημοσίων υπηρεσιών τής ’Επικράτειας καταδείκνυται ή μεγάλη ωφέλεια τής 
τοιαύτης ένεργείας καί ώς πρός τήν καλήν διατήρησιν τών αρχείων καί ώς πρός τήν 
ένημέρωσιν τής κεντρικής αρχειακής υπηρεσίας καί λήψιν τών καταλλήλων μέτρων 
ύπ’ αυτής.

Τοπικά ’Αρχεία. Τό πρόβλημα τής στεγάσεως τοΰ ‘Ιστορικού ’Αρχείου Κρήτης 
βαίνει επί τέλους πρός τήν ευτυχή λύσιν του. Ή άποφασισθεΐσα στέγασις αυτού είς 
τό ύπ’ άριθ. Α.Β.Κ. 247 δημόσιον κτήριον ( Ίσχακή Λεών ) καί ή έγκριθείσα πίστω- 
σις πρός επισκευήν τούτου έλπίζομεν δτι θά τακτοποιήση όριστικώς τό σπουδαίον 
τούτο αρχειακόν ίδρυμα τής "Ελλάδος από άπόψεως μονίμου στέγης.

Διετέθη ωσαύτως κατά τό έτος τούτο αξιόλογος πίστωσις πρός επισκευήν τής 
στέγης τοΰ κτηρίου τοΰ ’Ιστορικού ’Αρχείου Ύδρας, τό όποιον ίδίαις δαπάναις άνή- 
γειρε καί έδωρήσατο πρό ετών είς τό ’Ελληνικόν Δημόσιον ό ’Υδραίος Γκίκας Κου
λούρας.

Ραγδαίαν έξέλιξιν είς τήν όργάνωσίν του καί τόν πλουτισμόν του παρουσιάζει 
τό νεοσύστατον Ιστορικόν Άρχεΐον Μακεδονίας χάρις είς τήν ’Εποπτικήν αυτού 
’Επιτροπήν, τής οποίας τυγχάνει κατά νόμον Πρόεδρος ό Παναγιώτατος Μητροπολί
της Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμων, ’Αντιπρόεδρος δέ ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης κ. Στίλπων Κυριακίδης. Νέα προσκτήματα τού 'Ιστορικού ’Αρχείου 
Μακεδονίας είναι εκτός τών Τουρκικών κωδίκων τού ποτέ "Ιεροδικείου Θεσσαλονί
κης, οι κώδικες τής Μητροπόλεως Άδριανουπόλεως, τά αρχεία τής κοινότητος Μονα
στηριού καί τών Σχολείων αυτής ώς καί τής Ίεράς Μητροπόλεως Πελαγωνίας, τό 
άρχεΐον τής Τραπέζης τής ’Ανατολής κ.ά.

Κατά τό έτος τούτο άπεβίωσαν δύο διαπρεπείς αρχειακοί υπάλληλοι προσενεγ- 
κόντες επί μακράν σειράν ετών άνεκτιμήτους υπηρεσίας είς τήν διατήρησιν, δημο- 
σίευσιν καί έν γένει άξιοποίησιν τών αρχειακών πηγών: ό Άρχειοφύλαξ τού κατα- 
στραφέντος κατά τούς σεισμούς τού 1953 ’Αρχειοφυλακείου Ζακύνθου Λεωνίδας X. 
Ζώης καί ό Διευθυντής καί Πρόεδρος τού Ιστορικού ’Αρχείου Ύδρας, εκδότης τών 
αρχείων τής Κοινότητος Ύδρας καί τών Κουντουριωτών καί τής Ιστορίας τής Νήσου 
"Ύδρας, άντεπιστέλλον μέλος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, ’Αντώνιος Λιγνός.

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

α') Τό Μεσαιωνικόν ‘Αρχεΐον.

