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Д. H. Анастасіевича, Кто пострадалъ на Скафидѣ (Fakil-deré) 
1308 г., и 

Отчеты о дѣятельности Института въ 1909 и 1910 годахъ. 
Томъ XVI начать лечатаніемъ. 
V. Въ музей Института поступилъ покупкой и пожертвованіемъ 

цѣлый рядъ произведеній скульптуры: 
большая мраморная плита, часть саркофага, позднеримской эпохи, 

изображающая въ высокомъ рельефѣ семью изъ четырѳхъ взрослыхъ 
лицъ и двухъ малыхъ фигуръ отроковъ ; сохранность прекрасная, не
большой мраморный бюстъ можетъ быть Вакха, со слѣдами окраски эл
линистической работы; 

коллекція изъ пяти головъ мраморныхъ статуй, алебастровой еги
петской статуэтки и двухъ надгробій — даръ игумена Пантелеимо-
нова монастыря на Аѳонѣ. 

Интерѳсенъ глиняной ковшикъ съ зеленой поливою, украшенный 
рельефными гирляндами, букраніями и головками Вакха и Аріадны — 
художественной элленистической работы. 

Обогатились коллекціи монетъ (на 11 золотыхъ, 6 серебряныхъ 
и 97 мѣдныхъ монетъ) и моливдовуловъ (на 35 моливдовуловъ), между 
прочимъ купленъ весьма рѣдкій халковулъ или мѣдный медальонъ, при
надлежащей императрицѣ Зоѣ, XI в. 

Рукописей пріобрѣтено всего три : двѣ греческія позднія и большой 
латинскій пергаменный фоліантъ, содержащій изложеніе Дигестъ (Di
gestum Novum) итальянскимъ юристомъ и профессоромъ XIV в. Бар-
толомъ де Caceo Феррато. Пріобрѣтенный Институтомъ кодексъ содер
жите комментарій къ Digestum Novum, за исключеніемъ книгъ XL и 
XLI и нѣсколькихъ титуловъ XLVI и XLIX, и написанъ въ 1870 г., 
съ приписками 1386 и 1391 гг., слѣдовательно лишь нѣсколько позднѣе 
смерти Бартола (1359), рукою Карла đe Bixacomatubus. Труды Бартола 
пользовались въ свое время большимъ авторитетомъ. Оппсаніе этого 
кодекса составлено для Института П. А. Яковенко. 

Въ библіотеку Института поступило 199 новыхъ названій, а всего 
741 томъ, что съ прежними поступленіями составило 8512 названій въ 
21226 томахъ. 

Ειδήσεις έξ Ελλάδος. 
То ΐς' Σννέοριον των 'Λνατολιοτων ίν Ά&ηναΐζ. 

Ίο έν Κοπενάγη κατά το θέρος τον 1908 τελεσ&^ν διεθνές συνέδρων 
% ' Λνατολνστων άπεδέξατο τήν πρότασιν των αντιπροσώπων της 'Ελλη
νικής Κυβερνήσεως, όπως ή XVI Session τον αύτοΰ συνεδρίου διεξαχθ^ 
iv 'Λθήναις κατά το Πάσχα τον 1912. Jià Βασιλικού διατάγματος, 
δημοσιευθέντος τ$ 4/17 Σεπτεμβρίου 1911 èv τ# Έφημερίδι της Κυβερνήσεως 
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τον Βασιλείου της 'Ελλάδος, ώρισεν αντη τήν κανονιοτικήν έπιτροπήν τοϋ 
συνεδρίου τούτον αποτελουμένην όνομαστϊ έκ των ακολούθων προσώπων: 

Προστάτης τοϋ Συνεδρίου: *0 Βασιλεύς των Ελλήνων Γεώργιος Α'\ 
Επίτιμος πρόεδρος: Ή Α. Β/Y. ó Λιάδοχος τοϋ Έλληνικοϋ Θρόνου 

Κωνσταντίνος. 
Πρόεδρος: Ό 'Υπουργός των 'Εκκλησιαστικών καί της δημοσίας 'Εκ

παιδεύσεως ¿ν 'Ελλάδι κ. Απόστολος Αλεξανδρής, 
Γενικός Γραμματεύς: Σπυρίδων Π. Λάμπρος, πρύτανις αμφοτέρων 

των Πανεπιστημίων Άθψών, ήτοι τοϋ Έθνικοϋ xal τον Καπό 
διστριακοϋ. 

Ταμίας: Ζαφείριος Μάτσας, διευθυντής τής Τραπέζης 'Αθηνών. 
Μέλη: Σπυρίδων Μερκούρης, δήμαρχος Άθψών. 

Παϋλος Καρολίδης, καθηγητής τής 'Ιστορίας έν τφ Καποδι 
οτριακφ Πανεπιστημίφ. 
R. Μ. Dawkins, διευθυντής τής Βρεττανικής Αρχαιολογικής 
Σχολής 'Αθηνών. 
Guillaume Dörpfeld, πρώτος γραμματεύς τοϋ Γερμανικοϋ 'Αρ~ 
χαιολογικοϋ 'Ινστιτούτου 'Αθηνών. 
Charles Burton Gulick, ετήσιος καθηγητής τής Αμερικανικής 
' ΑρχαιοΙογιχής Σχολής 'Αθηνών. 
Γεώργιος Χατζηδάκις, καθηγητής τής Γλωσσολογίας èv τφ Κα 
ποδιστριακφ Πανεπιστημίφ. 
Β. Hodge Hill, διευθυντής τής αμερικανικής 'Αρχαιολογικής 
Σχολής 'Αθηνών. 
Θεόφ^ς Homolle, διευθυντής τής Γαλλικής 'Αρχαιολογικής 
Σχολής 3 Αθηνών. 
Γεώργιος Karo, δεύτερος γραμματεύς τοϋ Γερμανικοϋ 'Αρχαίο 
ίογιχοϋ 'Ινστιτούτου 'Αθηνών. 
Βασίλειος Αεονάρδος, τμηματάρχης τοϋ άρχαιολογικοϋ τμήματος 
έν τφ Ύπουργείφ τής Παιδείας τής 'Ελλάδος. 
Νικόλαος Παππαγιαννόπουλος, καθηγητής τής ερμηνείας τής Πα 
λαιάς διαθήκης καί τής 'Εβραϊκής έν τφ Καποδιστριακφ Πάνε 
πστημίφ 'Αθηνών. 
Louis Pernier, διευθυντής τής 'Ιταλικής ΆρχaιoL·γιxής Σχολής 
Αθηνών. 
Νικόλαος Πολίτης, καθηγητής τής 'Αρχαιολογίας καί τής 
'Ελληνικής Μυθολογίας έν τφ Καποδιστριακφ Πανεπιστημίφ 
'Αθηνών. 
'Αντώνιος de Premerstein, πρώτος γραμματεύς τής Αυστριακής 
'Αρχαιολογικής Σχολής 'Αθηνών. 
Χρίστος Τσούντας, καθηγητής τής 'Ιστορίας τής τέχνης èv τφ 
Καποδιστριακφ Πανεπιστημίφ 'Αθηνών. 

15* 
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Ή ανωτέρω επιτροπή êv των πρωτίστων αυτής μελημάτων ¿θεώρησε 
τον διακανονισμών των διαφόρων τον συνεδρίου τμημάτων, άτινα διετέθησαν 
ώς έξης: 

Τμήμα Ι. Γλωσσολογία, Ίνδοε υρω ita ϊκ и Ι γλώοοαι. 
„ IL Συγκριτική Ιστορία των 'Ανατολικών Θρησκειών. 

Συγκριτική Μυθολογία και λαογραφία. Σφη
νοειδείς ¿πιγραφαί. 

„ III. Ίνδιή (Φιλολογία, 'Ιστορία, Αρχαιολογία). 
„ IV. Ιράν ( „ „ „ ) 
„ V. Κίνα και. 'Ιαπωνία. Κεντρική 'Ασία. 
„ VI. 'Ινδοκίνα, Βιρμανία, Μαδαγασκάρη, Μαλαισία. 
„ VIL ΣημιτικαΙ γλώσσαι και φιλολογίαι (Φοίνικες, 

Άσσύριοι, Βαβυλώνιοι, 'Εβραίοι, Άραμαϊοι, 
Aid ίοπες). 

„ VIIL Μουσουλμανικός κόσμος ('Ιστορία, 'Αρχαιολογία, 
Φ ι λ ο λογία). 

„ IX. Αιγυπτιολογία καΐ αφρικάνικα! γλώσσαι. 
„ Χ. Ααοί, γλώσσαι καΐ πολιτισμοί της Αμερικής. 
„ XL 'Ελλάς κ αϊ "Ανατολή. 

