
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΜΟΥΣΕΪΟΝ

Κατά τό έτος 1949 το Βυζαντινόν Μουσεΐον, έπιχορηγηθέν ύπό τοϋ σχεδίου 
Μάρσαλ, προέβη εις άνακαίνισιν τοΰ κάτωθεν τοϋ μεγάρου τής Δουκίσσης ισογείου, 
όπου θά συγκεντρωθώσι πάντα τά εκθέματα δευτέρας σειράς, είς τρόπον ώστε νά 
σχηματισθώσιν αΐθουσαι σπουδών διά τούς μελετητάς τής βυζαντινής τέχνης μετά 
Βιβλιοθήκης, περιλαμβανούσης τά σχετικά μέ την βυζαντινήν τέχνην έργα.

Πλήν τής άνακαινίσεως των εύρυτάτων τούτων χώρων, έγένετο καί προσθήκη 
μιας αιθούσης μέ κατάλληλον φωτισμόν είς τήν αριστερόν πτέρυγα τοΰ Μουσείου, 
καταλλήλου νά περιλάβη τά εκλεκτότερα έργα Βυζαντινής τέχνης (εικόνας καί μικρο
τεχνήματα).

Τό Μουσεΐον κατά τό έτος 1949 έπλουτίσθη δι’ άξιολόγων βυζαντινών αγγείων 
τοϋ 13ου αίώνος, προερχομένων έκ των ένεργηθεισών άνασκαφών τοΰ αγίου Δημη- 
τρίου Θεσσαλονίκης, ώς καί δι’ αγοράς μεταβυζαντινής λειψανοθήκης μετά είκονο- 
γραφικών παραστάσεων καλής τέχνης.

’Επίσης έπλουτίσθη ή Βιβλιοθήκη αύτοΰ διά τής αγοράς επτά πολυτίμων χειρο
γράφων τομιδίων Βυζαντινής Μουσικής, άτι να περιέχουν βυζαντινά μέλη όνομαστών 
μουσικοδιδασκάλων, κοσμούμενα δι’ έπιτίτλων καί άλλων διακοσμήσεών.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ό καθηγητής κ. Γ. Σωτηρίου συνέχισεν εφέτος, δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής 
’Εταιρείας, τάς άνασκαφικάς του εργασίας είς τήν βασιλικήν τοΰ άγ. Δημητρίου 
Θεσσαλονίκης, τάς άρξαμένας άπό τής πυρκαϊάς τοΰ ναοΰ.

’Εφέτος, ίπ’ εύκαιρίφ τής πλακοοτριόσεως τοΰ δαπέδου τοΰ άναστηλωθέντος 
εσχάτως κατά τά κύρια αύτοΰ σημεία ναοΰ (στέγης καί κιονοστοιχίας τών κλιτών καί 
υπερώων), ήρεύνησε τό υπέδαφος τών κλιτών καί τοΰ ίεροΰ Βήματος, άνεΰρε δέ 
θεμελια τοΰ ρωμαϊκοΰ λουτροΰ, επί τοΰ οποίου είχεν ίδρυθή κατά τόν δον αιώνα ή 
βασιλική καί προσδιώρισε τήν σχέσιν των πρό; τήν ύπό τό ιερόν Βήμα καί τό εγκάρ
σιον κλιτός Κρύπτην, τήν οποίαν είχεν είς προηγουμένας του άνασκαφάς άποκαλύψει.

Κατά τήν έρευναν τοΰ δαπέδου τοΰ ιεροΰ Βήματος, τοΰ μή καταλαμβανομένου 
ύπό τής Κρύπτης, άνεΰρε τό αρχικόν Μαρτύρων τοΰ αγίου, τό φερόμενον είς τάς 
παραδόσεις ώς «οίκίσκον», ήτοι τό πρό τής ίδρύσεως τής βασιλικής ιερόν τοΰ 4ου 
αί., έχον σχήμα μονοκλίτου παρεκκλησίου, έκτεινομένου καί είς μέρη τοΰ μέσου κλι
τούς τοΰ ναοΰ καί άπολήγον πρός Α είς 'Αψίδα. Είς τό μέσον τής Άψίδος εύρίσκε- 
ται τό σταυρικόν όρυγμα μετά τοΰ κτίστου όμφαλοΰ περικλείοντος μαρμάρινου λαρ- 
νακίδιον μετά φιαλιδίου περιέχοντος τό αίμα τοΰ μάρτυρος, ό πιστευόμενος δηλ. ώς 
τάφος τοΰ αγίου. Κατά τήν ϊδρυσιν τοΰ ναοΰ τοΰ 5ου αί. κατηδαφίσθη ό «οίκίσκος» 
καί ή άψίς τοΰ ναοΰ έτέθη άνατολικοίτερον, διετηρήθη όμως ό τάφος, τεθείσης άνω-
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ft εν αύτοΰ τής αγίας Τραπέζης τού μεγάλου ναοϋ, προσλαβών πλέον λειτουργικήν 
έννοιαν. 'Η λατρεία τοΰ τάφου τοϋ αγίου μετετέθη είς τό ίδρυβ-έν «προς τοΐς λαιοις 
πλευροϊς» τοϋ μέσου κλιτούς τοΰ ναοΰ περίφημον «έξαγωνικόν Κιβώριον». Περί τό 
ιερόν Βήμα τοϋ Μαρτυρίου έτέθη τό Σύνθρονον τοΰ ναοϋ τοϋ 5ου αίώνος, ουτινος 
άνευρέθησαν τά βάθρα. Ή σκαφική τέλος έρευνα εκατέρωθεν τοϋ ίεροΰ Βήματος 
τμημάτων τοϋ εγκαρσίου κλιτούς, άτινα παραδίδονται ώς τά «πτερύγια» τοϋ ναοΰ, 
έφερεν είς φως θεμέλια μονόκλιτων ναϋδρίων είς βάθος 0,57 μ. επί τοΰ σημερινοϋ 
δαπέδου, διατηρούντων ίχνη τοιχογραφιών, ή ερμηνεία των οποίων είναι προβλη
ματική.

