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Stellen, die zudem noch nicht für jeden, der hinüber will, offensichtlich 
daliegen, sondern meist unbekannt und sehr versteckt sind, so legten 
etwa 2000 bulgar. Schwerbewaffnete auf der anderen Seite des Flusses 
einen Hinterhalt. 

Dieterich beabsichtigt mit seiner Übertragung, die Byzantiner den 
Geographen und Ethnologen und auch den wißbegierigen Laien näherzu
bringen. Ob er aber diesen löblichen Zweck erreichen wird, erscheint 
doch etwas fraglich. Vielmehr muß jeder, der solche Übersetzungen 
liest, wie sie ihm hier als „dem W o r t l a u t des O r i g i n a l s mög
l i c h s t genau a n g e p a ß t " dargeboten werden, sich von einem so 
unklaren und unverständlichen Geschreibsel abgestoßen fühlen und not
gedrungen die Überzeugung gewinnen, daß die byzantinischen Autoren 
(darunter Prokop, Anna Komnena, Nikephoros Gregoras) höchst konfuse 
Köpfe gewesen sind, die nicht imstande waren, scharf und logisch zu 
denken und ihre Gedanken in klaren und verständlichen Ausdrücken und 
in folgerichtiger Erzählung wiederzugeben. Daß aber die armen Byzan
tiner dabei keine Schuld trifft, wird wohl auch dem der Byzantologie 
fernstehenden Leser der obigen Berichtigungen klar geworden sein. 

Eduard Kurtz. 
Riga, Juni 1912. 

2 ХРОНИКА. 

Ειδήσεις εξ ^Ελλάδος. 
Ä. 9Εργασίαι της ίν *А\П]ѵащ Βυζαντωλογικης 

с Εταιρείας. 
Κατά φεβρουάριον τον 1909 χνχλος ενδιαφερομένων διά τάς βνζαντια-

χάς σπονδάς ϊ/ογίων, φιλολόγων, νομικών, θεολόγων, λογοτεχνών, χριστιανό-
λόγων — είςηγονμένον τον χ. Μιχαήλ Γούδα, ενγενονς αξιωματικού 
τον Βασιλιχον Ναυτιχον της 'Ελλάδος χαί γνωστόν δια τάς περί το Βνζαν-
τιαχον ναντιχον συγγραφέως — απεφάσισε την ιδρνσιν διε&νονς εταιρείας 
έδρενονσης èv * Λ&ήναις, ης κύριος σχοπος να είναι ή προαγωγή τών περί 
τα βνζαντιαχά πράγματα μελετών χαί έχ παραλλήλον ή διάδοσις χαί δάς 
ειπείν έχλαΐχενσις τών πορισμάτων τών τοιούτων μελετών. * Λρχομένον τον 
Μαρτίου τον αντον έ'τονς èv γενιχγί σννόδω τών ίδρντών της εταιρείας 
έψηφίσ&η το χαταστατιχον αυτής, èv φ ώρίσΟ-η, δτι èv τφ προγράμματι τών 
εργασιών της εταιρείας περιλαμβάνονται χαί αϊ περί τα χριστιανικά μνη
μεία σπονδαι χαι έχείναι ai σχετιζόμεναι προς τά μετά τήν "Λλωσιν πρά
γματα, έφ' όσον ταί;τα σννδέονται αμέσως εϊτε εμμέσως προς τά хад-αρώς 
Βνζαντιαχά χα&εστώτα. cO σχοπος της εταιρείας — χατά το χαταστατιχον 
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ταύτης — επιδιώκεται και δια παντός άλλον μέσον καί δη δια της δημο
σιεύσεως επιστημονικού περιοδικού, έπισήμον οργάνου της εταιρείας, διά 
της εκδόσεως επιστημονικών ή έκλαϊκεντικών βιβλίων σχετικών προς τά 
Βνζαντιακά πράγματα, διά τον καταρτισμού ε Ιδικής βιβλιοθήκης περιλαμ-
βανούσης σχετικά προς τάς σπονδάς της εταιρείας δημοσιεύματα, διά τον 
συγκροτισμοϋ μουσείου περιλαμβάνοντος αυτούσια βνζαντιακά μνημεία ή 
απεικονίσεις ή εκμαγεία αυτών, διά διοργανώσεως εκδρομών εις βνζαντια-
κονς τόπονς, δι1 αποστολών κλ. κλ. Πρόεδρος της εταιρείας, γενομένων 
αρχαιρεσιών, εξελέγη ό καθηγητής κ. Κωνσ, Γ. Ζησίο ν, ό γηραιός ερευ
νητής τών βυζαντιακών ερειπιώνων του Μυστρά και τον Γ ε ρακιού, ό ένθου-
σιωδέστερος καί άδολώτερος λάτρης καί μετ' επιστήμης σπουδαστής του 
βυζαντιακοϋ κόσμου, καί αντιπρόεδροι οι κ. κ. Κ ων στ. Μ. Ράλλης, ό 
καθηγητής του 3 Εκκλησιαστικού και κανονικού Λικαίου έν τφ Πανεπιστημίω 
У Αθηνών, καί ό συγγραφεύς τον περί της Άγιας Σοφίας κλασσικού έργον 
Ευγένιος *Λντωνιάδης, ον — απελθόντα βραδύτερον εις Παρισίονς — 
άντικατέστησεν ό κ. Ί ω άννη ς 2 β ορών ο ς, διενθνντής τον έν 'Αθήναις 
'Εθνικού Νομισματικού Μονσείον. 

Ή σύστασις μιας τοιαύτης Βνζαντιολογικής 'Εταιρείας έχαιρετίσθη παν
ταχού παρά τών ενδιαφερομένων μετά ένθονσιασμοϋ καί μετά στερράς πε-
ποιθήσεως, δτι ονχ ήκιστα θέλει αντη σνντελέσει εις τήν προαγωγήν τών 
περί τον Μεσαιωνικον * Ελληνισμον πραγμάτων. Οι έν Ελλάδι καί τγι λοιπή 
* Ανατολή, Ευρώπη, Αμερική, Λίγύπτω, Μαδαγασκάρη τακτικοί 'Εταίροι 
τον περί οϋ ό λόγος σωματείον άνήλθον μετ' ον πολύ νπέρ τους 250. 
Πλειατα δε φιλολογικά καί αρχαιολογικά ιδρύματα της Ευρώπης καί Ανα
τολής σννήψαν σχέσεις έπιστημονικάς μετά της Βνζαντιολογικής 'Εταιρείας 
Αθηνών. 