Το τελευταϊον τοϋτο τμήμα νποδιηρέθη είς τρεις κλάσεις ήτοι: 
α) 'Ελλάς καί Ανατολή κατά τήν αρχαιότητα. 
β') 'Ελλάς κ αϊ Ά ν ατολή κατά τον ς μέσους αιώνας. 
β') 'Ελλάς καί 'Ανατολή κατά τους σημερινούς χρόνους. 
5Επειδή δε ή διεξαγωγή τον περί οϋ ό λόγος συνεδρίου συνέπεσε προς 

τάς έορτάς έπί тђ έβδομηκονταπενταετηρίδι του 'Αθηναϊκού Πανεπνστημίον, 
έξ αλλού бе το Πάσχα πασών τών 'Εκκλησιών συνέπεσε κατά τήν αυτήν 
ήμέραν, δια τους λόγους τούτους το συνέδριον ¿πέτυχε κατά το δυνατόν καί 
δή χάρις είς τους άτρύτους κόπους καί τάς προπαρασκευαστικές εργασίας 
του Γενικού Γραμματέως καί είδικωτάτου όντως ειπείν περί τήν διεξαγωγήν 
συνεδρίων κυρίου Σπυρίδωνος Αάμπρου. Αϊ επισήμως άντιπροσωπευθεϊσαι 
χώραι κατά το συνέδρων τοϋτο υπήρξαν το Άλγέρων, ή Γερμανία, 'Αργεν
τινή, Αυστρία, Ουγγαρία, Βελγική, Χιλή, Κούβα, Αϊγνπτος, Ήνωμέναι 
Πολιτεϊαι της 'Αμερικής, Γαλλία, Μεγάλη Βρεττανία, 'Ολλανδία, Βρεττα-
νικαΐ 9Ινδίαι, 'Ιταλία, 'Ρωσσία, Σουηδία, Τουρκία. ^Επίσης πολλά Πανε
πιστήμια καί αλλά επιστημονικά ιδρύματα απέστειλαν αντιπροσώπους είς 
το συνέδρων τοϋτο, έξ ών μιημονευτέα καί ένταϋθα τά Πανεπιστήμια τον 
'Αλγερίου, Βερολίνου, Βόννης, Χεϊδελβέργης, Ίένης, Kiéfav, Κενιξβέργης, 
Αενψίας, Μονάχου, Στρασσβούργου, Τυβίγγης, Τζέρνοβιτζ, Πράγας, Βιέν
νης, Βουδαπέστης, Βρυξελλών, Γάνδης, Αουβαίνης, Σοφίας, Κοπενάγης, 
Καΐρου, Βαλτιμόρης, Πρινσετών, Βασιγχτών, Γρενόβλης, Παρισίων, Καντα-
βριγίας, Δουβλίνου, Έδινβούργου, Γλασκόβης, Αιβερπούλης, Αονδίνου, 
Μάγχεστερ, Όξωνίον, Άγ. УΑνδρέου (Αγγλίας), Καλκούτης, Παλέρμου, 
'Ρώμης, Τοκίου (Ιαπωνίας), Χριστιανίας, Dorpat (Jurjev), Όδησσον, Πε~ 
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τρονπόλεως, Βαρσοβίας, Βελιγραδίου, Ούψάλης, Βέρνης, Φρίβουργ, Ζυρίχης, 
Γενέβης έκ των επιστημονικών έταρειών καϊ Ιδρυμάτων, ών αντιπρόσωποι 
παρέστησαν κατά το συνέδρων, μνημονευτέα καϊ ¿νταν#α ή BvζavτιoL·γw.ή 
'Εταιρεία 'Αθηνών, ό 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωσταντινουπόλεως, 
ή Πρωσσική * Ακαδημία των У Επιστήμων τον Βερολίνου, ή Βιβλωθήκη 
του Πανεπιστημίου του Κίελου, ή 'Ακαδημία των ^Επιστημών του Μονάχου, 
ή 'Ακαδημία της Πράγας, ή 'Ακαδημία της Βιέννης, το Αίγυπτιακον 
Ίνστιτοντον τον Καΐρου, ή Ουγγρική 'Ακαδημία, ή 'Ακαδημία των Έπιστη 
μών, των γραμμάτων καϊ των καλών τεχνών των Βρυξελλών, ή 'Αμερικανική 
Όριενταλιστική 'Εταιρεία της Κανταβριγίας, the Oriental Club καϊ ή 'Αμε
ρικανική Φιλοσοφική 'Εταιρεία της Φιλαδέλφειας, το Collège de France 
των Παρισίων, ή Pâli Text Society (Ashton-on-Mersey) της 'Αγγλίας, ή 
Bibliothek de l'India office καϊ ή Royal Asiatic Society τον Λονδίνου, ή 
Βρεττανική 'Ακαδημία, ή Asiatic Society of Bengal της Καλκούττης, ή 
Adyar library του Mandras (Βρεττανικαϊ Ίνδίαι), ή 'Ιταλική 'Ασιατική 
'Εταιρεία της Φλωρεντίας, το Ίταλικον Νομισματικον Ίνστιτοντον, το Ponti
ficio Ateneo di S. Apollinare της 'Ρώμης, ή Βρεττανική 'Αρχαιολογική 
Έχολή καϊ το Ιστορικόν Βελγικον * Ινστιτοντον της 'Ρώμης, ή 'Ρου μανική 
'Ακαδημία, ή Φιννοονγγρική 'Εταιρεία της Φινλανδίας, ή Σχολή τών 'Ανα
τολικών γλωσσών της Μόσχας, ή Αυτοκρατορική 'Αρχαιολογική καϊ 'Ιστορική 
'Εταιρεία της 'Οδησσού, ή Αυτοκρατορική 'Ρωσσική 'Εταιρεία τών 'Ρώσσων 
Όριενταλιστών της Πέτρου πόλεως, το Άρχαιολογικον 'Ρωσσικον Ίνστιτοϋτον 
Κωνσταντινουπόλεως. Πλην τών επισήμων αντιπροσώπων περί τα 500 
πρόσωπα, άνδρες καϊ γυναίκες, έκ πασών τών πεπολιτισμένων χωρών μετ-
έσχον του συνεδρίου. Ή σνγκέντρωσις θα ήτο £τι μείζων, αν δίν συνέπιπ-
τεν ό 'Ιταλοτουρκικος πόλεμος καϊ αν τυχόν αϊ 'Αθήναι δεν εθεωρούντο, 
ως μή ώφελεν έκ προκαταλήψεως, υπό πολλών λογίων της βορείου Ευρώ
πης καϊ της 'Αμερικής ώς άπομεμακρυσμένον σημείον δια διεθνές έπιστη-
μονικον συνέδρων. 

Κατά το Ις' συνέδρων τοντο τών Άνατολιστών ¿γένοντο πολλαΐ καϊ 
ένδιαφέρουσαι ανακοινώσεις ¿ν τοΓνς διαφόροις τμήμασιν αύτοϋ. 9Εξ αυτών άνα-
γράφομεν καϊ ¿νταϋθα έκείνας, αιτινες, καθ1 α νποθέτομεν, δύνανται άμε-
σώτερον να ένδιαφέρωσι τους άναγνώστας τών „Βυζαντινών Χρονικών" καϊ δη : 

Prof. Felix von Luschau: Περί της 'Ανθρωπολογίας της 'Ανα
τολικής 'Ασίας. 

Prof. August Heisenberg: Ή θέσις τον 'Αγίου Τάφου è ν Ίε-
ροσολύμοις (από τεχνικής ¿πόψεως). 

Prof. Hubert Pernot: Ή πειραματική φωνητική ¿ν ταϊς νεο-
ελλην ικαΐς σπον δ αίς. 

Κωνστ. Ψάχος: Ή παρασημαντική της Βνζαντιακής Μου
σικής. 

G. de Jerphanion: Περί της χρονολογίας τών τοιχογραφιών 
τον T o k a l i - K i l i s s é è ν Καππαδοκία. 
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Prof. Paul Kretschmer : Περί της αναπτύξεως της Ίνδογερμα 
νικής Γλωσσολογίας. 

Α. Danon: Ή Τονρκνκή έν τη Έβρανο ισπανική γλώσσγ]. 
Dr. Max Vasmer: „ S t a n d e s s p r a c h l i c h e E l e m e n t e im R u s s i 

s c h e n " . 
Γεώργιος Ν. Χατζηδάκης: Περί φωνητικού τίνος νόμον ¿ν τ$ 

Ποντικβ Αιαλεκτω. 
Johan Eyser: Άνακοίνωσις περί τον καταλόγον τον Ιρανι

κών χειρογράφων της Πανεπιστημιακής Βιβλιο
θήκης της Κοπεγχάγης. 

Prof. Sebastian Euringer: "Εν αντικανονικον κει μεν ο ν ¿ν τ$ Αρ
μένικη Βίβλφ ( ^σμα των 'Ασμάτων Η', 15—20}. 

Prof. Clemen: Ή Σημασία των ελληνικών ειδήσεων δά τάς 
γνώσεις ημών περί τοϋ Μασδαίσμοϋ. 

Νικολ. Παπαγιανόπονλος: Περί τών επιγραφών δυο гр αλμών. 
/ρ. Νίκος Α. Βέη : 3Ε πιγραφικαΐ σν μβολαϊ εις τήν ίστορίαν 

τον Ίον δ α ϊσ μοϋ è ν 'Αν ατο λ η , 'Ελλάδι κ αϊ 'ΑΙ 
γνπτω. 

Prof. С. F. Lehmann-Haupt: Tb Χρονικον τον Μανασσή καί το 
Λ εντερονό μιον. 

— Περί της καταστάσεως τον C o r p u s I n s c r i p ţ i o -
num C h a l d i c a r u m . 

Prof. Η. Grimme: Tb όνομα Ίερονσαλή μ. 
/ρ. Νίκος Α. Βέης: Περί τίνων 'Eλληνοεβραϊκών ελεγείων 

Κερκύρας. 
Prof. Paul Haupt: Βαβνλωνιακαί λέξεις έν τί) 'Ελληνική. 
Prof. Fr. L. Pullé: Χρνσή νήσος καί Χρνσή Χερσόνησος. "Εν 

ζήτημα της χαρτογραφίας της Ινδοκίνας. 
Prof. E. Kuhn: Περί τον βίον καί τών έργων τον Αημητρίον 

Γαλανον, μεγάλον σανσκριτιστοϋ, "Ελληνος, κατά 
f ας αρχάς τον Ι Θ' αιώνος. 

Prof. E. Pavolini: Περί τον Άλεξάνδρον Πασπάτη. 
Ahmed Zéki Pacha: Περί μιας αραβικής μεταφράσεως τον Γε

μιστό ν (Πλή&ωνος). 
Ahmed Hikinet Bey: Μελέτη περί τής Τονρκικής γλώσσης, 

ορθογραφίας καί φιλολογίας. 
Prof. Aug. Fischer: Περί τον Άραβικον Αεξικον. 
/ημ. Παππούλιας: 'E λληνικον ¿ίίκαιον κ al Ιστορία τον 'Ελ

ληνικό ν J ικαίον. 
Λρ. *Έμ. /αβίδ : 'Ανέκδοτοι ¿πιγραφαί Λέσβο ν. 
/ίρ. 4ημ. 2αγγριώτης: Περί Κοίλων τής Εύβοιας. 
Prof. D. С. Hesseling: То ποίημα τον Αιγενή 'Ακρίτα κατά 

το χειρόγραφον τής Μανδρίτης* 
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Prof. Ch. Diehl : CH πρόοδος των Βυζαντινών Σπονδών è ν 
Γαλλία από τον 1899 χ ai έξης. 