ΙΙλήν τής έρεύνης τοΰ εσωτερικού τής βασιλικής, ό κ. Σωτηρίου ήρεύνησε καί 
προσδιώρισε τά ελάχιστα εμφανή υπολείμματα τοΰ δυτικώς καί νοτίως τής βασιλικής 
έκτεινομένου Σταδίου τής πόλεως, καθόσον, συμφιόνως πρός τάς πηγάς, ή βασιλική 
έκτίσθη «μέσον τοΰ δημοσίου λουτροΰ καί τοΰ Σταδίου», προσδιιόρισε δέ καί τά των 
προσόψεων τής βασιλικής καί ιδίως τήν πρύσοψιν τής βόρειας πλευράς, οπού, κατά 
τήν σκαφικήν έρευναν τοΰ πρό αυτής χώρου, άνεφάνησαν προσκτίσματα (παρεκκλή
σια, τάφοι κ.ά.).

Ό κ. Σωτηρίου συνεκέντρωσεν είς τήν κάτωθεν τοΰ ίεροΰ Βήματος καί τοΰ 
εγκαρσίου κλιτούς Κρύπτην τοΰ ναοΰ τάς άνευρεθείσας έπιγραφάς καί τά γλυπτά 
ευρήματα (τμήματα τών μαρμάρινων τάξεων τοΰ βυζαντινού Κιβωρίου τής άγ. Τρα
πέζης καί τοΰ έξαγωνικοΰ Κιβωρίου, μαρμάρινα πλαίσια εικόνων καί θωράκια, αρχι
τεκτονικά μέλη: επίκρανα, επιστύλια, γείσα κλπ., ώς καί βυζαντινά αγγεία, δι’ ών 
άπηρτίσθη άξιόλογον Μουσεϊον τών ευρημάτων τών κατά καιρούς άνασκαφών.

Τά άνακύψαντα κατά τήν αρχαιολογικήν έρευναν τοΰ άξιολογωτάτου τούτου 
μνημείου τής Θεσσαλονίκης προβλήματα : αρχιτεκτονικής διατάξεως, τόπων λατρείας 
τοΰ μάρτυρος κατά τούς βυζαντινούς χρόνους έν συσχετίσει πρός τάς παραδεδομένας 
άγιολογικάς πηγάς, ώς καί τάς έξενεχθείσας υπό τών ερευνητών τοΰ μνημείου γνώ- 
μας, ό κ. Σωτηρίου θά έκθεση είς τό προσεχώς έκδοθησόμενον έργον του περί τής 
βασιλικής τοΰ άγιου Δημητρίου Θεσσαλονίκης μετά τήν πυρκαϊάν.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Ή υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ καθηγητοΰ κ. Άν. Όρλάνδου 'Υπηρεσία Άναστη- 
λώσεων τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας έξετέλεσε κατά τό 1949 τάς κάτωθι εργασίας επί 
βυζαντινών ναών :

1) Έν Ά γ ί α Λαύρα συνεχίσθη ή άνοικοδόμησις τής υπό τών Γερμανών 
πυρποληθείσης ιστορικής μονής διά τής κατασκευής τής βορείου καί τής δυτικής 
πτέρυγος αυτής.

2) Έν ”Α ρ τ η έπεσκευάσθη ό διαρρέων τροΰλλος τοΰ ναοΰ τής Παρηγορητίσ- 
σης καί έστερεώθησαν οί εσωτερικοί επάλληλοι μαρμάρινοι κίονες, οΐτινες ήπείλουν 
πτώσιν. Άμφοτέρων τών ορόφων ώς καί τών πέντε τρούλλων τά παράθυρα έφωδιά- 
σθησαν διά νέων υαλοστασίων.

3) Έν Χίιρ έξησφαλίσθη ή στεγανότης τών στεγών τοΰ καθολικού τής Νέας 
Μονής, ιοστε νά καταστη δυνατή έν πρόσεχε! μέλλοντι ή στερέωσις τών έκ τών προσ
φάτων σεισμών διασαλευθέντων πολυτίμων ψηφιδωτών τοΰ 11ου αίώνος.