Ώς κνριώτατον αυτής μέλημα έθεώρησεν ή νεοσύστατος εταιρεία τήν 
ιδρνσιν τον επιστημονικού περιοδικού αυτής όργανον. Πράγματι de κατά 
Ίούνιον τού 1909 ενεφανίσθη το πρώτον τεύχος „της Βνζαντίδος", 
ώς τούτο εκλήθη, τής οποίας τανύν πρόκεινται ήμιν δύο σνμπε πληρωμένο ι 
ογκώδεις τόμοι. Κατά το καταστατικον τής „Βνζαντίδος" έκδίδοται αντη 
εΐτε κατά τριμηνίαν εΐτε δις τού έτονς εις διπλά τεύχη, περιλαμβάνει δε 
άρθρα γεγραμμένα εις τάς κνριωτέρας τών γλωσσών, ήτοι ελληνιστί, γερμα-
νιστι, άγγλιστι, ίταλιστι, λατινιστί (τής ρωσσικής αποκλειόμενης προς το 
παρόν διά λόγονς τυπογραφικούς) και οι σννεργάται αυτής δύνανται νά 
είναι και μη μέλη τής Βνζαντιο λογική ς 'Εταιρείας. Ή διάθεσις τής ύλης 
τής „Βνζαντίδοςίί είναι προςγενής προς έκείνην τής „Byzantinische Zeit
schrift" και τών „Βνζαντινών Χρονικών", διαιρείται δήλον δτι έκαστον 
τεύχος τής „Βνζαντίδος" εις τρία διακεκριμένα τμήματα. „Καί έν μεν τω 
πρώτφ και κνριωτάτω τμήματι . . . δημοσιεύονται επιστημονικοί έργασίαι 
σχετικοί προς τον κύκλον τών σπονδών τής έν Αθήναις Βνζαντιολογικής 
'Εταιρείας, ήτοι μελέται και κείμενα άφορώντα εις τάς ποικίλας εκφάνσεις 
τού καθ1 δλον βνζαντιακού βίου, από τού 330 μ. Χ. καί έξης. Ή 'Ιστορία, 
ή Λογοτεχνία (λογία καί δημώδης), ή Επιστήμη έν γένει, ή Τέχνη, ή 
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Γλώσσα, ό έσωτεριχος хад·1 δλον βίος των Βνζαντηνών, ή έπίδρασις 
τούτων έπϊ τάλλα ёд-νη, ή γεωγραφία και τοπογραφία τών Βνζαντια-
χών χωρών, ταντα πάντα είναι τα κατ9 εξοχήν #£ματα της „Βνζαν-
τίδος". Ονχ ήττον δ7 δμως ή κα&9 δλον έλληνιχή χριστιανική αρχαιο
λογία, ai σνστηματιχαι κατά τάς απαιτήσεις της 'Επιστήμης άναγραφαι 
τών έχασταχον ελληνικών χειρογράφων κωδίκων, al μελέται αϊ σχετιζό
μενοι προς τα ποικίλα ζητήματα τών μετά τήν πτώσιν της βασιλενούσης 
χρόνων έφ' δσον σννδέοντάι αμέσως ή εμμέσως προς τονς κα&αρώς βνζαν-
τιακονς χρόνονς. Κατ9 αρχήν δε â-ά δημοσιεύωνται έν τη „Βνζαντίδι" 
έπιγραφαι xal χαράγματα αναγόμενα χρονολογικώς μέχρι τον 1821, ως καί 
τάρχαιότερα τον έ'τονς τούτον επίσημα εκκλησιαστικά γράμματα καί ειδήσεις 
έκ της εκκλησιαστικής ιστορίας και μοναστηρολογίας τής^ 'Ανατολής. "Έν τφ 
δεντέρφ τμήματι. . . [της ,,Βνζαντίδος''] καταχωρίζονται έπιστημονικον χα
ράκτη ρος χριτιχαί άναφερόμεναι εις δημοσιεύματα αναγόμενα εις τον κύκλον 
τών σπονδών ταύτης. Τέλος έν τφ τρίτω τμήματι της „Βνζαντίδοςίί &ά 
δημοσιεύηται εκάστοτε σνστηματική βιβλιογραφία πάντων τών κλάδων εις 
οϋς αποβλέπει αντη. Επίσης μικρότεραι ανακοινώσεις καί επίσημοι ειδήσεις 
σχετικαϊ προς τον σκοπον της έν " Α&ήναις Βνζαντιολογικής εταιρείας". 
(Πρβλ. τήν Π ροδ ιο ίκησιν της „Βνζαντίδος", τόμ. Α', 1909, σ. 1—2). 

Εύ&νς μετά τήν ιδρνσιν αυτής προέβη ή Βνζαντιολογική 'Εταιρεία σνν-
τελούσης και της Βασιλικής "Ακαδημίας τών "Επιστημών τον Μονάχον και 
της 'Ελληνικής Κνβερνήσεως εις άποστολήν τον γράφοντος ταντα είς Μετέ
ωρα χάριν παλαιογραφικών και τεχνικών έρεννών. Και εΐχον μεν αρχίσει 
ήδη πρότερον από τον φ&ινοπώρον τον 1908 τάς έρευνας ταύτας, άλλα χά
ρις είς τήν γενναίαν της Βνζαντιολογικής 'Εταιρείας ήά-ική άρωγήν και 
προστασίαν κατώρ&ωσα νά φέρω είς πέρας το βαρύ καί πολύμοχ&ον έχει — 
έπϊ τών άπορρώγων βράχων τών Μετεώρων — έργον μον, δπερ άλλως 
μικρόν δίϊν δεν έτελεσιονργεϊτο λόγω τών ποικίλων και πολλαχό&εν παρεμβαλλό
μενων εμποδίων έκ μέρονς κακότροπων και μοχ&ηρών προσώπων, ών ή ονο
μαστική μνεία παρέλκει ένταν&α. "Αλλ9 ή νποστήριξις τον έργον μον έν 
Μετεώροις νπο της Βνζαντιολογικής 'Εταιρείας νπήρξεν, επαναλαμβάνω, τοι
αύτη, ώστε κατώρ&ωσα έπϊ πολλούς καί συνεχείς μήνας, νπερ τονς 15, 
έργασ&είς έκεϊ κατά τα έτη 1909—1911 να σνντάξω τονς καταλόγονς τών 
χειρογράφων κωδίκων τών έναποκειμένων έν τοις διαφόροις ΜετεωριτικοΙς 
μοναστηρίοις, σνμποσονμένων υπέρ τονς 1110 (ών μέγα μέρος άνεκάλνψα 
έγώ αυτός λαν&άνον έν κρύπταις), νάντιγράψω έξ αυτών προς έ'κδοσιν μέγα 
άριο-μον βνζαντιακών και σερβικών (ελληνιστί γεγραμμένων) γραμμάτων, επίσης 
έγγραφων ποικίλον ενδιαφέροντος τών μετά τήν "Αλωσιν χρόνων, να έρεννήσω 
τά д-ησανροφνλάκεια τών μοναστηριών, να σπονδάσω τα διάφορα έ'ργα της 
τέχνης. (Πρβλ. τα γεγραμμένα νπο C. J i r e c e k έν Archiv für slavische 

Philologie, τόμ. ΛΓ', σελ. 587—591 , νπο D. С. H [ e s s e l i n g ] έν We-
tenschapelika Bleden 504—6, νπο Ν. Β o n w e t s eh έν Theologisches 
Literaturblat t , της 10 Μαΐον 1912, σελ. 220—221,). Tà πορίσματα τών 
έν Μετεώροις έρεννών ανέλαβε να φέρη είς τήν δημοσιότητα ή Βνζαντιολο-
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γική 'Εταιρεία εΐτε δια τον περιοδικού αυτής εΐτε èv ιδίοις τόμοις. Πέ-
ποιθα, ότι λίαν προσεχώς οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι θα χαιρετίσωσι την έν 
τη βιβλιοθήκη της Βνζαντιολογικής 'Εταιρείας 'Αθηνών εκδοσιν τών υπ1 

έμον σννταχθέντων καταλόγων τών έν ταϊς μοναΐς τών Μετεώρων έναποκει-
μένων χειρογράφων κωδίκων. 