Τό έτος 1957 ύπήρξε τό πρώτον, καθ’ δ τό Μεσαιωνικόν Άρχεΐον ήδυνήθη νά 
λειτουργήση μέ πλήρες προσωπικόν, διότι αί τρεις έκ τών τεσσάρων οργανικών θέσεων 
συντακτών αυτού, α'ίτινες εΐχον παραμείνει επί πολλά έτη κεναί, έπληρώθησαν κατά 
τήν διάρκειαν τού προηγουμένου έτους 1956. “Ενεκα τούτου ή έν αύτώ συντελουμένη 
έπιστημονίκή έργασία ύπήρξε κατά πολύ άποδοτικωτέρα τής τών προηγουμένων έτών. 
Ουτω κατηρτίσθησαν ύπέρ τάς 15.000 έν συνόλιρ δελτία περί προσώπων, τοπωνυμίων 
καί λέξεων τής Τουρκοκρατίας έξ άποδελτιώσεως διαφόρων κειμένων καί μελετών. 
’Ιδιαιτέρα φροντίς κατεβλήθη πρός άποδελτίωσιν επιστολικών κειμένων τοΰ 15ου- 
17ου αίώνος καί βιβλιογραφικών έργων, οΰτω δέ συνετελέσθη, κατά τό μέγιστον 
μέρος, ή άποδελτίωσις τών ελληνικών βιβλιογραφιών τού Emile I.egrand (τού
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15ου . 16°υ καί τοϋ 18ου αίώνος ), τοϋ Ά. Παπαδοπούλου - Βρετοΰ (τών έτών 1791 - 
1799 ), των Δ. Γκίνη καί Β. Μέξα ( των ετών 1800 - 1821) ώς καί τής βιβλιογραφίας 
τών ελληνικών ακολουθιών τοΰ L. Petit. Κατά την είς τά ειδικά κυτία τοϋ ’Αρχείου 
κατάταξιν τοΰ συναχθέντος τούτου πλουσίου υλικού έπηνέχθησαν ώρισμέναι τεχνικοί 
βελτιώσεις πρός διευκόλυνσιν τής χρησιμοποιήσεως τών δελτίων. Έξηκολούθησε δέ 
ή έκ τών δελτίων τούτων παροχή ποικίλων πληροφοριών είς πολλούς καί σοβαρούς 
έρευνητάς, "Ελληνας καί ξένους, προσδραμόντας είς τό ήμέτερον Άρχεΐον.

Έξ άλλου έπερατώθη ή έκτύπωσις τοϋ "Εκτου τόμου τής Έπετηρίδος τοϋ ’Αρ
χείου άποτελεσθέντος έκ 240 σελίδων μετά δεκάδος φωτοτυπικών πινάκων καί περι- 
λαμβάνοντος φιλολογικός καί ίστορικάς πραγματείας τών συντακτών τοΰ ’Αρχείου 
άναφερομένας είς τήν υπό τούτου μελετωμένην περίοδον. "Ηρχισε δ’ αμέσως καί ή 
έκτύπωσις τών πρώτων τυπογραφικών φύλλων τοΰ νέου (εβδόμου) τόμου.

Είς τήν βιβλιοθήκην τοΰ ’Αρχείου είσήχθησαν κατά τό διαρρεϋσαν έτος εκατόν 
έν όλφ τόμοι έπιστημονικών έργων ή περιοδικών προελθόντες έκ δωρεάς, ανταλλα
γής ή καί αγοράς ( άριθ. καταλ. εισαγωγής 522 -621 ).

’Αλλά τό μέγα καί όντως πολύτιμον άπόκτημα τοϋ ’Αρχείου ύπήρξεν ή κατά 
Μάρτιον μήνα είς τήν ’Ακαδημίαν εύγενώς δωρηθεϊσα καί είς τό Μεσαιωνικόν Άρ- 
χεΐον έναποτεθεΐσα συλλογή περί Θράκης καί Θρρκών ή καταρτισθείσα υπό τοΰ αει
μνήστου ’Αναστασίου Κ. Π. Σταμούλη, ήτις, άποτελουμένη έξ 173 όλων τόμων, 
περιέχει περί τάς 90.000 φύλλα έντυπα ή χειρόγραφα έξόχως ένδιαφέροντος ύλικοΰ 
περί Θράκης. Ή συλλογή αϋτη αποτελεί τήν πλουσιωτέραν σνναγωγήν ύλικοΰ τήν 
οποίαν έχομεν περί ελληνικής χώρας καί μέλλει νά προσφέρη άνεκτιμήτους υπηρεσίας 
είς τό ήμέτερον Άρχεΐον, αλλά καί είς πάντα μελετητήν τοΰ ελληνικού ιστορικού 
παρελθόντος.

β) Τό Ααογραφιχόν Άρχεΐον.

Τό Λαογραφικόν Άρχεΐον έλειτούργησε κατά τό έτος 1957 διά τοΰ Διευθυντοΰ 
Γ. Κ. Σπυριδάκη, τών συντακτών : Δημ. Πετροπούλου, Μαρίας Ίωαννίδου - Μπαρ- 
μπαρίγου, Δημ. Δουκάτου καί Δημ. Οίκονομίδου, τοΰ μουσικοΰ Σπυρ. Περιστέρη 
καί τών γραφέων Γρηγ. Δημητροπούλου καί ’Ελευθερίας Δήμου - Παπαδοπούλου.

Α' ) Είς τό Άρχεΐον είσήχθησαν 17 χειρόγραφα λαογραφικής ύλης. Έκ τούτων 
6 προήλθον έκ λαογραφικών καί μουσικών αποστολών, 4 έξ αποστολής ΰπό Δημοδι
δασκάλων καί τά υπόλοιπα επτά υπό άλλων φίλων τής λαογραφίας.