4) Έν Φανερωμένη Σαλαμίνος έστερειόθησαν αί τοιχογραφίαι τοΰ 
τρούλλου διά τοΰ καλλιτέχνου συντηρητοΰ Φ. Ζαχαρίου, έπιστατοΰντος καί τοΰ εφό
ρου Βυζ. ’Αρχαιοτήτων Έμμ. Χατζηδάκη.
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5) Έν Άγίφ Δ η μ η τ ρ ί φ Θεσσαλονίκης συνετελέσθη ή πλακόστρωσις 
ολοκλήρου τοΰ δαπέδου τοϋ ναοΰ, κατεσκευάσθη δέ καί έτοποθετήθη νέον μαρμά- 
ρινον, παλαιοχριστιανικού ρυθμού, τέμπλον μετά πλουσίων γλυφών, κατά σχέδιον τοΰ 
άρχιτέκτονος τής Άναστηλώσεως Ε. Στίκα. Αί φορηταί εικόνες τοΰ τέμπλου αύτοΰ 
έφιλοτεχνήθησαν υπό των άγιογράφων Φ. Κόντογλου, Α. Άστεριάδου, Δ. ΙΙελεκάση, 
Σπ. Βασιλείου, Γ. Γλιάτα καί Ε. Ρέγγου. "Ηδη έγένετο έναρξις καί τής άνακατα- 
σκευής τής εσωτερικής onθομαρμαρώσεως, ώς καί τής άνασυγκροτήσεως τοΰ τάφου 
τοΰ αγίου.

6) Έν Καστόρια άνεστηλώθη ό έκ βόμβας καταστραφείς τροΰλλος τής 
Παναγίας Κουμπελίδικης, έπιστατοΰντος τοΰ εφόρου Βυζ. Άρχαιοτήτιον Μακεδονίας 
Στ. Πελεκανίδου. Τοΰ αύτοΰ ναοΰ άφηρέθη ή εξωτερική μεγάλη έπίχωσις, ούτω 
δ’ άπέκτησεν ούτος τάς άρχικάς ραδινάς αναλογίας του.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΝ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Άνασκαπτομένων των θεμελίων μεγάλης οικοδομής έν τή συνοικία τοΰ τεμένους 
Χότζα-πασά, εύρέθη κιονόκρανού είκονίζον έφ’ έκάστης πλευράς προσωπεΐον εν 
μέσφ δυο διασταυρουμένων κεράτων Άμαλθείας. ’Ανήκει πιθανιότατα εις τόν 4ον 
μ.Χ. αί. "Ομοιόν του υπάρχει εις τό Άρχ. Μουσ. Κωνσταντινουπόλεως.

Εις τήν περιοχήν Τσιφτέ - Σαράι, άνιοθεν τοΰ Κεντρ. Ταχυδρομείου, άπεκα- 
λύφθη βυζ. οικοδόμημα, άποτελοΰν τμήμα παλαιοΰ οίκου, πιθανώς τοΰ «Οίκου τοΰ 
Βοτανειάτου», καίτοι ή τοιχοδομία του φαίνεται άρχαιοτέρα (δου ή 6ου αί.). ΙΙεριε- 
λάμβανε δ’ ό οίκος ούτος μεγάλην θολωτήν αίθουσαν, έχουσαν εν τώ μέσω 2 κίονας. 
Εις τό υπόγειον γειτονικής οικοδομής εύρέθη πλίνθος μέ τήν επιγραφήν Θ [ε ο] ΰ 
χάρις. Β ο σ π ο ρ ί α ς. "ίσως δ οίκος νά έφερε τό όνομα Βοσπορΐας, λόγφ τής πρός 
τόν Βόσπορον θέας του.

Κατά τήν εκσκαφήν των θεμελίων πολυκατοικίας επί τής όδοΰ Άλεμδάρ άπεκα- 
λύφθησαν τά προπύλαια, ήτοι ή δυτ. πλευρά τοΰ ναοΰ τής Θεοτόκου τών Χαλκοπρα- 
τείων, ού τό ιερόν μόνον είχεν ίδει καί δημοσιεύσει δ Lathoiul έν Echos d’Orient, 
23 (1924), σ. 36 έξ. Εύρέθησαν 3 μαρμάρινα βάθρα κιόνων, κορμοί καί κιονόκρανα 
ως καί τμήμα επίχρυσου μαρμάρινης οροφής καί τινες ενεπίγραφοι πλίνθοι.

Εις τό προαύλιον καί τόν νάρθηκα τής άγ. Σοφίας συγκεντροΰνται άπό τοΰ 
1949 πάντα τά ανακαλύπτομε να κινητά βυζαντινά αρχαία Κωνσταντινουπόλειος καί 
προαστίων.

'Η άγ. Ειρήνη έπαυσε νά είναι στρατιωτικόν μουσεΐον. Έκκενωθεΐσα πλήρως, 
παρεδόθη εις τήν Διεύθυνσιν τοΰ Μουσείου 'Αγίας Σοφίας, ής προΐσταται δ Τοΰρκος 
βυζαντινολόγος κ. Μουζαφέρ Ραμαζάνογλου.

Εις 'Αγ. Σοφίαν ένήργησε δοκιμαστικός άνασκαφάς καί διατρήσεις δ διευθυντής 
τοΰ Μουσείου Άγ. Σοφίας κ. Μουζαφέρ Ραμαζάνογλου.

