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2. ХРОНИКА. 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΛΝΛΤΟΑΗΣ. 

Έργασιαι της Βυζαντιολογιχ,ης Εταιρείας 'Αθηνών. 

Κατά το θέρος του 1913 ό ακάματος πρόεδρος της Εταιρείας, καθηγητής 
κ. Κ ω ν. Γ. Ζησίου, έξέδραμεν εις τάς άπελευθερωθείσας Μακεδονίας επαρχίας 
προς συναγωγήν χριστιανικών και βυζαντιακών επιγραφών και μελέτη ν τών 
διαφόρων βυζαντιακών ερειπιώνων. 4) κ. Ζησίου ηύτύχησε προς τοίς άλλοις 
κατά την έκδρομήν ταύτην καΐ ενδιαφέροντα χειρόγραφα τίνα νάνακαλύψη, 
περί ών προσεχώς θέλει ανακοινώσει τα δέοντα. 

Ό εκ τών αντιπροέδρων της Εταιρείας κ. Κω ν στ. Μ. 'Ράλλης, καθηγητής, 
του Έκκλησιασ ακοΰ καΐ Κανονικού Δικαίου εν τω Καποδιστριακώ Πανεπιστη^ίω 
'Αθηνών, εξηκολούθησε κατά τό θέρος του 1913 τάς μελετάς αύτοΰ εν τοις 
βιβλιοθήκαις της βορείου Ευρώπης χάριν παρασκευαζομένων δημοσιευμάτων, 
αναφερομένων εις τον κλάδον, ον ούτος θεραπεύει. 

Ό ταμίας της Εταιρείας κ. Μιχαήλ Γούδας εξηκολούθησε τάς έρευνας 
αύτοΰ σχετικώς προς τα γράμματα του 'Αγίου "Ορους, άτινα ούτος διαρκοΰντος 
του 1912 έφωτογράφησεν είτε άντέγραψεν. 

fO бе γράφων τάς γραμμάς ταύτας γενικός γραμματεύς της Βυζαντιολο-
γ̂ικης Εταιρείας Αθηνών, υπό τήν ύψηλήν αυτής αιγίδα διατριβών εν Βερολίνο),. 

Ισχε τήν χαράν καΐ πάλιν κατά τό έξάμηνον 1913—1914 να διδάξη φροντιστη
ριακούς εν τω Πανεπιστήμιο) της Γερμανικής πρωτευούσης Χριστιανική ν καΐ 
Βυζαντιακήν έπιγραφικήν.Κατάδέ φεβρουάριον του 1914 ανετέθη εις αυτόν 
υπό της Βερολιναίας Πανεπιστημιακής Επιτροπείας της διαχειριζόμενης τα 
επιστημονικόν άνέκδοτον κατάλοιπον του αειμνήστου καθηγητού Nikolaus 
Müller ή περαιτέρω επεξεργασία καΐ ή δημοσίευσις αύτου. ?Ως γνωστόν ó καθ
ηγητής ούτος της Χριστιανικής Αρχαιολογίας εν τω Βερολιναίο) Πανεπιστήμιο) 
είχε πρό ετών εκτελέσει αρχαιολογικής άνασκαφάς εν ταις ίουδαίκαΐς κατα-
κόμβαις της Ιταλίας. Τα πορίσματα τών ανασκαφών τούτων υπήρξαν πολλαχώς 
κατ' εξοχήν ενδιαφέροντα* Ίδί<£ είχεν ευτυχήσει ó μακαρίτης καθηγητής Niko
laus Müller να φέρ$ εις τό φως πλήθος ιουδαϊκών επιγραφών, ών έλάχισται μέν 
είναι έβρα'ι'στί ή λατινιστι γεγραμμέναι, at πλεΤσται δε καθ'ολου εΐτε μερικώς 
ελληνιστί. Είναι δε ή Ελληνική τών ιουδαϊκών τούτων επιγραφών δημωδεστέρα 
και τούτ* ακριβώς καθίστα ταύτας μνημεία γλωσσικά άξιολογώτατα. Δυστυχώς 
ó θάνατος δέν έπέτρεψεν εις τόν άείμνηστον καθηγητήν Nikolaus Müller 
να επεξεργασθώ και έκδώσΥ} τό πολύτιμον ύλικόν, όπερ έ'φερεν εις φώς 
ή έπιμ-ελής εν ταίς κατακόμβαις Ιρευνά του. Ούτω δή ατελές και άσυνάρτητον 
περιήλθεν εις τό Βερολιναιον Πανεπιστήμιον, όπερ άνέθηκεν εις τόν ύπογεγραμ-
μ,ένον τήν περαιτέρω έπεξεργασίαν, συμπλήρωσιν και έ'κδοσιν του καταλοίπου. 
Και είναι μέν αϊ σχετικαΐ σημειώσεις του μακαρίτου καθηγητού πολλάκις ελλι-
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πεις καί δυσξύμβλητοι, <ζλλ' οπωσδήποτε ή επεξεργασία του καταλοίπου καθ
ίσταται εύκολωτέρα διά της πλούσιας και όντως πολυτίμου συλλογής φωτο
γραφιών, αίτινες ευρέθησαν συνημμέναι μετά των σχετικών σημειώσεων του 
μακαρίτου καθηγητού Nikolaus Müller. 

Έργασιοα της 'Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών. 

Διαρκουντος του 1913 η είρημένη Εταιρεία επεχείρησε πολλαχού της Παλαιάς 
και Νέας Ελλάδος άρχαιολογικάς άνασκαφάς καί αλλάς εργασίας. Πλην των 
ανασκαφών της Νικοπόλεως, ας ηρξατο δ κ. Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς καΙ 
περί ών ήδη ελέχθησαν τα προσήκοντα εν προηγουμένω τεύχει τών «Βυζαντινών 
Χρονικών», δέον να σημειωθώσιν ενταύθα αϊ δαπάναις της'Αρχαιολογικής Εται
ρείας 'Αθηνών διεξαχθέίσαι άνασκαφαί δια του κ. Γεωργίου Π. Οικονόμου 
εν Πέλλα καί εν τ?} κατά το ΠαγγαΤον χώρ$, δια του κ. Ν. Κυπαρίσση έν 
Μιτυλην$ και τ$ λοιπ?) Αέσβω, δια του κ. Κωνστ. Κουρουνιώτου έν δια-
φόροις τόποις της Χίου, δια του κ. Β. Λεονάρδου έν Ώρωπφ και δη παρά τα 
Άμφιάρειον, δια του κ. Β. Στάη έν Σουνιω, δίά του κ. Ν. Παπαδάκη έν 
Θηβαις, διά του κ. Κ. 'Ρωμαίου έν θερμω της Αιτωλίας, δια του κ. Α. Άρ-
βανιτοπούλλου έν Έλασσώνι καί διά του κ. Φρ. Βερσάκη εν Αθήναις 
και άλλαχου. Αί άνασκαφαί αύται κυρίως άπέβλεπον εις την πρόοδον της 
κλασσικής καλούμενης αρχαιολογίας καί εις την προαγωγην τών γνώσεων ημών 
σχετικώς προς την άρχαίαν τοπογραφίαν, έν τοσούτω πολλαχοΰ η σκαπάνη 
?φερεν εις φώς και μνημεία της βυζαντιακης περιόδου. Καθ' έκαστα θέλουσι 
καταστη γνωστά δια της δημοσιεύσεως τών σχετικών εκθέσεων έν τοις ένιαυ-
σίοις «Πρακτικοϊς» της περί ης ó λόγος Εταιρείας. 

Έργασιαι του Μεγάλου Ιστορικού Λεξικού τ^ς Ελληνικές 
Γλώσσης. 

Δια Βασιλικού Διατάγματος, έκδεδομένου κατ5 Αύγουστο ν του 1913, διω-
ρίσθη συντάκτης του Αεξικου τούτου 6 κ. Σταμάτιος Ψάλτης, διδάκτωρ της 
Φιλολογίας του Άθηνησι Πανεπιστημίου, $!ς τών διαπρεπέστερων μαθητών του 
καθηγητού Γ. Χατζηδάκι καί εκ τών δοκιμωτέρων αποφοίτων του Μοναχείου 
Φροντιστηρίου δ:ά την Μέσην και Νέαν Έλληνικήν Φιλολογίαν. Επίσης δια του 
αύτοΰ Βασιλικού Διατάγματος διωρίσθησαν βοηθοί έν τν) συντάξει του αύτου· 
λεξικού ό κ. Γεώργιος 2υδιας και η έλλογιμος δεσποινίς 'Αναστασία Κου-
κουλέ. 

Μέγα τραύμα υπήρξε b' όμως διά το Μέγα Ιστορικόν Λεξικον ο κατά τάς 
αρχάς του ένεστώτος έ'τους έπισυμβάς θάνατος του Πέτρου Παπαγεωργίου, 
του όντως διαπρεπούς και διεθνές έν τω κόσμω τών Γραμμάτων όνομα κεκτημέ
νου, πλην άτυχους εκείνου "Ελληνος έπιστημονος, όστις καίπερ κυρίως περί την 
κλασσικην φιλολογίαν ασχολούμενος ανεδείχθη έν τοσούτοις καί μεταξύ τών 
βυζαντιολογούντων δοκιμώτατος, άπα πολλών ηδη ετών μετά στοργής περιέπω* 
τάς ημετέρας σπουδάς δι' άξιολογωτάτων φροντισμάτων. 4) μακαρίτης Πέτρος 
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¡Ίαπαγεωργίου—εις ου το έργον εν καιρώ δέον τα «Βυζαντικά Χρονικά» νάφιε-
ρώσωσι μετ' ευλάβειας τα προσήκοντα μνημόσυνα — από μακρού ήδη ύπήρξεν 
ό αρχισυντάκτης του Λεξικού μετ' άφοσιώσεως εργασθείς προς εύόδωσιν του 
επιχειρήματος. Δια Β. Δ. εκδοθέντος κατά φεβρουάριον ε. ε. τον μεταστάντα 
άρχισυντάκτην άντεκατέστησεν ό κ. Παν. Λωρεντζατος, πρώην γυμνασιάρχης, 
άνήρ διοικητικός, γνωστός ήδη εκ πολλών και καλών εργασιών αφιερωμένων 
είς την νέαν Έλληνικήν, καί ό κ. Μανώλης Τριανταφυλλίδης, μαθητής του 
Thumb και Krumbacher, εις των αρίστων Ελλήνων γλωσσολόγων, ού ή επιστη
μονική άνάπτυξις και ή περί τήν ερευναν μεθοδικότης είναι λαμπρώς μεμαρτυ-
ρημένη. Ούτω το δια του θανάτου του Πέτρου Παπαγεωργίου κενόν εν τΐ) 
έπιμελητεία του Λεξικού δύναται να θεωρηθη κατά τα πλείστα άναπληρωθεν 
ε\ και το κενόν πάντοτε θέλει είσθε αίσθητόν και δή προ πάντων εις αυτούς 
τους κυρίους Παν. Λωρεντζατον και Μ. Τριανταφυλλίδην. 