Κατά τα ετη 1910—1911 διεξήχθησαν ενώπιον τών εταίρων της Βυ-
ζαντιολογικής 'Εταιρείας έν δημοσίαις ταύτης σννεδρίαις αϊ ακόλουθοι επι
στημονικά! ανακοινώσεις: 

1) Νίκου Α. Βέη, Παλαιογραφικαϊ κάί τεχνικαϊ ερευναι έν ταΐς 
μοναΐς τών Μετεώρων καϊ τη πέριξ χώρα κατά τα έτη 1908 καϊ 1909 .— 
(Τή 1 Φεβρουαρίου 1910,). — Κατά τήν συνεδρίαν ταύτην, ήτις ύπήρξεν ή 
επίσημος εναρξις τών εργασιών της εταιρείας, είσηγήσατο καταλλήλως ό 
πρόεδρος κ. Κ. Γ. Ζησίου. Το περιεχόμενον της ανακοινώσεως ταύτης 
εξεδόθη ήδη και έν ίδίφ τεύχει έν τη σειρά τών δημοσιευμάτων της Βυ-
ζαντιολογικής 'Εταιρείας. 

2) Μιχαήλ Α. Γούδα, Περί της ακριβούς θέσεως του λιμένος του 
Βονκολέοντος. Συμβολή εις τήν τοπογραφίαν του μεσαιωνικού Βυζαντίου. 

3) Κ. Γ. Ζησίου, 'Επιγραφικά μνημεία Κυνουρίας. 
4) Κωνστ. Αυοβουνιώτου, Περί του έν κώδικι τών Μετεώρων 

άνακαλυφθέντος έργον του 'Ιππολύτου 'Ρώμης ,,Είς τάς ευλογήσεις του 
Ιακώβ". 

5) Γεωργίου Ν. Χατζηδάκι, Ό Κρητικός πόλεμος του 1645— 
1669 (τη 1 'Ιουνίου 1910,). 

6) Νίκου Ά. Βέη, Παλαιογραφικαϊ καϊ τεχνικαϊ ερενναι έν Μετεώ-
ροις καϊ τη άλλη Θεσσαλία (μοναϊ Βητονμα, Λολιανών, Ανκονσά-
δος, τα κατά τους δήμονς Γόμφων καϊ Άργιθέας διαλελνμένα μονύδρια, 
ναός Πόρτας-Παναγιάς έν τφ δήμω Αίθίκων κλ. κλ.). (Τη 23 Μαρ-
τίον 1911;. 

7) Μιχαήλ Γούδα, Μεσαιωνικά χαράγματα ττλο/ων έπϊ τον Θησείον. 
(Τη 31 Μαρτίον ѴШ). 

Χάριν δέ της έκλαϊκεύσεως τών πορισμάτων της Βνζαντιολογικής 
"Επιστήμης διωργάνωσεν ή 'Εταιρεία ημών καϊ δύο διαλέξεις χάριν τών 
πολλών, καθ7 ας γλαφνρώς ώμίλησαν οι κ. κ. 

1) Γ. Τσοκόπονλος, "Αννα ή Κομνηνή ώς γυνή, ως συγγραφεύς, 
ώς μοναχή. Εικόνες τον Βνζαντιακον Βίον κατά τον ΙΑ' τελεντώντα καϊ IB' 
άρχόμενον αιώνα. 

2) 'Ιωάννης Μ. Ααμβέργης, Αι δύο όψεις τον Αονίτπράνδου. 
'Επειδή συνέβη έν 'Ελλάδι νάναστηλωθώσι βυζαντιακά μνημεία αυθαι

ρέτως καϊ κατά τρόπον άλλοιοϋντα τήν άρχήθεν αυτών μορφήν καϊ πάρα-
βλάπτοντα τήν άρχαιολογικήν τών κτισμάτων άξίαν, δια τοντο είσηγουμένου 
του έκ τών μελών του Λιοικητ. Συμβουλίου της Βυζαντιολογικής 'Εταιρείας 
κ. Κωνσταντίνου Μ. Κωνσταντοπούλου, του γνωστόν βνζαντιολόγον 
καϊ νομισματικον, άπεφάσισεν ή εταιρεία ημών να σνντάξη καϊ νποβάλη 
7ΐρος τήν Έλληνικήν Κνβέρνησιν ΐδιον υπόμνημα, έν ф να περιλαμβάνωνται 
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λϊΊΐτομερεϊς είδήσεις περί των έν τφ Έλληνικφ Βασιλείφ βνζαντιακών 
μνημείων και ταυτοχρόνως υποδείξεις περί τοϋ τρόπον της επισκευής και 
συντηρήσεως αυτών. Ένρί&η δε άναγκαϊον, όπως συστη&η εις τήν Έλλη-
νικήν Κνβέρνησιν, κατά τά εν Γαλλία, 'Ιταλία και Γερμανία κρατούντα, ή 
σύστασις και έν 'Ελλάδι ειδικού συμβουλείου έκ βνζαντιολόγων και αρχιτεκ
τόνων, 07ΐερ σνμβούλειον νά γνωματεύη εκάστοτε μετά σχιτικάς μελετάς 
περί τοϋ τρόπου τής επισκευής των μνημείων. Οντω ενχη&ώμεν, ότι νπο 
το πρόσχημα τής επισκευής δή&εν και συντηρήσεως dà παύσωσι καταστρε-
φόμενα και άσχημιζόμενα πολύτιμα βυζαντιακά τής 'Ελλάδος μνημεία. 