Άνασκαφαί ένηργήθησαν εις τά εξής σημεία : α) εντός τής Άγ. Σοφίας παρά 
τάς πύλας. Διά τούτων άνεφάνησαν τά θεμέλια τριών τοίχων παλαιοτέρας οικοδομής. 
Έκ των τοίχων τούτων ό εις βαίνει παραλλήλως πρός τούς σημερινούς τοίχους τών 
ναρθήκων, άποτελών μετ’ αυτών ιδίαν αυτοτελή οικοδομήν, διευθυνομένην άπό Β. 
πρός Ν. καί άπαρτιζομένην έκ 3 κλιτών έκ τούτων τό κεντρικόν είναι δ σημερινός 
νάρθηξ, τό δέ αριστερόν δ σημερινός έξωνάρθηξ. Δύο άλλοι τοίχοι βαίνοντες καθέτως 
ήτοι άπό Α. πρός Δ. έσχημάτιζον πεντάκλιτον οικοδόμημα. Έκ τών ανωτέρω τοίχων 
δ μέν είς θά κατηδαφίσθη ύπό τοΰ Μ. Κωνσταντίνου, οί δέ δύο έτεροι ύπό τοΰ Ίου-
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στινιανοΰ, μετά τήν στάσιν τοΰ Νίκα. ’Άλλαι άνασκαφαί ένεργηθεΐσαι εις το Δ. 
προαύλιον τής Άγ. Σοφίας έφεραν εις φώς διαφόρους τοίχους κτηρίων καί ενεπίγρα
φους πλίνΟ-ους, ών τινες φέρουσι τήν επιγραφήν Θεοδώρητου, άλλαι τήν επι
γραφήν Νόμου καί άλλαι άλλας.

ΓΙρός Β. τής Άγ. Σοφίας εις τόπον Βεζύρ - Μπαχτσέ άνασκαφαί τοΰ Μ. Ραμα- 
ζάνογλου έφεραν εις φως αίθουσαν εις βάθος 10 μ., ίσως ρωμαϊκόν columbarium, 
ως μαρτυρούν τά επί των τοίχων κοιλώματα, άτινα προωρίζοντο πρός έναπόθεσιν οστών.

β) Έν τφ έσωτερικφ τοΰ ναού τής Άγ. Ειρήνης δοκιμαστικοί διατρήσεις άπε- 
κάλυψαν τάφους μετά σκελετών καί πήλινων βυζ. άγγείιυν καλής τέχνης. Εις έν τών 
παραθύρων εύρέθη έντειχισμένος καί μαρμάρινος φαλλός.

"Εξω τοΰ ναοΰ καί συνεχόμενα προς αυτόν εύρέθησαν τά θεμέλια κυκλοτερούς 
κτισίματος, όπερ, κατά τόν Ραμαζάνογλου, θά ήτο τό σκευοφυλάκων τής Άγ. Ειρήνης.

Άνατολικώς τής Άγ. Ειρήνης άπεκαλύφθη οικοδόμημα μέ μαρμαρίνην στρώσιν 
καί διαζώματα, ίσως τό Πατριαρχικόν μέγαρον. Παρά τόν Ν. τοίχον τής Άγ. Ειρή
νης ήλθον εις φώς τά ερείπια οικοδομήματος μεγάλων διαστάσεων προχριστιανικής 
εποχής, έχοντος αψιδωτήν είσοδον έκτισμένην διά τετραγώνων λίθων. Παραπλεύρους 
τής πύλης ταύτης εύρέθη τοιχογραφία πλαισιουμένη υπό 2 μαρμάρινων κιόνων μετ’ 
επιστυλίου, τοΰ Δ' μ.Χ. αί. είκυνίζουσα τόν Χριστόν ένθρονον καί εκατέρωθεν αύτοΰ 
τόν Άγ. Άνδρέαν κρατούντα εύαγγέλιον καί τόν πρωτομάρτυρα Στέφανον κρατούντα 
θυμιατήριον. Κάτωθεν σφζεται μονογράφημα άναγινωσκόμενον Δωροθέου.

Άλλη τοιχογραφία άποκαλυφθείσα αριστερά τής πύλης είκονίζει πολεμιστήν έν 
άσπίδι καί δόρατι, άλλη δέ πάλιν είκονίζει τήν Δέησιν καί δύο άλλους αγίους.

Έν τφ φωτιστηρίφ εύρέθη επιγραφή: Γάϊος Σκύμνου/.Άπόλλωνι 
II ρ ο π υ λ α ί ω Ευχήν. Εύρέθη επίσης καί μαρμάρινη κρήνη μέ κρουνούς λεοντο- 
προσώπους, ώς καί πλάκες τεθραυσμέναι, έπί μιας τών όποιων εΰρηται ή επιγραφή : 
Εύτυχιανοΰ οικονόμου καί Κωνσταντίνου Χαρτουλαρίου. Εις 
τό μεσίαυλον τοΰ αύτοΰ ναοΰ άπεκαλύφθη καί στέρνα καί πλίνθοι ενεπίγραφοι, ώς 
καί θραύσματα άγγείων τοΰ 6ου ή 7ου πρό Χριστοΰ αίώνος.

