
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Άνασκαφαι κατά το 1937.

Ό καθηγητής κ. Γ. Σωτηρίου άνέσκαψε κατά τό έτος 1937 εις τόν πρό τής ’Αγοράς 
Ν. Άγχιάλου χώρον ρωμαϊκόν κτίσμα χρησιμοποιηθέν καί συμπληρωθέν κατά τούς 
παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Άπεκαλύφθησαν μέχρι τοϋδε δ περίβολος καί δύο τετράγωνα 
διαμερίσματα, 5>ν τό Ιν έχει είδος τι 'Εστίας καί συνδέεται διά Τριβήλου ανοίγματος πρός 
Στοάν. Κατά τήν άνασκαφήν άνευρέθη μέγας αριθμός γλυπτών αρχιτεκτονικών μελών, ρωμαϊ
κών καί χριστιανικών, τμήματα μωσαϊκών, λύχνοι κ.ά.

Έν Σπέτσαις άνεΰρεν δ αύτός τφ 1937 δύο παλαιοχριστιανικός βασιλικός τών περί 
τάν Ίουατιανόν χρόνων, ών ή μία άνεφάνη περί τό νεώτερον ναΐδριον τής Ευαγγελίστριας, 
παρά τόν λιμένα, ή δέ έτέρα είς τήν θέσιν δ «μύλος του Βρούστη» έπί χερσονησϊδος εκτεινό
μενης εις τό άκρότατον σημεΐον τής νήσου, νοτιοανατολικώς. Ή ϋπαρξις δύο παλαιοχριστια
νικών βασιλικών έν Σπέτσαις έχει ιδιαιτέραν σημασίαν διά τήν ιστορίαν τής ήρωϊκής νήσου.

Τέλος έν Νικοπόλει τής Ηπείρου μετά τοϋ κ. Όρλάνδου άνέσκαψε τφ 1937 τήν 
μεγάλην παλαιοχριστιανικήν Βασιλικήν τήν λεγομένην τοϋ Άλκίσονος, μεγαλοπρεπές κτίσμα 
με πέντε κλίτη, ιδιόρρυθμον "Αμβωνα καί χαρακτηριστικόν Βήμα. Κατά τήν άνασκαφήν άνευ
ρέθη πλήθος ρωμαϊκών φατνωμάτων μαρμάρινων, δι’ ών οί χριστιανοί διεκόσμησαν μέρη του 
ναού, χριστιανικά γλυπτά καλής τέχνης καί δύο μωσαϊκαί προσωπογραφίαι.

Βυζαντινόν Μουοεΐον.

Κατά τφ 1937 έπλουτίσθη τό Βυζαντινόν Μουσεΐον δι’ άξιολογωτάτων αντικειμένων, 
μεταξύ τών δποίων προέχουσιν αί παλαιαί φορηταί εικόνες: τοΰ Παντοκράτορος, τής Γεννή- 
σεως καί Άναστάσεως, τής Θεοτόκου Όδηγητρίας, τοΰ άγ. Χριστόφορου τοϋ Κυνοκεφάλου 
κ.ά. Ό Διευθυντής αΰτοΰ κ. Γ· Σωτηρίου διά τοϋ ρώσσου συντηρητοΰ Βασιλείου Ρασέφσκη 
προέβη είς τήν μεθοδικήν συντήρησή τών εφθαρμένων αυτών μερών.

'Εφορεία Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων.

Κατά τό παρελθόν θέρος ό "Εφορος Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων κ. Άνδρ. Ξυγγόπουλλος, 
δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, άνέσκαψεν έν Γερακίφ τής Λακεδαίμονος μεγάλην 
παλαιοχριστιανικήν Βασιλικήν.

Ή Βασιλική αυτή, ής άνεσκάφη μέχρι τοϋδε τό ήμισυ περίπου, εχει πλάτος 14.60 μ. 
τό δέ μήκος αυτής φαίνεται δτι ύπερβαίνει τά 20 μ. Είναι τρίκλιτος, τών κλιτών χωριζο- 
μένων διά τετραπλεύρων κτιστών πεσσών.