Ύελευτώντες τήν περί των εργασιών της έν 'ΆΟ-ήναις Βυζαντιολογικής 
'Εταιρείας εκΟεσιν ημών εχομεν νάναφέρωμεν διαφόρους έπιστημονικάς ερ
γασίας γενομένας νπο τήν ή&ικ,ήν αιγίδα αυτής: Π. Χ. τήν νπο τοϋ 
προέδρον τής εταιρείας κ. Κ. Γ. Ζησίον περισυναγωγήν τών χριστιανικών 
επιγραφών Λακεδαίμονος και τήν μελέτην τών διαφόρων βνζαντιακών έρει-
πιώνων τής ΪΙελοΊΐοννήσου και τής Στεριάς καλούμενης 'Ελλάδος* τήν με
λέτην τών έν ταΐς βιβλιο&ήκαις τής Βιέννης και τοϋ Βερολίνου έναποκειμέ-
νων χειρογράφων τών βυζαντιακών ιατρών γενομένην νπο τοϋ κ. Ά ρ. 
Π. Κούζη, ίατρον καΐ νφηγητοϋ τής'Ιστορίας τής* Ιατρικής έν τφ Πανε-
πιστημίω 'Ατιμων' έρευνας και μελετάς σχετικάς προς το ' Εκκλησταστικον 
και κανονικον Λίκαιον γενομένας κατ' επανάληψιν έν διαφόροις βιβλιο&ήκαις 
τής Γερμανίας νπο τοϋ κ. Κ. Μ. Ράλλη, κα&ηγητοϋ τον 'Α&ήνησι Παν-
επιστημίον και άντιπροέδρον τής 'Εταιρείας' τάς έν Κωνσταντινονπόλει 
κατά διαφόρονς περιόδονς τοπογραφικάς έρευνας περί τους λιμένας τής 
μεσαιωνικής Πόλεως, γενομένας νπο τοϋ κ. Μιχαήλ Γονδα' τάς νπο 
τοϋ γράφοντος τάς γραμμάς ταύτας μελετάς περί ειδικά βνζαντιολογικά 
δέματα έν Μονάχω και άλλαχοϋ τής Γερμανίας, κλ. κλ. — 'Επίσης ποι-
κίλως νπεστήριξεν ή Βνζαντιολογική 'Εταιρεία τάς έρευνας διαφόρων Έσπε-
ρίων χάριν βνζαντιολογικών μελετών κατελϋόντων είς 'Ελλάδα. Έξ αυτών 
μνημονεντέος ιδιαιτέρως και ένταν&α ο έραϊρος τής ' Α&ψησι 'Αγγλικής 
* Αρχαιολογικής Σχολής κ. V. W. H a s l u c k , έργασ&είς κατά το 1911 έν 
Άδριανονπόλει προς μελέτην τών βνζαντιακών αυτής κτισμάτων, οϋ το 
έργον — διά τής εκδόσεως καταλλήλων σνστατηρίων προς ονς έδει — νπε
στήριξεν ή Βνζαντιολογική 'Εταιρεία 'Α&ηνών καά-' α άλλως είχε κα&ήκον. 

Β'. 'Ελληνική Λαογραφική cΕταιρεία. 
• 

Ή ολίγον πρότερον τής Βνζαντιολογικής 'Εταιρείας ίδρν&εϊσα έν Αθή
ναις 'Ελληνική Ααογραφική 'Εταιρεία, χάρις είς το άκάματον τοϋ προέδρου καΐ 
κατ7 εξοχήν ίδρυτοϋ της κ. Ν. Γ. Πολίτου, έχει από τοϋ 1909 νά επίδειξη 
έ'ργα αξιολογότατα, ως είναι ή δημοσίενσις τών προκειμένων ήμίν τριών τό
μων τής „Λαογραφίας", έπισήμον δελτίον τής 'Εταιρείας, έν φ άπε&ησαν-
ρίσ&η πολύτιμον νλικον διά τήν μελέτην τοϋ σνγχρόνον μάλιστα Έλληνικοϋ 
Λαοϋ. Καϊ ôèv είναι μεν πάντοτε το νλικον τοϋτο επεξειργασμένον κατά 
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τάς απαιτήσεις τής Επιστήμης, αλλ' ώς ϋλιχον παραμένει πάντοτε πολύτιμον. 
Πλην των хад-αρώς λαογραφικών μελετών το Λελτίον τής Λαογραφικής 
Εταιρείας έδημοσίενσε χαί τίνα φιλολογιχοϋ περιεχομένου, άσχετα πως προς 
τήν χυρίως Λαογραφίαν, φροντίσματα. Προς τούτοις ή Ααογραφιχή 'Εται
ρεία διωργάνωσε χαί τινας άποστολάς προς περισυναγωγήν μάλιστα δημω
δών μουσιχών μελωδιών. 

Γ'. 'Αρχαιολογική 'Εταιρεία ° Αθηνών. 
Ή σπουδή xal το ενδιαφέρον τής τόσον δια τήν έρευναν τής χλασσιχής 

αρχαιότητος έργασ&είσης εταιρείας ταύτης χατά τα τελευταία ετη έπεξετά&η, 
άγα&τ} τύχη, xal έπϊ τα βυζαντιαχά πράγματα. Μνημονευτέαι χαί ένταϋ&α 
υπό τής "Αρχαιολογικής 'Εταιρείας αναστηλώσεις τών βυζαντιαχών μνημείων 
τοϋ Μυστρά, τής μονής Λαφνίου χαί άλλων τινών έν Θεσσαλία. Λυστυχώς 
ό έπ1 έσχατων υπό τής Έλληνιχής Κυβερνήσεως γενόμενος περιορισμός τοϋ 
προϋπολογισμού τής *Λρχαιολογιχής 'Εταιρείας πι&ανώς δϊν d'à έπιτρέψη 
πλέον εις αυτήν τήν έξαχολού&ησιν τοϋ νπερ τών βυζαντιαχών μνημείων 
φιλότιμου χαί σπουδαιότατου δια τάς ημετέρας μελετάς έργου. 

Α'. CH φωτογραφική συλλογή τής Χριστιαν. Αρχαίο-
λογικής 'Εταιρείας Ά&ηνών. 

Ώς γνωστόν χάρις εις τήν άχάματον φιλοπονίαν τοϋ γενιχοϋ γραμματέως 
χαί εφόρου τοϋ μουσείου τής εταιρείας ταύτης χ. Γ. Ααμπάχη έχει 
συγχροτη&ή μεγάλη συλλογή φωτογραφιών διαφόρων χριστιανιχών χαί Ιστορι-
χών μνημείων, προ παντός τής 'Ελλάδος χαί τής Ανατολής. Ευχαρίστως 
άναχοινοϋμεν, δτι ή Χριστ. *Λρχαιολ. 'Εταιρεία Ά&ηνών προ&ύμως παρ
έχει εις πάντα ένδιαφερόμενον φωτογραφίας èx τής συλλογής αυτής αντί 
δραχ. μιας ίχαστον άντίτυπον. * Λπευ&υντέον προς τον χ. Γ. Λαμπάχην, 
Όδ. Χάρητος 17, εις *Λ&ήνας. 