Τό μουσικόν τμήμα έπλουτίσθη διά τής μουσικής 442 δημοτικών τραγουδιών 
καί χορών, ή οποία ήχογραφήθη τό πλεΐστον είς μουσικός άποστολάς είς τάς περιο- 
χάς Ναυπακτίας καί Μεσολογγίου, Πωγωνίου καί Θεσπρωτίας τής ’Ηπείρου καί τής 
Άστυπαλαίας τής Δωδεκανήσου. Μικρός αριθμός τραγουδιών έκ τής Βυτίνης Αρκα
δίας καί τής νήσου Ψερίμου Δωδεκανήσου ήχογραφήθη έν τή αιθούση τοΰ Λαογρα- 
φικοΰ Αρχείου.

Πρός τούτοις τό Μουσικόν άρχεΐον έπλουτίσθη α ) δι’ επτά δίσκων μέ δημώδη 
μουσικήν έκ Κρήτης, Πελοποννήσου, Μακεδονίας, ’Ηπείρου, Πόντου, Νάξου καί Ρό
δου, τών 5 έξ αγοράς, τών δέ υπολοίπων 2 έκ δωρεάς τοΰ καθηγητοΰ Δ. Νοτοπού- 
λου, β) μιας φωνοταινίας μέ δημοτικά τραγούδια καί άλλα δημώδη κείμενα τών 
'Ελλήνων τής Κάτω ’Ιταλίας έκ δωρεάς τοϋ Στ. Καρατζά, γ) δύο φωνοταινιών μέ 
θρησκευτικά άσματα τής εβραϊκής παροικίας τής Θεσσαλονίκης έκ δωρεάς τοΰ μου- 
σικολόγου Levy καί δ) μιάς φωνοταινίας καί 6 δίσκων μέ δημοτικά τραγούδια τής 
’Ιρλανδίας καί τής Ρουμανίας έκ δωρεάς τοΰ ’Ιρλανδού καθηγητοΰ Delargy καί τοΰ 
Λαογραφικοΰ ’Ινστιτούτου τοΰ Βουκουρεστίου.
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"Η μουσειακή τέλος συλλογή λαογραφικών αντικειμένων έπλουτίσθη δι’ είκοσι 
νέων ειδών.

Β') Λαογραφικαί καί μουσικαί άποστολαί έγένοντο εις Αστυπάλαιαν ( Γ. Κ. 
Σπυριδάκης), εις Χειράδες καί Βελιγοστήν ’Αρκαδίας (Δ. ΓΙετρόπουλος), εις Παξούς 
(Δ. Λουκάτος), εις Ναυπακτίαν καί Μεσολόγγιον ( Σπ. Περιστέρης ) καί τέλος εις 
περιοχάς τοΰ Πωγωνίου καί Θεσπρωτίας τής ’Ηπείρου ( Σπ. Περιστέρης) διά τής 
'Ελληνικής Λαογραφικής ‘Εταιρείας χορηγίφ τής Παγκείου 'Επιτροπής.

Γ' ) Εις τήν αρχειακήν, κατόπιν άποδελτιώσεως καί επεξεργασίας, κατάταξιν 
λαογραφικής ΰλης ήσχολήθη τό επιστημονικόν προσωπικόν, καταταχθέντων 3319 δημο
τικών τραγουδιών, 2841 παροιμιών καί γνωμικών, πρός δέ σημαντικόν αριθμόν 
παραδόσεων, αινιγμάτων, έπιρδών καί ποικίλης άλλης ΰλης άναφερομένης εις έθιμα 
τοΰ λαοΰ.

Είδικώτερον συνεχίσθη ή εργασία πρός παρασκευήν δι’ έκδοσιν Εκλογής έκ 
τών δημοτικών ασμάτων τοΰ λαού.

Παρεσκευάσθη πρός έκδοσιν ή βιβλιογραφία τής ελληνικής λαογραφίας τής 
περιόδου 1954-1956, ήρχισε δέ ή σύνταξις αυτής καί διά τήν περίοδον 1921 - 1938 
πρός συμπλήρωσιν οΰτω τής βιβλιογραφίας ταύτης άπό τοΰ έτους 1907 μέχρι τής 
σήμερον.

Τέλος συνετάχθησαν καί έστάλησαν απαντήσεις εις αιτήσεις αλλοδαπών ίδίςτ 
λαογράφων καί άλλων επιστημόνων επί διαφόρων λαογραφικών θεμάτων.

Είς τό μουσικόν τμήμα έγένετο ή καταγραφή έκ δίσκων ή φωνοταινιών τής μου
σικής 153 τραγουδιών είς τήν ευρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν, ή μεταγραφή έκ τής 
βυζαντινής είς τήν εύρωπ. μουσικήν γραφήν 280 τραγουδιών, άποδελτίωσις έξ εντύ
πων κ.ά.