Prof. Ahmed Zéki Pacha: Γ εωγραφικαΐ ΣνμβολαΙ είς τον 
д-ρνλλον περί τον σπηλαίον των επτά παίδων èv τβ 
χώρα των Ελλήνων, 

Dr. Paul Maas: "Εν χριστιανικό ν &ρησκεντικον σωματεϊον 
τον Ζ' αιώνος. 

Αρ. Σωκράτης Κονγέας: Ή Αϊγνπτος Y. al ή άναγέννησις τών 
κλασσικών σπονδών èv Βνζαντίφ. 

У Αντώνιος Μομφερ ρατος : Περί των διπλωματικών ενεργειών 
Μ ανονήλ τον Π αλαιολόγον ¿ν Ευρώπη κ al Ασία. 

Prof. Hubert Pernot: Περί της νέας εκδόσεως (νπο H e s s e l i n g -
Ρ er ПО ,) τον Ά λφαβήτον της Αγάπης. 

/ρ. Δημήτριος Καλλίμαχος : Περί τον Πατριάρχον Ά λεξαν-
δ ρε ία ς Κύ ρον κ al τον Μαμονκα. 

J ρ. Νίκος Α. Βέης: Περί τίνος μεσαίωνικον ϊπονς ек τών 
κωδίκων τών Μετεώρων περί Μεγάλον * Αλέξαν
δρο ν κ al της Σεμιράμιδος. 

Νικολ. Γ. Πολίτης : Ή Σημασία τών μαγικών χαρακτήρων 
èv ταϊς σω&ιακαις έπιγραφαΐς9 τοϊς περιάπτοις 
κ al τ ol ς μαγικοϊς β ι βλ ίο ι ς. 

/Q. Φαίδων Κονκονλές: Περί τον Θεσσαλονίκης Εύστα&ίον 
ώς λογογράφον. 

/Q. Νίκος Α. Βέης: cO τοπογραφικός καθορισμός τον με 
σαιων ικον κ ά στ ρον τον Ά ρακλώβον. 

Η. Hyvernat: Περί της σνλλογής Κοπτικών χειρογράφων 
τον èv Νέα Υόρκη J. P i e r p o n t M o r g a n . 

Νικολ. Γ. Πολίτης: Περί τών ελληνικών λαογραφικών εργα
σιών κατά τους μέσον ς αιώνας. 

Dr. Max Vasmer: ΠερΙτής αξίας τών παλαιορωσσικών Arbu-
k o w n i k i δια τήν μεσαιωνικήν έλληνικήν λεξικό 
λογίαν. 

¿4ρ. Θεμιστοκλής Βολίδης : "Ερενναι è ν τη μον?, Σινά. (A'. Σχέ
σεις της Μονής Σινά προς το πατριαρχεϊον >Αλε-
ξανδρείας. B'. "Εγγραφα τής αρχιεπισκοπής Κ α ρ 
π ад ο ν κ al Κ άσσο ν è ν τη μονή Σινά. Γ'. Φώτο 
γράφησις τής μονής Σ iva κ al τών πέριξ.) 

4 ρ. Νίκος Ά. Βέης: Περί τίνος αποσπάσματος τον μέσα ίω
ν ικον χρονογράφον Γερασίμον μονάχου. 

Γεωργ. Ν. Χατζηδάκις: Περί τον 'Eλληνικον Λεξικον. 
Père L. Ronzevalle: Tà τονρκικά δάνεια è ν τ$ δημώδ ε ι έλλη· 

νίκη τής ^Ρον μελής κ al ίδια τής Ά δριανονπό-
λεως. 
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Λρ. Nix. /εχαβάλλα: Περί της δ ιακεχρ ι μένη ς προφοράς τών 
διπλών σνμφώνων ¿ν τη Νέα Έλληνixf¡ 

Αρ. Λημ. Καλλίμαχος : ΛI o íxovo μιχαϊ δυνάμεις τον πατρι
αρχείου *Λλε ξανδρε ία ς. 

Μ. Α. Danon: Σημείωμα περί της έλληνοκοραντικής φιλο
λογίας. 

/4ρ.*Λο αν. Βούτουρας: Περί Νεοελληνικής Γράμμα τ ix ή ς χα Ι 
Νεοελληνικής dιαλεκτολογίας. 

J ρ. Λχιλ. Τζάρτζανος : Περί τών ορίων της avo μοιώαεω ς ¿ν 
τβ Βορείφ Έλληνixf¡. 

/ρ. Παν. Λωρεντζάτος : Τα σύνθετα è ν τφ Κεφαλληνιακφ 
Ιδιώματι, 

Λημ. Τ. Θεοχαρίδης: Τα ¿ν Μικρά *Λσία άμε ριχανιχα Κολ-
λέγια è ν αχέαει προς τους "Ε λλην ας. 

/ρ. > Лд аѵ. Βούτονρας : Περί τον τσιτακισμοϋ è ν τ # Έ λλην ixfj 
Γ λ ώ σα η. 

Κωνσταν. Ζησίον: Περί της μητροπόλεως Μονεμβασίας. 
— Περί της χρησιμότητος της συλλογής τών επι

γραφικών χαραγμάτων τον Μέσον ίων ο ς. 
— Ποϋ εϊχον στηθή τά δύο βομβόλα (i dui m o r t a r i ) , 

¿ξ ών εβλήθη ή βόμβα ή κατάστρέψασα τον Παρ
θενώνα τί) 16 Σεπτεμβρίου 1687. 

Το Σννέδριον ¿ν γενιχβ αντον σννόδφ ¿πεδοχίμασε τάς διαφόρους εύ 
χάς, ας τά διάφορα αύτον τάματα κατ1 ιδίαν εξέφρασαν. Τάς ημετέρας 
σπονδάς ένδιαφέρουσιν ai εύχαϊ του XI τμήματος, ας παραθέτομεν ώς αύται 
¿ν Πρακτικοις του Συνεδρίου διετυπώθησαν: 

S e c t i o n XIa. 
La Section byzantine du ХѴІѳ Cognrès des orientalistes, sur la pro

position de M. N. G. Politis exprime le désir qu'il soit précédé à un travail 
systématique en vue de recueillir les matériaux du folklore hellénique 
conservés cher les auteurs byzantins ou dans des monuments. Ce tra
vail peut se faire en prenant comme centre l ' A s s o c i a t i o n l a o g r a -
p h i q u e d' A t h è n e s , qui se charge de s'entrendre avec les personnes 
disposées à opérer des recherches soit dans un auteur déterminé, soit 
dans un ensemble d'ouvrages, soit dans tels ou tels monuments, et qui 
veillera à la publication des résultats ainsi obtenus. 

S e c t i o n Xlb. 
La Section byzantine du XVIe Congrès des Orientalistes connaissant 

l'Intérêt que porte le Gouvernement hellénique à la conservation des 
monuments du moyen âge grec, et désireuse d'aider pour sa partie à la 
conservation des monuments byzantins d'art mineur, exprime le voeu 
qui'il soit créé à Athènes un Musée d'art byzantin, où ces monuments 
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seraient recueillis et classés pour le plus grand profit des études 
byzantines. 

S e c t i o n XIc. 
La section Xle du Congrès des Orientalistes, ayant en vue l'impor

tance eminente que le lexique néo-grec a non seulement pour l'étude de 
la langue vivante, mais aussi pour la connaissance de la langue grecque 
en general, se rapportant à ce que M. le Professeur G. N. Hadjidakis 
a exposé „sur le lexique grec", a voté à l'unanimité sur la proposition 
de M. le Professeur Albert Thumb de soummetre au Gouvernement hellé
nique la prière d'offrir son appui matériel avec une largeur permettant 
d'espérer que la rédaction et la publication de cette oeuvre importante 
soient réalisées le plus tôt possible. 

Έν τέλει είρήσ&ω, δτι διαρκοϋντος του Συνεδρίου έτελέσ&η ¿ν μια τών 
αί&ουσών του Πανεπιστημίου έκ&εσις Βυζαντιακών εικόνων, ών έξετυπώ&η καϊ 
ΐδιος κατάλογος (¿бе: Congrès international des orientalistes. Exposition 
d'icônes byzantines. Catalogue des icônes. Athènes 1912). Ai πλεΐσται 
των εικόνων τούτον ανήκον εις τον έν :Ά&ήναις φιλάρχαιον κύριον Αρα 
9Αλέξιον Κολνβαν καϊ προέρχονται κυρίως έκ του ΙΖ καϊ IH' αιώνος. 
Kal έτερα έκ&εσις — διαρκοϋντος του Συνεδρίου — διωργανώ&η έν Α&ήναις 
ήτοι τών Ανατολικών χειρογράφων της Έά-νικής Βιβλιοθήκης της 'Ελλάδος 
καϊ της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων. 

Ό τόπος του προσεχούς ΙΖ συνεδρίου τών 3Ανατολιστών δεν ώρίσ&η 
είςέτι. ΠλεΙσται πόλεις καϊ δή ή Αειψία, το Αμστελόδαμον, ή Καντα-
βριγία καϊ το Κάϊρον αντιποιούνται της τιμής, όπως φιλοξενήσωσι τους 
Ανατολιστας το ΙΖ' συνερχομένους. 3Εξελέγη διε&νής επιτροπή, ήτις κατό

πιν καταλλήλων συνεννοήσεως θέλει αποφασίσει περί του τόπου τοϋ προσε
χούς συνεδρίου. 