Εις τό Παλαιόν Σερασκεράτον, έπί τοΰ 3ου Λόφου, άπεκαλύφθησαν 10 ρωμαϊκαί 
σαρκοφάγοι, ών μία Αλεξάνδρου τοΰ Δ ί ω ν ο ς. Μετεκομίσθησαν πάσαι εις τό 
προαύλιον τής Άγ. Σοφίας.

Εύρέθησαν επίσης αυτόθι καί ύπέρ τάς 50 επιτύμβιοι στήλαι, έξ ών άποδει- 
κνύεται, ότι παρά τό τέμενος Λαλελή εύρίσκετο είδωλολατρικόν νεκροταφεΐον. Εις τά 
ύπεράνω αύτοΰ χώματα εύρέθη μαρμάρινος άκρωτηριασμένος άμβων, προερχόμενος, 
πιθανώτατα, έκ τοΰ ναοΰ τοΰ Άγ. Ίουλιανοΰ.

Κάτωθεν τοΰ ναοΰ τής Άγ. Θεοδοσίας (Γκιούλ - Τζαμί) εύρέθη πελώρια βασι
λική. Άνασκαφαί τοΰ Ραμαζάνογλου έφερον εις φώς 2 κεχωρισμένους νάρθηκας τής 
άρχαίας βασιλικής, ίσως τής Άγ. Εύφημίας, ήν έκτισεν ό πρώτος έπίσκοπος Βυζαντίου 
ΚαστΤνος κατά τό Β' ήμισυ τοΰ 4ου αί.

Εις άπόστασιν μέτρων τινών άπό τής Β. πλευράς τοΰ τεμένους Φατήχ (πρώην 
ναοΰ τών Άγ. Αποστόλων) άνεφάνη τό κάτω μέρος ύδραγωγείου τοΰ Ούάλεντος. 
Κατά τήν Ν. πλευράν εύρέθησαν 2 γρανιτικοί κίονες, άνήκοντες πιθανώς εις τόν ναόν 
τών Άγ. Αποστόλων. Έπί τοΰ δαπέδου τοΰ αίθριου διεσώθησαν ενεπίγραφοι πλίνθοι 
ο>ν μία φέρει τήν επιγραφήν Καλανδίωνος Πρεσβυτέρου.

Εις τήν Μονήν τής Χώρας (Καχριέ - Τζαμί) ό άμερικανός κ. Θ. Ούϊτμορ προέβη 
εις τήν στερέωσιν καί τόν καθαρισμόν τών ψηφιδωτών τής βορείου πλευράς τοΰ έξω- 
νάρθηκος. Πρέπει ένταΰθα νά σημειωθή, ότι ή Μ, τής Χώρας δέν λειτουργεί πλέον 
ώς τέμενος. Είναι απλώς αρχαιολογικόν μνημείον, έκχωρηθέν εις τό μουσεΐον τής
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Άγ. Σοφίας. Τούτ’ αυτό συνέβη καί μέ τήν Μ. τής Παμμακάριστου καί τήν τοΰ 
Λιβός. Προσεχώς δέ θά παύση λειτουργούν ώς τέμενος καί τό Ζεϊρέκ Τζαμί, ήτοι ή 
Μ. τοΰ Παντοκράτορος.

Προάστια.—Είς τό Κιαγάτ-Χανέ εύρέθησαν λείψανα βυζ. ναών, κιονό
κρανα μέ μεγάλους έξωγλύφους σταυρούς, πολυγωνικά! βάσεις κιόνων μέ σταυρόν, ώς 
καί τμήμα τοΰ τοίχου τής προσόψεως μήκους 10 - 15 μέτρων.

Εις τό Α' νεκροταφεΐον τοΰ Βαλουκλή διασφζεται κιονόκρανον, επί τής μιας 
πλευράς τοΰ όποιου εϋρηται τό μονογράφημα : β α σ ι λ έ ω ς, επί δέ τής έτέρας : 
’Ιουστίνου.

Εις Μεσονήσιον μικρά σκαφή ένεργηθεΐσα έφερεν εις φώς μικράν θολωτήν 
βυζαντινήν οίκοδομήν, ’ίσως όστεοφυλάκιον. Εύρέθη επίσης καί θωράκιον μέ σταυρόν, 
ώς καί ψηφιδωτόν δάπεδον, κιονίσκοι καί κιονόκρανα.