Καθ' α μανθάνομεν καί ό κ. Κωνσταντίνος "Α μ α ντο ς, έτερος μαθητής 
του Krumbacher, ειδικός κατ' εξοχήν περί τα τοπωνυμικά της μέσης καί νέας 
Ελληνικής, γνωστός βεβαίως είς τους άναγνώστας του μετά χείρας περιοδικού, 
θέλει προσεχώς προσληφθή είς τήν ύπηρεσίαν του Αεξικοΰ. Άλλα διατί δεν 
χρησιμοποιείται καί ό κ. Στέφανος ΕανΘουδίδης, όστις δια τήν Ιξοχον γνώ
σιν τών Κρητικών ιδιωμάτων καί τήν καθ' όλου επιστημονικότητα αύτοΰ δύ
ναται ως συντάκτης του Λεξικού μεγάλας εις αυτό υπηρεσίας να παράσχν). 

Έν τέλει ειρήσθω, οτι δια νομοσχεδίου υποβληθέντος—αρχομένου του Μαρ
τίου 1914 — υπό του Υπουργού της Παιδείας προς επιψήφισιν είς τήν Βουλήν 
τών Ελλήνων, μεταρρυθμίζεται επί τό νομιμώτερον ή υπηρεσία της συντάξεως 
τού Μεγάλου Ιστορικού Λεξικού της Ελληνικής Γλώσσης· Δια τού νομοσχεδίου 
τούτου τό προσωπικόν επί της συντάξεως του έργου μονιμοποιούμενον θα άπο-
τεληται εξ ένας διευθυντού καί άρχισυντάκτου με βαθμό ν καί μισθον υπουρ
γικού τμηματάρχου πρώτης τάξεως, δώδεκα συντακτών κατ' άνώτερον ορον με 
βαθμό ν καί μισθό ν υπουργικού τμηματάρχου δευτέρας τάξεως καί εξ εκτάκ
των συντακτών εχόντων μισθον καί βαθμόν υπουργικών γραμματέων δευτέρας 
τάξεως. 

Ή όλη εργασία της συντάξεως θα διατελη υπό τήν έποπτείαν επταμελούς 
επιτροπής, ή δε υπηρεσία τών συντακτών θα θεωρήτχι συντάξιμος. 

Ό Κατάλογος τών Χειρογράφων τών [¿ονών τών Μετεώρων, 

όστις—καθ' α ήδη κατ' επανάληψιν έν τοις «Βυζαντινοΐς Χρονικούς» άνεγράφη— 
συνετάχθη υπ' εμού έν τ^ διαρκείς τών ετών 1908—1911 κατ* έντολήν της 
«Βυζαντιολογικης Εταιρείας» Αθηνών συνεργούσης καί της Ελληνικής Κυβερνή
σεως καί δή της Βασιλικής Βαυαρικής Ακαδημίας τών Επιστημών, λόγω τών 
πολέμων καί άλλων πολλαπλών δυσχερειών δεν είχε κατορθωθή να Ιλθη είς 
τό φώς της οημοσιότητος. Μία τών κυριωτάτων αφορμών, είς α; δέον νάναχθ^ 
ή βραδύτης της δημοσιεύσεως τού έ'ργου, είναι βεβαίως καί τούτο, οτι ή δα
πάνη της εκτυπώσεως αυτού προύπέθετο προχείρους πολλας χιλιάδας δραχμών, 
λαμβανομένου ύπ'ό'ψει οτι πρόκειται περί καταλόγου λεπτομερέστατου έν πασι 
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καί ανταποκρινόμενου εις τάς αύστηράς απαιτήσεις της συγχρόνου επιστήμης, 
και δη συνοδευόμενου υπό πολλών πανομοιότυπων, αναντιρρήτως αναγκαίων. 
Άλλ'εύτυχώς καΊ αϊ οίκονομικαί δυσχέρειαι προς εκτύπωσιν του έργου άρχονται 
έξαφανιζόμεναι, διότι η Β. 'Ακαδημία των Επιστήμων του Μονάχου—ήτις πολ
λαπλώς μέχρι τούδε ύπεστηριξεν ηθικώς καΐ ύλικώς την ταπεινην μου επιστη-
μονικήν δρασιν — ηύδόκησεν καί πάλιν να παραχώρησα εις εμέ «aus den Zinsen 
des Therianosfonds pro 1914 zur Herausgabe desEataloges der Handschriften 
der Meteoren-Klöster den Betrag von 1500 M. (emtausendfünfundert Mark)», 
ίνα μεταχειρισθώ κατά λέξιν τάς εκφράσεις του σχετικού προς με εγγράφου 
της προμνημονευθείσης 'Ακαδημίας. Έν ω δε λαμβάνω την τιμήν νάναγγείλω 
δια του παρόντος περιοδικού προς τους ενδιαφερομένους το πράγμα, εκφράζω 
καί εντεύθεν την εύγνωμοσύνην μου προς την Σεβ. Ακαδημίαν και προς τού
τοις την άτομικην μου χαράν, διότι ούτω εχω τα μέσα νά φέρω εις την δη
μοσιότητα μέρος τουλάχιστον του περί Μετεώρων έργου μου, δι' δ αφιέρωσα 
ομολογουμένως τα σημαντικώτερα ετη της άκμης και της νεότητος. cO όλος 
у-ατάλογος, περιλαμβάνων την περινραφήν υπέρ τους 1150 κωδίκων, θέλει, 
άπαρτισθη εκ τριών τόμων. 

Νέα αποκτήματα του Μουσείου της Ιστορικής και Εθνολογικής 
Εταιρείας της Ελλάδος. 

Ό εν Αθήναις διαπρεπής δικηγόρος Εμμανουήλ Λυκούδης έδωρησατο 
εκ των καταλοίπων του αδελφού αύτου υποστράτηγου Πέτρου Λυκούδη εν
διαφέροντα μνημεία σχετικά προς την νεωτέραν μάλιστα ιστορία ν της Ελλά
δος. Τα μνημεία ταύτα είναι υπομνήματα, συντεταγμένα είτε γαλλιστί, εϊτε 
γερμανιστί, είτε και ελληνιστί, περιέχοντα τα σχέδια της πόλεως καί τών 
φρουρίων Ναυπλίου (ήτοι του Παλαμηδίου, της 'Ακροναυπλίας — της 
κοινώς καλούμενης Ίτσ-καλέ— καί του έπιθαλασσίου φρουρίου του κοινώς 
Μπούρτζι), τών φρουρίων της Πύλου, της Κορώνης και της Μεθώνης, της 
Μονεμβασίας, του Άστρους, της Λαρίσσης, του 'Αργούς,-του 'Ρίου και 
του Αντιρρίου. Τα σχέδια ταύτα είχον καταρτίσει εν ρ,έρει οι Φιλέλληνες του 
Αγώνος, πλειότερα οι αξιωματικοί της υπό τον Ιωάννη ν Καποδίστρια ν 
Κυβερνήσεως είτε oi υπό τά επιτελείον του Γάλλου στρατηγού Μαιζώνος ει'τε 
η Βαυαρική αποστολή ή συνοδεύσασα τον βασιλέα "Οθωνα. Αυτονόητος είναι η 
σημασία τών σχεδίων τούτων καί δια την βυζαντιακην τοπογραφίαν καί καθ' όλου 
ίστορίαν. Επίσης ό κ. Εμμανουήλ Λυκούδης έδωρησατο εκ τών καταλοίπων του 
αδελφού αύτου εις την αυτήν Έταιρείαν διαφόρους παλαιούς καί νεωτέρους χάρτας 
της Ελλάδος καί δη άντίγραφον επιστολής άπό 1δ Δεκεμβρίου 1829 του Αρ-
χικαγγελαρίου της 'Ρωσσίας κόμητος Νέσελρωδε προς τον Αύγουστων ο ν Κα
ποδίστρια ν, «δι' ης συλλυπούμενος αυτόν δια την δολοφονίαν του αείμνηστου 
Κυβερνητου εκτείνεται εις γενικωτέρας σκέψεις περί του μέλλοντος της Ελλά
δος, όπερ άντίγραφον τ^ εύμενεϊ παραχωρήσει του αύτου έγράφη εν Ναυπλίω 
τον Ίανουάριον του 1832 ύπό του πατρός ημών Στυλιανού Λυκούδη, υπο
λοχαγού του Πυροβολικού» (Τα τελευταία ταύτα αντιγράφω αύτολεξεί εξ 
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επιστολής του κ. Ε. Αυκούδη, δι' ης ούτος συνώοευσε την δωρεάν αύτοΰ προς 
την περί ης ό λόγος Έταιρείαν). 

Έκτος τούτων η 'Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος έκτήσατο 
εκ δωρεάς της Α. ľ>. 'Y. του Πρίγγιπος Γεωργίου της Ελλάδος διάφορα: αντι
κείμενα σχετιζόμενα προς τήν ιστορίαν του έπ' εσχάτων δολοφόνησεντος βασι
λέως ημών Γεωργίου του A'. Περί των αντικείμενων τούτων δεν επεκτείνομαι 
ενταύθα καθ' όσον δεν ένδιαφέρουσιν άμετως τους άναγνώστας του παρόντος 
περιοδικού. 