Κατά τήν Βυζαντινήν περίοδον φαίνεται δτι ή Βασιλική είχεν ήδη έρειπωθή καί διά 
τόν λόγον τούτον έπεσκευάσθη, αλλά συγχρόνως περιωρίσθη μόνον είς τά άνατολικόν άκρον.

Κατά τήν άνασκαφήν, πλήν δλίγων άγγείων Βυζαντινών χρόνων, άνευρέθη καί μαρμά
ρινος πασσίσκος τέμπλου, άρίστης έπεξεργασίας, δστις δμως,ώς δεικνύουσιν αί μεγάλαι αΰτοϋ 
διαστάσεις, φαίνεται δτι προέρχεται εξ άλλου παλαιοχριστιανικοϋ ναοΰ έν Γερακίφ ευρισκο
μένου, άλλ’ άγνωστον που ακριβώς, πολύ μεγαλυτέρων διαστάσεων τής άποκαλυφθείσης 
Βασιλικής καί πολυτελέστερου αύτής.

Αί έργασίαι θά συνεχισθώσι πρός άποκάλυψιν δλοκλήρου τής Βασιλικής.
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Ή άναστήλωσις βυζαντινών μνημείων.

Ή δπά τήν διεύθυνσιν τοΰ καθηγηχού κ· Άν. Όρλάνδου Υπηρεσία Άναστηλώσεως 
αρχαίων καί ιστορικών μνημείων έξετέλεσε κατά τό 1937 τάς κάτωθι εργασίας άναστηλώ- 
σεως, στερεώσεως καί επισκευής Βυζαντινών μνημείων.

1) Έν τή επί των κλιτύων τοΰ Υμηττού Μονή Αστεριού έστερέωαε τήν παλαιάν 
τράπεζαν καί τό μαγειρεϊον.

2) ’Εν τή Μονή 'Αγ. Ίωάννου τοΰ θεολόγου, έπεσκεόασε τήν κεράμωσιν τοΰ 
διαρρέοντος καθολικού.

3) Έν τή Μονή Καισαριανής άνακατεσκεύασε τόν κυλινδρικόν θόλον τής παλαιας 
Τραπέζης καί δπεστήριξε δ’ έξωτερικώς άντηρίδος τό παρακείμενον μαγειρεϊον-

4) Έν Μεγάροις άποκατέστησε εις τήν αρχικήν αδτοΰ μορφήν τόν κατά καιρούς 
παραμορφωθέντα τροΰλλον τού έν τφ Έλαιώνι ναού τοΰ Χωτήρος, έν τφ έσωτερικφ τοΰ 
όποιου διατηρούνται πολύτιμοι τοιχογραφίαι τού 12»υ αίώνος. Άπέξεαεν επίσης καί τά 
καλύπτοντα τάς έξωτερικάς τού ναού πλευράς ασβεστοκονιάματα καί έτοποθέτησε σιδηρά 
υαλοστάσια έίς τά παράθυρα τού τρούλλου.

5) Έν Κορίνθφ έπεσκεόασε τάς τρεις πύλας τού μεσαιωνικού τείχους τού Άκρο- 
κορίνθου, αί’τινες είχον περιέλθει εις έτοιμόρροπον κατάστασιν.

6) Έν τφ εν Μέρμπακφ τής’Αργολίδος βυζαντινφ ναφ τής Κοιμήσεως (12ου αίώνος) 
έπεσκεόασε, τή βοηθείφ μεταλλίνων πλεγμάτων, τά έκ των σεισμών δημιουργηθέντα (δήγματα 
τών πρός τό Ιερόν κυλινδρικών θόλων, έκαμε πλήρη άνακεράμωσιν τών στεγών, άποκατέ- 
στησε τά άνω μέρος τσύ τρούλλου είς τήν αρχικήν αδτού μορφήν καί έθεσε σιδηρά δαλοστά- 
σια είς όλα τά παράθυρα τού ναού καί νέας ξυλίνας θύρας.