Τέλος είς Έδιρνέ - Καποΰ εύρέθη επιτύμβιος στήλη μέ τήν εξής επιγραφήν :
t ’Ενθάδε κατάκειται ή τής μακαρίας μνήμης Ίωαννία ή 

καί Μαργαρίτου πιστή θυγάτηρ Εϋφρατά τοΰ λαμρ[οτάτου] 
κ ό μ [ ι τ ο ς] Δόμνου ίατροΰή.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΕΤΕΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ 

ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΝ 

ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κατά τήν 18ην καί 19ην ’Ιουλίου 1949 συνεκλήθησαν είς συνέλευσιν έν Παρι- 
σίοις τά μέλη τής διευθυνούσης ’Επιτροπής τής διεθνούς Ένώσεως πρός προαγωγήν 
τών Βυζαντινών Σπουδών, άτινα συνεσκέφθησαν περί τής πραγματοποιήσεως των 
σκοπών τής ‘Ενώσεως, πλήν άλλων, άποφασίσαντα α') τήν δημοσίευσιν υπό τοΰ καθη- 
γητοΰ κ. Ρ. I.enierle τής βυζαντινής βιβλιογραφίας τής τελευταίας δεκαετίας, β') τήν 
δημοσίευσιν τών πρακτικών τών δύο κατά τό θέρος τοΰ 1918 έν Παρισίοις καί Βρυ- 
ξέλλαις συνελθόντων Βυζαντινολογικών συνεδρίων καί γ') τήν συνεργασίαν τής διευ- 
θυνούσης ’Επιτροπής τής Ένώσεως μετά τής διεθνούς Ένώσεως Ανατολιστών, όρι- 
σθέντος ώς άντιπροσιόπου παρά τή τελευταία Ενώσει τοΰ καθηγ. κ. Henri Gregoire.

Κατά τήν ανωτέρω συνέλευσιν τήν ήμετέραν Εταιρείαν αντιπροσωπεύσει’ ό έκ τών 
μελών τοΰ Δ. Συμβουλίου αυτής κ. Αναστάσιος Όρλάνδος, όστις καί έξελέγη εις 
τών τεσσάρων αντιπροέδρων τής διοικούσης Επιτροπής.

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

α') Τό 'Ιστορικόν Λεξικόν.

Τό 'Ιστορικόν Λεξικόν τής Άκαδημείας κατά τό 1949 είργάσθη μέ ήλαττωμένον 
τόν αριθμόν τοΰ επιστημονικού του προσωπικού, παρά τάς καταβληθείσας προσπά
θειας έκ μέρους τής Άκαδημείας πρός συμπλήρωσιν τών κενών θέσεων είτε διά διο
ρισμού νέων συντακτών είτε δΓ άποσπάσεως φιλολόγων έκ τής Μέσης έκπαιδεύσεως. 
Ή έν αυτοί συντελεσθεϊσα εργασία κατά τό έτος τούτο περιεστράφη α') περί τήν 
άνασύνταξιν καί συμπλήρωσιν τών συντακτικών σειρών μεταξύ τών λέξεων Β ρ ο ν- 
τάδα-γουΐτα καί β') περί τήν άποδελτίωσιν όλων τών είς τό Άρχεΐον τοΰ Λε
ξικού άποκειμένων χειρογράφων, άνερχομένων είς 642.
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Έπιμελεία τής διευθύνσεως τοϋ Λεξικού έξετυπώθη ό 4ος τόμος τού Λεξικο- 
γραφικού Δελτίου (1912 - 1948), περιλαμβάνων μελετάς των συντακτών τού Λεξικού, 
ώς κα’ι τήν γλωσσικήν βιβλιογραφίαν τών ετών 1939 - 1947. Τέλος ό συντάκτης Δ. Β. 
Βαγιακάκος κατήρτισε τήν γλωσσικήν βιβλιογραφίαν τών ετών 1948- 1949, συμπλη
ρωτικήν ταΰτην τών ετών 1939 - 1947, ώς καί τήν βιβλιογραφίαν τού γλωσσικού 
ζητήματος τών ετών 1939 - 1919,

β') Τό Μεσαιωνικόν Άρχειον.

Κατά τό 1949 τό Μεσαιωνικόν Άρχεϊον συνεκέντρωσε γλωσσικόν καί ιστορικόν 
υλικόν έκ παντοειδών κειμένων τής εποχής τής Τουρκοκρατίας, ώς καί έκ δημοσιευ
μάτων νεωτέρων ερευνητών εις τήν Τουρκοκρατίαν άναφερομένων. Ό διευθυντής τού 
Αρχείου προέτεινεν είς τήν ’Λκαδήμειαν τύν περιορισμόν τών εργασιών αυτού εις 
τήν όπό τού 1204 μέχρι τού 1669 περίοδον καί τήν προπαρασκευήν ενός ή πλειόνων 
δημοσιευμάτων γλωσσικού καί φιλολογικού χαρακτήρος, ήτοι α') λεξικού τών λογο- 
τεχνικών καί άλλων κειμένων τής περιόδου 1204 - 1669 καί β') χρονολογικού πίνακος 
τών νεοελληνικών κειμένων τής αυτής περιόδου.

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Έν τοϊς Γενικοΐς Άρχείοις τού Κράτους συνεχίσθη ή ταξινόμησις τής συλλο
γής Βλαχογιάννη καί έπερατώθη ή καταγραφή τών έν αυτή έντυπων βιβλίων καί 
φυλλαδίων, άνελθόντων είς 2131. Ήγοράσθησαν δ’ έπιπλα πρός φΰλαξιν τής έν 
λόγφ συλλογής (χαλύβδινοι προθήκαι).

