
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το Γ'. διε'&νδς Βνζαντινολογικόν συνέδριον.

Μετά τό Βουκουρέστιον καί τό Βελιγράδιον ή πόλις των ’Αθηνών συγκεντρώσασα 
κατά τό Γ'. διεθνές Βυζαντινολογικόν συνέδριον τούς σοφούς τής Ευρώπης τούς είδι- 
κώς περί τήν έρευναν τοϋ Βυζαντινού κόσμου ασχολούμενους, έδειξε διά μίαν ακόμη 
φοράν οποία είναι ή έκτασις των Βυζαντινών σπουδών καί πόσον μέγα τό δι’ αύτάς 
ενδιαφέρον καί τρανώς έμαρτύρησεν δτι ό κλάδος οΰτος τής έπιστήμης ό προ ολίγων 
δεκαετηρίδων έν δευτέρςι μοίρα τιθέμενος άνεπτύχθη μέγας.

Εις τό συνέδριον τούτο, είς τό όποιον άντιπροσωπεύθησαν τά Πατριαρχεία Κων/πό- 
λεως, 'Ιεροσολύμων καί ’Αλεξανδρείας προσήλθον ύπερδιακόσιοι σύνεδροι, αντιπρόσωποι 
κρατών καί επιστημονικών οργανώσεων. Ούτως ή Γερμανία άντιπροσωπεύθη υπό των 
άκαδημιών Μονάχου καί Δρέσδης καί τών Πανεπιστημίων Βερολίνου, Βόννης, Βρε- 
σλαυΐας, Φραγκφούρτης, Γοττίγγης, Λειψίας, Μονάχου, Ρόστοκ καί Βυρτσβούργης, ή 
Αυστρία ύπό τής ακαδημίας Βιέννης καί τών Πανεπιστημίων Βιέννης, Γράτς καί 
Ίνσβρούκης, τό Βέλγιον ύπό τού Πανεπιστημίου Βρυξελλών, ή Βουλγαρία ύπό 
τής ακαδημίας καί τού Πανεπιστημίου Σόφιας, ή Δανία ύπό τού Πανεπιστημίου Κο- 
πεγχάγης, ή 'Ισπανία ύπό τού ’Ινστιτούτου Βαρκελώνης, ή ’Αμερική ύπό τού Παν
επιστημίου Μίτσιγαν, ή Γαλλία ύπό τών Πανεπιστημίων Παρισίων, Γρενόβλης, Στρα
σβούργου καί Κλερμόν Φερράν, τού Γαλλικού ’Ινστιτούτου, τής Σορβόννης, τής ’Εθνι
κής Εταιρείας τών αρχαιοδιφών τής Γαλλίας, τού Βυζαντινού ’Ινστιτούτου Παρισίων 
καί τού Μουσείου τού Λούβρου, ή Ούγγαρία ύπό τών Πανεπιστημίων Βουδαπέστης 
καί Δέβρετσεν, ή ’Ιταλία ύπό τών Πανεπιστημίων Ρώμης, Παδούης καί Παλέρμου, 
ή Νορβηγία ύπό τού Πανεπιστημίου Όσλο, ή Πολωνία ύπό τού Πανεπιστημίου 
Ποζνανίας, ή Ρουμανία ύπό τής Ρουμανικής ακαδημίας καί τών Πανεπιστημίων 
Βουκουρεστίου, Ίασίου καί Τσερναούσης, ή Τσεχοσλοβακία ύπό τών Πανεπιστη
μίων Καρόλου Δ’, τού Γερμανικού, τού Ρωσσικοΰ, ή Γιουκοσλαυΐα ύπό τών άκαδημιών 
Βελιγραδιού καί Ζάγρεπ, τών Πανεπιστημίων Βελιγραδιού, Ζάγρεπ, Λιουβλιάνας, Σκο- 
πείαιν καί ή ’Ολλανδία ύπό τού Πανεπιστημίου Λέϋδεν.