Έν τέλει μνημονευτέον λίαν ενδιαφέρον μνημειον, Οπερ απέκτησε το Μου-
σειον της 'Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας εκ δωρεάς του κ. Γούσα 
! \ μ π ά ζ η εξ 'Ιωαννίνων ήτοι βυζαντιακόν λάβαρον φέρον εις τάς γωνίας του· 
τεσσάρας ερυθρούς αετούς. Καθ' α ή παράδοσις αναφέρει το λάβαρον τοΰτο-
άνήκέ ποτέ εις του; δέσποτας της Ηπείρου. 'Οπωσδήποτε το μνημείο \ φαίνε-
ται λίαν ενδιαφέρον και θά ήτο ευχής έργον αν έδημοσιεύετο ειδική μελέτη 
περί αύτοΰ μετά σχετικών εικόνων συνοδευομένη. 

Αόγου δε ενταύθα γενομένου περί της Ιστορικής καΐ Εθνολογικής Εται
ρείας, προσθετέον, ότι τό Διοικητικόν Συμβούλιον αυτής άπεφάσισεν, όπως πάντες 
οι τυχόν μέχρι τούδε άστάχωτοι κώδικες εκ των εναποκειμένων έν zft βιβλιο
θήκη ταύτης σταχωθώσι καταλλήλως, ψηφισθείσης της προς τούτο απαιτου
μένης δαπάνης. 

Βλάβοα Βυζ&ντια,/οών [¿νη&ει'ων έν Σέρραις. 
Κατά τήν γ^νομένην ύπό των βουλγάρων κατά τό θέρος του 1913 πυρπό-

λησιν της πόλεως Σερρών πολλαί των παλαιών βυζαντιακών εκκλησιών αυτών 
έβλάβησαν ουσιωδώς άφοΰ προηγουμένως εσυλήθησαν τών πολυτίμων σκευών 
αυτών· Ιδίως θλιβερά είναι—καθ* α μανθάνομεν—ή βλάβη τών μωσαϊκών και 
τών λοιπών τοιχογραφιών του Μητροπολιτικού ναού της πόλεως ταύτης. Και 
ή τύχη τών πολυτίμων κωδίκων της βιβλιοθήκης της Μητροπόλεως — εξ ων 
εΤχεν ανακοινώσει ειδήσεις τινάς μάλιστα ό μακαρίτης Πέτρος Παπαγεωρ-
γίου (εν Byzantinische Zeitschrift, τόμ. I l l , 1894), — αγνοείται εισέτι έν 
όλοσχερεία. 

"Οτι είναι και ενταύθα άξιον να τονισθί] είναι οτι ή Α. Μ. ó βασιλεύς 
ημών Κωνσταντίνος ó IB' διαρκούσης εισέτι της εκστρατείας αύτοΰ διερχό
μενος δια τών Σερρών και βαδίζων νικηφόρως προς τα βόρρεια δεν παρέλιπε νά 
<7υστησ$, όπως ληφθβ παραχρήμα πάσα μέριμνα υπέρ τών βυζαντιακών μνη
μείων της τόσον σκληρώς πυρποληθείσης πόλεως. 

Ό Βυζα,ντιακος θησαυρός Μελενικου· 
ΙΙερΊ ού τόσοι θρΰλλοι έπ' εσχάτων έν τοις έλληνικαις έφημερίσιν εγρά

φησαν, αποτελείται κυρίως εκ πολυτίμων βυζαντιακής τεχνοτροπίας αμφίων 
και σκευών, όίτινα ύποτίθενται ότι έν μέρει προέρχονται έκ τών φυγάδων καΐ 
εξόριστων, οίτινες κατά τάς παραδόσεις έκ της Βασιλευούσης άπομακρυνόμενοι. 
κατά τους Μέσους Αιώνας διέτριβον εν τφ έρυμνω Μελενίκ^· Ό θησαυρός 
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ούτος ήτο επί Τουρκοκρατίας Ασφαλισμένος έν κρύπτη του Μητροπολιτικού ναοΰ. 
Έπ' εσχάτων ot Έλληνες του Μελενίκου καταλιπόντες τάς πατρικάς αυτών 
εστίας, όπως συνοικισθώσιν εντός των ορίων του Ελληνικού βασιλείου ιδρύοντες 
τέν №έον Μελένικον, συ ν απεκόμισαν και τον θησαυρόν τούτον. 

Βυζαντιακαι Αρχαιότητες Λέσβου. 
ΙΙερί αυτών ενδιαφέρουσας ειδήσεις παρέχει Ικθεσις του εφόρου αρχαιοτήτων 

κ. Νικολάου Κ υ παρ í σ ση, υποβληθείσα προς το Ύπουργεΐον της Παιδείας 
δια του Γενικού Διοκητοΰ των υπό της Ελλάδος καταληφθεισών νήσων του 
Αιγαίου Πελάγους κ. Χ α ρ. Βοζίκη. Έν τ^ αύτ?| εκθέσει τονίζεται ή πληθύς 
των βυζαντιακών και φραγκικών μνημείων μάλιστα επί του μεσαιωνικού φρου
ρίου της πόλεως Μυτιλήνης. 

ѣ 

Τα χειρόγραφα της Movïjç του Μεγάλου Σπηλαίου (έν τΐ) επαρχία 
Καλαβρύτων) 

είχον ηδη περιγράψει εν Ιτει 1904 λεπτομερώς και κατά τρόπον άνταπο-
κρινόμενον εις τας απαιτήσεις της σημερινής επιστήμης* Τότε ηύτύχησα να-
νακαλύψω πρώτος εγώ εκατοντάδα ολην χειρογράφων λανθανόντων, ου μόνον 
υπ* ούδενός τών λογίων παρατηρηθέντων ποτέ, άλλα και υπ' αυτών των μο-
ναχ(5ν τελείως αγνοουμένων. (Πρβλ. Νίκου Ά. Βέη «Έκθεσις παλαιογρα-
φικης και ιστοριοδιφικης εκδρομής εις την επαρχίαν Καλαβρύτων». 
Έν τοις «Παναθηναίοις» τόμ. Θ', 1904—1905, σελ. 136—141, 237—242). 
Βραδύτερον συνεπληρωσα καταλλήλως τόν κατάλογον τούτον. Πλην δυστυχώς 
δεν ύπηρχον πρόχειρα τα μέσα προς Ικδοσιν του παλαιογραφικοΰ τούτου Ιργου, 
ου δια της εκδόσεως κατά πολύ θέλουσι προαχθη αί βυζαντιακαι και νεοελ-
ληνικαι σπουδαί. Ευτυχώς ευρίσκομαι εις την εύχάριστον θέσιν και εντεύθεν 
νάναγγείλω, οτι ό περί ου ό λόγος κατάλογος τών χειρογράφων του Μεγάλου 
Σπηλαίου ευρίσκεται ηδη υπό τα πιεστήρια. Καθ' α υπολογίζω θέλει ούτος εκ 
10 περίπου τυπογραφικών φύλλων συναπαρτισθη και θα κοσμηται ύπο πολλών 
σχετικών πανομοιότυπων. Ούτε η μονή του Μεγάλου Σπηλαίου—καθ' ά τις 
θ' ανέμενε—ούτε εκδότης τις συμβάλλει εις την έκδοσιν του Ιργου. Την προς 
τούτο δαπάνη ν κατά βάλλω εγώ αυτός — καΐ δη εκ του υστερήματος — 
αποβλέπων εις την έπιστημονικήν ανάγκην της εκδόσεως του έ'ργου και μόνον 
εις ταύτην. 

*0 ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου κατά το χωρίον Κορωπί 
της 'Αττικής, 

εν άςιόλογον μνημέιον της κατά τους τελευταίους αιώνας αρχιτεκτονικής* 
ό ίστορισμένος υπό του περίφημου ζωγράφου του ΙΖ'—Ш' αιώνος Γεωργίου 
Μάρκου, του Αργεί ου, ηρξατο επισκευαζόμενος υπό την εποπτείαν του κ· 
Γεωργίου Ευγενίου, άρχιτέκτονος της 'Αρχαιολογικής Εταιρείας, δεδοκιμα-
σμένου ηδη κατά τα ς εργασίας προς άναστηλωσιν και συντηρησιν τών βυζαν
τιακών μνημείων του Μυστρα και του Δαφνιού. 
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Το Μεσαιωνικών Φρούριον της Ναυπάκτου 

κατά μέγα μέρος κατέπεσεν ή άλλως έβλάβη εκ σεισμικής δονησεως έπι-
-συμβάσης λήγοντος του 1913. Το πεοίεργον είναι, ότι ολίγους ¡лίνας πρότερον 
•είχε το φρούριο ν τοΰτο κατά τα ενόντα προχείρως έπι,σκευασθη, προκείμενου να 
έγκατασταθώσιν εν αύτω αιχμάλωτοι Τούρκοι του τελευταίου Βαλκανικού πο
λέμου. Καί τίνες εκκλησίαι παλαιαί καί άλλα μνημεία μεσαιωνικά τη; Ναυ
πάκτου δυστυχώς έβλάβησαν ουσιωδώς κατ* άκολουθίαν της αύτης σεισμικής 
•δονησεως. 

Αι [χοναί της Κεφαλληνίας 

γίνονται άντικείμενον διεξοδικού λό^ου εν τω προσεχώς εκδοθησομένω τε-
λευταίω τμηματι των Κεφαλληνιακών Συμμίκτων του διακεκριμένου ίστο-
ριοδίφου κ. Ηλία Τσιτσέλη (Πρβλ. Βυζαντινά Χρονικά. Τόμ. IB', 1905, σελ. 
392—393). Έπί τ?) βάσει των πηγών, ών μέγα μέρος εναπόκεινται ανέκδοτοι 
εν τοίς διαφόροις άρχείοις της Κεφαλληνίας, θά παράσχω ήμΐν ó συγγραφεύς 
άναπαράστασιν της ιστορίας τών θρησκευτικών τούτων κέντρων. Άλλα καί 
ειδήσεις περί της τεχνικής τών μονών τούτων και άναγραφάς τών εν αύταΤς 
παλαιών κάλλιστε υμάτων θέλει περιέχει το έργον του κ. Τσιτσέλη. 

"Αποτελέσματα του Διαγωνισμού της Γλωσσικής Εταιρείας 
'Αθηνών. 