Διά Β.Δ. έκδοθέντος τήν 23ην Σεπτεμβρίου 1949 συνεστήθη έν Αίγίφ μόνιμον 
τοπικόν 'Ιστορικόν Άρχεϊον Αίγιου παρά τή έκεΐ Δημοτική Βιβλιοθήκη. Κατεβλήθη 
φροντίς διά τήν λειτουργίαν τών είς τάς Κυκλάδας τοπικών αρχείων, έπροτάθη ή 
νομοθετική τακτοποίησις τιΰν ζητημάτων τού 'Ιστορικού ’Αρχείου Κρήτης καί διά
φορα τοπικά ιστορικά άρχεια ένισχύθησαν χρηματικώς.

Κατά τήν διάρκειαν τού έτους είσήχθησαν είς τά Γενικά ’Αρχεία τού Κράτους 
οκτώ φάκελλοι εγγράφων έκ τού αρχείου τού τέως πρωθυπουργού κ. Έμμ. Τσουδεροΰ 
καί εΐς φάκελλος έκ τού αρχείου τής 'Ελληνικής Αιοικήσεως Σμύρνης (έκ τού Υπουρ
γείου ’Εσωτερικών). Τά αυτά ’Αρχεία προέβησαν είς διαφόρους ένεργείας διά τήν 
διάσωσιν καί παραλαβήν τών αρχείων τής άλλοτε ΕΟΝ. Προσκληθέντα δέ είς τόν 
κατά Σεπτέμβριον τού 1949 εορτασμόν τής 300ετηρίδος τών Αυστριακών αρχείων, 
ένήργησαν ϊνα ή 'Ελλάς άντεπροσωπευθή είς αυτόν διά τού έν Βιέννη Πρέσβεως.

'Ο διευθυντής τιΰν Αρχείων κ. Ν. Β. Τωμαδάκης μετέβη είς Χαλκίδα καί 
έξήτασε τό ζήτημα τιών έκεΐ παλαιών αρχείων. Κατόπιν έκθέσεώς του, ή ’Επιτροπή 
τιών Γενικών ’Αρχείων προέτεινε πρός τό Ύπουργεΐον Παιδείας τήν ΐδρυσιν μονί
μου τοπικού 'Ιστορικού ’Αρχείου Εύβοιας παρά τή Δημοσία Βιβλιοθήκη Χαλκίδος.

Ή βιβλιοθήκη τοιν Γενικών ’Αρχείων έπλουτίσθη τό μέν διά τής άγσράς γαλ- 
λικών βιβλίων αξίας εκατόν περπίου δολλαρίων, διατεθέντων των σχετικών bons τής 
UNESCO υπό τού Γενικού Συμβουλίου τών Βιβλιοθηκίϋν τής 'Ελλάδος τού 'Υπουρ
γείου Παιδείας, τό δέ διά πλήρους σειράς τού Περιοδικού τού έν Κωνσταντινουπόλει 
Φιλολογικού Συλλόγου (τόμοι 33, 1861 - 1914, μετά τών Παραρτημάτων).

Διαρκούντος τού 1949 , 499 άναγνώσται συνεβουλεύθησαν τά αρχεία καί τήν 
Ιστορικήν αυτών βιβλιοθήκην, ήτις έπλουτίσθη δι’ 123 φυλλαδίων καί τόμων, άγορα- 
σθέντων ή δωρηθέντων. Είς τούς ανωτέρω άναγνοιστας δέον νά προστεθώσι καί 
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΝ ΣΠΟΥΔΗΝ "Ετοί I©’ 25
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οί, άδεια τής διευθύνσεοις, χρησ ιμοποιήσαντες στοιχεία τής συλλογής Βλαχογιάννη.
Τέλος τά Γενικά Αρχεία παρηκολούθησαν τάς υποθέσεις των έν τφ Κρατεί 

τοπικών αρχείων, ’Αρχειοφυλακείων καί 'Ιστορικών ’Αρχείων, από τε διοικητικής έπό- 
ψεως, ώς καί αύξήσεως τών έν αϋτοΐς συλλογών. Είδικώς κατά Δεκέμβριον, άποφάσει 
τής ’Επιτροπής τών Γενικών ’Αρχείων, έστάλησαν εις Θεσσαλονίκην καί Βέρροιαν ό 
έκ τών μελών τής ’Επιτροπής καθηγητής κ. Ν. Βλάχος καί ό υποδιευθυντής κ. Έμμ. 
Πρωτοψάλτης, οϊτινες καί έμελέτησαν επί τόπου τό ζήτημα τών αρχείων Μακεδονίας.

386

ΕΡΓΛΣΙΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΜΝΙΙΜΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Διά μικρών πιστώσεων παρασχεθεισών υπό τής Διευθύνσεις άναστηλοισεων τοΰ 
Ύπ. Παιδείας έκαθαρίσθησαν καί έπροστατεύθησαν, έποπτεία τής έν Κρήτη Άρχ. 
'Υπηρεσίας, αί τοιχογραφίαι δύο παρεκκλησίων, ήτοι τών Είσοδίων Σκλαβεροχωρίου 
καί τής 'Αγ. ΙΙελαγίας ’Άνω Βιάννου.