Τό Συνέδριον διηρέθη είς 1 τμήματα, φιλολογικόν, 'ιστορικόν, αρχαιολογικόν, καί 
Βυζαντινού δικαίου καί ιατρικής, άτινα συνεδρίαζον έν τή Σιναία Άκαδημίςι τφ Έθνικφ 
καί Καποδιστριακφ Πανεπιστημίφ, καί είς τάς δύο αίθούσας τής αρχαιολογικής Εται
ρείας. Είς 19 συνεδρίας τών τμημάτων καί είς 2 κοινάς έγένοντο 129 ανακοινώσεις, ας 
καί ήκολούθουν λίαν διαφωτιστικαί συζητήσεις.

Λεπτομερή πρακτικά τών συνεδριών, ανακοινώσεων καί συζητήσεων θά έκδώση 
έν καιρώ έν ίδίφ τόμφ ή οργανωτική τού συνεδρίου ’Επιτροπή, δι’ δ άποφεύγομεν νά 
σημειώσωμεν ενταύθα τίνες τίνα ανέπτυξαν θέματα. Δέν κρίνομεν όμως άσκοπον, ένεκα 
τής γενικής αύτών φύσεως, ν’ άναφέρωμεν τάς είς τήν ολομέλειαν τών συνέδρων ύπο- 
βληθείσας εύχάς τών τμημάτων τάς όμοφώνως άποδεκτάς γενομένας.

Αί εύχαί αύται είναι αί εξής.
1) Νά συσταθή επιτροπή είδικώς άσχολουμένων περί τό κανονικόν δίκαιον, ινα αΰτη 

έκδώοη έν Corpus τών ιερών κονόνων τής ορθοδόξου έκκλησίας. (Πρότασις τού καθη- 
γητοΰ κ. Άμ. Άλιβιζάτου.)
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2) Να δημοσιευθώσι τά μουσικοΰ περιεχομένου χειρόγραφα, τοΰτο δέ προς υποστή
ριξη» τής Βυζαντινής μουσικής. Τήν πρόταση· έκαμεν δ Δανός καθηγητής π. Hoeg, τήν 
συνεπλήρωσε δέ ό αοίδιμος έν Μονάχω καθηγητής κ. A. Heisenberg, προσθέσας ότι 
ελπίζει ότι ιδιαιτέραν πρός τοΰτο φροντίδα θά καταβάλη ή ορθόδοξος εκκλησία.

3) Νά δημοσιευθή υπό τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών εν Corpus των Βυζαντινών επιστο
λογράφων. (Πρότασις τοΰ Ούγγρου καθηγητοΰ κ. Vari.)

4) Ν’ άναλάβη ή αυτή ’Ακαδημία τών ’Αθηνών τήν πρωτοβουλίαν πρός έκδοσιν τών 
Βασιλικών. (Πρότασις τοΰ Γάλλου καθηγητοΰ κ. Ρ. Collinet.)

5) Νά δημοσίευση ή ’Ακαδημία τοΰ Βελιγραδιού εύρετήριον τών Σλαυϊκών χειρο" 
γράφων τών περιεχόντων μεταφράσεις Βυζαντινών κειμένων νομικοΰ περιεχομένου. 
(Πρότασις τοΰ αύτοΰ κ. Collinet.)

6) Νά ένισχυθή ή μελέτη τών ιστορικών πηγών τών αρχείων τής Δέσεως, αΐτινες 
άφορώσιν είς τήν έν ’Ανατολή Φραγκοκρατίαν. (Πρότασις τοΰ κ. Σπ. Θεοτόκη) καί

7) Νά καταβάλωσιν αί ενδιαφερόμενοι Κυβερνήσεις ποσά πρός ΐδρυσιν Ινστιτούτου, 
σκοπός τοΰ οποίου νά είναι ή έκδοσις Βυζαντινής ’Εγκυκλοπαίδειας. (Πρότασις τής Α. 
Έξοχότητος τοΰ επί τών ’Εξωτερικών Ύπουργοΰ κ. Α. Μιχαλακοπούλου.)