Περί της δραστηρίως εργαζομένης Εταιρείας ταύτης κατ' επανάληψιν έποιη-
<?αντο λόγον τα «Βυζαντινά Χρονικά». 'Ήδη ευχαρίστως άναγγέλλομεν τα πο
ρίσματα του τελευταίου αύτης διαγωνισμού. Κατ' αύτσν απεστάλησαν 14 εν 
όλω £ργα, εξ ων εβραβεύθησαν τάκόλουθα κατά σειράν: 

1) Νικολ. Ζαφειρίου, Μελέτη περί του γλωσσικού Ιδιώματος της 
Σάμου. 

2) Χρίστου Χριστοβασίλη, Μελέτη περί της συγχρόνου γλώσσης 
του Μελενίκου της Μακεδονίας. 

3) Δ η ρ-, Δουκάκη, ΕύβοΊ'κά. 
4) Φαρμακίδου, Κυπριακά γλωσσικά. 
5) Αγγέλου Κοσμη, Γλωσσικά καί λαογραφικά σύλλεκτα της 

-νήσου Σίφνου. 
6) Σιμεών Μανασίδου, Γλωσσικά Αίνου. (eO συγγραφεύς είναι ηδη άπό 

πολλών ετών γνωστός δια τάς μελετάς καί συλλογάς αύτοΰ σχετικώς προς 
το ιδίωμα της Α'ίνου καί τών παρακείμενων χωρών). 

7) Ν. Κυριάκου, Θηραικά. 
8) Δ. Άποστολίδου, Γλωσσικά Μελενίκου. 
9) Δ-ος Αναστασίας Κουκουλέ, Γλωσσικά Μάνης. 

10) Δημ. ΙΙουλάκη, Μανιάτικα. 
Византійскіа Врѳхѳнввкъ. γη 
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Ό διαγωνισμός ούτος είχεν ήδη προκηρυχθή εν έ'τει 1912, ή δ' άνάγνωσις 
της ελλανοδίκου επιτροπής—εισηγουμένου τού καθηγητού κ. Γεωργίου Ν. Χα-
τζηδάκι— έγένετο τη 29 Λεκεμβρίου 1913 εν τ-Ţj μεγάλα αίθούση των τελε
τών του Αθηναϊκού ΙΙανεπιστημίου. Περί τ/} ς μεγάλης έπισημονικής σημασίας 
της συλλογής του εισέτι εν τοις χείλεσι του Ελληνικού λάου ζώντος γλωσσικοί 
θησαυρού — ην συλλογήν η περί ης ό λόγος Εταιρεία δια των προκηρυσσομένων 
διαγωνισμών αυτής επιδιώκει — περί της σημασίας του έργου τούτου επρα-
γματεύθη δι' ολίγων κατά την τελετήν αυτήν ό πρόεδρος της Εταιρείας 
κ. Στέφανος Δραγούμης. 

Διάλεξες περί Γεωργίου Φινλοαυ. 

Μεταξύ των άσχοληθέντων εις την ίστορίαν της Ελλάδος και δη την με-
σαιωνικήν και νεωτέραν έπίλεκτον αναντιρρήτως θέσιν κατέχει ô Αγγλος Γε
ώργιος Φίνλαιυ (Finlay), ούτινος το έ'ργον History of Greece πολλάκις θα 
έχρησιμοποίησαν ή θα ήκουσαν οι άναγνώσται των «Βυζαντινών Χρονικών»* 
Ό 'ιστορικός ούτος παρέμεινεν επί μακρόν εν Ελλάδι και δή εν 'Αθήναις, έ'νθα 
και άπέθανεν εν Ιτει 1875, κληοοδοτήσας τήν πλουσίαν αυτού βιβλιοθήκην— 
περιέχουσαν μέγα πλήθος μονογραφιών και άρθρων εν περιοδικούς και εφημε-
οίσι δημοσιευθέντων και εις τα μέσα και νέα ελληνικά πράγματα αναφερο
μένων — εις τήν εν Αθήναις Βρεττανικήν Αρχαιολογικών Σχολήν. Λατινική 
επιγραφή και το άκόλουθον έλληνικάν επίγραμμα — αμφότερα επί χαλκής πι-
νακίδος εγκεκολαμμένα— άπομνημονεύουσι τήν δωρεάν ταύτην του Γεωργίου 
Φίνλαιυ: 

Πατρίδος ως έφάνη ξεινος σέθεν Ελλάς εραστής* 
Σήν χθόνα γαρ ναίων σας συνέγραψε τύχας 
?Ως δια μακραίων' ήλθες ζόφον, ώς δ' ί'δες αύθις 
Φωσφόρον ιμερτής ά<?τερ' έλέυθεριης. 
Πολλούς μέν φιλέεσκε κατοικήσας εν Αθήναις, 
Δραν δέ τιν' ευ χρήζων προς χάριν ουκ Ιλεγεν. 
Ζη και άποφθίμενος* μνήμην δ έ συν οίκον άγήρων 
Βιβλία τάν μεγάροις τοιςδ' άποκείμεν' Ιχει. 
Εις τον βίον και το έ'ργον του Γεωργίου Φίνλαιυ άφιέρωσεν ώραίαν διάλεξιν 

è διευθυντής της εν Αθήναις Βρεττανικής Αρχαιολογικής Σχολής κ. Dawkins,. 
γενομένη ν εν δη^οσ'ι̂  συνεδρία του ινστιτούτου τούτου τη 16 Απριλίου 1913. 
Ό άγορητής Ιδωκεν ώραίαν ομολογουμένως εικόνα του βίου και ορθόν χαρακ
τηρισμών του Άγγλου ιστορικού. Θα ήτο ευχής έργον, εάν ή ωραία και ενδια
φέρουσα αύτη διάλεξις εξετυποΰτο και εις ?διον τεύχος. 

Πολιτοών [^νη^οσυνον του καθηγητού Σπ. Βάση 

έτελεσθη τη 12 Δεκεμβρίου 1913 ύπό της εν Αθήναις Επιστημονικής 
Εταιρείας, ης 6 άοίδιμος καθηγητής ύπηρζεν έκ των ιδρυτών και εκ των επί 
μακρόν προϊσταμένων. Τον κατάλληλον λόγον περί του βίου και του ξργου το£ 
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Σπ. Βάση εξεφώνησεν с καθηγητή; χ.. Θ ε ο φ ά ν η ; Κακριδής, έ έπαςίως δια-
δεζάμενος εκείνον εν τν; έδρα της Λατινικής Φιλολογία; εν τω Καποδ. 
ίίανεπιστ. 'Αθηνών. 

Διαλέξεις περί Ηπείρου κατά τους μέσους αιώνας. 
Λέον να σημειωθώσιν ενταύθα αϊ «νδιαφέρουσαι, κατά Νοέμβριον του 1913, 

εν τω φιλολογικώ Συλλόγω «Παρνασσω» (των Αθηνών) ενώπιον του βασιλέως 
ημών Κωνσταντίνου IB' γενόμενα«, διαλέξεις του καθηγητού Σπυρίδωνος 
Π«. Λάμπρου περί Ηπείρου και δη κατά τους μέσους αιώνας. 4) ομιλητής 
ύπηρξεν — ώ; μανθάνομεν — ουχί μόνον παραστατικός και ευχάριστος ως προς 
την Ικθεσιν τών γνωστών ήδη πραγμάτων, άλλα και ενιαχού νέα ανέφερε 
πορίσματα της υπ5 αυτού έπιχειρηθείσης έπ' εσχάτων εκδρομής του ανά τάς 
Ήπειρωτικάς επαρχίας. 

Μεσαίωνι/,αι αρχαιότητες 'Ρόδου. 
Καθ5 α ασφαλώς πληροφορούμεθα, οι άπο τριών σχεδόν ετών κατέχοντες 

την "Ρόδον και τα λοιπά Δωδεκάνησα 'Ιταλοί περισυλλέξαντες διάφορα βυζαν-
τιακά κ xl καθ' όλου μεσαιωνικά αρχαιολογικά αντικείμενα εν Ρόδω έξαπέστει-
λαν ταύτα επιτηδείως εις Ίταλίαν. Άλλα και συστηματικάς άνασκαφάς προς 
άνεύρεσιν αρχαιοτήτων διενήργησαν εν 'Ρόδω oi Ιταλοί (παρ* όλας τάς τυχόν 
κατ' επανάληψιν κοινοποιηθείσας διαψεύσεις της Ιταλικής Κυβερνήσεως). Ούτω 
κατά το θέρος τού 1913 διενηργήθησαν άνασκαφαί επί του 'Ροδιακού εκείνου 
οροπεδίου, δπερ υπό το δνομα Μόντε Σμίθ είναι γνωστόν. 

Άνασκαφαί εν Δοδώντ) και Φιλιπποις. 
Ή Γερμανική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών θέλει επιχειρήσει λίαν προσεχώς 

άνασκαφάς εν TY¡ περιοχή της Δοδώνης. Έξ άλλου ή Γαλλική Αρχαιολογική 
Σχολή της αύτης πόλεως θέλει ανασκάψει τους Φιλίππους. Ai άνασκαφαί τών 
Φιλίππων είναι βεβαίως γεγονός, οπ?ρ κατά τα εικαζόμενα τήν χριστιανικήν 
και βυζαντιακήν άρχαιολογίαν μεγάλως νά προαγάγω δύναται. Πόσον θά έπε-
θύμει τις παρά τους κλασσικούς αρχαιολόγους τους διενεργήσοντα; τάς άνασκα
φάς μιας τόσον σπουδαίας Παυλιανης πόλεως, όπεία τις ακριβώς οι Φίλιπποι, 
νά έβλεπε συμπαριστάμενον και συνεργούντα επιστήμονα τών κορυφαίων, τών 
άσχοληθέντων περί τήν παλαιοχριστιανικήν περίοδον και τον Πχύλον. ΕΙ; 
D e i s s m a n n π. χ. θά ήτο πολύτιμος σύμβουλος και συνεργάτης δια τήν άνα-
σκαφήν τών Φιλίππων και τήν εκδοσιν τών εκ της ανασκαφή; ταύτη; πορι
σμάτων. 