'Η Ένετοτουρκική ωραία Κρήνη 'Ηρακλείου, ή γνωστή ιός Κρήνη Ίδομενέως, 
ρυμοτομηθείσα, παρέστη ανάγκη νά κατεδαφισΟή καί μεταφερθή εις τόν Προμαχώνα 
Άλκαζάρ πρός άνοικοδόμησιν.

Διά. τά τείχη τών Χανίων άπεφασίσθη διά λόγους ρυμοτομίας ή κατεδάφισις ενός 
ακόμη τμήματος τοΰ εξωτερικού περιβόλου καί ή διατήρησις τών τοΰ εσωτερικού 
(Καστελλίου), ών ή όψις θέλει κατά τό δυνατόν άποκατασταθή, απομακρυνόμενων τών 
έπεκτισμένων οικημάτων.

Άποφάσει τοΰ Άρχ. Συμβουλίου ένεκρίθιι ή διά λόγους ρυμοτομίας κατεδάφισις 
τοΰ μεσ. ναοΰ τής Άγ. Κλαίρης καί τών καμαρωτών οικοδομημάτων τής όδοΰ Σκρυδλιόφ.

Τής Ιστορικής Μονής τοΰ Άρκαδίου πρόκειται προσεχώς ν’ άποκατασταθή ή 
άρχική μορφή, κατεδαφιζομένιον τών μεταγενεστέρων κακότεχνων προσκτισμάτων τής 
προσόψεως καί τών λακούστρων.

ΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1949

Κατά τό λήγον έτος τό Λαογραφικύν Άρχεΐον είργάσθη, ώς καί κατά τό προη- 
γούμενον, μέ ήλαττωμένας τάς εις προσωπικόν δυνάμεις, ένεκα τής μή πληρώσεως έξ 
άπό μακροϋ κενών έν αΰτώ οργανικών θέσεων.

Δι’ έλλειψιν οικονομικών πόρων καί κατά τό διαρρεϋσαν έτος ούτε διαγωνισμοί 
ούτε άποστολαί τοΰ προσωπικού πρός περισυλλογήν λαογραφικοΰ υλικού ένηργήΟησαν.

’Εκ δωρείϋν είσήχθησαν εις τό Άρχεΐον έν όλφ 14 χειρόγραφα έκ σελ. 510 
(έναντι 26 χειρογράφων έκ σελ. 3240 τοΰ παρελθόντος έτους). "Εν τών χειρογράφων 
τούτων, κατατεθέν υπό τοΰ κ. Κ. Κώνστα, περιέχει 50 αίτωλικά άσματα άριστα 
καταγεγραμμένα εις Βυζαντινήν παρασημαντικήν.

Λί έργασίαι τοΰ Αρχείου περιωρίσΟησαν εις τήν συστηματικήν κατάταξιν τών 
δημοτικών ημών ασμάτων καί τήν προκαταρκτικήν αυτών μελέτην πρός έκλογήν τών 
κάταλληλοτέρων διά τό παρασκευαζόμενον Άπάνθασμα παραλλαγών. Καί εις μέν τήν 
κατάταξιν ήσχολήθη κυρίως ό συντάκτης Γ. Σπυριδάκης, κατατάξας κατά τό έφαρ- 
μοζόμενον έν το> ’Αρχείο) σύστημα 1936 άσματα, εις δέ τήν έκλογήν, ή οποία προα
παιτεί συγκέντρωσιν καί μελέτην πασών τών γνωστών δημοσιευμένοι καί άδημοσιεύ- 
τοιν παραλλαγών έκάστου άσματος, ήσχολήθησαν οί συντάκται Μ. Ίωαννίδου καί Δ.
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Πετρόπουλος. Εις τόν έλεγχον δέ τής εργασίας ταύτης καί τόν τελικόν καταρτισμόν 
τοΰ ’Απανθίσματος τούτου, ως καί την έκδοσιν τής Έπετηρίδος τοϋ Λαογραφικοϋ 
’Αρχείου κατέγινεν ό Διευθυντής αύτοϋ.

Δυστυχώς ή έκδοσις τής Έπετηρίδος, έπαναληφθεΐσα κατά τό παρελθόν έτος 
μετά πέντε ετών διακοπήν, διεκόπη καί πάλιν μετά τήν συμπλήρωσιν τοΰ Δ' τόμου 
(1943 - 1944) ένεκα έλλείψεως χρημάτων. ΟΒτω παραμένει υπό τά πιεστήρια 6 
από τοϋ 1943 έκτυπούμενος Γ' τόμος (1941 - 1942), ή δέ συνέχισις τής έκτυπώσεως 
τοϋ ’Ερωτηματολογίου τής Λαϊκής Λατρείας καί των λοιπών κεφαλαίων τής Ελληνι
κής Λαογραφίας, ώς καί ή έκτύπωσις τής από έτους έτοιμης πρός έ'κδοσιν Βιβλιο
γραφίας τών λαογραφικών δημοσιευμάτων των ετών 1939 - 1947 αποβαίνει προβλη
ματική.

’Επίσης δέν κατέστη δυνατή καί κατά τό διαρρεΰσαν έτος ή πρόσληψις τοϋ 
άπαιτουμένου διά τήν λειτουργίαν τής Εθνικής Μουσικής Συλλογής προσιοπικοϋ.
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