Κατά τό διάστημα τοΰ συνεδρίου έδόθη είς τούς κ. συνέδρους ευκαιρία, όπως έπισκε- 
φθώσι τό νέον Βυζαντινόν Μουσείον, κατά τήν ημέραν τών εγκαινίων αύτοΰ, τάς έν τφ 
Παρθενώνι Βυζαντινός τοιχογραφίας, τούς Βυζαντινούς ναούς τών ’Αθηνών, τήν σπου- 
δαίαν συλλογήν εικόνων τοΰ κ. Διονυσίου Λοβέρδου καί τήν μονήν Δαφνιού. Πλεϊστοι 
δ’ αύτών συμμετέσχον τής είς Μονεμβασίαν καί Μυστράν εκδρομής, είτα δέ τής είς Ν. 
Άγχίαλον καί Θεσσαλονίκην, ένθα είδον τάς γενομένας άνασκαφάς καί αναστηλώσεις 
μνημείων.

’Εκτός δέ τών εορτών τών γενομένων πρός τιμήν τών κυρίων συνέδρων δέον νά 
έξαρθή καί ό έν τώ Μητροπολιτικώ ναφ τών ’Αθηνών τελεσθείς επιβλητικός Βυζαντινός 
εσπερινός ό διοργανωθείς υπό τοΰ άόκνως πρός τοΰτο έργασθέντος ήμετέρου συμβού
λου κ. Χουδαβερδόγλου-Θεοδότου.

Χαίροντες διά τήν απόλυτον επιτυχίαν τοΰ Γ'. διεθνοΰς Βυζαντινολογικοΰ συνεδρίου 
εύχόμεθα παρομοίαν εύδοκίμησιν εις τε τό τέταρτον τό μέλλον νά συνέλθη έν Σόφια 
τής Βουλγαρίας καί τό πέμπτον, ούτινος έδραι θά είναι ή Φλωρεντία καί ή Ρώμη.

Τό Λεξικόν της Νέας Ελληνικής γλώσσης.

Μετά τήν πρωτοβουλίφ τοΰ σοφοΰ καθηγητοΰ κ. Γ. Χατζιδάκι συλλογήν καί έξακρί- 
βωσιν τοΰ γλωσσικού ύλικοΰ τής νέας Ελληνικής γλώσσης, ήρχισεν έπ’ αίσίοις οίωνοϊς 
ή τύπωσις τοΰ επιστημονικού αύτής Λεξικού, ούτινος τά πρώτα τυπογραφικά φύλλα καί 
διενεμήθησαν είς τούς κυρίους συνέδρους τοΰ Γ'. διεθνοΰς Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου 
τούς εϊδικώτερον περί τά γλωσσικά άσχολουμένους.

Τό έργον, τοΰ οποίου ό πρώτος τόμος θά είναι έτοιμος εντός τοΰ προσεχοΰς 
έτους, πρόκειται νά πληρώση μέγα κενόν έν τή επιστημονική έρεύνη, θά είναι δέ άρι- 
στον βοήθημα ού μόνον διά τούς περί τήν νέαν Ελληνικήν γλώσσαν καί ιστορίαν 
άσχολουμένους, αλλά καί τούς Βυζαντινολόγους καί τούς περί τήν μελέτην τής κλασ
σικής ακόμη άρχαιότητος διατρίβοντας, άφ’ οΰ έν ταϊς σελίσιν αύτοΰ θά εύρίσκωνται 
ού μόνον ιστορικής σημασίας λέξεις, αλλά καί σημασίαι καί τύποι, έξ ών θά πιστο- 
ποιήται ή ακρίβεια πολλών μέχρι τοϋδε άμφιβαλλομένων ή παρανοουμένων γλωσσι
κών στοιχείων.