Πρυτανικός Λόγος περί Ιεροθέου επισκόπου 'Αθηνών. 
fO καθηγητής της Πατρολογίας και Χριστιανικής Αρχαιολογίας εν τω Κα-

ποδιστριακψ Πανεπιστημίω 'Αθηνών κ. Γεώργιος Δέρβος άναλαμβάνων τ?} 
24 Νοεμβρίου 1913 επισήμως τήν Πρυτανεία ν αμφοτέρων τών Πανεπιστηαίων 

12* 
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της Ελλάδος έξέλεξεν ως πρυτανικόν αύτου το ζήτημα ττβρι 'Ιεροθέου του φε
ρομένου εν τοΤς αγιολογικούς μνημείοις ως πρώτου επισκόπου Αθηνών κα·. 
διδασκάλου Διονυσίου του 'Αρεοπαγίτου. Ό κ. Γ. Δέρβος ύπέδειξεν, ότι πράγ
ματι πρώτος επίσκοπος Αθηνών ύπηρςεν ουχί ó Ιερόθεος ούτος των αγιολογι
κών μνημείων, αλλ' ο Διονύσιος'Αρεοπαγίτης, ô εκ των πράξεων των 'Αποστόλων 
μαρτυρούμενος ως πιστεύσας εις Χριστον μετά το επι του 'Αρείου Πάγου κή
ρυγμα του Παύλου. Έπειτα ύπέδειξεν ó καθηγητής κ. Γ. Δέρβος, οτι το λεγό-
μ.ενον περί του Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ότι ούτος ύπηρξεν επίσκοπος Παρισίων. 
δέν φαίνεται προς τα πράγματα άνταποκρινόμενον. Τάς θέσεις ταύτας είχεν 
υποστηρίξει ó άγορητής και κατά τό εν έ'τει 1912 συγκροτηθέν εν ΓΓο)μν; 
τρίτον 'Αρχαιολογικό ν Συνέδριον, καθ' δ παρέστη ούτος ως αντιπρόσωπος του 
Πανεπιστημίου 'Αθηνών. 

Διά,λεςις περί του Δικέφαλου άετου. 

Ό κ. 'Ιωάννης Σβορώνος, ó διευθυντής του εν Άθη'ναις Νομισματικού 
Μουσείου και πρόεδρος του 'Αρχαιολογικού Συμβουλείου του Ελληνικού Υπουρ
γείου της Παιδείας, ύπείκων εις πρόςκλησιν της εσχάτως ιδρυθείσης 'Ελληνικής 
« Ε τ α ι ρ ε ί α ς Διαλέξεων» έπραγματεύθη ενώπιον των μελών αυτής και άλλων 
πολλών κεκλημένων τη 2 Δεκεμβρίου 1913 περί της παρά στάσεως του Δικέ
φαλου άετου και της καταγωγής και εξελίξεως ταύτης δια μέσου των αιώνων. 
Ή διάλεξις συνωδεύετο υπό πολλών φωτεινών εικόνων. Ό κ. Σβοοώνος έξέθηκε 
τα πορίσματα των ερευνών του επιφυλασσόμενος εν προσεχεστάτω μέλλοντι 
^νάναπ-,ύξϊ; διεξοδικώτερον ταύτα εν ίδίω δημοσιεύματα 

Διάλεξις περί ελληνικών χορών. 

Έ κ. Ш ѵ а Γεωργ. Κρεστενίτου (το γένος Δημητρίου Καλιφρονα) 
εν τω «Λυκειω τών Ελληνίδων» (εν Αθήναις) έποιησατο ένδιαφέρουσαν διά-
λεξιν τ?, 3 Μαρτίου 1914 περί της Ιστορίας τών συγχρόνων ελληνικών χορών. 
*Ως συμπέρασμα της διαλέξεως ταύτης — ήτις καλόν θά ήτο και εις 'ίδιον βι-
βλίον να δημοσιευθη—εξηγέ τις, οτι κατά τάς θεωρίας της κ. Ν. Γ. Κρεστενίτου 
m σύγχρονοι ελληνικοί χοροί είναι κατάλοιπα τών αρχαίων ελληνικών χορών. 

Νεοελληνικοί ένδυμ,ασιαι. 

Άναδημοσιεύομεν και ενταύθα μίαν προκηρυξιν του εν 'Αθήναις Λυκείου τών 
Ελληνίδων: 

«Ζητούνται ενδύματα Ελληνικά, ανδρικά καΊ γυναικεία, παλαιοτέρων επο
χών, νησιώτικα τών νέων χορών, Τριπολίτικα, με φέσι π α π ά ~ ο και τέλος 
παν ένδυμα χαρακτηριστικόν ενός τόπου η μιας εποχής. Πληροφορίαι λεπτο
μερείς εις τό Λύκειο ν τών Ελλην ίδων , οδός "Οθωνος 4, Πλατεία Συντάγ
ματος [εν 'Αθήναις], όπου και παραλαμβάνονται καθ' .εκάστην από τάς 
11—12», 
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Πεοί των έν Ήπειοω άρ/οΛοτητων κα,ί των εν Χικοπόλει 
ανασκαφών 

έποιήσατο ένδιαφέρουσαν διάλεξιν έν χγ5 αίθουσα της 'Αρχαιολογικής Εται
ρείας Άθηνών—τ?) 15 Μαρτίου 1914 — ο αρχαιολόγος κ. Αλέξανδρος Φι-
λαδελφεύς . Μέγα μέρος της διαλέξεως ταύτης περιεστρέφετο περί τα βυζαν-
τιακά μνημεία της Ηπείρου. Έν Νικοπόλει, ένθα ó κ. Φιλαδελφεύς έποιήσατα 
κατά το 1913, και βραδύτερον έ'τι, άνασκαφάς, ηύτύχησεν ούτος νά φέρη εις 
τα φως ενδιαφέροντα μνημεία. Ούτω μεγάλην στοάν μετά κιόνων Κορινθιακού 
ρυθμού. ΙΙιθανόν έκεΐ ητο αγορά bil Αύγουστου* εντός των χωμάτων, άτινα 
έπλήρουν την στοαν ταύτην, άνεκαλύφθησαν πολλά αρχιτεκτονικά μέλη, 
κορωνίδες κιονόκρανα, κίονες και επιγραφή περιέχουσα τμήμα ψηφίσματος προ-
ξενείας. Επίσης απεκαλύφθη Ετερον κτίριον μετά σειράς κιόνων και μωσαϊκού 
και έσχάρας θυσιών (πιθανώς πρόκειται κατά τον κ. Φιλαδελφέα περί μεγά
ρου πλουσίου πατρικίου). Τέλος παρά το στάδιον της Νικοπόλεως άνεσκάφη 
κατά μέρος Κολοσιαίον κτίριον, όπερ φαίνεται, Οτι ητο πολυτελέστατον βα-
λανεΐον. 

Φωτογραφική Έκθεσις Ηπειρωτικών τοπε^ων έν Παρισίοις. 
fO γνωστός έν Παρισίοις φωτογραφικός οίκος Boissona διωργάνωσε λήγοντος 

του 1913 καΐ αρχομένου του 1914 μεγαλοπρεπή Ικθεσιν φωτογραφιών, έν α!ς 
παρηλασαν οι βυζαντιακοι καΐ φραγκικοί ερειπιώνες της Ηπείρου, τοποθεσίαι 
ταύτης συνδεόμεναι προς την άρχαίαν και νέαν 'Ιστορίαν, σκηναί εκ του συγ
χρόνου βίου του ελληνικού τούτου τμήματος κ. λ. Ή Ικθεσις των φωτογραφιών 
τούτων έγένετο έν ταίς αίθούσαις των καταστημάτων Boissona έν τ^ όδω Mon-
gador και ύπήρζεν άντικείμενον δός ειπείν θαυμασμού τών πολυπληθών επι
σκεπτών ταύτης καΐ μία αφορμή, ώστε το Παρισινό ν καΐ καθ' ό'λον το Γαλλικό ν 
κοινάν να γνωρίση παραστατικώτερόν πως καΐ ν' άγαπηση την "Ηπειρον. Τα 
εγκαίνια της εκθέσεως έγένοντο παρόντων της Α. Ε. του κ. Αθω 'Ρωμανού, 
πληρεξουσίου υπουργού της Α. Μ. του βασιλέως της Ελλάδος παρά τη Α. Ε. τω 
Προέδρω της Γαλλικής Δημοκρατίας. 

Καθ' α άνεγράφη ή φωτογραφική αυτή έκθεσις γενήσεται προσεχώς κτήμα 
της "Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, όπερ εύχόμεθα ταχέως 
νά χαιρετίσωμεν ως πράγμα. 'Οπωσδήποτε α'ι φωτογραφικαι πλάκες θέλουσι 
παραμείνει κτήμα του οι'κου Boissona, ώστε ή παρασκευή αντιτύπων θα είναι 
πάντοτε εφικτή. 

„Άπο των 'Ακροκεραυνίων εις την Κορυτσαν". 

Ύπό τον τίτλον τούτον εδωκεν ένδιαφέρουσαν διάλεξιν εν τω Φιλολογικά) 
Συλλόγω «Παρνασσω» (τών Αθηνών) και δη τγ} 11 Δεκεμβρίου 1913 ó καθη
γητής της Ιστορίας έν τω Καποδιστριακώ Πανεπιστημίω κ. Γεώργιος Σωτη-
ριάδης, έκθέσας τάς εντυπώσεις αύτου καΐ τά πορίσματα τών μελετών αυτού 
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κατά την В. "Ηπειρον, ην περιηλθεν συνοδεύων τον Γάλλαν κ. Ρενέ ΙΙυώ. Το 
ενδιαφέρον μάλιστα ημάς και άξιον αναγραφή: και ένταΰθα είναι, ότι ô κ. Σω-
τηριάδης εις ράχιν λόφου τινός παρά την παραλιακών πολίχνην τών Αγίων 
Σαράντα άνεκάλυψεν βυζαντιακην έκκλησίαν τών χρόνων των Κομνηνών μέ 
έπιγραφην περιζώνουσαν όλόκληρον το κτίριον. Δυστυχώ; μέχρι σήμερον δεν 
έδημοσίευσεν ó κ. Σωτηριάδης την έπιγραφην ταύτην, ήτις φαίνεται αξιόλογο* 
βυζαντιακον μνημεϊον. 