Έργασίαι της ΒυΖαντνολογίκης 'Εταιρείας Αθηνών. 
Τα πολεμικά γεγονότα ανέκοψαν πως φυσικφ τφ λόγω τήν έπιστημο-

νικήν και κοινωνικήν ζωήν της Ελλάδος. Πολλφ μάλλον ανεκόπη δια τήν 
είρημένην αΐτίαν ή πρόοδος τών εργασιών της Βυζαντιολογικής *Εταιρείας 
Ά&ψών, ής τα κυριότερα καϊ δραστηριώτερα μέλη τοϋ Αιοικητικοϋ 2υμ-
βουλείου μετέσχον ενεργώς του πολέμου παραιτήσαντα — κατά τα ς Έλληνι-
κάς παραδόσεις — τάς γραφίδας καϊ τάς ήρεμους έπιστημονικάς μελε
τάς καϊ έρευνας, όπως έκτελέσωσι καϊ δια τών όπλων το προς τήν Πατρίδα 
καϊ τους αδελφούς κα&ήκον καί άγωνισ&ώσι ύπερ τοϋ Πολιτισμοϋ κατά της 
Βαρβαρότητος. 

Παρ7 δλα ταϋτα κατά το 1912 καϊ 1913 έχει να σημείωση αξιόλογους 
εργασίας ή περί ής ó λόγος 'Εταιρεία. Έν πρώτοις μνημονευτέα ή προς 
περισυναγωγήν τών Χριστιανικών επιγραφών διαφόρων τμημάτων της Ελλάδος 
μετ* έξοχου δραστηριότητος ¿ρ^ασ£α τοϋ γηραιού προέδρου της 'Ετοαρε/ας κυρίου 
Κωνσταντίνου Γ. Ζ η σ ίου. "Επειτα ή περί τήν βυζαντιακήν σιγιλ-
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λιογραφίαν εργασία τοϋ ex των μελών του /ιοιχητιχοϋ 2υμβουλείου κ. Κ ω ν 
στ αν τ iv ου Μ. Κωνσταντοπούλου, δστις xa&y α χαϊ άλλοτε ανε-
γράψαμεν èv το νς „Βυζαντινούς ΧρονιχοίΙς" παρασχευάζεν νέον Corpus των 
Βυζαντιαχών μολυβδοβονλλων. 'Επειτα ή χάριν μελετών σχετιχων προς το 
χανονιχον χαϊ έχχλησιαστιχον /ίχαιον της Όρ&οδόξου * Ανατολικής Εχχλη~ 
σίας èv Βόννη, Βερολίνψ χαϊ αλλαχον της Εσπερίας χαϊ Βορείου Ευρώπης 
διατριβή τον хад-ηγητοϋ χ. Κωνσταντίνου Μ. *Ράλλη, τοϋ ex τών 
αντιπροέδρων της 'Εταιρείας, χαραχτηριστέα χαϊ αύτη ώς ¿cyaď/a τον σωμα
τείου. "Επειτα ό γράφων τάς γραμμάς ταύτας, γενιχος γραμματεύς της 
BυζavτιoL·γιxής 'Εταιρείας 3Α&ηνών, υπό τήν ύψηλήν αυτής αιγίδα διέτρι 
ψεν èv Μονάχφ, Λειψία χαϊ Βερολίνφ χαταγινόμενος ίδια περί τήν περί 
συναγωγήν άνεχδότον ύλιχοϋ èv χειρογράφοις μ$,ν Βιβλιοθηκών της Βορείου 
Ευρώπης παραδεδομένου, αναφερομένου бе χυρίως εις τήν μεσαίωνιχήν 
ίστορίαν της Βορείου 'Ελλάδος. Μεταξύ των άλλων παρασκεύασα νέαν 
επί τη βάσει τών χειρογράφων χριτιχήν έχδοσιν τοϋ γνωστοϋ 'Ηπειρώτικου 
Χρονιχοϋ τοϋ έπ* ονόματι Κομνηνοϋ χαϊ Πρόχλου τών Μοναχών. Τήν ex 
δοσιν ταύτην άνέλαβεν ό èv Λειψία εκδοτικός οϊχος Teubner δια τήν υπ 
αύτον δημοστευομένην Bibliotheca scriptorum medii aevi. Συγχρόνως έδί 
δαξα èv τφ ΠανεπιΟτημίφ Βερολίνου κατά μίν το χειμερινον έξάμηνον 
1912—1913 φροντιστηριαχώς: G r i e c h i s c h e P a l ä o g r a p h i e u n d 
c h r i s t l i c h e E p i g r a p h i k , κατά δετό â-ερννον έξάμηνον 1913 : 
Ü b e r d i e E n t s t e h u n g u n d d a s W e s e n d e r K o i n e - S p r a c h e 
x d P a l a e o g r a p h i s c h e E r k l ä r u n g e n m i t Ü b u n g e n f ü r 
F o r t g e s c h r i t t e n e . 

Ό δε ταμ/ας της *Εταιρείας έξοχώτατος κ. Μιχαήλ Γ ου δ ας, πλοίαρ
χος του Βασιλιχοϋ Ναυτιχοϋ, μετάσχων τοϋ *Ελληνοτουρχιχοϋ πολέμου ώς 
χυβερνήτης τοϋ τορπιλοβό^ „Κ α ν ά ρ η ς", άφοϋ κατέλαβε τον λιμένα 
τών 'Eλευ-д ε ρών, èv Μακεδονία, ενήργησε διαφόρους βυζαντιολογικάς 
έρευνας èv το'ις πέριξ, εύτυχήσας νάνεύρη άνω&ι τοϋ χωρίου τούτου iv βυ-
ζαντιαχον κάστρον, δπερ ουδείς, όσον έγώ οΐδα, ex τών βυζαντιολογουντων 
είχε πρότερον παρατηρήσει χαϊ περιγράψει. Tb χάστρον τοϋτο έφωτο 
γράφησε, περιέγραψε χαϊ èv σχεδίφ άπειχόνισεν ό χ. Μιχαήλ Γονδας. 
ΕπΙ τών τειχών τοϋ χάστρου φέρεται επιγραφή τις δια χεράμων έσχημα 

τισμένη, καθ ' α έπιγραφαί τίνες èv ταΐς έχχλησίαις της "Αρχής, èv τφ πνργω 
της βασιλίσσης 'Ελένης (èv 2έ$(5αις), έπί τών τειχών της Κωνσταντίνου 
πόλεως χλ. Τα περί τοϋ χάστρου τούτου &έλουσιν έχτε&ή èv προσέχει 
τεύχει της „Β υ ζαν τίδ ο ς". Μετά ταϋτα ό χ. Γούδας μετέβη εις Θεσ 
σαλονίχην χαϊ "Λγιον Όρος, ëv&a έφωτογράφησε έγγραφα, σελίδας χειρο
γράφων, άλλα αντικείμενα χαϊ ήρεύνησε τάρχεϊα μονών τίνων, ιδίως έχεϊνο 
το τοϋ Βατοπεδίου. 2ημειώ ένταϋ&α τα υπό τοϋ χ. Μιχαήλ Γονδα 
φωτογραφη&έντα 'Αγιορείτικα έγγραφα: 

Α'. Έχ της μονής Φιλο&έου. 
1) Λωρητήριον χρυσόβουλλον Θεοδώρας της Παλαιό 

λογίνης. 
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2) ωρητήριον χρναό βονλλον *Ι ω άννον ζ τον Παλαιο
λόγου. 

3) Τμήμα χολοβον α διαγνώστον χρνσοβούλλον. 
4) /ωρη τήριον χρναό βονλλον τοϋ χράλη της Σερβίας 

2τε φάνον τον /ονσάν. 

B'. Έχ της μονής Βατοπεδ ίον. 

1) Χρνσόβονλλον Άνδρονίχον Β' Παλαιολόγου απο-
λνά-èv τ φ 1282. 

2) Χρνσόβονλλον 'I ω άννον Παλαιολόγον. 
3) Χρνσόβονλλον Άνδ ρον ίχον Β' Παλαιολόγον άπολν 

&èv τφ 1292. 
4) Χρνσόβονλλον Ανδρονίχον Β' Παλαιολόγον. 
5) Χρνσόβονλλον Μ αν ο ν ή λ Παλαιολόγον. 
6) Χρνσόβονλλον Ίωάννον ς' Παλαιολόγον άπολν&εν 

τφ 1380. 

Ό χ. Γούδας άπεφάσισεν, δπως φωτογράφηση πάντα ανεξαιρέτως τα 
βνζαντιαχά έγγραφα, άτινα τυχόν ενρίσχονται èv Λγίω "Ορει, χωρίς να 
λάβη υπ* огріѵ αν ταϋτα είναι έχδεδομένα ή μη επίσης διάφορα άντιχεί-
μενα εύρισχόμενα èv τοϊς σχενοφνλαχείονς των Λγιορειτιχών μονών χαί από 
τεχνιχής έπόψεως èvδιaφêρovτa. Οντω δ1 ελπίζεται, άτι ή Βνζαντιολογιχή 
Εταιρεία d-étei χαταρτίσει άξιόλογον λεύχωμα *Λγιορειτιχών φωτογραφιών, 
δπερ διατηρουμένων τών φωτογραφιχών πλαχών δύναται να παρέχεται αντί 
μετρίας τιμής είς πάντα ένδιαφερόμενον. 