Δ' ) Τής Βιβλιοθήκης τοΰ ’Αρχείου έγένετο ή κατάταξις κατά τό καθιερωμένον 
βιβλιοθηκονομικόν σύστημα πρός ευχερή χρήσιν αυτής, έπλουτΐσθη δ’ αϋτη τό 1957 
δι’ 117 βιβλίων, περιοδικών καί φυλλαδίων.

Έξετυπώθη ό τόμος Η' ( 1953 - 1954 ) τής Έπετηρίδος τοΰ ’Αρχείου.
Τάς σύλλογός τοΰ ’Αρχείου έχρησιμοποίησαν διά σχετικάς μελέιας των ήμεδα- 

ποί καί αλλοδαποί λαογράφοι καί μουσικολόγοι.

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΜΟΥΣΕΪΟΝ

Αί συλλογαί τοΰ Βυζαντινού Μουσείου έπλουτίσθησαν κατά τό τρέχον έτος διά 
τών εξής αντικειμένων.

1) ’Εξ αγοράς είσήλθον είς τό Μουσεϊον :
α' ) Τέσσαρες μεταβυζαντινοί εικόνες, ήτοι: είκών τών "Αγίων Κωνσταντίνου 

καί 'Ελένης, είκών ένθρόνου Θεοτόκου Βρεφοκρατούσης, είκών τής Μεταμορφώσεως 
καί είκών τής ύψώσεως τοΰ Σταυρού, άπασαι λαϊκής τέχνης.

β' ) Τρία αργυρά μικρά εγκόλπια μέ άναγλύφους παραστάσεις αγίων.
γ' ) Φύλλα έκ χειρογράφων κωδίκων διαφόρου χρονολογίας.
2 ) Έκ δωρεάς τό Μουσεϊον άπέκτησεν :
α ) ’Αρχιερατικόν μανδύαν άνήκοντα είς τόν αείμνηστον αρχιμανδρίτην Νικό

λαον Παρέδαν, δωρεά οικογένειας Ί. Μεσολωρά.
β') Σταυρόν μειάλλινον ( φυλακτήριον ), μικρού σχήματος, έντυπον Εΰαγγέλιον 

έκδόσεως τοΰ 1795 μέ άργυρόν καί έπίχρυσον στάχωσιν καί θήκην άργυρόν περιέχου- 
σαν μαχαιρίδιον καί μικράν περόνην, άπαντα δωρεά τοΰ καθηγητοΰ κ. Ί. Ριβουάρ.
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3 ) Εις τά Κειμήλια τών Προσφύγων τά άποκείμενα έν τφ Μουσείφ προσετέθη 
αξιόλογος χειρόγραφος κώδιξ τού έτους 1154, περιέχουν τά τέσσερα Ευαγγέλια. ‘Ο 
κώδιξ οδτος κοσμείται διά μικρογρρφιών τών Ευαγγελιστών καί έπιτίτλων έν αρχή 
έκαστου Ευαγγελίου.

4) Κατά τήν άνοιξιν τοΰ έτους τούτου (25 Μαΐου - 25 Ιουνίου) έλαβεν χώραν 
είς τάς αίθουσας τοΰ Μουσείου μεγάλη έκθεσις αντιγράφων μωσαϊκών τής Ραβέννας, 
όργανωθεϊσα άπό τό ’Ιταλικόν Ίνστιτοϋτον Άθηνιΰν έν συνεργασία μετά τοΰ Βυζαν
τινού Μουσείου. Ή έκθεσις αυτή διήγειρεν άμέριστον τό ενδιαφέρον τοΰ κοινοΰ.

5 ) Κατά τήν άνοιξιν επίσης, όργανούμεναι ύπό τής Χριστιανικής ’Αρχαιολογι
κής 'Εταιρείας, έγένοντο επιστημονικοί ανακοινώσεις έπί θεμάτων βυζαντινής τέχνης, 
βυζαντινής μουσικής καί φιλοσοφίας. Ώμίλησαν οί κάτωθι : 6 Θεοφιλέστατος ’Επί
σκοπος Ρωγών κ. Διονύσιος, ή κυρία Μ. Σωτηρίου, οι κύριοι Γ. Σωτηρίου, Α. Ξυγ- 
γόπουλος, Ευ. Παπανοΰτσος, Μ. Χατζηδάκης, Δ. Πάλλας, Μ. Μανούσακας καί 
Θ. Ξύδης.

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1957

Ή ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ καθηγητοΰ κ. Άν. Όρλάνδου υπηρεσία άναστηλώ- 
σεως ιστορικών μνημείων έξετέλεσε κατά τό 1957 τάς κάτωθι εργασίας.