Ή νέα εκδοσις του Έρωτοκριτου, 

η παρασκευαζόμενη ύπό του κ. Στεφάνου 3ανθουδίδου, του γνωστού 
εφόρου των αρχαιοτήτων Κρήτης, εν συνεργασία μετά του κ. Ν. Αλεξίου, 
ενός αξιόλογου γνωστού του δημώδους Κρητικού ιδιώματος, δυστυχώς προσκρούει 
εις οίκονομικάς δυσχέρειας. Το δια την Ικδοσιν ταύτην παραχωρηθέν ύπο της 
Βασιλικής 'Ακαδημίας των Επιστημών του Μονάχου εκ των τόκων τον κληρο
δοτήματος Θεριανοΰ χορηγημα εκ 2000 μάρκων εξηντληθη $>η. Δια τουτυ 
i κ. Ν. Αλεξίου δι' αναφοράς αύτοΰ προς την Βουλην των Ελλήνων έξητη-
<ιατο, δπως αυτή εκ των πόρων του Κράτους έ'λθϊ] εις επικουρία ν της κριτι
κής εκδόσεως ενός έργου, όπερ αληθώς είναι εν εκ των εξοχωτέρων προϊόντων 
της Δημώδους Ελληνικής Φιλολογίας καΐ όπερ υπήρξε εν τών μάλλον αγαπη
τών αναγνωσμάτων τών πατέρων ημών και δη κατά τους χρόνους της Σκλα
βιάς καί της Ταπεινώσεως. Ή Βουλή τών Ελλήνων κατά την συνεδρία ν της 
19 Δεκεμβρίου 1918 εψηφισε δια την περί ης ó λόγος Ικδοσιν βοήθημα εκ 
2000 δραχμών. Ή έπιψηφισις αυτή τιμ$ αληθώς τό καθ' όλου σώμα της 
Ελληνικής Βουλής και δη τους συνηγορησαντας υπέρ της επιψηφίσεως ταύτης 
βουλευτάς κ. Παν. Άραβαντινον και Σπυρ. Θεοδωρόπουλον (^ Άγιν 
βέρο ν, τον ελδότην της ήδη εν «Βυζαντινοΐς Χρονικοΐς» τόμ* IH', σελ. 7 
άναγραφεισης συλλογής δημοτικών τραγουδιών της Ελλάδος). 

Το δήθεν νέον χρυσόβουλλον του αύτοκράτορος Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου. 

'Ως γνωστόν πάνυ ολίγα είναι τα μέχρις ημών περισωθέντα χρυσόβουλλα 
του τελευταίου Βυζαντινού αύτοκράτορος. Δι5 δ μεγάλως συνεκίνησε τους εν 
Ελλάδι η εν λθηναϊχαις κα\ Αιγυπτιακούς εφημερίσιν άναγραφεισα εΐδησις> ότι 
έν τα"ις αρχαιολογικούς συλλογαΧς του εν 'Αλεξάνδρεια μεγαλέμπορου μακαρίτου 
Γεωργίου Ζερβουδάκη άνευρέθη νέον δήθεν χρυσόβουλλον, άνέκδοτον και 
άλλως άγνωστον, του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Πλην άνθρακες è θησαυ
ρός, διότι μετ' ου πολύ απεδείχθη, οτι πρόκειται απλώς περί αντιτύπου λιθο
γραφικού του γνωστού έν τ<3 άρχείω της Βιέννης έναποκειμένου, κατ' επανά
ληψιν бе μέχρι τούδε εκδοθέντος χρυσοβούλλου εκείνου, δι* ου ó αυτοκράτωρ 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έν £τει 1451 παρέσχε προνόμια εις τους 'Ραγού-
ζαΐους εμπόρους. 
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Τα γειρογραφα τ^ς Κυπριακής (¿ονης Κύκου 

κατεγράφησαν— ως μανθάνομεν— υπό τοΰ Κυπρίου Φιλολόγου Κ. Παν τ ε-
λίδου, καθηγητού της έν 'Αλεξάνδρεια: Ά βερωφείου Σχολής. fO κατάλογο; ούτος 
περιλαμβάνει δεκάδα; τινας ελληνικών κωδίκων, ών'τίνες άξιοι προσοχής, δήμο-
σιευθήσεται δέ δια του «Νέου Έλληνομνήμονος» του καθηγητού κ. Σπ. Π. 
Λάμπρου. 

Τα χειρόγραφα, της \bovT¡c Προυσου, 

έν Ευρυτανία, κατεγράφησαν υπό του καθηγητού κ. 'Ιωάννου Τέντε, 
οτε ούτος εν ετει 1909 υπηρετεί εν Άγρινίω. Και είναι [Λεν τα πλείστα των 
χειρογράφων τούτων νεώτερα, πλην δ' Ομως τα έξ αυτών σταχυολογήματα τα 
σχετιζόμενα προς τα βυζαντιακα πράγματα δύνανται να θεωρηθώσιν άξια 
λόγου. Πολλω μείζων είναι η σημασία των χειρογράφων της μονής Προυσου δια 
την νεωτέραν ελληνικής φιλολογίαν καΐ ίστορίαν. 

Σερβική εκδρομή εις Ελλάδα. 

Κατά τάναγγελλόμενα εκ Βελιγραδίου κατ' Άπρίλιον του 1914 θέλουσι 
κατέλθει εις Θεσσαλονίκην και Αθήνας χάριν επισκέψεως τών αρχαιολογικών 
μνημείων τών δύο τούτον μεγάλων κέντρων μεγάλη φοιτητική ομάς Σέρβωνι̂  
οδηγούμενη υπό του καθηγητού της Ιστορίας κ. Λούκιτς. 

Ή Γ/Ενωσις τ%ς Επτανήσου. 

'Ως γνωστόν έν ετει 1864 η Επτάνησος ήνώθη μετά της μητρός Ελλάδος· 
Εκτοτε μέχρι σήμερον παρήλθον πεντήκοντα όλ* δτη. Ή Ελληνική Κυβέρ-
νησις ίγνω, όπως επισημότατα εόρτασα τήν πεντηκοστήν ταύτην άμφιετηρίδα, 
δι' δ καί εψήφισεν προς τόν σκοπόν τούτον πίστωσιν 30 χιλ. δραχμών. Επίσης 
δήμοι και κοινότητες και λιμενικά ταμεία της Επτανήσου θέλουσι συνδράμει 
δια χρηματικών χορηγιών τό έργον της Ελληνικής Κυβερνήσεως προς έορτα-
σμόν της μεγάλης άμφιετηρίδος. 'Ότι ίδια ενδιαφέρει τους άναγνώστας του 
παρόντος περιοδικού είναι, ότι επι τοις έορτα"ις ταύταις θέλει εκδοθή καί τόμος 
περιέχων συμβολάς εις τήν ίστορίαν της Επτανήσου. 

Ό Μενορεσές, 

τό γνωστόν εις τους έπισκεφθέντας τάς Αθήνας τουρκικον κτίριον, ήρξατο 
κατά Μάρτιον τοΰ 1914 κατεδαφιζόμενος δαπάναις της Αρχαιολογικής Εται
ρείας Αθηνών. Προς άνέγερσιν τοΰ κτιρίου τούτου ot Τούρκοι είχον προφανώς 
μεταχειρισθώ και ελληνικά καί βυζαντακα αρχαία. Ή πιθανότης της άνερεύσεως 
αρχαίων ενδιαφερόντων έπεισε τήν Άρχαιολογικήν Έταιρείαν Αθηνών να προβν} 
είς τήν κατεδάφισιν τοΰ κτιρίου καί 8ή υπό εποπτεία ν τών εφόρων άρχαιοτή-
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των κ. κ. JI. Καστριώτου, β. Λεονάρδου, Κ. Κουρουνιώτου και Ά ν. Κε-
ραμοπούλου, 

Καΐ κατά πόσον μέν θα εύρεθώσιν ενδιαφέροντα αρχαία κατεδαφιζομένου 
του Μενδρεσέ είναι πάντως δδηλον, βέβαιον είναι, ότι ηρζατο κατεδαφιζόμενον 
μνημέΐον στενώτατα συνδεόμενον προς την ιστορίαν τών Αθηνών επί Τούρκο· 
κρατίας. 

Έλληνιχ,ή Νομική Βιβλιογραφία 
εκδίδεται προσεχώς υπό του εν λθηναις δικηγόρου καΐ καθηγητού εν τω 

Λιδασκαλείω της αυτής πόλεως κ. Ιωάννου Αημ. Φαραντάτου. Το έργον 
είναι καρπός επιμελούς εργασίας πολλών ετών, του φιλότιμου συντάκτου Ιπι-
χειρη'σαντος κατ' επανάληψιν έπιστημονικάς έκδρομας και έκτος της ΈλλάδοςΤ 

εϊς Γαλλίαν καΐ Γερμανίαν, επί τω σκοπώ της συμπληρώσεως του ενταύθα 
άναγγελλομένου έργου. Οι άναγνώσται τών «Βυζαντινών Χρονικών» μετά χαράς 
βεβαίως θέλουσι ρ-άθει την Ιπικειμένην εκδοσιν μιας συστηματικής Ελληνικής 
Νομικής Βιβλιογραφίας, ήτις βεβαίως καΐ εις την προαγωγήν των ημετέρων 
σπουδών δύναται να συντέλεσα. 

Έκ,δρο^ήν εις Παλαΐστινην, 
χάριν περισυναγωγής επιγραφικού ύλικου — ελληνικού καΐ άραμαίκοΰ — 

θέλουσι προσεχώς επιχειρήσει οι εν Βερολίνω κ. κ. Dr. Paul Lohmann καΐ 
Line. Karl Schmidt. Αμφότεροι διακρίνονται ή'δη δια τας περί την έβραικήν 
φιλολογίαν γνώσεις των, ας λαμπρώς πιστούσιν αι πολλαΐ καΐ καλαΐ υπ' αυτών 
εκδεδομέναι ποαγματείαι. Άλλα κα! της χριστιανικής κα! της βυζαντιακης 
επιγραφικής είναι ούτοι εγκρατείς, ασκηθέντες παρ' εμοί κατά τα 1913—1914, 
ότε εδίδαζα έπιγραφικήν cv τω Βερολιναίω Πανεπιστημιω. Ούτω εύελπιστοΐ 
τις, ότι νέαι συμβολαΐ εις την έπιγραφικήν της Παλαιστίνη; θέλουσι προέλθη 
εκ του ζήλου και της έπιστημονικότητος των κ. κ. Dr. P. Lohmann καΐ Line. 
Karl Schmidt. 