Περαιτέρω ó x. Μιχαήλ Γονδας σταθμεύων μετά τοϋ τορπιλοβόλου 
„Κ ανά ρηςα èv Λήμνω περιήλ&ε χατ' επανάληψιν τήν νήσον χαί περιουν 
έλεξε βυζαντιαχάς είχόνας, γλυπτά, έπιγραφάς, έχχλησιαστιχά σχεύη χαί 
άλλα άντιχείμενα τών βνζαντιαχών χρόνων χαί οντω χατήρτισεν άξιόλογον 
Λημναϊχον Μονσεϊον, ούτινος ή έπιστημονιχή χαταλογοποίησις ίσται φροντίς 
τής Βνζαντιολογιχής *Εταιρείας *Λ&ηνών. 9Ενταν&α σημειωτέον, δτι πολλαί 
τών υπό τον χ. Γούδα σννειλεγμένων èv Λήμνω Βνζαντιαχών είχόνων είναι 
πράγματι αρίστης τέχνης, τών δ9 επιγραφών πλεϊσται είναι παλαιογραφιχά 
χαί ίστοριχα μνημεία αξιόλογα. Πλην τών βνζαντιαχών επιγραφών ό χ. 
Μιχαήλ Γονδας ηύτνχησε νάνεύρη χαί τινας αρχαίας, έφιλοτιμή&η δ9 έξ 
άλλον νάντιβάλη χαί τινας τών ήδη έχδεδομένων αρχαίων έλληνιχών επι
γραφών Λήμνον, ών ή σνναγωγή έξεδό3 η μόλις προ ολίγων μηνών èv ταΐς 
Inscriptiones Graecae τής Πρωσσιχής Άχαδημίας τών *Επιστημών τον 
Βερολίνον. 

Ταντα ex τών èv χαιρφ πολέμον πεπραγμένων τής Βνζαντιολογιχής 
'Εταιρείας Α&ηνών. Ή είρήρη &έλει βεβαίως ανοίξει είς αυτήν νέον πεδίον 
δράσεως ανά τάς νέας, τάς άπελεν&ερω&είσας, επαρχίας τής Μεγάλης 
€Ελληνιχής Πατρίδος. 
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сО ζΐανείσμος των χενρογράψίον της Е&ѵікщ 
Βιβλιο&ήκης Α&ψών 

ευχαρίστως μανθάνομεν, δτι θά καταστη δυνατός. Προς τοϋτο σννετάχθη 
είδικον νομοσχέδιον, δπερ ¿ν καιρφ θέλει ύποβληθή εις την έγκρισιν της 
'Ελληνικής Βουλής. Κατά τοϋτο παααι αϊ επίσημοι δημόσιαι βιβλιοθήκαι 
θά (ΐυνανται̂  νπενθύνως να δανείζωνται έκ της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης 
1Αθηνών δι1 ώρισμένον χρόνον χειρόγραφα, δπως θέσωσιν αυτά εις την 
διάθεσιν τών λογίων, ών αϊ μελέται ούτω κατά πολύ δύνανται να διενκο-
λννθώσι, απαλλασσομένων τον μέχρι 'Αθηνών, πολλάκις δαπανηρού καϊ πο
λυημέρου, ταξειδίον. 

Χριστιανική Κρήτη: Creta Christiana. 
Μετά περισσής χαράς άγγέλλομεν, δτι ή Μοναστηριακή 'Επιτροπεία 

του Νομον 'Ηρακλείου της Κρήτης, είςηγουμένου τον σεβασμιωτάτου 
μητροπολίτου Κρήτης κυρίου Εύ μεν ίου, απεφάσισε τη χορη
γία τών Κρητικών μονών έκδοσιν περιοδικού, τετράκνς του έτους εμφανιζο
μένου και τον ανωτέρω τίτϊχ>ν φέροντος. Κύριος σκοπός του περιοδικού 
είναι ή ěρευva της μετά Χριστον Ιστορίας της μεγαλονήσου. Βνζαντιακά 
γράμματα, κείμενα, γλωσσικά καϊ λαογραφικά υλικά, μνημεία της τέχνης, 
¿πιγραφαί, κατάλογοι χειρογράφων καϊ ει τι άλλο σχετιζόμενον αμέσως εΐτε 
καϊ εμμέσως προς τήν Κρήτην θά άποτελώσι τά κύρια περιεχόμενα του νεο
φανούς περιοδικού. 'Επίσης βιβλιοκρισίας καϊ βιβλιογραφικά σημειώματα, 
πάντως προς τά Κρητικά 7tçdyjuara σχετιζόμενα, θά παρέχη κατά κανόνα 
ή „Χριστιανική Κρήτη". Το έπιστημονικον τοϋτο επιχείρημα, δπερ θέλει 
καταδείξει φαενώς τι ó Πολιτισμός, οφείλει εις τήν ήρωϊκήν μεγαλόνησον, 
εϊθε νά προκόψη καϊ εϊθε τά „Χιακά Χρονικά", „Τà Νησιωτικά" 
καϊ τήν „Χριστιανικήν Κρήτην", νάκολουθήση ή έμφάνισις καϊ αλλων 
ίδιων περιοδικών σκοπούντων τήν είδικήν ίρευναν ορισμένων τμημάτων τον 
'Ελληνισμού. Τά πρώτα τεύχη της „Χριστιανικής Κρήτης" πληρούνται 
κατά το πλείστον ($«nst/?ć5v τοϋ κ. Στεφάνου Βανθονδίδον, του ακα
μάτου Κρητος Ιστοριοδίφου καϊ όντως „έξοχου λογίου" („ausgezeichneter 
Gelehrter") κατά τήν δικαίαν άφ) έδρας ποτέ έκφρασιν τον πολλοϋ καθηγη
τού μου Wilamowitz-Moellendorff. Ή τακτική συνεργασία τοϋ κ. Στε
φάνου Ξανθουδίδου ¿ν τφ περί οΰ ó λόγος Κρητικφ περιοδικφ δικαίως 
δύναται νά χαρακτηρισθη ώς άριστος οιωνός δια τήν επιτυχή σταδιοδρο-
μίαν τοϋ νέον τούτον όργανον. Kai άλλοι λόγιοι, Κρήτες καϊ "Ελληνες 
άλλαχόθεν ορμώμενοι, νπεσχέθησαν σννεργασίαν εις τήν „Χ ρ ιστια
νικήν Κρήτην". Ούτω ó έν Βερολίνψ κ. Λρ. Ιωάννης Καλιτσου-
νάκις αναγγέλλει τήν προσεχή έν τφ περιοδικφ τούτω έκδοσιν μιας σειράς 
ενδιαφερόντων Κρητικών συμβολαίων, κατά μέγα μέρος τοϋ 1С' αιώνος, 
¿ναποκειμένων έν τφ άρχείω τοϋ 'Ιστορικόν Σεμιναρίον τοϋ Πανεπιστημίον 
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τον Βερολίνου. Kal ó γράφων τάς γραμμάς ταύτας σκοπεί τήν δια της 
„Χριστιανικής Κρήτης" δημοσίενσιν πραγματείας αυτόν, έν f¡ συγκεντροϋνται 
νέαι ειδήσεις περί της γνωστής, ήδη από τον IB' αιώνος αναφερομένης, 
Κρητικής οικογενείας των 'Λρκολέων εϊτε Ά ρκολεόντων. 

°Εκ τών π£ρίεχομέν(ον την „Νησιωτικών". 
Περί του νέου τούτου περιοδικού έσημειώσαμέν τίνα ήδη έν τφ προηγου

μένη τεύχει των „Βυζαντινών Χρονικών". "Ηδη δραττόμε&α τής ευκαιρίας, 
δπως μνημονεύσωμεν τα προανάγγελλα μεν α περιεχόμενα τών πρώτων τευ
χών αύτοϋ. Kal δή ό κ. Περικλής Ζερλέντης d-éfói δημοσιεύσει έν 
τοις „ί$ηστωτικο~ις" τάς ακολούθους πραγματείας αύτοϋ : 

1) Ί στο ρ ία τριάκοντα ετών τής νήσου Μυκόνου 
(1676—1700). 

2) Περί τής έν Μυκόνφ Ελληνικής Σχολής. 
3) Ή Σέριφος πατριαρχική εξαρχία. 
4) Πατριαρχικά γράμματα τον έν τη νήσω Μήλφ μονα

στηρίου Άγιου Ιωάννου τον 2 ιδ ε ρ ιανοϋ. 
5) Περί τών υπό τών Σουλτάνων δοθέντων τοις νησιώ-

ταις αχτίναμέδων. 
6) Θεοφάνης Μαυροκορδάτος μητροπολίτης Παρό

ν αξία ς. 
7) 'Ιακώβου бе Μηλλή9 μεγάλου μαγίστρου τών έν 

'Ρό δ φ Ί π ποτών, γράμμα περί του έν Νάξω μοναστηρίου 
τοϋ Άγιου Άντωνίου. 

8) Γράμματα τών Φράγκων δουκών τοϋ Αιγαίου Πε
λάγους. 

9) Σουλεϊμάν τον Σελήμου συνθήκη μετά τοϋ τελευ
ταίου φράγκου δυν άστο υ Άνδ ρ. Σου μμαρίπα. 

10) Ιγνάτιος 'Ρόσας τελευταίος Λατίνος επίσκοπος 
"Ανδρου κ al τοποτηρητής έπισκο\πής Σύρου. 

11) 'Εκκλησιαστική διαφορά *Ελλήνων καΐ Φράγκων έν 
Θήρα. 

12) Τάξις Ιεραρχική τών άγιων τοϋ &εοϋ εκκλησιών 
τών υπό τη ο δ ίων μητροπόλε ι τελεσασών. 

Ό κ. /ρ. 'Ιωάννης Βογιατζίδης θέλει δημοσιεύσει έν τφ 
αύτφ περιοδικφ τάς ακολούθους αύτοϋ εργασίας: 

1) 'Eρμηνεία Χριστιανικών μνημε ίων έκ τοϋ Μουσείου 
"Ανδ ρου. 

2) ΣυμβολαΙ είς τήν έκπαίδευσιν τών νησ ιωτών επί 
Τουρκοκρατίας. 