1 ) ’Εν Άΰήναις άνεστηλώθη ό ύπό τοΰ Μιχαήλ Χωνιάτου μνημονευόμενος ναός 
τών 'Ομολογητών, κείμενος κατά τήν συνοικίαν τών ’Αμπελοκήπων. Τοΰ ναοΰ τού
του έσωζειο μόνον ή ΒΑ γωνία μετά τής άψίδος τοΰ ίεροΰ. Έκ τών σωζομένων έδα- 
φών κατασκευής καί άλλων στοιχείων άπεδείχθη δτι έπρόκειτο περί δικιονίου ναοΰ, 
τοΰ εγγεγραμμένου σταυρικού τύπου μετά τρούλλου δστις καί άποκατεστάθη πλήρως 
είς τήν αρχικήν αύτοΰ μορφήν, ύπό τήν άμεσον έποπτείαν τοΰ τε Διευθυντοΰ τών 
Άναστηλώσεων καί τοΰ Έπιθεωρητοΰ Άοχιτέκτονος Εύστ. Στίκα.

2 ) Έν Δαφνίφ, δαπάναις τής Άρχαιολ. Εταιρείας, έγένετο άπομάκρυνσις τών 
έπιχώσεων αΐτινες έκάλυπτον τήν άνατολικήν, τήν βόρειον καί τήν δυτικήν πλευράν 
τοΰ καθολικοΰ. Άπεμακρύνθη ωσαύτως καί ό έκ τής άνασκαφής Καμπούρογλου σχη- 
ματισθείς μέγας σωρός χωμάτων κατά τήν ΒΔ γωνίαν τοΰ περιβόλου. Έν συνεχείρ 
άνεστηλώθη ολόκληρος ή ΝΑ γωνία τοΰ καθολικού μετά τοΰ έν αύτή άλλοτε άνοι- 
γομένου τρίλοβου παραθύρου, δπερ άποκατεστάθη είς τήν αρχικήν αύτοΰ μορφήν, 
έφοδιασθέν καί διά κατακόσμων φεγγιτών, κατά τό ύπόδειγμα τών συγχρόνων φεγ
γιτών τού ναοΰ τοΰ όσ. Λουκά Φωκίδος. Όμοιοι φεγγΐται αντικατέστησαν καί τούς 
τών ύπολοίπων παραθύρων τοΰ καθολικοΰ, ήτοι τούς έπί Λαμπάκη έκτελεσθέντας. 
Έν τφ έσωτερικω τοϋ ναοΰ έστερεώθησαν καί έκαθαρίσθησαν τά ψηφιδωτά καί έκα- 
λύφθησαν οί γυμνοί τοΰ μνημείου τοίχοι διά κονιάματος ουδετέρου χρώματος. Άφη- 
ρέθησαν έπίσης καί αί καλύπτουσαι τό δάπεδον τοΰ καθολικού πλάκες Μάλτας άντι- 
κατασταθείσαι διά μαρμάρινου δαπέδου. Άντικατεστάθησαν ωσαύτως καί τά ακα
λαίσθητα σιδηρά παράθυρα τοΰ τρούλλου καί άπεμακρύνθησαν οί καλύπτοντες τούς 
θόλους τοΰ ναοΰ δγκοι χωμάτων, κατασκευασθείσης νέας κεραμιόσεως. Πάσας τάς 
ανωτέρω έργασίας διηύθυνεν ό Επιθεωρητής Άρχιτέκτων κ. Ε. Στίκας.