«Μουσική». 

Ύπο τον τίτλον τούτον ό γνωστός εν Κωνσταντινουπόλει μουσικός κα 1 
φιλόλογος κύριος Γεώργιος Δ. ΙΙαχτΐκος ίδρυσε μουσικάν εικονογραφημένοι 
περιοδικόν, εις δ ύπεσχέθησαν συνεργασίαν οι διαπρεπέστεροι "Ελληνες μουσικοί 
και οι περί την ιστορίαν καΐ θεωρίαν της τέχνης ταύτης ένδιατρίβοντες φιλό
λογοι καΐ άλλοι επιστήμονες. "Ετι κα! διακεκριμένων αλλοδαπών εκ των περί 
τα μουσικά καταγινομένων εξησφάλισε την συνεργασίαν τέ νέον τοΰτο όργανον, 
όπερ κυρίως ως άντικειμενον έρεύνης Ιχει την Έλληνικην και Βυζαντιακην, 
παρά ταύταις δε και την Άνατολικήν καΐ Ευρωπαί'κήν Ιτι μουσικην. "Εκαστον 
τεύχος του περιοδικού δημοσιεύει προς τοίς άλλοις εκλεκτά Ασματα φωνητικής 
καΐ οργανικής μουσικής, παρασισημχσμένα δια της εκκλησιαστικής κα! 
ευρωπαϊκής σημειογραφίας. 
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Ετησία συνδρομή προπληρωτέα έκτος μεν της Τουρκίας Ιο φράγκα χρυσά, 
εντός δε γρόσια 60. Λιά παν άφορων το περιοδικόν άπευθυντέον προς τον διευ
θυντών αύτου κ. Γ. Α. Παχτΐκον, είς Κωνσταντινούπολη, Πέραν-Ταξείμιον, 
οδός Άχίρ αριθ. 41. 

«Μουσική Άκαοή[Μα,» 

ίδρύθη εν 'Αθήναις υπό διαφόρων λογίων και καλλιτεχνών συνελθόντων 
κατά την πανσεληνοφεγγη νύκτα της 2 Σεπτεμβρίου 1913 εν τοις ερειπίοις 
του θεάτρου του Ήρώδου του Αττικού. Το γεγονός τοΰτο χαρακτηρίζεται ώς 
σημαντικόν δια τον καλλιτεχνικών t3tov εν Ελλάδι, πλην δ' όμως και δια τάς 
ημετέρας σπουδας είναι άξιον νάναγραφ^ ενταύθα, καθ' όσον η «Μουσική Ακα
δημία» προτίθεται προς τοΐς ίλλοις και δια την περισυλλογήν των δημωδών 
ελληνικών μελωδιών να εργασθώ καΐ την μελέτην της Βυζαντιακης μουσικές 
κατά το εφικτόν να προαγάγη. 

Ό Dr. Paul Marc έν Ελλάδι. 

Χάριν επισημονικών μελετών διέτριψεν εφ' Ίκανάς εβδομάδας εν Ελλάδι καΐ 
δη κυρίως εν 'Αθήναις κατά το φθινόπωρον και τάν χειμώνα του 1913 ó αγα
πητός συνάδελφος και συνεκδότης της Byzantinische Zeitschrift κ. Dr. Paul 
Marc. Κατά την διαμονήν αύτου εν Ελλάδι συνέλαβεν ó κ. Marc μίαν άγαθήν 
ίδέαν, ήτις μετ' ενθουσιασμού έχαιρετίσθη υπό τών λογίων κύκλων της Γερμα
νίας και ήτις εύ̂ φροσύνως βεβαίως θάκουσθϊ) και εκτός αυτής, ήτοι την ί'δρυσιν 
Γερμανοελληνικής Εταιρείας σκοπούσης την άμοιβαίαν υπό πασαν Ιποψιν 
προσέγγισιν τών Γερμανών καί Ελλήνων. eO σκοπός της Εταιρείας θέλει 
Ιπιδιωχθή — καθ1 u μανθάνομεν — και δια της ιδρύσεως ειδικού περιοδικού, 
γερμανιστί συντασσομένου, επισήμου οργάνου της Εταιρείας. Ή νέα αύτη 
Εταιρεία καί τό περιοδικόν αύτης θέλει βεβαίως πολύ συμβάλ$ εις την γνώσιν 
της Ελλάδος καθ' α αυτή εμφανίζεται κατά τους τελευταίους αιώνας καί 
κατά τό παρόν. Έδρα της Εταιρείας θα είναι τό Μόναχον, ένδεδειγμένον 
άλλως τε λόγω τών παλαιών αύτου δεσμών προς την Ελλάδα. cO κ. Marc 
χάριν της ίδρυθησομένης Εταιρείας επεσκέφθη ήδη επί τω σκοπώ προκαταρκτι
κών συνεννοήσεων τό Βερολινον, την Βιέννην κλ. Ό λόγιος κόσμος έκδηλοΰται 
πανταχού ενθουσιώδεις θιασώτας της ιδέας. Ούτω ας εύχηθώμεν, ότι μίαν νέαν 
Association pour l'encouragement des Études Grecques θα έ'χωμεν του 
λοιπού εν Μονάχω. Επιβάλλεται δ'όμως είς τόν κ. Marc, όστις ίσχε την ευγε
νή— πλην άναμφιλέκτως πλεισθ' όσας εύθυνας συνεπάγουσαν — φιλοδοξία ν να 
γίν# οιονεί ψυχή της προμνημονευθείσης εταιρείας, επιβάλλεται, λέγομεν, όπως 
μετά συνέσεως αποφύγω την άνάμιξιν εις τό ίδρυθησόμενον σωματειον άνθοώπων 
ύποπτου ειλικρίνειας καί άμυνθη κρατερώς κατ* ανθρώπων επιτηδείων, ιδέας καί 
αισθήματα καπηλικώς εκμεταλλευομένων καί έν τω Ιργφ τούτω λόγω της 
μακράς έξ̂ ως όντως ανυπέρβλητων περί την αγραν θυμάτων. 
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Συντα&ς εις τον Κωνστα,ντΐνον Ν. Σαθα,ν. 

Κατόπιν αναφοράς του συλλόγου των Γαλαξειδιωτών—τά Γαλαςεΐδι είναι ó 
τόπος τής καταγωγής του Κ ων στ. Ν. Σάθα—η Βουλή των Ελλήνων απεφάσισε 
κατά τήν συνεδρία ν τής 19 Δεκεμβρίου 1913 νάπονείμγ) μηνιαίαν σύνταξιν 
εκ 500 δραχμών εις τον άκάματον πολυγραφότατον μεσαιωνοδίφην. Κατά την 
συνεδρίασιν ταύτην της Ελληνικής Βουλής Ιλαβον τον λόγο ν διακεκριμένα μέλη 
αυτής καί δή ο υπουργός κ. Έμ. 'Ρέπουλης εξ ονόματος τής Κυβερνήσεως, 
οι πρώην υπουργοί κ. κ. Κ. Γούναρης,5Αθ. Ευταξίας, οι βουλευταί κ.κ. Κ. Σο-
κόλης, Λαμπρινόπουλος, Ι. Εηρός, Μ. Λοιδωρίκης κλ., καί πάντες έτό-
νισαν τήν μεγάλην σημασίαν τοΰ έ'ργου του Κ. Ν. Σάθα και δή δια λόγων πλή
ρων αναγνωρίσεως. Τινές μάλιστα των ρητόρων άνεπτύχθησαν καί εις γενικό
τητας περί τής κοσμοϊστορικής σημασίας του Βυζαντιακού Ελληνισμού, ου ή 
γνωσις τόσα και τόσα οφείλει εις τον Σάθα ν. Χαίρομεν, ότι επί τέλους ό 
γηραιός εργάτης των ημετέρων σπουδών έτυχε τής σιτίσεως εν τφ Πρυτανείω, 
ή ς έτύγχανεν αναντιρρήτως από πολλών ήδη δεκαετηρίδων άξιος. Δυστυχώς, 
καθ' ον χρόνον ή Ελληνική Βουλή άπησχολέιτο με τό έ'ργον τοΰ Σάθα, ουδεμία 
φωνή συμπαθείας και αναγνωρίσεως προς αυτόν ήκούσθη εκ μέρους των εν 
Αθήναις συναδέλφων αύτοΰ. Τούτο εϊναι τρανόν δείγμα, ότι πολλάκις παρ5 ήμιν 
τοΤς μεσημβρινούς ύπάρχουσι πρόσωπα, ων ούτε ή ηλικία ούτε ή απαιτουμένη 
μεταξύ συναδέλφων και συναγωνιστών αλληλεγγύη είναι ικανή να εξαλείψω τάς 
παλαιάς νεανικάς αντιζηλίας και προστριβάς. 