7) Έν Γερ ακίψ άνεστήλωσε τόν ήρειπωμένον δίκλιτον ναόν τού‘Αγίου Νικολάου, 
περιέχοντα σημαντικός τοιχογραφίας τού 14°υ αίώνος, αί'τινες νύν προστατεύονται από τών 
καιρικών μεταβολών διά τών κατασκευασθέντων δύο έκ σιδηροπαγούς σκυροκονιάματος 
κυλινδρικών θόλων. Έστερέωσεν ώσαύτως τάς τοιχογραφίας τών ναών Χρυσοστόμου, Ταξιαρ
χών, Κάστρου κλπ·

8) Έν Μ υ σ τ ρ φ, εκαμεν έναρξιν τών έργασιών άναστηλώσεως τών παλατίων τών 
δεσποτών. Τή χρηματική αρωγή καί τού Υφυπουργείου Τύπου καί Τουρισμού κατέστη 
δυνατή ή άνακατασκευή τών πέντε μεγάλων κυλινδρικών θόλων τού ισογείου τής πτέρυγος 
τών Παλαιολόγων, οϊτινες βαστάζουσι τήν μεγάλην αίθουσαν τού θρόνου. Ήρχισεν έπίσης 
ή άναστήλωσις τού βορείου προστώου τής ανατολικής πτέρυγος τών παλατίων, ή τις έλπί- 
ζεται ότι θέλει περατωθή κατά τό 1938.

Πλήν τών παλατίων, έπεσκευάσθη καί τό καθολικόν τής Παντανάσσης, ίδίφ δέ 6 τροδλ- 
λος τού κωδωνοστασίου. Τούτου εδρέθησαν αί παλαιαί γεννήσεις καί ή κλείς, δι’ ών καθοδη- 
γηθέντες οί τεχνϊται άφήρεσαν τόν έπικαθήμενον έπί τής κορυφής όγκον, δστις προσέδιδε είς 
τόν τροΰλλον τά αίχμηρώς φοειδές σχήμα. Ήδη δ θόλος έπανέκτησε τήν αρχικήν αδτού 
ώραίαν, έλαφρώς φοειδή, μορφήν.

Τέλος συνεχίσθη δ καθαρισμός τών τοιχογραφιών τής Περιβλέπτου διά τοΰ ζωγράφου 
κ. Κόντογλου καθαρισθείσης δλοκλήρου τής δυτικής καμάρας καί τής έν τφ βορείφ τοίχφ 
τοιχογραφίας τής Κοιμήσεως.

9) Έν Λ έ σ 6 φ άνέσκαψε καί άνεστήλωσε παλαιάν τρίκλιτον χριστιανικήν βασιλικήν έν 
θέσειΧαλινάδψ τής περιφέρειας άγ.Παρασκευής. Δύο τών κιόνων τής βασιλικής ταύτης ϊσταντο 
κατά χώραν πρό τής άνασκάφής, οί δ’ δπόλοιποι οκτώ άνευρεθέντες έρριμμένοι άνεστηλώθη- 
σαν τών μετά ιωνικών μετ’ έπιθήματος κιονοκράνων των. Άνεστηλώθησαν δ’ ώσαύτως καί 
πάντες οί κιονίσκοι τού τέμπλου καί οϋτως ή νέα βασιλική παρουσιάζεται ώς ή άρτιωτάτη τών 
έσχάτως άνασκαφεισών οΰ μόνον τής Λέσβου, άλλ’ δλοκλήρου τής χριστιανικής Ελλάδος.
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Τ« ύπβ τήν έποπτείαν τής Άκαδιγμείας Άδηνών ’Αρχεία.
Α.' Τό Λεξικογραψικόν.