3 ) Έν Όσίφ Λονκί} τής Φωκίδος, χορηγούσης γενναίως τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, έξετελέσθησαν σημαντικοί έργασιαι συντηρήσεως καί καθαρισμού τής 
όρθομαρμαρώσεως καί τών ψηφιδωτών τοΰ καθολικοΰ. Κατά τήν πρόσφατον στερέω- 
σιν τής όρθομαρμαρώσεως τών έδωλίων τοΰ σύνθρονου άπεκαλύφθη κάτωθεν αυτών
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μυστική κρυπτή εντός τής οττοιας εύρέθησαν 18 σακκίδια χρυσών καί εγχρώμων ψη
φίδων, προερχόμενων πιθανώτατα έκ τών ψηφιδωτών παραστάσεων τοΰ πάλαι κατα- 
πεσόντος τρούλλου. Έκ τών ψηφιδωτών παραστάσεων έστερεώθησαν κατά τό 1957 
α ) ή ε’ικών τής Παναγίας, έκ τής υπέρ τό παράθυρον τής κόγχης τοΰ ίεροΰ συνθέ- 
σεως τής Δεήσεως, β ) αί εις τάς δύο κόγχας τοΰ Ιεροΰ παραστάσεις τοΰ Άγ. ’Αθα
νασίου καί τοΰ Άγ. Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, γ) αί εις τό άνω μέρος τών δύο 
πλευρικών κογχών τοΰ ίεροΰ παραστάσεις τών αρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ, 
δ ) αί ψηφιδωτά! εικόνες τοΰ Άγ. Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου καί τοΰ Άγ. Νικο
λάου, ε ) τέλος άπεκαλύφθη τό πρώτον καί έστερεώθη ή είκών τοΰ Άγ. Αυξεντίου 
εις τό άνωθεν τοΰ άνατολικοΰ ήμιχωνίου σφαιρικόν τρίγωνον. Παραλλήλως πρός τάς 
ανωτέρω εργασίας ήρξατο καί ή άναστήλωσις τής παλαιάς Τραπέζης τής Μονής, ήτις 
επί Τουρκοκρατίας είχεν ύποστή πολλάς αλλοιώσεις καί προσθήκας. Κατεδαφισθει- 
σών ήδη, μετά λεπτομερή σχεδίασιν καί φωτογράφησιν, τών μεταγενεστέρων διαρ
ρυθμίσεων καί προσθηκών άνεστηλώθη, ή δυτική μετά τριβήλου πρόσοψις τής βυζαν
τινής Τραπέζης, συνεχίζεται δε καί ή άναστήλωσις τών δύο μακρών πλευρών αυτής, 
έξ ών ή νοτία είχε κρημνισθή συνεπεία τών επί Κατοχής βομβαρδισμών. Κατά τήν 
έκκαθάρισιν τοΰ εσωτερικού εύρέθη κάτωθεν τοΰ δαπέδου τής Τραπέζης, υπόγειος 
αίθουσα χωριζομένη εις δύο κλίτη δΓ αξονικής τοξοστοιχίας. Έκ τών εύρεθέντων 
έν τή ύπογείφ αυτή αιθούση κατά χώραν μεγάλων πίθων συνάγεται μετά πιθανότη- 
τος δτι αύτη θά έχρησιμοποιεϊτο ώς αποθήκη ίσως δέ καί ως μαγειρεϊον.

4 ) Έν Θεσοαλονίκρ άπετολμήθη ή στερέωσις καί άποκατάστασις εις τήν αρχι
κήν αΰτοΰ μορφήν τοΰ έτοιμορρόπου βυζαντινού ναοΰ τοΰ Προφήτου Ήλία. Έπί 
πολλά έτη δέν άπεφασίζετο ή έναρξις τών εργασιών στερεώσεως τοΰ ναοΰ τούτου 
επειδή έκρίνετο άκρως ετοιμόρροπος, καθόσον είχεν ύποστή μεγάλην καθίζησιν καί 
ίσχυράν άπόκλισιν, ίδια κατά τήν ΒΑ αΰτοΰ γωνίαν. Λόγφ τών ζημιών τούτων είχον 
άλλοτε κατασκευασθή έξωτερικώς μέν πελώριαι, αντιαισθητικοί αντηρίδες έφ’ δλων 
τών πλευρών τοΰ ναοΰ, α'ίτινες καί τόν είχον τελείως παραμορφώσει, έσωτερικώς δέ 
κτιστά ύποστηλώματα εντός τών οποίων είχον ένσωματωθή οί δύο ανατολικοί μονό
λιθοι κίονες οί στηρίζοντες τόν τροΰλλον. Τήν πρωτοβουλίαν άποκαταστάσεως τοΰ 
σημαντικοΰ τούτου μνημείου έσχεν ό επιθεωρητής άρχιτέκτων Εύστ. Στίκας, δστις 
έπρότεινε τήν κατασκευήν έσωτερικώς τεσσάρων έκ μπετόν αρμέ τόξων κάτωθεν τών 
τεσσάρων σταυροειδώς τεμνομένων κυλίνδρων τών άνεχόντων τόν τροΰλλον, ούτως 
ώστε τά βάρη καί αί ωθήσεις τοΰ τρούλλου νά παραληφθώσιν ύπό τών νέων τού
των τόξων, άφαιρουμένων πλέον τών άντηρίδων. Τήν σχετικήν στατικήν μελέτην έξε- 
πόνησεν ό Πολ. Μηχανικός τής Άναστηλώσεως Γ. Σολομωνίδης, τήν δ’ έπιτυχή έφαρ- 
μογήν αυτής άνέλαβεν ό έμπειρος έν Θεσσαλονίκη Πολ. Μηχανικός κ. Σακλαμπάνης. 
Ή άμεσος έκτέλεσις τοΰ έργου άνετέθη εις τόν έμπειρον αρχιτεχνίτην τής Άναστη
λώσεως Νικ. Κορωνιόν, μέ τήν παρακολούθησιν τοΰ Εφόρου Βυζ. αρχαιοτήτων 
Μακεδονίας Στ Πελεκανίδη. Ήδη έξετελέσθησαν α) ή ύποθεμελίωσις ολοκλήρου 
τοΰ ναοΰ, β ) τέσσαρες πεσσοί έν έπαφή πρός τά 4 κεντρικά στηρίγματα τοΰ τρούλ
λου καί έν συνεχεία τά τέσσερα μεγάλα έκ μπετόν αρμέ τόξα καί γ) νέα, δίκην έπεν- 
δύσεως τοιχώματα εις τούς κατακορύφους τοίχους καί τούς κυλινδρικούς θόλους. 
Μετά τήν άνωτέρο) εσωτερικήν στερέωσιν τοΰ μνημείου άποκατεστάθη πλήρως ο κομ
ψός τροΰλλος τοΰ ναοΰ ώς καί τά αετώματα καί αί στέγαι τών σκελών τοΰ σταυρού. 
Άφηρέθη ωσαύτως μία τών αντιαισθητικών έξωτερικών άντηρίδων καί έγένετο τό 
άρμονόζημα τών έξωτερικών έπιφανειών. Οΰτω βαθμηδόν τό μνημεϊον άνακτφ τήν 
ώραίαν αρχικήν του οψιν.

