
εϊς Καλαμπάκαν, ένθα άντέβαλον εκ νέου χάριν νέας κρι
τικής έκδόσεως τά χρυσό βουλλα καί σιγίλλια τάναγε- 
γραμμένα εν τφ έπισκοπικώ τής πόλεως ταύτης ναω. Με- 
τέβην εις μονήν Βητουμαν τής Πίνδου, ένθα άντέγραψα 
ένδιαφερούσας έπιγραφάς καί συνέταξα τόν περιγραφικόν 
κατάλογον των χειρογράφων τής μονής. Επίσης διά πα- 
λαιογραφικάς μελέτας μετέβην καί εις τάς μονάς Άγ. Θεο
δώρων τοϋ χωρίου Κουβελτζίου καί 'Αγ. Ίωάννου τοϋ 
χωρίου Πρεβέντας.

Έν τέλει άνήλθον εις τάς μονάς Μετεώρων, όθεν έπι- 
στέλλω τήν παρούσαν μου. Ένταΰθα ήσχολήθην εις τήν 
μελέτην καί έρευναν μονυδρίων τινών καί άσκηταρίων, τά 
όποια δέν εΐχον εξετάσει κατά τό 1908 καί 1909. Περιέ
γραψα ταϋτα λεπτομερώς, ιδιαιτέρως έπιστήσας τήν προσ
οχήν μου εις τά ζωγραφικά αύτών έργα καί τάς έπιγραφάς. 
Συμπληρωματικώς δε ήσχολήθην εις μελέτας των χειρο
γράφων των Μετεώρων, άνευρών καί νέα τοιαϋτα. Των 
περί τά χειρόγραφα μελετών μου σημειώ ενταύθα δτι α) 
άντέγραψα προς έκδοσιν τό μέχρι τοΰδε ανέκδοτον έν τώ 
έλληνικώ πρωτοτύπφ έργον τοϋ 'Ιππολύτου Ρώμης εις τάς 
«Εύλογήσεις τοΰ Τακώβ» β) 'Αντέγραψα νέα Fragmenta 
τοϋ εις τόν Δανιήλ υπομνήματος τοϋ αύτοϋ 'Ιππολύτου 
Ρώμης, γ) Άντέβαλον τό κείμενον τής Άποκαλύψεως 
Ίωάννου τοϋ Θεολόγου προς ένδιαφέροντα κώδικα τοϋ 
Γ αίώνος. δ') Άντέβαλον τό κείμενον τοΰ κατά Ματθαίου 
Εΰαγγελίου προς κώδικα τοϋ 862 έτους, ε') Άντέγραψα 
διάφορα κείμενα, άτινα θάποτελέσουν τό β' μέρος τής έμής 
«Συμβολής εις τήν Ιστορίαν τών Μονών τών Μετεώρων», 
ής τό πρώτον μέρος έξέδωκα ήδη έν τώ περιοδικώ «Βυ- 
ζατίδι» Τόμ. Α' (1909) σ. 191-332, 515 684. Πλήν, χαίρων 
δικαίως, έχω νάναγγείλω ύμϊν δτι έξιχνιάζων τάς παλαιάς 
κρύπτας τοΰ Μετεώρου ηύτύχησα ν’ άνεύρω κατ’ αύτάς πλή
θος ένδιαφερόντων έγγράφων, ών τά πλεϊστα βυζαντιακών 
χρόνων καί δή τών χρόνων τής Σερβοκρατίας έν Θεσσα- 
λίοι. Τά έγγραφα ταϋτα μοί έδωκαν τό υλικόν, όπως γρά
ψω διεξοδικήν γενικήν μελέτην περί τής έν Θεσσαλία 
Σερβοκρατίας. Αλλά προ τής έμφανίσεως τής μελέτης αυ
τής θά έμφανισθώσιν αυτά ταϋτα τά έγγραφα, ών ή έκτύ- 
πωσις ήρξατο ήδη συνοδευομένη καί μετά φωτοτυπικών 
πινάκων καί facsimilen. Αί δέ πολυάριθμοι καί ποικίλαι 
τοπωνυμίαι αί άναφερόμεναι εϊς τά βυζαντιακά έγγραφα 
τών Μετεώρων καί εις άλλα τοιαϋτα προεκδεδομένα μοί 
έδωκαν τό υλικόν προς συγγραφήν μακρας μελέτης ής 
ό τίτλος: «Συμβολαί εις τήν Βυζαντιακήν Γεωγραφίαν τής 
Θεσσαλίας». Πρός έξιχνίασιν δέ πολλών βυζαντιακών το
πωνυμιών διέδραμον έπ’ έσχάτων έπιμελώς ολόκληρα τμή
ματα τής Θεσσαλίας, χωρίον πρός χωρίον. Πλήν πρός έξα- 
κολούθησιν τών βυζαντιακών μου έρευνών έν Θεσσαλία 
καί Μακεδονία παρακαλώ νά τύχω καί τής ήθικής καί 
τής υλικής άρωγής τής Ακαδημίας Υμών.

Ευπειθέστατος 
Δρ Νίκος Βέης

Μονίμως κατσικών έν Άθήναις, όδ. Ναβαρίνου 20.