Τοΰ πολυτίμου έργου απαραίτητον συμπλήρωμα θά ήτο άναμφιβόλως καί έν λεξικόν 
τής μεσαιωνικής Ελληνικής γλώσσης, κατά τάς νεωτέρας απαιτήσεις τής έπιστήμης
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συντειαγμένον, τήν δημοσίευσιν τοΰ όποιου, επ’ ώφελείςι των μελετών ήμών, όλοψύχως 
εύχόμεθα.

Άνασκαφαί Χριστιανικών μνημείων κατά το έτος 1930.

1. 'Υπό τοΰ καθηγητοϋ κ. Γ. Σωτηρίου συνεχίσθησαν καί κατά τό έτος τοΰτο αί 
άνασκαφαί τών Θεσσαλικών Θηβών (Ν. Άγχιάλου). Πλήν συμπληρωτικών τινων ερευ
νών εις τάς άνευρεθείσας κατά τά προηγούμενα έτη δύο μεγάλας Χριστιανικός βασιλι
κός τοΰ Ε' μ. X. αίώνος, ένηργήθη νέα άνασκαφή εις άπαλλοτριωθέν γήπεδον (Ζορμπά), 
ένθα άπεκαλύφθησαν μέρη μεγάλου κτίσματος μετά ψηφιδωτών δαπέδων καλής τέχνης 
(θέματα: γεωμετρικοί διακοσμήσεις, ζφα καί πτηνά μεμονωμένα ή άνά δύο συμμετρικώς 
διατεταγμένα καί πίνοντα έξ άγγείων κ.τ.τ.). Τά μωσαϊκά ταΰτα κοσμοΰσι τά δάπεδα 
διαμερισμάτων τοΰ κτιρίου. Τά άνευρεθέντα γλυπτά αρχιτεκτονικά μέλη είναι ΚορινΘιά- 
ζοντα καί κυβοειδή κιονόκρανα μετ’ επιθημάτων, κοσμούμενα υπό σταυρών, μαρμάρινα 
πλαίσια θυρών μετά γλυφών, άνευρέθησαν δέ καί θωράκια, όμοια προς τά τών Χριστια
νών βασιλικών. Κατά τό προσεχές έτος θά συνεχισθή ή άνασκαφή αύτη καί θά προσ 
διορισΟή τό άνευρεθέν νέον άξιολογώτατον μνημεΐον τής μεγάλης ταύτης παλαιοχρι
στιανικής πόλεως τής Θεσσαλίας, ήτις παρέμεινεν άγνωστος μέχρι τοΰδε.

2. Έτέρα άνασκαφή ένηργήθη ύπό τών καθηγητών Γ. Σωτηρίου καί Α. Όρλάνδου 
έν Νικοπόλει τής ’Ηπείρου. Καί ένταΰθα έσυνεχίσθη ή άποκάλυψις τής πέρυσιν άνευρε- 
θείσης δευτέρας μεγάλης βασιλικής τής Νικοπόλεως, ήτις, έ'νεκα τών μεγάλων αυτής 
διαστάσεων καί τής θέσεως ένθα εύρίσκεται (εις τό κέντρον τής Βυζαντινής πόλεως), 
θεωρείται ώς ή μητρόπολις τής Νικοπόλεως. ’Εφέτος άπεκαλύφθη ολόκληρον τό ιερόν 
βήμα τής βασιλικής καί ή άρχή τοΰ κυρίως ναοΰ. Είναι μεγάλη πεντάκλιτος βασιλική 
τοΰ Ε' αίώνος μετά εγκαρσίου κλιτούς, τό ιερόν δέ βήμα διατηρεί τό Σύνθρονου, τήν 
κάτω πλάκα τής άγ. Τραπέζης καί ίχνη τής σολέας, ήτις έχει άξιόλογον σχήμα καί εξη
γεί τήν έξέλιξιν, ήν ΰπέστη κατά καιρούς ή μορφή τών κιγκλίδων τοΰ ίεροΰ βήματος· 
Καί ή άνασκαφή αυτή θά συνεχισθή κατά τό προσεχές έτος.