Κατά τό 1937 οί συντάκται του ’Αρχείου άπεδελτίωσαν πολλά έντυπα καί χειρόγραφα, 
έκαμον δε καί τρεις γλωσσικάς άποστολάς, μίαν εις τήν νότιον Μεσσηνίαν, δευτέραν εις τήν 
Θάσον καί τρίτην εις τήν Σίφνον. Συγχρόνως συνέχισαν τήν σύνταξιν καί τύπωσιν τοΰ δευτέ
ρου τόμου τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού, ουτινος έξετυπώθησαν έν δλφ 21 τυπογραφικά φύλλα, 
από τοΰ 35 μέχρι τοΰ 55, δήλα δή άπό τής λ. άντικόρμισμα μέχρι τοΰ ρήματος ά π ο- 
γομαριάζω- Τπολογίζεται ότι ή τύπωσις τοΰ δευτέρου τούτου τόμου θά έχη συμπληρωθή 
κατά τό πρώτον έξάμηνον τοΰ 1939.

Β.' Τό Μεσαιωνικόν.

Κατά τό διαρρεΰσαν όμοίως έτος έξηκολούθησεν υπό τοΰ προσωπικού τοΰ Μεσαιωνικού 
’Αρχείου ή άποδελτίωσις γλωσσικών καί ιστορικών κειμένων τής εποχής τής Τουρκοκρατίας, 
είκοσι τάν αριθμόν, συνετελέσθη δέ καί συμπληρωτική άποδελτίωσις δλικοΰ άναφερομένου 
εις τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν των Ελλήνων ορθοδόξων έπί Τουρκοκρατίας. Τέλος 6 εις 
τό Άρχεϊον άπό των τελευταίων μηνών τοΰ έτους άποσπασθείς καθηγητής κ. Γεώργιος 
Σπυριδάκις άσχολειται ιδιαιτέρως μέ τήν άποδελτίωσιν ιστορικών κειμένων τής περιό
δου 1650-1821.

Τ'. Τό Άρχειον Ιστορίας 'Ελληνικόν Δικαίου.

Τούτο μέ άμεσον έπί τοΰ παρόντος άντικειμενικάν σκοπόν τήν άποδελτίωσιν, έκ των 
μή νομικών πηγών, πληροφοριών άναφερομένων εις τό Λίκαιον, δπά τήν εΰρυτέραν αΰτοΰ 
έννοιαν, άπεδελτίωσε κατά τό έτος 1937 τά κάτωθι κείμενα έκ τής σειράς τής Πατρολογίας 
τοΰ Migne, ήτοι τάς 'Ομιλίας καί τούς Λόγους του Μ. Βασιλείου, όλόκληρον τάν Δαμα
σκηνόν, καί κατά μέγα μέρος Θεόδωρον τάν Στουδίτην. Πράς τούτοις άπεδελτιώθησαν καί τά 
σχετικά χωρία τά άναφερόμενα εις τήν Ίσαυρικήν περίοδον έκ τοΰ θεοφάνους, Ζωναρά, 
Ίωήλου καί Μανασή.

Ώρισμέναι άλλαι προσπάθειαι τοΰ ’Αρχείου άναφερόμεναι εις τό Συγκριτικόν Δίκαιον 
διά τής περισυλλογής πληροφοριών άπό τήν 'Ιστορίαν τών Δικαίων λαών, μέ τούς όποιους 
διεσταυρώθη κατά τήν μακράν του σταδιοδρομίαν δ Βυζαντινός καί ό καθόλου Ελληνικός 
κόσμος, άπετέλεσαν έπίσης άντικείμενον τής μερίμνης του.

Δ . Τό Λαογραφικόν Άρχεΐον.

Αΰξηθέντος κατά τά 1937 τοΰ προσωπικού τοΰ ’Αρχείου διά τής άποσπάσεως εις αύτό 
τριών λειτουργών τής Έκπαιδεύσεως, κατέστη δυνατή ή έπέκτασις τών έργασιών αΰτοΰ καί 
6 πλουτισμός του δλικοϋ του διά τής άποδελτιώσεως άνεκδότων κυρίως γλωσσικών καί λαο- 
γραφικών συλλογών καί διά τής περισυλλογής νέου δλικοΰ. Διά τών έργασιών τούτων, ώς 
καί διά τών δωρεών φίλων τής έλληνικής Λαογραφίας, ή συλλογή τών χειρογράφων τοΰ 
’Αρχείου ηύξήθη κατά 130. Λαογραφικαί άποστολαί ένηργήθησαν κατά τά έτος τοΰτο εις 
Καστοριάν, Κρήτην, Κύπρον καί εις τούς συνοικισμούς τών έκ Μεσημβρίας καί Κωστί τής 
ΒΑ θρορκης προσφύγων, συγκομισθείσης ποικίλης λαογραφικής δλης.