3) Βιογραφικά σχεδιάσματα επιφανών νησιωτών. 
4) Mov άστη ρ ιο λογία "Ανδρου. 
5) Κεφάλαια Ιστορίας τών νησιωτών. 
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6) Προσ&ήκαι εις τήν ιστορία ν των Μαυ ρογενών. 
7) Χριστιανικοί ¿πιγραφαί "Ανδρου. 
Τέλος Ô κ. ¿4ρ. 'Ιωάννης Κατσουρος προαναγγέλλει δια των 

„Νησιωτικών" τήν δημοσίευσιν των ακολούθων εργασιών αντοϋ : 
1) Πορίσματα (γλωσσικά, τοπογραφικά, τοπωνυμικά, 

οίκογενειακά , γενεαλογικά κλ.) έκ τής μελέτης των νότα 
ρ ι άκων έγγραφων των νήσων. 

2) Συλλογή ναξιακων παροιμιών. 
3) Δημώδη νησιωτικά ποιήματα. 
4) Το Ναξιακον γλωσσιχον ιδίωμα. 
5) Ποικίλα λαογραφικά των Κυκλάδων. 
6) Τοπωνυμικον της νήσου Νάξου. 

Κανονισμός τον Ζαμπακείον Αγώνος. 
Χάριν των αναγνωστών των „Βυζαντινών Χρονικών" δημοσιεύομεν 

τάς κανοννστικάς L·πτoμερείaς του Ζαμπακείου 3Αγώνος, περί οΰ ήδη καϊ 
πρότερον έμνήσ&ημεν. *0 Άγων ήδη υφίσταται από του έτους 1910, 
κατά τον Μάρτιον του όποιου ô εξοχότατος Δημήτριος Ζάμπακος κατ 
έ&ηκεν δέκα χιλιάδας φράγκα εις τήν *Ε&νικήν Τράπεζαν της 'Ελλά
δος, Ινα ¿κ των τόκων του προμνημονευ&έντος ποσοϋ διεξάγηται κα& 
έ'καστον τρίτον έτος διαγωνισμός έπί §ητοϋ д-έματος, αναφερομένου εις 
τήν Βυζαντιακήν άρχαιολογίαν ή Ιστορίαν ή λογοτεγ^νίαν. Ό ευγενής άγω-
ѵод-έτης άνέ&ηκε τήν έκτέL·σιv του υπ' αύτοϋ τόσον φιλοτίμως κα&ιε-
ρω&έντος У Αγώνος είς τον €Ελληνικον Φιλολογικον Σύλλογον Κωνσταντινου
πόλεως, δστις τ$ 3 Δεκεμβρίου 1910 кад-ώρησε τα κατά τον Ζαμπάκειον 
Άγωνα δια του άκoL·ύ Э oυ κανονισμού: 

„"Αρ&ρον Ä. Ό Άγων Δημητρίου Ζαμπακον προκηρύσσεται υπό 
του 'Ελλην. Φ Α̂ολ. Συλλόγου κατά τριετίαν προς βράβευσιν πραγματειών 
πρωτοτύπων, ανεκδότων καϊ ελληνιστί συντεταγμένων υπό ομογενών λογίων, 
αναφερομένων είς τήν άρχαιολογίαν, λογοτεχνίαν καϊ ίστορίαν τής Βυζαντια 
κής περιόδου του ημετέρου έ&νους. 

"Αρ&ρον Β' . Έν άρχί) έκαστης τριετίας, υπολογιζόμενης τής πρώτης από 
l-ης Μαρτίου 1910, δ Ελληνικός Φ ̂ λογικός Σύλλογος δι' ιδιαιτέρου προ
γράμματος, συντασσομένου έν Koivrj του Φιλολογικού καϊ Αρχαιολογικού 
τμήματος συνεδρία, ορίζει το &έμα του διαγωνίσματος, παρέχων διετή προ-
д-εσμίαν προς ύποβολήν των χειρογράφων. 

"Αρ&ρον Γ'. Το &έμα τής πρώτης τριετίας &' άναφέρηται είς τήν 
άρχαιολογίαν, τής бе δευτέρας είς τήν λογοτεχνίαν καϊ τής τρίτης είς τήν 
ίστορίαν τής βυζαντιακής περιόδου, τής αυτής σειράς τηρούμενης καϊ είς 
τάς έπομένας τριετίας. » 

"Αρ&ρον Δ'. Τα χειρόγραφα, εύαναγνώστως γεγραμμένα, φέροντα δε 
$ητόν τι καϊ έπισυνημμένον έν ¿νσφραγίστφ δελτίω το όνομα του συγγρα-



МЕЛКІЯ ЗАМѢТКИ И ИЗВѢСТІЯ. 3 4 3 

φέως, αποστέλλονται άνωνύμως εις τον πρόεδρον τοϋ Συλλόγου, διχαιου-
μένου τον συγγραφέως μετά την χρίσνν μόνον όντίγραφον να λάβη. 

"Αρθρον E'. 'Άμα τη λήξει, της ορισθείσης προθεσμίας έχλέγεται έν 
χοινη δημοσία συνεδρία των δύο τμημάτων, Φιλολογιχοϋ χαί "Αρχαιολογιχοϋ, 
τριμελής άγωνόδιχος επιτροπεία, ήτις, διεξελθονσα τα εις τον αγώνα υπο
βληθέντα έργα, άναγινώσχει δια τοϋ εισηγητού τήν έχθεσιν αυτής δημοσία 
¿ν έχτάχτω γενιχη συνεδρία, ¿πΐ τούτω οριζόμενη έχάστοτε. 

"Αρθρον ζ'. ΒραβεΙον roti αγώνος degerat το έχ τών τριετών τόχων 
τοϋ χατατεθέντος χεφαλαίου προερχόμενον ποσόν χιλίων διαχοσίων (αριθ. 
1200,) φράγχων, χαταβαλλομένων υπό τοϋ προέδρου τοϋ Συλλόγου τφ βραβευο-
μένω συγγραφεί αμα τη έχτυπώσει έν ίδιαιτέρω βιβλίω τοϋ έργου αύτοϋ. 

"Αρθρον Z'. Έάν χατά τήν τριετίαν ή μηδέν ύποβληθ^ έργον ή έχ 
τών υποβληθέντων μηδέν χριθη βραβεευτέον, παρατείνεται ό άγων έπί êv 
χαί ήμισυ έτος από της χρίσεως. Έάν бе χαί тЈте έταναληφθτ] το αυτό, 
δύναται ό Σύλλογος νάπονείμη το βραβεϊον εις έχδεδομένην εντός της τριε
τίας πραγματείαν όμογενοϋς λογίου, έπί θέματος της βυζαντιαχής περιόδου 
τοϋ ημετέρου έθνους, χατ' άπόφασιν τών δύο τμημάτων Φιλολογιχοϋ χαί 
3Αρχαιολογιχοϋ, λαμβανομένην έν xoivfj συνεδρία έπί τούτω συγχαλουμένη, 
δια πλειοψηφίας τών τριών τέταρτων τών παρευρεθησομένων μελών απο 
τελουμένην." 

Ζ' ΣγοντΜον Λίαγώνιαμα. 
Ή Πρυτανεία αμφοτέρων Πανεπιστημίων Αθηνών χαθώρισε τα χατα 

τήν Ζ' περίοδον τοϋ υπό τοϋ άοιδίμου Λ. Σγούτα χαθιδρυθέντος νομι-
χοϊστοριχοϋ διαγωνίσματος δια τής άχο^θου προχηρύξεως, έχδοθείσης тгј 
19 "Ιουλίου 1913: 

1) Το θέμα, δπερ ή Νομιχή Σχολή ώρισε δια το Ζ' Σγούτειον διαγώ
νισμα, εϊνε „ή Έχλογή τών Ίσαύρων ίστοριχώς χ al δογ ματι-
χώς". Οι διαγωννσθησόμενοι, οιτινες беѵ δύνανται να εϊνε χαθηγηταϊ τοϋ 
Πανεπιστημίου, δέον ν' άποστείλωσι τα χειρόγραφα αυτών, χαθαρώς χαί 
εύαναγνώστως γεγραμμένα, εις το γραφείον της Πρυτανείας μέχρι τής 31 
Μαΐου 1915, άνωνύμως μετά συνημμένου δελτίου ένσφραγίστου, φέροντος 
ένδοθεν μέν το όνομα τον συγγραφέως, έξωθεν бе ρητόν, γεγραμμένον το 
αύτο χαί έπί τοϋ χειρογράφου. 

Εις τον συγγραφέα τής βραβευθησομένης πραγματείας θέλει άπονεμηθή 
έπαθλον δραχμών δνσχιλίων. 

Τα χειρόγραφα έπ ούδενί λόγω επιστρέφονται. 
2) СН προθεσμία προς συμμετοχήν εις το προ ενός έτους προχηρυχθέν 

ς' Σγούτειον διαγώνισμα, οϋ θέμα εϊνε „το Jιαζύγιον χατα το Έλ 
ληνιχον χαί το 'Ρωμαϊχον δίχαιον", λήγει τήν 31 Μαΐου 1914. 

cO Κοντειος Άγων 1913—1916. 
)ri' ετέρας προχηρύξεως—έχδεδομένης υπό τοϋ πρυτάνεως τοϋ Έθνιχοϋ 

χαί Καποδιστριαχοϋ Πανεπισημίου 9 Αθηνών χ. Θ. Ζαΐμη τη 12 Αυγού-
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στον 1913 κα&ωρίσ&ησαν τα κατά τήν Β' περίοδον (1913—1916) του υπό 
του άοιδίμου Κωνσταντίνου Κόντου καθορισθέντος Φιλολογικού Λγώνος 
ώς έπεται : 

Α') Ορίζονται δύο διαγωνίσματα το μίν „Παραβολή των δημω
δών στοιχείων της κα&' ή μ ας γλώσσης, μάλιστα τών è ν 
τοις ποιήμασι тс α Ι τοϊς ασμασι, προς 'Ομηρικά1 το δε „Πα
ραβολή τών δημωδών στοιχείων της у. ад 1 ή μας γλώσσης 
Ttpòg è ν παπΰροις φερόμενα". 