Βυζαντινόν Μουσεΐον.

Τήν 12ην ’Οκτωβρίου τοΰ έτους 1930, έπ’ εύκαιρίρ καί τοΰ έν Άθήναις συγκροτη- 
θέντος Γ' Διεθνοΰς Συνεδρίου τών Βυζαντινών σπουδών, έγένοντο τά εγκαίνια τοΰ νέου 
Βυζαντινοΰ Μουσείου, όριστικώς πλέον έγκατασταθέντος εις τό έν τή όδώ Κηφισσίας 
μέγαρον τής Δουκίσσης τής Πλακεντίας καί εις τόν περί αύτό χώρον, καταλλήλως δια- 
σκευασθέντα. Ή διάταξις τοΰ νέου Μουσείου είναι ή αυτή μέν πρός τήν διάταξιν τοΰ 
μέχρις Αύγούστου 1930 έν τοϊς ύπογείοις τής ’Ακαδημίας φιλοξενουμένου Βυζαντινοΰ 
Μουσείου, μεγάλως όμως βελτιωμένη καί συμπληρωμένη.

Εις τρεις αίθούσας τοΰ κάτω ορόφου προσεδόθη ή μορφή παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής, σταυροειδούς Βυζαντινοΰ ναοΰ μετά τρούλλου καί μονοκλίτου μεταβυζαντι
νής έκκλησίας, έτέθησαν δέ εις αύτάς σχετικά άντικείμενα παλαιοχριστιανικής καί 
Βυζαντινής γλυπτικής ως καί δείγματα μεταβυζαντινής ζωγραφικής καί μικροτεχνίας. 
Τάς αίθούσας τοΰ άνω ορόφου κατέλαβον αί Βυζαντινοί καί μεταβυζαντινοί εικόνες, 
χρονολογικώς καί κατά ρυθμούς κατατεταγμέναι, καί τά μικροτεχνήματα. Έργα Βυζαν
τινής ζωγραφικής έτοποθετήθησαν καί εις τάς Πτέρυγας τοΰ Μουσείου· καί εις μέν τήν 
άριστεράν έτέθησαν οί είκονογραφικοί τύποι, εις δέ τήν δεξιάν άντίγραφα μωσαϊκών 
καί τοιχογραφιών έξ όλων τών μερών τής Ελλάδος. Ό χώρος τοΰ νέου Μουσείου έπι- 
τρέπει, ΐνα σύν τφ χρόνφ συγκεντρωθή έν αύτφ πλούσιον υλικόν, ώστε νά άποκτήση ου 
μόνον ή 'Ελληνική, άλλά καί ή καθόλου Βυζαντινολογία έν κέντρον μελέτης, τό νέον 
Βυζαντινόν Μουσεΐον τών ’Αθηνών.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:56:04 EEST - 34.211.113.242



440 Ειδήσεις.

Έργασίαι αναατηλώσεως και συντηρήσεως Βυζαντινών μνημείων.

Κατά to 1930 έξετελέσθησαν ύπό τοϋ τμήματος άναστηλώσεως αρχαίων μνημείων 
τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας, τοΰ διευθυνομένου ύπό τού καθηγητοΰ κ. Α. Όρλάνδου, 
αί κάτωθι έργασίαι στερεώσεως Βυζαντινών μνημείων.