Έκ παραλλήλου πράς τήν συλλογήν δλικοΰ έχώρησε καί ή ταξινόμησις τής άποθησαυ- 
ρισθείσης έν τφ’Αρχείψ δλης,ώς καί δ καταρτισμός βιβλιογραφικών καί άλλων συστηματικών 
καταλόγων.’Ιδίφ κατετάχθη κατά κατηγορίας ή δλη ή άναγομένη εις τό λαϊκόν δίκαιον, τήν
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κοινωνικήν όργάνωσιν, τάς παιδιάς, τήν αστρολογίαν καί μετεωρολογίαν καί παρεσκευάσθη- 
σαν ερωτηματολόγια σχετικά πρός τά κεφάλαια αυτά, προκηρυχθέντων καί τεσσάρων βρα
βείων πρός συλλογήν λαογραφικής ύλης.

Ό κατάλογος των βιβλίων καί χειρογράφων τής εν Τυρνάβφ βιβλιοθήκης του Πεζά- 

ρου Δημητριάδου.

Ό άντεπιατέλλων έταϊρος ήμών καί επιμελητής Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας 
κ. Νικόλαος Γιαννόπουλος κατέγραψεν εν Τυρνάβφ τά βιβλία καί χειρόγραφα τής βιβλιοθήκης 
τοΰ κ· 2π. Παπαγιάννη, άνηκοώσης εις τόν κατά τόν ΙΗ.' αιώνα μέγαν διδάσκαλον τής έν 
Τυρνάβφ σχολής I. Πέζαρον Δημητριάδην. Κατεγράφησαν τεσσαράκοντα οκτώ κώδικες χει
ρόγραφοι, χαρτψοι, έξ ών είς είναι τοΰ ΙΕ.' αίώνος, §ς τοΰ IT.', δέκα καί πέντε τοΰ ΙΖ.’, 
είκοσι καί δύο τοΰ ΙΗ.’ καί τέσσαρες τοΰ Ιθ.’ Έκ τών κωδίκων τούτων είκοσιν είναι θεολο- 
γικοΰ περιεχομένου, πέντε μουσικοΰ, εννέα περιέχουσι κείμενα Ελλήνων συγγραφέων καί 
ποιητών, εννέα κείμενα φιλοσοφικά, είς είναι αστρονομικός, εις Νομοκάνων, τρεις περιέχουσι 
έργα Θεοφίλου τοΰ Κορυδαλλέως καί είς χρονογραφίαν. 'Εν τή αυτή βιβλιοθήκη ΰπάρχουσι 
καί τριάκοντα οκτώ παλαιά έντυπα βιβλία περιέχοντα "Ελληνας καί Λατίνους συγγραφείς 
διαφόρων εκδόσεων άπό τοΰ Ι<7.' μέχρι τοΰ Ιθ.' αίώνος.
Εύχόμεθα, ίνα δ κατάλογος οδτος ταχέως ϊδη τό φώς, χάριν τής έρεύνης.

’Έκδοοις νέον περιοδικού.

Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι προσεχώς έκδίδεται περιοδικόν δπό τόν τίτλον 
The Link αποκλειστικούς άφιερωμένον είς τήν έρευναν τής Βυζαντινής καί Νεοελληνικής 
περιόδου μέ συνεργάτας τούς Έλληνιστάς δλων τών έθνών.Έν τφ περιοδικφ τοΰτψ θά άναγ- 
γέλλωνται καί κρίνωνται βιβλία καί περιοδικά, ών αντίτυπα θά τφ άποστέλλωνται 6πό τήν 
διεύθυνσιν Nicholes Bachtin, University College, Southampton.

Είς τά περιοδικόν εύχόμεθα πάσαν εΰδοκίμησιν.

»
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