Ε'. Τοπικον Χριστιανικον Μοναεϊον Ζακύνθου. 
Μεγάλη επιτροπή υπό τής Έλληνιχής Κυβερνήσεως συστάσα έν Za-

χύν&φ χατέγραψε τα έν τοις διαφόροις ναοϊς τής Ζαχύν&ου υπάρχοντα 
άξια λόγου έργα τέχνης. Με&' δ απεφασίσθη ή σύστασις τοπιχοϋ χριστια-
νιχοϋ Μουσείου, έν ф συνεχεντρώ&ησαν πολυάριθμα γραφιχά μάλιστα μνη
μεία τών τελευταίων αιώνων χαί δή τεχνοτροπιχώς αναγόμενα εις τήν 
χαλουμένην 'Επτανησοβενετιχήν σχολήν. Λιεξοδιχος χατάλογος τοϋ Μουσείου 
τούτου παρασχευάζεται υπό τοϋ έπιμελητοϋ αύτοϋ χ. Λρος Φιλ. Λ. Κολο-
χοτσά. 
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ζ\ 9 Α&ανασάκειον Μουσεΐον Βώλον. 
Κατά Μάϊον τον 1909 έτελέσθησαν επισήμως έν Βώλφ τα εγκαίνια 

τον μεγάλου Θεσσαλικοϋ Μουσείου, δπερ ίδια δαπάνη άνίδρυσεν ό φιλόπο-
λις και φιλίστωρ Πηλιορείτης κ. 'Λλέξιος 'Αθανασάκης. Έν αύτφ 
κατετέθησαν αϊ σπουδαιόταται δια τήν ίστορίαν της αρχαίας γραφικής 
γραπταϊ στήλαι τών Παγασών. Άλλ1 δ,τι ενδιαφέρει προ παντός ημάς είναι, 
δτι το > Λθανασάκειον Μουσεΐον περιλαμβάνει καϊ Χριστιανικον τμήμα, èv 

ф κατετέθησαν διάφορα γλυπτά μάλιστα μνημεία και χειρόγραφα, επιμελώς 
συλλεγεντα νπί) του δραστηριωτάτου εφόρου τον κατά τήν Θεσσαλίαν αρχαιο
τήτων κ. *Λπ. 'Λρβανιτοπονλου. 

Ζ'. Σονλήνειον Ιστορικόν διαγώνισμα Θεσσαλίας. 
Ό προ πολλών ήδη ξτών èv 'Ρουμανία αποθανών φιλίστωρ έμπορος 

Βασίλειος Σουλήνης, καταγόμενος έκ Μακρυνίτσης του Πηλίου, έκλη-
ροδότησεν είς το Έθνικον TLavεπιστήμων * Αθηνών 500 οθωμανικάς λίρας, 
ίνα έκ τών τόκων αύτοϋ έπϊ δέκα καϊ πέντε έτη συσταθώ φιλολογικόν δια
γώνισμα προς συγγραφήν ιστορίας τής Θεσσαλίας άπα τών αρχαιοτάτων 
χρόνων μέχρι τής 3Επαναστάσεως τοϋ 1821. Tb κληροδότημα τοντο επί 
πολλά έ'τη έλάνθανεν. Τέλος πρυτανεύοντος τοϋ κ. Γ. Χατζηδάκι 
προεκηρύχθη τη 10 Δεκεμβρίου 1905 ό Λ' Σουλήνειος ιστορικός περί 
Θεσσαλίας διαγωνισμός, ταχθείσης προθεσμίας προς νποβολήν τών έργων — 
δυναμένων νάναφέρωνται εΐτε είς τήν καθ9 δλου Θεσσαλικήν ίστορίαν εΐτε 
είς τμήματα ταύτης — τής 31 'Ιανουαρίου 1908. Κριταϊ τον Αγώνος ώρί-
σθησαν υπό τής Πρντανείας οι καθηγηταϊ τής cΙστορίας èv τφ Πανεπιστη-
μίω Αθηνών κ. κ. Σ π. Π. Λάμπρος, Π. Καρολίδης, Α. Π α τσ ύ
πουλο ς, οιτινες είςηγουμένου τοϋ πρώτου άνεκοίνωσαν τήν έ'κθεσιν αυτών 
επισήμως τη 25 Μαΐου 1908. Κατά ταύτην υπεβλήθησαν τρία το δλον 
έργα, δύο μεν αναφερόμενα είς τήν καθ' δλου Θεσσαλικήν ίστορίαν, êv δε 
είς τήν ίστορίαν τής Θεσσαλίας έπϊ Τουρκοκρατίας. Έξ αυτών τα δύο 
πρώτα έχαρακτηρίσθησαν ανάξια βραβεύσεως, το de άναφερόμενον είς τήν 
έπϊ Τουρκοκρατίας ίστορίαν τής χώρας έχαρακτηρίσθη έργον άξιόλογον καϊ 
βραβεύσιμόν. Συγγραφεύς τούτου νπήρξεν ό μακαρίτης Βασίλειος Κάν-
δης ft Μάρτιος τοϋ 1909,). 

Η'. Χατζή λαζάρειος *Λγών περί της ιστορίας και 
λαογραφίας της Μακεδονίας. 

"Έν έ'τει 1908 ό φιλόμουσος καϊ φιλόπατρις Μακεδών κ. Δημοσθένης 
Χατζηλάζαρος καθιέρωσε δύο φιλολογικούς διαγωνισμούς, τον μεν προς 
σνγγραφήν ιστορίας τής Μακεδονίας, τον δε λαογραφικόν, ήτοι προς πλήρη 
καϊ ακριβή συναγωγήν ηθών, εθίμων, δεισιδαιμονιών, δοξασιών καϊ μνημείων 
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της δημώδους φιλολογίας της 'Ελληνικής Μακεδονίας. '\Ανέθηκε δε τήν 
διεξαγωγήν του 'Λγώνος εις το УЕѲѵікоѵ Πανεπιοτήμιον *Λ&ηνων και ώριαε 
το έπαθλον έκατέρου των διάγωνταμάτων εις δραχμάς χιλίας. 