Η ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΦΙΛΟΜΟΥΣΩΝ

ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ I. ΔΑΛΛΑ

Οί προ τής Εθνικής Παλλιγγενεσίας Διδάσκαλοι τοΰ 
Γένους βιοϋντες έν μέσφ σοφών τής Εύρώπης καί μνή- 
μονες τής προγονικής εύκλειας έβουλεύθησαν τήν ϊδρυ- 
σιν Φιλομούσου Εταιρίας, έν τή πεποιθήσει δτι ή δύνα- 
μις τών Ελληνικών γραμμάτων ήθελεν έλκύσει τό ένδια- 
φέρον τής πεφωτισμένης κοινής γνώμης τής Εύρώπης ύπέρ 
τής δεδουλωμένης πατρίδος.

Μέλη τής Εταιρίας τών φιλομούσων ήσαν οί περιηγη- 
θέντες τήν έποχήν έκείνην τήν χώραν ήμών σοφοί τής 
Δύσεως, οϊτινες γνωρίσαντες έκ τοΰ πλησίον τούς κατοι- 
κοΰντας τήν Διδάσκαλον τής άνθρωπότητος νεωτέρους 
"Ελληνας, διεπίστωσαν δτι συνεχίζουσι τόν βίον τών προ
γόνων εις πάσας τάς έκδηλώσεις τοΰ δημοσίου καί ίδιω- 
τικοΰ βίου καί διεκήρυξαν δτι καί ή νέα γενεά τών Ελ
λήνων κρύπτει άρετάς πρωτοτυπίας καί άφθαστον ψυχικήν 
δύναμιν, άς εδρον έκδηλωθείσας καί εις αύτούς τούς άγον
τας ληστρικόν βίον καί πειρατικόν, διακρινομένους έπί 
εύσεβεία, φιλαλληλία καί γενναιότητι.

Οΰτω πληροφορημένη ή κοινή γνώμη έν Εύρώπη καί 
Αμερική έμόρφωσε πεποίθησιν περί τής ιστορικής άπο- 
στολής τοϋ Νέου Ελληνισμού καί διεσκέδασαν τούς φό
βους τής Επισήμου Διπλωματίας τής έποχής περί κλο- 
νισμοΰ τών θρόνων τών Μοναρχών έκ τής λαϊκής έξεγέρ- 
σεως. Έάν οί τήν Εταιρίαν τών φιλομούσων ίδρύσαντες 
σοφοί τοϋ Γένους διδάσκαλοι έπέτυχον έν έποχή άφανείας 
τοϋ γένους, τί πρέπει νά κάμωμεν ήμεΐς σήμερον, δτε 
μετά βίον ελεύθερον αίώνος καί πλέον, έδόθη εις ήμάς 
τοσοΰτον τιμητική θέσις έν τή συνειδήσει τών Λαών;

Μή λησμονώμεν δμως καί τήν ’Εκκλησίαν εις τήν όποιαν 
όφείλεται τό δτι ένεφύσησεν κατά τούς μακρούς χρόνους 
τής δουλείας, νέαν πνευματικήν ζωήν καί ηθικόν σθένος 
εις τό γένος ήμών διά τε τοΰ ύψους τής διδασκαλίας καί 
διά τοΰ παραδείγματος τών μαρτύρων, διατηρήσασα καί 
καλλιεργήσασα τά περισωθέντα λείψανα τοΰ έθνικοϋ βίου.

Ή σύγχρονος παιδαγωγική, προεξάρχοντος τοϋ Forster, 
άνεγνώρισεν δτι πρός μόρφωσιν πολιτών άγαθών είναι ά- 
παραίτητον σύστημα θρησκευτικής άγωγής καί διδάσκαλοι 
φλέγόμενοι άπό τόν πόθον νά καθοδηγώσιν τόν κόσμον 
είς τήν ύπερκόσμιον ζωήν, άγοντες καί αύτοί τοιαύτην.

Είναι λυπηρόν δτι πολλοί τών άνθρώπων τών γραμμά
των καί παρ’ ήμΐν εύρέθησαν άοπλοι καί παρεσύρθησαν 
υπό έώλων υλιστικών ιδεών καί δείκνυνται χλιαροί περί 
τήν πίστιν.

Ή τάξις τών λογίων πρέπει νά συναισθανθή τό βάρος 
τοΰ καθήκοντος καί τοΰ ϊδίου συμφέροντος καί τής ζη
μίας τό μέγεθος.

Τοιαύτην όργάνωσιν τών λογίων υπέδειξε καί τό Διε
θνές Συνέδριο τής Γενεύης.

Τά Κράτη, έκτος τοϋ γενικοϋ σκοποΰ διαγράφουσι καί 
ειδικόν σκοπόν σύμφωνον πρός τήν ιστορικήν έξέλιξιν 
αύτών.

Ή Ελλάς τής όποιας ή παράδοσις καί τό χάρισμα είναι 
τό πνεϋμα, έπανέρχεται είς έαυτήν καλλιεργούσα τά έθνικά 
ιδεώδη.

Ένδείκνυνται διά ταϋτα ή ΐδρυσις είδικοΰ Τμήματος 
παρά τώ 'Υπουργείω Παιδείας Διεθνοΰς Πνευματικής Συ
νεργασίας.
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