1) Έν Σκριποΰ τής Βοιωτίας έστερεώθη ό ύπό τών σεισμών από μακροΰ χρόνου 
διερρηγμένος καί ετοιμόρροπος Βυζαντινός ναός τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου (873/4 
μ. X.) κατασκευασθέντων έν τφ έσωτερικψ αυτού τεσσάρων τόξων (ζωνών) έκ σιδηρο
παγούς σκυροκονιάματος, διά τών οποίων ύπεστηρίχθησαν τα μέτωπα τών τεσσάρων 
μεγάλων καμαρών, έφ’ ών στηρίζεται ό τροϋλλος. Έξησφαλίσθησαν έπίσης οί καλύπτον- 
τες τήν πρόθεσιν, τό διακονικόν καί τόν νάρθηκα κυλινδρικοί θόλοι, ύπολείπεται δέ 
μόνον ή κατά τό προσεχές έτος στερέωσις καί συμπλήρωσις τοϋ τροΰλλου, ϊνα τό πολύ
τιμον τούτο διά τήν ιστορίαν τής Βυζαντινής αρχιτεκτονικής μνημεϊον, έπανακτήση τήν 
παλαιάν του αρτιότητα.

Κατά τήν πρόοδον τών έργασιών, γενομένης τής έκσκαφής τών διά τά τόξα θεμε
λίων, εύρέθη εις βάθος 0.70 από τού σημερινού δαπέδου μωσα'ίκόν μετά γεωμετρικών 
κοσμημάτων δάπεδον, δυστυχώς λίαν έφθαρμένων.

2) Έν Θεράπναις τής Λακωνίας έστερεώθη τό καθολικόν τής ίεράς Μονής τών 
Αγίων Τεσσαράκοντα, δπερ παρουσίαζε σπουδαία ρήγματα κατά τε τήν κλείδα τών 
θόλων καί τά άνω μέρη τών έξωτερικών τοίχων. Ισχυροί σίδηροι κλοιοί καί έλκυστήρες 
τοποθετηθέντες εις τάς καταλλήλους θέσεις θέλουσι συντελέσει εις τήν άποσόβησιν τών 
σοβαρών καταστροφών, αΐτινες ήπείλουν τό έν λόγιο καθολικόν.

3) Έν Μυστρφ έγένετο νέα έπισκευή τής διαρρεούσης κεραμώσεως τών ναών 

Άγ. Δημητρίου, Ευαγγελίστριας καί Άγ. Σοφίας, παρεμποδισθείσης τής διεισδύσεως 
τών τόσον καταστρεπτικών διά τάς πολυτίμους τοιχογραφίας όμβριων ύδάτων.

4) ΈνΚαστορίςι έλήφθη μέριμνα περί μικρών έπισκευών τών αυτόθι κομψών 
Βυζαντινών ναών, γενομένων έποπτείρ τοΰ έπιμελητοΰ Γυμνασιάρχου κ. Τσαμίση.

5) Έν Καισαριανή τής ’Αττικής έγένετο ή κατεδάφισις τοΰ άνω ορόφου τών 
μεταγενεστέρων κτισμάτων τής νοτίου πλευράς τής μονής, άτινα καί ετοιμόρροπα ήσαν 
καί λόγφ τοϋ νεωτερικοΰ των σχεδίου άπετέλουν δυσαρμονίαν πρός τά λοιπά μονα
στικά κτήρια.

Έργασίαι της ’Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Ό Έφορος Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων κ. Α. Ξυγγόπουλος κατά τό παρελθόν θέρος 
μετέβη είς Ζάκυνθον, όπου προέβη εις τήν συστηματικήν καταγραφήν τών έν ταΐς ύπερ- 
πεντήκοντα έκκλησίαις τής πόλεως Ζακύνθου ευρισκομένων φορητών εικόνων.

Έπίσης μετέβη είς ’Ιωάννινα πρός έπιθεώρησιν τών έκεΐ μεσαιωνικών μνημείων 
καί μελέτην τοΰ έν τή Ζωσιμαία Σχολή Ίωαννίνων άποκειμένου χειρογράφου τού Βαρ
λαάμ καί Ίωάσαφ κοσμούμενου ύπό πολλών σπουδαιοτάτων μικρογραφιών. Περί τοΰ 
χειρογράφου τούτου έποιήσατο άνακοίνωσιν έν τφ κατ’ 'Οκτώβριον συνελθόντι έν Άθή- 
ναις Γ' Βυζαντινολογικφ Συνεδρίφ.