Ίη 13 'Ιουνίου 1910 έν τη μεγάλη αίθούση του Έθνικοϋ Πανεπιστη
μίου άνεγνώσθησαν αϊ εκθέσεις της επιτροπείας των χριτών των Μακεδο-
νιχών τούτων διαγωνισμάτων, είςηγουμένου δια μέν το ιστορικόν τον καθη-
γητοϋ κ. 2π. Π. Λάμπρου, δια δε το λαογραφικον του καθηγητού 
κ. Ν. Γ. Πολίτου. Εις έχάτερον των διαγωνισμών èv μόνον έργον υπε
βλήθη. Και ή μεν υποβληθείσα 'Ιστορία της Μακεδονίας έχαρακτηρίσθη 
ως άμέθοδον χαί ανεπαρκές χαί άνάξιον βραβεύσεως έργον, έπαναληφθησο-
μένου οΰτω του * Λγώνος, ή δε εις τον λαογραφιχον διαγωνισμον υποβλη
θείσα συναγωγή, έχ 32 περίπου τυπογραφικών φύλλων αποτελούμενη, διαι
ρείται εις Ι/Ι' τμήματα, ών το περιεχόμενον έχει ως έξης : Α' : Παραδόσεις. 
Β' : Περί των χατά τήν γέννησιν του παιδος εθίμων. Γ' : Περί παιδιών. 
Λ' : Περί των χατά τον γάμον εθίμων. Ε' : Περί των χατά τάς χηδείας. 
ζ': „Μηνιαία χαί διάφορα" (ή επιγραφή έχαραχτηρίσθη άστοχος* το τμήμα 
τούτο περιέχει έθιμα χαί δοξασίας εις δύο χεφάλαια χατατεταγμένα. „Το 
πρώτον — λέγει ό συγγραφεύς — περιλαμβάνει δτι είναι δυνατόν να συμπε-
ριληφθη εις τα χατά τήν διάρχειαν έχάστου μηνός γενόμενα, δπερ χαί 
Μηνιαία ώνόμασα, το δε δεύτερον έχείνα τών ηθών χαί εθίμων, ατινα δεν 
ήδύναντο να συμπεριληφθώσιν εις τα μηνιαία"). Ζ ' : Παροιμίαι. Η' : Λεισι-
δαιμονίαι χαί προλήψεις. & : Συλλογή αινιγμάτων. Γ : Λογοπαίγνια χαί χαρι-
τολογήματα. Ι Λ' : Μαχεδονιχαι λέξεις (όλίγαι χαί ουχί πάντοτε στοχαστι-
χώς ήρμηνευμέναι). IB' : Εύχαί. II ' : Κατάραι. Ι/Ι' : δημοτικά άσματα. 
Ή πλούσια αϋτη συναγωγή χατηρτίσθη έχ πολλών τής Μακεδονίας τόπων 
χαί πολλαχοϋ περιλαμβάνει χαί μεταφράσεις συναφών χειμένων εύχρηστων 
παρά τοις μή έλληνοφώνοις Μαχεδόσι. Καϊ έχαραχτηρίσθη μέν το λαογρα
φιχον τοϋτο πόνημα ατελές έν σχέσει προς τήν καθ1 δλου Μαχεδονιχήν 
Λαογραφίαν χαί ένιαχοϋ ήμαρτημένον, αλλ1 έν τούτοις ή κριτική έιατροπεία 
έθεώρησε τοϋτο άξιον βραβεύσεως δια το έν αύτφ πλουσίως συγκομισθεν 
ύλικον καϊ δια τήν φιλοπονίαν καϊ τον ζήλον, μεθ7 οϋ ο συγγραφεύς τον 
πονήματος κ. Χ ρ. Γ. Γ ουγούσης (έκ Αίβρης τής Μακεδόνικης) άπο 
πολλών ήδη ετών είργάσθη, δπως το ύλικον τοϋτο περισυναγάγη καϊ κατά 
τάς δυνάμεις αύτοϋ μελετήση. 

Ѳ''. διαγωνισμός της Γλωσσικής Εταιρείας *Λ&ηνών. 
СН από τοϋ 1901 ιδρυμένη xal εύδοκίμως έκτοτε υπό τήν προεδρείαν 

τοϋ κ. Στεφάνου Ν. Δραγούμη εργαζομένη Γλωσσική 'Εταιρεία, 
έξακολουθοϋσα το έργον έτερου έν Αθήναις προϋφισταμένου σωματείου, 
τοϋ φιλολογικοϋ συλλόγου „Κοραή" καϊ παραλλήλως δρώσα προς τον Ζω-
γράφειον *Λγώνα τοϋ Έλληνικοϋ Φιλολογικοϋ Συλλόγου Κωνσταντινου
πόλεως συνετέλεσεν ούκ ολίγον μέχρι τοϋ δε προς άποθησαύρισιν καϊ μελέ-
την τών γλωσσικών μνημείων τοϋ 'Ελληνικού Λαοϋ δια τής προκηρύξεως 
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ειδικών προς τοϋτο διαγωνισμών. Το άρχείον της Γλωσσικής Εταιρείας 
У Δ&ηνών πρόκειται τών κνριωτάτων πηγών προς σνγκρότησιν του υπό τής 
'Ελληνικής Κυβερνήσεως επιμέλεια ειδικής επιτροπής συντασσομένου προχεί
ρου λεξικού τής Νέας 'Ελληνικής Γλώσσης. (Ίδε τήν έ'κ&εσιν τον τών πεπρα
γμένων τής επί του 'Ελληνικού Λεξικού Επιτροπείας, έν τη Έφημερίδι 
τής Κυβερνήσεως του Βασιλείου τής 'Ελλάδος, τεύχος Β', αριθ. φυλ. 64, 
έν 'Αθήναις τη 11 Μαΐου 1911). 

Τη 11 Δεκεμβρίου 1911 έν τη μεγάλη αίθούση του 'Εθνικού Παν
επιστημίου 'Αθηνών άνεκοινώθησαν υπό του καθηγητού κ. Γ. Χατζηδάκι 
τάποτελέσματα τον Ε' διαγωνισμού τής 'Εταιρείας. Κατά τούτον υπεβλή
θησαν τα έξης έργα: 

1) Κ. Νεστορίδου: Λακωνικά. 
2) / . Β α λ α β ά ν η, έκ Κερασούντος, Ποντικά. 
3) Ν. Κ ε χαγιοπού λου, Γλωσσάριον Άραβανίου (Καππαδοκίας), 

οϋ προτάσσεται ενδιαφέρουσα συναγωγή. 
4) Κ ω ν. Γούναρη, Δ. Φ., Μεγαρικά. 
5) Νικήτα Χ α β ι α ρ ά, Συμαϊκά. 
6) Ευαγγέλου Π α π α χατζή, Καρυστιακά. 
7) Δημητρίου Πουλάκη, Πολυκάντηλο (Γλωσσική ύλη πολλαχό-

θεν του 'Ελληνισμού συλλεγεϊσα). 
Έκ τών έργων τούτων έβραβεύθη το πρώτον, τα λοιπά έτυχον επαίνου 

xal χρηματικής ενθαρρύνσεως. 

ϊ. Ζαμπάκειος °Αγών. 
' Ο φίλος τών Βυζαντιακών Σπουδών κ. Δημήτριος Ζ άμπακο ς 

Πασάς κατέστησε δια τον 'Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντι
νουπόλεως ΐδιον φιλολογικον αγώνα, οϋ το θέμα δια τήν πρώτην αύτοϋ 
περίοδον ώρίσθη : „Δι μέχρι τής δυναστείας τών Κομνηνών 
δ ιο ικητικαϊ διαιρέσεις του Βυζαντ ιακοϋ κράτους κ αϊ αϊ 
κυ ρ ιώτε ρα ι αυτών πόλεις μετά τών αντιστοίχων εις αύτάς 
σημερινών ονομάτων". Προθεσμία προς νποβολήν τών χειρογράφων 
τών σχετικών εργασιών μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 1912. Δια τα καθ1 έκα-
στον του Αγώνος άπευθυντέον προς τα Γραφεία του έν Κων/πόλει 'Ελ
ληνικού Φιλολογικού Συλλόγου. 