Β') Ή παραβολή d'à άναφέρηται ού μόνον απλώς ε τάς λέξεις над1 

έαυτάς /tal τήν χρήσιν αυτών, άλλα και εις τήν σύνταξιν τον δλου λόγου 
καϊ είς τάς φράσεις, προς δε εις τους hyoμένους τρόπους καϊ τα σχήματα, 
τάς μεταφοράς καϊ τάς παρομοιώσεις, τάς εικόνας καϊ ει τι δμοιον. 

Γ') 01 συγγράψοντες όφείλουσι συστηματικώς μέν καϊ με&οδικώς να 
παραβάλωσι τα στοιχεία, επιμελώς δε καϊ ακριβώς να προεξετάσωσι τα ¿ν 
ταϊς μέχρι τοϋδε υπό τε ημετέρων και υπό ξένων λογίων συντεταγμέναις 
διατρφαϊς είρημένα έκάστψ το οίκεϊον απονέμοντες. 

/') Ta χειρόγραφα φέροντα έπί τον εξωφύλλου ρητόν τι &à άποστα-
λώσιν είς τήν Πρυτανείαν τών Πανεπιστημίων εντός του χρόνου του μέχρι 
της ЪІ-ης του УΙανουαρίου του 1915. 

Ε') Το αυτό ρητόν και το όνομα του σνγγράψοντος dà εϊνε άναγεγραμ-
μένα έπί ίδιου χάρτου έγκεκλεισμένου έν ¿σφραγισμένφ φακέλω, προσηρτη-
μένφ είς το χειρόγραφον. 

ζ') Ό βουλόμενός τις δύναται να συγγράψη καΐ αμφοτέρας τάς δια-
τριβάς. 

Ζ') Ή κρίσις της Επιτροπείας του Κοντείου Αγώνος, συγκειμένης 
έκ του Γεωργίου Ν. Χατζιδ άκη , του Σ ίμου Μ εν άρ δ ου , καΐ 
τον Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, αναγνωσ&ήσεται υπό τοϋ είσηγητον 
αυτής καΐ ή απονομή τών βραβείων, έκατέρου χιλι ο δράχμου, γενήσεται 
υπό τοϋ Πρυτάνεως τών Πανεπιστημίων έν гђ μεγάλη αί&ούση αυτών τη 
21 τοϋ Μαΐου τον 1915. 

Η') Τφ άριστεύσαντι dà боЩ καϊ το τών τόκων ύπόϊχίίπον, άφοϋ 
εκτύπωση τήν 7rcayftaT£¿av αύτοϋ. 

*Ιστορνκοί καϊ Λαογραφικοί διαγωνισμοί. 
iΕπ εύκαρία της εβδομηκοστής και πέμπτης έπετηρίδος τοϋ Έ&νικοϋ 

Πανεπιστημίου Ά&ηνών προεκηρύχ&ησαν τρεις ιστορικοί καϊ λαογραφικοί 
διαγωνισμοί, χορηγοϋντος τοϋ κ. Ευ στ ад ίου Εύγενίδου, φιλοπάτριδος 
καϊ φιλίστορος όμογενοϋς, δστις τάς καλάς αύτοϋ υπέρ της 'Επιστήμης 
δια&έσενς πολλάκις ποικίλως έξεδήλωσεν. Οί σχετικοί δροι της προκηρύξεως 
υπό τοϋ Πανεπιστημίου Ά&ηνών, χρονολογουμένης από 29 Αύγουστου 1912, 
^χουσιν ώς έξης: 

1) Προκηρύσσεται διαγωνισμός προς συγγραφήν Ιστορίας καϊ Λαογρα
φίας της 'Ραιδεστού έπί βραβείφ χιλίων δραχμών. 
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2) Προκηρύσσεται, διαγωνισμός προς συγγραφήν Ιστορίας xal λαογρα
φίας της Αϊνου έπί βραβείω χιλίων δραχμών. 

3) Προχηρύσσεται διαγωνισμός προς συγγραφήν Ιστορίας xal λαογρα
φίας της Λδριανουπόλεως έπί βραβείω χιλίων δραχμών. 

4) Οι συγγραφείς των προχηρυσσομένων έργων -έλουσιν αποστείλει 
ταϋτα εις το γραφείον της Πρυτανείας, χα&αρως χαί εύαναγνώστως γεγραμ-
μένα, άνωνύμως, μετά συνημμένου δελτίου ένσφραγίστου, φέροντος Ενδο&εν 
μϊν το όνομα του συγγραφέως, έξω&εν δε ρητον γεγραμμένον το αυτό χαί 
έπί τον χειρογράφου. 

5) Τά χειρόγραφα του μεν προς συγγραφήν 'Ιστορίας xal λαογραφίας 
της 'Ραιδεστού διαγωνισμού γίνονται δεχτά εις το γραφείον της Πρυτανείας 
μέχρι της 31** Όχτωβρίου 1913. 

6) Τά του διαγωνισμού προς συγγραφήν 'Ιστορίας χαί λαογραφίας 
της Αϊνου γίνονται δεχτά εις το γραφείον του Πανεπιστημίου μέχρι της 
31W Όχτωβρίου 1914. 

7) Τά δε χειρόγραφα τοϋ διαγωνισμού προς συγγραφήν Ιστορίας xal 
λαογραφίας της Άδριανουπόλεως γίνονται δεχτά εις το γραφείον της 
Πρυτανείας μέχρι της 31* ς Όχτωβρίου 1915. 

8) Τά χειρόγραφα έπ' ούδενί λόγω επιστρέφονται. 
Έπιτραπήτω ό? δμως νά παρατηρήσω μεν, δτι oi συντάξαντες τάς 

προχειμένας προχηρύξεις ως χαί τάς τοϋ Σγοντείου χαί Κοντείου ¿λησμό
νησαν νάναγράψωσιν έν αύταΐς άναγχααίαν τινά διασόφησιν : δήλον δτι αν ó 

άγων μόνον μεταξύ των 'Ελλήνων περιορίζεται, ώς π. χ. ó Ζαμπάχειος Άγων, 
ή δύνανται νά μετάσχωσιν αύτοΰ χαί ξένοι επιστήμονες, οπότε χαί ai 
γλώσσαι, εις ας oi διαγωνιζόμενοι δύνανται νά γράψωσι τάς πραγματείας 
αυτών, έδει είς τάς σχετιχάς προχηρύξεις νάναγραφώσι. 

"Ερενναν χαί ¿ργααίαν ¿ν Πάτμφ. 
Μνημονευτέαι χαί ένταϋ&α — πλην των εργασιών τοϋ χα&ηγητοϋ 

χ. L. Bréhier (περί τών ήδη έμνήσ&ημεν) — χαί έχειναι τών χ. χ. 4$° J η μ. 
Καλλιμάχου, ΑΡ°ς P a u l M a r c χοινώς μετά τοϋ 4 W. H e n g s t e n 
b e r g , xal тб'Ао£ τοϋ Αρος P a u l M a a s , αϊτινες διαρχοϋντος τοϋ 1911 
χαί 1912 έπετελέσ&ησαν èv ταϊς Βιβλιο&ήχαις xal Άρχείοις της Πάτμου. 
Ό χ. $ /ημ. Καλλίμαχος, έξ Αλεξανδρείας, χατέγινεν ιδίως περί τήν 
μελέτην χαί περιγραφήν χειρογράφων μή περιλαμβανομένων èv τγι Πατμιαχγι 
Β ιβλιο&ήχη τοϋ μαχαρίτου Ι. Έαχχελίωνος (Ά&ήνησι 1890) χαί 
περί τήν μελέτην έγγραφων διαφωτιζόντων ίδια τάς σχέσεις μεταξύ του 
Πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας xal της ιεράς μονής της Πάτμου. 

Oi χ. χ. / P a u l M a r c xal JQ W. Η e n g s t e u b e r g, απεσταλ
μένοι της Βασ. Άχαδημίας τών 'Επιστημών τοϋ Μονάχου, ήσχολή&ησαν έπί 
εβδομάδας δλας περί τήν φωτογράφησιν τών έν τοις άρχείοις της ιεράς μονής 
Πάτμου έναποχειμένων έγγραφων χάριν τοϋ παρασχευαζομένου Corpus τών 
Βυζαντιαχών xal νεοελληνιχών γραμμάτων xal προς τούτοις ήσχολή&ησαν έπι 

Византійскій Временннкъ. lö 
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μελώς περί τήν φωτογραφηθώ τμημάτων εκλεκτών τίνων κωδίκων, οιτινες εϊτε 
ώς παλαιογραφικά εϊτε ώς καλλιτεχνικά μνημεία ένδιαφέρουσιν ή μας. Λυστυ-
χώς τίνες των φωτογραφικών πλακών της συλλογής ταύτης τών κ. κ. /& 
Ρ. M a r c και Λ$ H e n g s t e n b e r g εκ τυχαίων περιστατικών κατεστρά-
φησαν είτε εφθάρησαν, ώστε να μή είναι δυνατόν να έκδοθώσιν ¿ξ αυτών 
φωτογραφικά αποτυπώματα. 