5) Έν Βερροία άποκατεστάθη καί έστερεώθη ή στέγη τοΰ καταγράφου δΓ ώ-
28 - 2 -1958
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ραίων τοιχογραφιών τοΰ Καλλιέργη (αρχών 14ου αί.) βυζαντινού ναοΰ τοΰ Χρίστου.
6) Εις τόν έν Ευρυτανία παλαιόν ναόν τής ’Επισκοπής, κινδυνεύοντα νά παρα- 

συρθή ύπό τοΰ παραρρέοντος ποταμού, έγένοντο σημαντικοί προστατευτικοί έργασιαι.
7 ) Εις τήν Μ. Μειαμορφώσεως (Μέγα Μετέωρον ) έγένετο ή στερέωσις τοΰ πα

λαιού φούρνου καί τής Τραπέζης.
8 ) Εις τόν μεταβυζαντινόν ναόν τής Άγ. Παρασκευής Ίωαννίνων έγένοντο 

ωσαύτως σιερεωτικαί καί συντηρητικοί έργασιαι.
9 ) 'Ομοίως εις τόν ναόν Όδηγητρίας Λευκάδας, καί εις τόν άναστηλωθέντα 

μετά τούς σεισμούς ναόν τής Παναγίας των ’Αγγέλων Zaxvvdov.
10) Έργασιαι στερεώσεως καί καθαρισμού των τοιχογραφιών έξετελέσθησαν 

ωσαύτως είς τόν παλαιόν ναόν Κοιμήσεως τής Θεοτόκου Βαρέος Κεφαλληνίας.
11 ) Είς Μνστραν, διά τοΰ έπιμελητοΰ κ. Ν. Δρανδάκη, έστερεώάησαν οίκίαι 

τινές καί διωρΗώΘ-ησαν δρόμοι καί τέλος
12 ) ’Εργασία συμπληρώσεως καί άποκαταστάσεως έγένοντο είς τά μεσαιωνικά 

φρούρια Μεϋώνης καί Πύλου.

Η ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ

Άρχομένου τοΰ Μαρτίου 1958 έκυκλοφορήδη ολόκληρος ό τρίτος τόμος τών 
"Υμνων τού Ρωμανού τού Μελφδοΰ, αφιερωμένος είς τόν έμπνευστήν τής έκδόσεως 
καθηγητήν κ. Ν. Β. Τωμαδάκην, έπί τή κατά τό λήξαν έτος 1957 συμπληρώσει τοΰ 
50°ϋ έτους τής ηλικίας του. Έκ τών συνεργατών τοΰ τόμου ό μέν κ. Ν. Α. Λιβαδά- 
ρας περιγράφει σιναϊτικά κοντακάρια (βλ. άνωτ., σ. 430-461), οί δέ κ.κ. ’AH. Κο- 
μίνης, Παν. Νικολόπουλος, Μ. Ναουμίδης, Β. Μανδηλαράς, Δ. Ρούσσας καί δίδες 
"Ελλη Κυοιακάκη, Λυδία Άάανασοπούλου καί Σοφία ΙΙαπαδημητρίου έκδίδουν άνά έ'να 
ύμνον. Οί κ.κ. Γεώργιος Μοραγλής καί ’Ιωάννης Δρόσος μετά τοΰ κ. Ν. Λιβαδάρα 
συνέταξαν τούς σπουδαιότατους πίνακας τοΰ τόμου, άριΗμοΰντος περί τάς 900 σελί
δας. Προτάσσονται λίαν έπαινετικά γράμματα τοΰ Οίκουμ. Πατριάρχου κ. ΆΗηνα- 
γόρα, τοΰ άρχιε.τισκότου ’Αθηνών κ._ Θεοκλήτου καί τοΰ Έάνάρχου Κύπρου κ. 
Μακαρίου, έπευλογοΰντα τήν έκδοσιν. Οί υπολειφίΐέντες συνεργάται τοΰ Ρωμανοΰ 
κ.κ. Δ. Δημήτραινας, Ν. Κοντοσόπουλος καί δίδες Ίνώ Μιχαηλίδου, "Ηβη Άντωνο- 
πούλου, Αγνή Βασιλικοπούλου κ.ά. Ηά προσφέρουν τήν συνεργασίαν των είς τόν 
τέταρτον τόμον τοΰ οποίου ή έκτυπωσις αρχίζει ήδη. Καί ό τέταρτος τόμος Ηά είναι, 
ώς καί ό τρίτος, αφιερωμένος είς τόν διδάσκαλον.

ΕΙΔΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Είς τόν άνά χεϊρας τόμον δημοσιεύεται ή Βιβλιογραφία τών Βυζαντινών καί 
Μεταβυζαντινών Σπουδών τών έτών 1956 καί 1957, έπιμελεία τών φοιτητών τής Φιλο
λογίας κ. Κωνστ. Α. Μανάφη καί Δημ. Ν. Παγκάλου, περιλαμβάνουσα τούς τίτλους 
τών ύπό ‘Ελλήνων συγγραφέων τό γένος δημοσιευθέντων βιβλίων, πραγματειών καί 
άρΗρων τών άναφερομένων είς τήν Γλώσσαν, Φιλολογίαν, ‘Ιστορίαν, Λαογραφίαν, 
Θεολογίαν καί Δίκαιον τών Βυζαντινών.

Διά τοΰ περιοδ. « Άθηνά » (τόμοι Ξ', 1956 καί ΞΑ', 1957) έδημοσιεύΗη ή 
'Ελληνική βιβλιογραφία τής 'Ελληνικής ’Αρχαιογνωσίας, όφειλομένη είς τόν φιλόλο
γον κ. Έμμ. Δουλγεράκην. 'Ομοίως διά τοΰ ΙΑ', 1956 καί ΙΒ', 1957 τόμου τοΰ Δελ-
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τίου τής ‘Ιστορικής ’Εθνολογικής ‘Εταιρείας δημοσιεύεται ή ‘Ελληνική Βιβλιογρα
φία τής Νεοελληνικής 'Ιστορίας, συντασσομένη υπό τού Ιστορικοφιλολόγου κ. Β. 
Παναγιωτοπούλου.

Ό διευθυντής τίδν τριών περιοδικών κ. Ν. Β. Τωμαδάκης συντονίζει τάς τρεις 
βιβλιογραφίας.

+ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΡΟΥΧΑΚΙΙΣ

Τήν 24ην Φεβρουάριου 1958 άπεβίωσεν έν Χανίοις καί την μεθεπομένην έτάφη 
έν τή *1. Μονή Γουβερνέττου (μεσαίων. Γδερνέττου) ό επίσκοπος Κυδωνιάς καί 
Άποκορώνου ’Αγαθάγγελος. Ο Τίτος, γεννηθείς τό 1872 έν Σούρη Άποκοριόνου, 
σπουδάσας δέ Θεολογίαν μέν έν Ίεροσολύμοις, Φιλοσοφίαν δ’ έν Ίταλίφ ήσχολήθη 
εύδοκίμως μέ τάς μεσαιωνικός ίστορικοφιλολογικάς σπουδάς, δημοσιεύσας Ικανά, έξ 
ών γνιοστοτάτη είναι ή έκδοσις τοΰ Κρητικού Πολέμου τών Διακρούση καί Μπου- 
νιαλή. Διετέλεσεν έφημέριος έν Βενετίφ καί Βιέννη, έπίσκοπος άπό τού 1936, Υπουρ
γός Γεν. Διοικητής Κρήτης (1945 ) καί έθνικός αγωνιστής ( 1897, κατά τήν κατοχήν).

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 

« ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ »

Τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμόν πρός βράβευσιν τής καλύ
τερος πραγματείας τής προαγούσης τήν έρευναν τής Μεσαιωνικής καί Νέας ‘Ελληνι
κής γλώσσης, άθλοθετηθέντα υπό τής κ. ‘Ελένης Γ. ’Αναγνωστοπούλου εις μνήμην 
τού αοιδίμου καθηγητοΰ Γεωργίου Ν. Χατζιδάκι.

Τό βραβεΐον τού διαγωνισμού τούτου άνέρχεται εις δραχ. έξ χιλιάδας (6 000) 
περίπου, δύναται δέ, κρινομένης τής σημασίας τής έπιστημονικής προσφοράς, ή νά 
άπονεμηθή ολόκληρον εις έ'να συγγραφέα ή νά κατανεμηθή βραβευομένων κατ’ ανα
λογίαν δύο. Αί πρός κρίσιν πραγματεϊαι υποβάλλονται είς τό Πανεπιστήμιον ( Γλωσ- 
σολογικόν Σπουδαστήριον) χειρόγραφοι.

Προθεσμία υποβολής τών έργων ορίζεται ή 31 Δεκεμβρίου 1958.
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