IÄ. Ειδική Μικρασιατική Βιβλιοθήκη. 
Ό έν 'Αθήναις από πολλών ήδη ετών εύδοκίμως λειτουργών Μικρα

σιατικός Σύλλογος „'Η 'Ανατολή и — οϋ πρόεδρος ό καθηγητής τής 
Φιλοσοφίας έν τφ Καποδιστριακφ Πανεπιστημίφ 'Αθηνών κ. Μαργαρί
της Εύαγγε λίδης — απεφάσισε τήν ιδρυσιν ίδιας βιβλιοθήκης, έν fi 
va περιληφθώσι πάντα κατά το δυνατόν τα εις τήν Μικράν * Δ σι αν 
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άφορωντα έργα. 'Ιδιαιτέρως θέλει χαταβληθή πάσα προσπάθεια, δπως ή 
βιβλιοθήκη αϋτη χαταστη πλήρης άναφοριχώς προς τήν μεσαιωνικών χάΙ 
νεωτέραν χαϊ σύγχρονον ίστορίαν της Μιχράς * Λσίας. 

IB'. Σύνταγμα τών Βν^αντιακων μολνβάοιίονλλο))'. 
Ό εις τους άναγνώστας των „Βυζαντινών Χρονικών" γνωστός Βυζαν-

τιολόγος κ. Κ. Μ. Κωνσταντόπουλος, νομισματογνώμων έν τω Νο-
μισματιχφ Μουσείω 'Λθηνών χαί έχ τών χνριωτέρων μελών της Βυζαντιολογι-
χής 'Εταιρείας, προαναγγέλλει τήν έχδοσιν ένος νέον Συντάγματος τών Βυζαν-
τιαχών μολυβδοβούλλων, έν ф θα- συμπεριλφθώσι πάντα τα μέχρι τον δε 
έχδεδομένα χαϊ πολλά εισέτι άνέχδοτα Βυζαντιαχά μολυβδόβουλλα δημοσίων 
χαϊ ίδιωτιχών συλλογών, χατατεταγμένα χατά νέαν διάταξιν χαϊ έπί νέων ώς 
προς τα χρονολογιχα μάλιστα ζητήματα βάσεων. Ό κ. Κ. Μ. Κωνσταντό-
πουϊχ)ς θέλει παράσχει πολλών μολυβδοβούλλων, ων αϊ έπιγραφαί παραν-
εγνώσθησαν, τάς ορθάς αναγνώσεις. Πλείστοι φωτοτνπιχοί πίναχες προσ-
ηρτημένοι θάπειχονίζωσι μέγα πλήθος μολυβδοβούλλων. Εΐθε ταχέως να 
ΐδωμεν το νέον τοϋτο Σύνταγμα, οϋ τήν σπουδαιότητα εξασφαλίζει ή 
εγνωσμένη περί τήν Βυζαντιαχήν νομισματιχήν εμπειρία τον έχδότον. 

II1'. Τα Νησιωτικά. 
Ύπο τον τίτλον τούτον άρχεται λίαν προσεχώς έχδιδόμενον έν Σύρω 

υπό τών κ. χ. Πε ρ ιχλέου ς Ζ ε ρλέντου, Ί ω άννου Βογιατζίδου, 
Ι. Κατσου ροϋ είδιχον περιοδιχον άφιερωμένον είς τήν έρευναν χαϊ 
μελέτην της αρχαίας, μεσαιωνιχής χαϊ νεωτέρας ιστορίας τών Κνχλάδων μεν 
χατ' εξοχήν αλλά xal τών άλλων νήσων του Αίγαίου Πελάγους. Συντάχ-
ται τοϋ περιοδιχοϋ, δπερ θα έχδίδωται είς τριμηναΐα τεύχη, ων τέσσαρα 
θάποτελώσιν iva τόμον, thai χυρίως οι προειρημένοι χύριοι, άλλα θα 
γίνεται ευχαρίστως δεχτή προς δημοσίευσιν χαϊ πάσα άλλη αξιόλογος σχε-
τιχή συμβολή προερχομένη ex της γραφίδος έτερων λογίων^ Συνδρομή 
ετησία δρ. 8. Είς τα „Νησιωτιχά" ενχόμεθα εύδοχίμησιν χαϊ διχαίως 
άναμένομεν έξ αυτών σπουδαίαν συμβολήν εις τα της Βυζαντιαχής χαϊ 
Νεωτέρας 'Ελλάδος. 

ΙΑ'. Τα Χιακά Χρονικά. 
Καθ9 α ήδη ανωτέρω έσημειώσαμεν 6 χ. Κ. "Λμαντος, παλαιός 

μαθητής τοϋ Krumbacher, ιδρυσεν υπό τον άνω τίτλον έτήσιον δημοσίευμα, 
οϋ χύριος χαϊ άποχλειστιχος σχοπος είναι ή έρευνα τών Χιαχών πράγματος. 
Τοϋ Λ' τόμου τών „Χιαχών Χρονιχών" βλέπει τις τα περιεχόμενα ανω
τέρω. Ό β' τόμος χυχλοφορεϊ, ώς άναγγέλεται, μετ' ου πολύ. 
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1К\ 'Επιστημονικαί έκαρομαί καί περιοαείαι *Εοπε-
ρίων ανά τήν *Ελλάάα καί τήν Άνατολήν. 

Κατά το Ό-έρος τον 1909 έπεσχέφ&η πλείστα μέρη της 'Ελλάδος, ώς 
π. χ. τάς Ά&ήνας, Λΐγιναν, Θήβας, Αεβάδειαν, *' Αμφισσαν, Ααμίαν, 
Ύπάτην, Σιδηρόχαστρον χλ. χλ., ό χα&ηγητής èv τφ Πανεπιστημίφ της 
Βαρκελώνης κ. Α. R u b i o y L l u c h χάριν μελέτης των τόπων των συν-
δεομένων προς την ίατορίαν των Καταλωνίων èv 'Ελλάδι. 

Κατά το â-έρος xal το φ&ινόπωρον τον 1910 ό èv Παρισίοις ελληνι
στής xal èx πολλών αύτον δημοοιενμάτων, αναφερομένων εις τα μέσα xal 
νέα έλληνιχά, γνωστός κ. H u b e r t P e r n o t χατ9 έντολήν της Γαλλιχής 
Κυβερνήσεως έπεσχέφ&η την Χίον, Κρήτην, Έπτάνησον χάριν γλωσσολογιχών 
μάλιστα ερευνών. Έν Έπτανήσφ χαϊ έν'Α&ήναις ό κ. Η. P e r n o t ήσχο-
λήά-η ένδελεχώς xal περί τήν σνναγωγήν νλιχοϋ δια τους προσεχείς τόμονς 
της ύπο τον μαχαρίτον χα&ηγητον Emile Legrand χαταλειφ&είσης èv 
χειρογράφφ xal νπ* αντον τούτον τον κ. Η. Ρ e Г η Ο t σνμπληρονμένης xal 
έχδιδομένης B i b l i o g r a p h i e I o n i e n n e (από τον ΙΕ' αιώνος μέχρι 
τον 1900). 