Κατά μήνα Αύγουστον μετέβη είς Θεσσαλονίκην πρός συνέχισιν τών έρευνών του 
έν τφ Ναφ τοΰ 'Οσίου Δαβίδ, κατόπιν δέ είς "Αγιον Όρος, όπου παρέμεινεν ενα καί 
πλέον μήνα συνεργαζόμενος μετά τοϋ κ. G. Millet διά τόν περί τής ’Αρχιτεκτονικής 
τοΰ ‘Αγίου "Ορους τόμον, δστις θέλει έκδοθή προσεχώς έν Παρισίοις.

Τό εύρετήριον τοϋ Νέου ’Ελληνομνήμονος.

Ό ακάματος μεσαιωνοδίφης καί μελετητής τών έν διαφόροις βιβλιοθήκαις τής Εύρώ- 
πης Βυζαντινών χειρογράφων, αοίδιμος Σπυρίδων Λάμπρος, γνωστόν είναι πόσον συν-
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έβαλεν είς τήν ερευνάν τοΰ Βυζαντινού κόσμου διά τών εις Ιδια βιβλία ή τεύχη έκδοθει- 
σών μελετών του. Μέγα μέρος έν τούτοις τής αγάπης καί μερίμνης του συνεκέντρωσεν 
ή εκδοσις τοΰ περισπούδαστου περιοδικού του «Νέου Έλληνομνήμονος», οΰτινος και 
έξέδωκεν ό ίδιος δεκατέσσαρας τόμους, άφήσας υλικόν καί δι’ άλλους πολλούς ακόμη, 
ών επτά έδημοσίευσεν ό καθηγητής κ. Κ. Δυοβουνιώτης.

Αί πολύτιμοι ιστορικοί, τοπωνυμικοί, λαογραφικαί, γραμματολογικοί, παλαιογραφι- 
καί, γλωσσικοί, περί τέχνης κτλ. μελέται, αιτινες έχουσιν άφθόνως κατασπαρή είς τούς 
διαφόρους τόμους τοΰ περιοδικοΰ τούτου, διέφευγον πολλάκις τήν προσοχήν τών ερευ
νητών, οΐτινες ευχαρίστως θά έβλεπον τήν δημοσίευσιν ενός έπιστημονικοΰ ευρετηρίου 
τών περιεχομένων τοΰ έργου. Τήν επιθυμίαν ταύτην ευτυχώς έξεπλήρωσεν ή έπιμελείρ 
τοΰ κ. Γ. Χαριτάκη δημοσίευσις τοΰ «ευρετηρίου τοΰ Νέου Έλληνομνήμονος».

Ό έκ σελίδων 605 τόμος ό μέ πολλήν ακρίβειαν συγκροτηθείς, μετά σύντομον πρό
λογον, έν φ άναφέρεται ή μέθοδος ήν ήκολούθησεν ό εκδότης, καί σύντομον άφήγησιν 
τών άφορώντων είς τόν βίον καί τήν δράσιν τοΰ έκλιπόντος σοφοΰ, διαιρείται είς δύο 
τμήματα. Έν τφ πρώτφ τούτων (σελ. 5-133) περιλαμβάνεται συνοπτικός πίναξ τών 
περιεχομένων έκαστου τόμου τοΰ Ν. Έλληνομνήμονος, έν δέ τφ δευτέρω, τφ καί μεγα- 
λυτέρφ, (σελ. 137 - 605) πλήρης άλφαβητικός πίναξ ονομάτων καί πραγμάτων. Τό εύρε- 
τήριον τούτο, διευκολΰνον τήν χρησιμοποίησιν τοΰ πλουσίου καί πολυτίμου ύλικοΰ τοΰ 
Ν. Έλληνομνήμονος θά προσφέρη άναμφιβόλως μεγίστας υπηρεσίας είς τούς έρευνητάς, 
διά τάς μελέτας τών όποιων είναι άπαραίτητον βοήθημα.
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