Νέος καθηγητής του Καποδιστριαχου Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ή Θεολογική Σχολή 'Αθηνών συνελθοΰσα τήν ς' (π) παρελθόντος Φεβρουα
ρίου, όπως υποδείξω τον κατάλληλον δια τήν εδραν τής Εκκλησιαστικής 'Ιστο
ρίας αντί του λόγω ορίου ηλικίας αποχωρούντος μετά ύπερ τεσσαρακονταπεν-
τ^ετή διδασκαλία ν καθηγητού κ. 'Αναστασίου Διομήδους Κυριάκου, υπέδειξε ν 
ως διάδοχον τούτου παμψηφεί και ομοφώνως τον πανοσιώτατον άρχιμαν-

ίτην κ. Χρυσόστομον ϋαπαδόπουλον. Το όνομα τοΰ νέου τούτου παν
επιστημιακού καθηγητού είναι βεβαίως λίαν γνωστόν εις τους άναγνώστας των 
« Βυζαντινών Χρονικών» ώς εκ των πολλών και καλών αύτοΰ δημοσιευμάτων, 
ών ή 'Ιστορία τής Εκκλησίας 'Ιεροσολύμων καί τό μελέτημα περί των 
πατριαρχών Ιεροσολύμων ώς πνευματικών χειραγωγών τής *Ρωσ-
σίας κατά τον Ι Z' αιώνα δύνανται νά χαρακτηρισθώσιν ώς αξιόλογοι συμ-
βολαί και είς τήν καθ' όλου Ιστορίαν τής 'Ρωσσίας. Ή επιστημονικότης, ή 
διδακ τική ευχέρεια και ή φιλοτιμία τοΰ κ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου άποτε-
λοΰσι τρανά εχέγγυα, ότι καί εν τω νέω τούτω ύπουργήματι, είς δν επαξίως 
ή Ελληνική Πολιτεία εταξεν αυτόν, θέλει διακριθώ και προ παντός θέλει ανά
δειξα μαθητας επιστημονικώς σκεπτόμενους καί επιστημονικώς εργαζομένους. 
*0 γράφων τάς γραμμάς ταύτας χαίρει κατ* εξοχήν παρατηρών, οτι τόσον 
ταχέως έξεπληρωθη μία ευχή αύτοΰ, τήν οποίαν από καθαρας καρδίας είχεν 
εκφράσει εν προηγουμένω τεύχει τών «Βυζαντινών Χρονικών». 
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Εις τον Ματάλειον Διαγωνισμόν προς συγγρα^ην Ιστορίας της 
Σπάρτης 

από των αρχαιοτάτων χρόνων μ.έχρι της ανεγέρσεως της νέας πόλεως (της 
συγχρόνου Σπάρτης ύπά τού βασιλέως "Οθωνος έν ετει 1835) ουδέν έργον υπε
βλήθη. fO διαγωνισμός ούτος προυκηρύχθη υπό του φιλόμουσου Λακεδαιμονίου 
πολιτευτου κ. 'Αθανασίου Ματάλα έν Ιτει 1909. Έκ της σχετικής προκηρύ
ξεως άποσπώμεν ενταύθα τχκόλουθον απόσπασμα: «Να συγγραφή μεθ' όσης 
οίον τε επιστημονικής ακριβείας η πολιτική ιδίως ιστορία της Σπάρτης αφό
του ανεφάνη μέχρι του 1835 έτους υπό τάς ποικίλας περιπέτειας καί μετωνυ-
μ,Ίας εις Λακεδαίμονα και Μυστραν καί εξακριβωθη πότε επ-αυσεν η Σπάρτη 
υπάρχουσα ως πόλις κατοικουμένη, προστιθεμένου ιδιαιτέρου παραρτήματος η 
κεφαλαίου περί Καρυών ιδιαιτέρας πατρίδος μου καί του εν αύταΐς ίερου της 
'Αρτέμιδος. 

Εις τόν διαγωνισμόν έσονται δεκτά συγγράμματα Ελλήνων και ςένων ελ
ληνιστί γεγραμμένα. Δέον νάποσταλώσι ταύτα εις τόν δημαρχον Σπαρτιατών 
καλώς έσφραγισμένα, φέροντα έπιγ^γραμμένον ρητό ν τό όποιον να υπάρχω και 
επί φακέλλου περικλείοντος τό όνομα του συγγραφέως, μέχρι του τέλους Σεπ
τεμβρίου 1912. 

Τα ύποβληθησόμενα συγγράμματα θέλουσι κριθή υπό τριμελούς επιτροπής 
ειδικών ανδρών όρισθησομένων υπ' εμού, ή δε κρίσις αυτών δημοσιευθησεται 
εις τεύχος δαπάναις του διαγωνίσματος, άφου πρώτον άναγνωσθ^ δημοσία υπό 
τοΰ εισηγητού. 

Ό συγγραφεύς του βραβευθησομένου συγγράμματος θέλει λάβει δραχμάς τεσ
σάρας (4) χιλιάδας και στέφανον δάφνης, καί εάν τυπώστ) τούτο δι' Тбюѵ λογα-
ριασμόν θέλω τω χορηγήσει έ'τι δραχμάς δύο χιλιάδας προς πληρωμήν εξόδων 
τυπώσεως, υπό τόν ορ̂ ν να μοί παράδωσα 120 αντίτυπα, εάν δε τυπώσω το 
σύγγραμμα εγώ, εις περίπτωσιν καθ' ην ούτος εντός Ιτους беѵ τύπωση αυτό, 
υπόσχομαι να χορηγήσω αύτω σώματα διακόσια. . . ». 

Ούδενός Ιργου—κατά τα προειρημένα—εις τόν διαγωνισμών υποβληθέντος, 
ό άγωνοθέτης κυμαίνεται αν πρέπ# να επαναλάβω τόν διαγωνισμόν τανυν η vi 
καταστηση σχετικόν δια διαθήκης κληροδότημα. 

Ή Έλλας και ή βιβλιακή εκθεσις της Λειψι'ας. 

*&ς γνωστόν κατά τό 1914 θέλει τελεσθη εν Λειψία υπό την ύψηλην προ-
στασίαν του βασιλέως της Σαξονίας Φρεδερίκου Λύγούστου διεθνής Ικθεσις των 
προς τό βιβλίον σχετικών τεχνών καί της γραφικής. Ή έκθεσης αύτη ενδιαφέρει 
μεγάλως τάς ημετέρας σπουδάς καθ' όσον έν αύτη υπάρχει καί ιστορι
κόν καί έθνολογικόν τμήμα, εν ω θέλει έκτεθη πλουσία σειρά αυτούσιων μνη
μείων — η άπεικασμάτων αυτών — αναφερομένων εις την παρά τοις διαφόροις 
λαο"ΐς της αρχαιότητος ιστορίαν του βιβλίου καί της γραφής. 4) καθηγητής καί 
έκδοτης του περιοδικού «Memnon» κ. von Lichtenberg επεμεληθη της περισυλ-
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λογής των δια την εκ,θεσιν ταύτην ττροωρισ^ένων εκθεμάτων, τών άνχφεοοαένων 
εις την γραφή ν του Αιγαίου, την κυπριαχ.ήν /Љ (ΜνωϊΗην, ó γηραιός καθηνητης 
/-. Victor Gardthausen των μνημείων των αναφερομένων εις τα ελληνικά και 
ρωμαϊκά πράγματα μέχρι που των χρόνων του 'Ιουστινιανού, ό δέ υφηγητής 
της μέσης καΐ νεωτέρας Ελληνικής Φιλολογίας έν τω Πανεπιστήμια) της Λει
ψίας κ. Dr. Karl Dieterich έπεμελήθη της περισυλλογής καί διατάξεως των 
εκθεμάτων των αναφερομένων εις τον Βυζαντιακόν κόσμον. 

Ή Διοικούσα τα της εκθέσεως ταύτης Επιτροπή άνέθηκε την αντιπροσώ
πευαν της Ελλάδος εις τον καθηγητήν του Καποδιστριακοΰ Πανεπιστημίου 
Αθηνών κ. Σπυρ. Κ. Λάμπρο ν. Έν τούτοις και άλλοΊ Έλληνες λόγιοι δυνά
μενοι νά συντελέσωσιν εις τον πλουτισμόν του Ελληνικού και Βυζαντιακου 

"τμήματος της 'Εκθέσεως ταύτης παρεκληθησαν καταλλήλως προς τον σκοπό ν 
τοΰτον. 

Δια την Ικθεσιν ταύτην της Λειψίας παρηγγέλθη εν 'Αθήναις ώραιον έκμα^ 
γεϊον της εν 'Αθήναις πρό τίνων ετών κατά τάς άνασκαφάς του Παναθηναϊκού 
Σταδίου υπό του καθηγητού κ. Ανδρέου Σκιά άνακαλυφθείσης στήλης του ορ
θογράφου Τ ι μ ο κράτους, ήτις κατά τα τελευταία £τη εγένετο αντικείμενο ν 
πολλαπλών δημοσιευμάτων (Πρβλ. προχείρως V. Gardthausen, Griechische Pa-
läographie. Das Buchwesen im Altertum und im byzantinischen Mittelalter. 
Leipzig 1911, σελ. 155 καί 234). 

ΝΙΚΟΣ Α. ΒΕΗΣ. 

3 . Р А З Н Ы Я ИЗВѢСТІЯ. 

t Аѳанасій Ивановичъ Пападопуло-Керамевсъ г). 

Около перекрестка Николаевской и Рождественской дорожекъ Смо-
ленскаго кладбища, 23 октября 1912 года мы со скорбью опустили въ 
могилу нашего ученаго друга, дѣятельнаго сотрудника «Византійскаго 
Временника)), человѣка, оставившаго яркій слѣдъ въ области русской и 
европейской византологіи. 

Аѳанасій Ивановичъ родился въ еессалійскомъ мѣстечкѣ Дракіа 
(Δραχ&ο&ς) 26 апрѣля 1856 года. Первоначальное образованіе онъ получплъ 
въ Малой Азіи, въ Адрамиттіи и Кидоніи (Κυδωνίαις, Айваликъ), куда 
отецъ его былъ назначенъ священникомъ, гимназическое — въ Смирнской 
Евангелической гиашазіи; нѣкоторое время онъ посѣщалъ также Фран
цузскую и армянскую гимназіи, въ которыхъ преподавались между про-

1) Ср. Γρ. Παπαμιχαήλ' Α. ΠαπαΒόπουλος-Κεραμεύς (Εκκλησιαστικός Φάρος, ιαΛ 

430—466 и отдѣльно: έν 'Αλεξάνδρεια 1913, σ. 41); άρχιμ. Χρυσο'στομος Α. Παπαδό
πουλος· Αθανάσιος Πατταδόττουλος-Κεραμεύς (Εκκλησιαστικός Κήρυξ, Αάρνακο; Β' (1912), 
7. 655—656); Α. Α. Дмитріевскій, Α. И. ПападопулскКерамевсъ. Спб. 1914-
Стр. 48. 