(0 χα&ηγητής èv τφ Πανεπιστημίφ τον Clermont κ. L. Bréhier, ό 
γνωστός Βνζαντιολόγός, διαρχονντος τον 1910 έπεσχέ\\)ατο χάριν έπιστη-
μονιχών μελετών τήν cΕλλάδα. Ιδιαιτέρως μνημονεντέα χαϊ ένταν&α ή 
περί τά χειρόγραφα της èv Πάτμψ μονής τον Θεολόγον διατριβή τον 
κ. L. Bréhier. 

Ιζ. Νιοι καΟ-ψ/ηται εν τοϊς Πανεπιστημίοις 
°Λ&ηνών. 

Μετά περισσής χαράς άγγέλλομεν τον διορισμον èv τφ Καποδνστριαχφ 
χαλουμένφ Πανεπιστημίφ Ά&ηνών ώς χα&ηγητοϋ της 'Ελληνιχής Φιλολο
γίας χαϊ δή της μέσης χαϊ νέας τοιαύτης τον κ. Σίμον Μ ενά ρ δ ο ν. 
Γνωρίζοντες τήν φιϊχίπονίαν χαϊ τον έν&ονσιασμον τον χ. Μενάρδον πεποί-
&αμεν, δτι ή διδασχαλία αντον â-έλει χατ9 εξοχήν σνντελέσει εις τήν προ-
αγωγήν τον ενδιαφέροντος νπερ της Βνζαντιαχής Φ^λογίας μεταξύ τών 
σ?ιουδαστών èv τφ Πανεπιστημίφ Ά&ηνών. ЛС είδιχον δε νόμον της 
Ελληνιχής Βονλής επετράπη εις τον χ. Σίμον Μενάρδον να τήρηση συγχρό

νως χαϊ το λειτούργημα τον λέχτορος της μέσης χαϊ νέας 'Ελληνιχής èv τφ 
Πανεπιστημίφ τής 'Οξφόρδης, δπερ λειτούργημα από τίνων ετών έπετέλει 
έχει ούτος. 

'Επίσης νεωστϊ διωρίσ&ησαν χα&ηγηταΐ èv τοις Πάνεπίστημίοις * Ад-η-
νών οι χ. χ. ' Α ν δ ρ έ α ς Σχιάς χαϊ Πέτρος Ν. Π άπαγε ωργ ίο ν 
τής 'Ελληνιχής Φιλολογίας' Κωνσταντίνος Μ. Ράλλης χαϊ Χ ρ. 
'Ανδρούτσος èv τη Θεολογιχη Σχολή, ό μεν τον 'Εχχλησιαστιχον χαϊ 
Κανονιχον Λιχαίου, ό δε τής Λογματιχής. Τέλος èv τη Νομιχη Σχολή ol 
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κ. κ. Νικόλαος Α η μη τρ αχ ό πουλος, Λημ. Πα πούλι ας, *Λντ. 
Mo μ φ ε ρ ατός. Πάντες οΰτοι είναι γνωστοί βεβαίως είς τους άναγνώστας 
τών „Βυζαντινών Χρονικών" èx πολλών χαϊ χαλών δημοσιευμάτων άναψε-
ρομένων είς τον Βυζαντιαχον χαϊ Νεοελληνιχον πολιτισμόν. δυστυχώς οί 
κ. κ. Πέτρος Π. Παπάγε ω ρ γ ίο υ χαι Ν ι χ ό λαός Λη μήτρα χ ύ
πουλο ς, παρ9 ών τις τοσαΰτα ώς χα&ηγητών ανέμενε, ôèv απεδέγ&ησαν 
τους διορισμούς αυτών. 

ΝΙΚ02 Α. ΒΕΗΙ. 

3 . РАЗНЫЯ СВѢДѢНІЯ. 

Объ авторѣ Виритской лѳгѳнды1). 

Въ 787 г., во время возстановлѳнія. иконопочитанія, когда на 
Никейскомъ соборѣ св. отцы приводили свидѣтельства ο святости иконъ 
„отъ писанія", прочитана была повѣсть святого или ижѳ во святыхъ 
отца нашего Аѳанасія, иногда съ помѣткою „Александрійскаго"2). 

Вслѣдствіе такого надписанія повѣсть эта уже съ давняго врѳмени 
была отнесена къ spuria св. Аѳанасія, патріарха Александрійскаго 
(326—373). И дѣйствительно, она по иконодульвой тенденціи поло-
жительно нѳ можетъ быть приписана этому великому отцу церкви. 

Ученые, разсматривавшіе повѣсть и интересовавшіеся личностью 
ея автора, однако доселѣ не могутъ придти къ какому либо положи-
тельному выводу, прежде всего хотя бы на счетъ времѳни жизни этого 
св. Аѳанасія (Александрійскаго). Одни (Константинъ Икономъ) отно-
сили ero къ 450 году, другіѳ (проф. А. С. Архангельскій) къ VI—VII в., 
третьи (архіеп. Филаретъ Гумилевскій) къ VII в., наконецъ четвертые 
(Бароній, Кевъ, Ламбѳкъ, Лекенъ) къ VIII столѣтію и ѳщѳ точнѣѳ къ 
765 или 781 году. И дѣйствительно, пріуроченіе автора лѳгѳнды къ 
любому изъ названныхъ вѣковъ не имѣетъ за собою строгихъ и вполнѣ 
убѣдитѳльныхъ доказательствъ. *Λ&ανάσιος Αλεξανδρείας — это, no 
Κ. Иконому, Аѳанасій, пресвитѳръ Александрійскій. Ho не говоря 
уже ο томъ, что въ V в. не могло ещѳ возникнуть остраго вопроса 
объ иконахъ, самоѳ толкованіе греческаго ученаго явно нѳправильное, 
такъ какъ *Λ&ανάσιος Αλεξανδρείας значитъ: Аѳанасій епископъ 
(а не пресвитеръ) Александрійскій. 0 VI и VII вв. не можѳтъ быть 
рѣчи потому, что обѣ эти даты явились въ ученой литературѣ совер-
шенно случайно, какъ результатъ опѳчатокъ, и такимъ образомъ наи-
большаго вниманія заслуживаѳтъ лишь ѴІІІ-е столѣтіе. 

Поздній (XII в.) западный хронистъ Sigebertus Gemblacensis впѳр-
выѳ замѣтилъ, что описанный въ повѣсти случай имѣлъ мѣсто въ Бей-

1) Ср. „Визант. Врем." XV (1908) стр. 287 слл. 
2) Migne, Patr. graeca, XXVIII, 805—812. 