Τέλος al ¿ργασίαι τον κ. Paul Maas, τον γνωστόν νφηγητον της κλασ
σικής και Βυζαντιακής φιλολογίας ¿ν τφ Πανεπιστημίω τον Βερολίνου, απέ 
βλεπον κυρίως εις τήν άντιβολήν τον νπ άρια . 706 Πατμιακον κωδικός 
(τής IB' έκατονταετηρίδος) χάριν της προσεχονς εκδόσεως τών επιστολών 
τον Γρηγορίου Νύσσης υπό τον κ. Georgio Pasquali (έκ Göttingen). 
ťO κ. /Q Paul Maas ύπεστηρίχθη νλικώς δια τήν έκδρομήν αν τον μέχρι 
Πάτμον υπό τον κληροδοτήματος τον καθηγητον W i l a m o w i t z . >Εκ 
τής πατμιακής αύτον εργασίας ταύτης προήλθεν ή έξοχος εργασία τον 
κ. $ Maas : Zu den Beziehungen zwischen Kirchenvätern und Sophisten, 
ής το πρώτον μέρος φέρει τον τίτλον : Drei neue Stücke aus der Korre
spondenz des Gregorios von Nyssa και το δεύτερον: Der Briefwechsel 
zwischen Basileios und Libanios. CH κατ εξοχήν ενδιαφέρουσα εργασία 
αντη ¿δημοσίευση ήδη ¿ν τοίς Sitzungsberichte der Κ. Preussischen 
Akademie der Wissenschaften, 1912, XLIII καΐ XLIX, σελ. 988—909, 
1112—1126 (Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 81· Ok
tober und 28. November 1912). 

Πάντες oi τελευταίως εργασθέντες èv τη ιερά μονή τής Πάτμου μετ' 
ένθονσιασμον άναφέρουσι τήν προθνμίαν τών ¿κεϊ ασκουμένων πατέρων, 
δπως άνοίξωσι τάς βιβλιοθήκας καϊ ταρχεϊα καΐ σκευοφυλάκια αυτών εις 
τους τυχόν προτιθεμένους τήν μελέτην αυτών επιστήμονας. Τοϋτο βεβαίως 
είναι iv εύοίωνον σημεϊον δια τήν νέαν άντίληψιν τών πραγμάτων, ή όποια 
¿π9 έσχατων παρατηρείται μεταξύ τών μοναστικών κοινοτήτων τής 'Ανατολής. 
*Εν τέλει όμως οφείλομεν να παρατηρήσω μεν, ότι το τελευταίως, ώς μαν-
θάνομεν, ληφθέν μέτρον υπό τής άδεί^φότητος τών Πατμίων πατέρων, 
δπως δήλον δτι εις το μέλλον άπαγορεύηται ή φωτογράφησις τών χειρο
γράφων καϊ τών λοιπών κειμηλίων αυτών, το μέτρον τοϋτο είναι αντεπνστη-
μονικον και κακόζηλος μίμησις, ώς έπληροφορήθημεν, τών èv τη Ιερ$ μονή 
τον 2ινα ήδη από ¿τών αποφασισθέντων. *Ας εύχηθώμεν, δτι ¿ν προσέχει 
μέλ^ντι αϊ τοιανται απαγορεύσεις θέλωσιν αρθη προς μέγα όφελος τής 
* Επιστήμης καϊ προς τιμήν τον ελληνικού Ορθοδόξου Μοναχισμού. 

Συλλογή ^Ελληνικού Λαογραφικοί) ιλικοϋ έκ Βνζαν-
τιακών κειμέναν καϊ μνημείων. 

Ή γενική σύνοδος του èv * Αθήναις κατά το έαρ τον παρελθόντος 
XVI συνεδρίου τών Όριενταλιστών μεταξύ τών άλλων ευχών, ας τοϋτο èξέ-
φρασεν, νπήρξεν, ώς ήδη ανωτέρω (σ. 336,) άνεγράψαμεν, δπως ή Ελληνική 
Λαογραφική ^Εταιρεία 3Αθηνών άναλάβη èv συνδέσμφ καϊ èv συνεννοήσει 
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και προς άλλους L·γίoυς, οιτινες τυχόν беѵ άποτελοϋσι μέλη της εταιρείας 
ταύτης, τήν συστηματικήν συναγωγήν του ύλικοϋ, όπερ προς τήν έλληνι-
κήν λαογραφίαν σχετίζεται και ¿ν βυζαντιακοΓις κειμένοις καί μνημείοις πάρα 
δεδομένον είναι. Βεβαίως αυτονόητον είναι πόσον σημαντικον δύναται να 
καταστη το επιχείρημα τοϋτο, èàv λάβη τήν κατάλληλον διεύ&υνσιν καί 
εϋρη προ&ύμους τους έργάτας, τους δυναμένους προς έπιτέλεσιν αύτοϋ να 
συμβάλωσι. Λ là περαιτέρω κα&έκαστα ¿δε „Λαογραφίαν" του 1909, σ. 
10—14, ěv&a εκτίθενται ή ëvvoia της Λαογραφικής επιστήμης καϊ al 
μέθοδοι, ας αϋτη μετέρχεται' δια πληροφορίας άπευ&υντέον προς τον κα&η-
γητήν καί πρόεδρον της 'Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας κ. Νίκο λ. 
Γ. Πολίτην, 'Οδός Μητροπόλεως 36, εις Ά&ήνας. Προς έκδοσιν του 
συλλεχ&ησομένου υλικού κατηρτίσ&η επιτροπή αποτελούμενη έκ των κ. κ* 
A u g u s t H e i s e n b e r g (Μόναχον), D. С. H e s s e l i n g (Leiden), H u 
b e r t P e r n o t (Παρίσιοι), Σπυρ. Π. Λάμπρου, Νικ. Γ. Πολί
του, Χρίστου Τσούντα, Σίμου Μενάρδου, УΑδαμαντίου 
'Αδαμαντίου, Σωκράτους Κουγέα (¿ν Ά&ήναις). 'Αλλά διατί 
λόγιοι τινές έξαιρέτως δυνάμενοι να συνεργασ&ώσι περί τήν έκδοσιν καί 
¿πεξεργασίαν του λαογραφικού τούτου υλικού δεν άποτελοϋσι μέλη της είρη-
μένης επιτροπής ; π. χ. οι κ. κ. Γεώργιος Χ ατζηδ άκις, Κ ων στ. 
Ζησ ίου, 'Ιωάννης Σ β ο ρ ων ο ς έν Ά&ήναις, oi κ. κ. P a u l M a a s 
èv Βερολίνω, С. J i r e с e k ¿ν Βιέννη, Α. T h u m b èv Στρασβούργω, 
Κ. D i e t e r i c h έν Λειψία, Συ ν ó δη ς Παπαδημητρίουέν Όδησσφ, 
Μ αν ου ή λ Γ ε δ ε ώ ν έν Κωνσταντίνουπόλει. 

Μερνμναι περί των αρχαιοτήτων Μακεάονίας. 
"Αμα τη καταλήψει των Μακεδόνικων επαρχιών υπό του ^Ελληνικού 

στρατού παραχρήμα ή ^Ελληνική Κυβέρνησις ¿γνω, δπως φροντίση περί τής 
περισυλλογής, καταγραφής και συντηρήσεως των αρχαίων καί βυζαντιακών 
αρχαιοτήτων τφν επαρχιών τούτων, άνα&εισα εις τον έφορον κ. Άπ. Άρβα-
νιτόπουλον τήν έποπτείαν καί μελέτην τον αρχαιοτήτων τής Νοτίου Μα
κεδονίας, είς бе τον ίφορον κ. Γεωργών Οίκονόμον τήν έποπτείαν των αρ
χαιοτήτων Θεσσαλικής καί τής πέριξ χώρας. 

Κατά τάς ανακοινώσεις του κ. :Αρβανιτοπούλου μεταξύ τών άλλων αρ
χαιοτήτων, τάς όποιας συvέL·ξεv έν Έλλασώνι, Αικατερίνη, Κοζάνη καί 
Βε$(5οία, συγκαταλέγονται καί πολλά ενδιαφέροντα μνημεία των χριστια
νικών καί βυζαντιακών χρόνων, έν αξιόλογον άνάγλυφον τής Παναγίας, 
περί οϋ ύπνσχνείται έν καιρφ νάνακοινώση τα δέοντα. Τον κ. Άρβανιτό-
πουλον κατά πολλά έβοή&ησε περί τάς συλλογάς καί έρευνας ταύτας ó 
συνάδελφος αύτοϋ κ. Νικόλαος Παπαδάκις, ύπερετών ώς ¿â-ελοντής έν τφ 
Μακεδονικφ στρατφ. 

Ό κ. Γεωργ. Οικονόμος έν Θεσσαλονίκη μεταξύ τών άλλων έστρεψε τήν 
προσοχήν αύτοϋ καί περί τήν συντήρησιν τής περίφημου βασιλικής τοϋ 

16* 
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'Αγίου Δημητρίου καί των λοιπών βυζαντιακών εκκλησιών της αυτής πόλεως. 
Περί της συστηματικής συννηρήσεως των βνζαντιακών μνημείων Θεσσαλονί
κης γίνεται ήδη σοβαρά σκέχρις και περί το д-έμα τοντο από μηνών ασχο
λείται ό Μακεδών αρχιτέκτων κύριος 'Αριστοτέλης Ζάχος, βα&νς 
γνώστης της βυζαντιακής αρχιτεκτονικής. 

ΚαταγραφαΙ αρχαιότητος Θάσου. 
3Εν τη εσχάτως υπό τον сΕλληνικού στό)*ου καταληφ&είση νήσω ταύτη 

ένεργονσιν άνασκαφάς οι Γάλ^ αρχαιολόγοι κ. κ. Picard καί AvezOU. 
Ή ^Ελληνική Κυβέρνησις άμα τη καταλήγει άπέστειλεν ¿πόπτην τών ανα
σκαφών τούτων τον κ. Γεώργιον 2 ω τη ρ ιά δ η ν, πρώην έφορον αρχαιοτή
των καί ήδη κα&ηγητήν τον Καποδιατριακοϋ Πανεπιστημίου Ά&ηνών. сО κ. 
Σωτηριάδης περνσυνέλεξεν και κατέγραψε τάς èv Θάσω αρχαιότητας καί 
κατήρτισε πρόχειρον μονσείον αυτών. Ής μαν&άνομεν μεταξύ των αρχαιο
τήτων τούτων περιλαμβάνονται καί βυζαντιακά μνημεία. 

ΚαταγραφαΙ αρχαιοτήτων Χίου. 
Ό διοικητικός επίτροπος τής νήσου ταύτης, ήτις επίσης υπό του 

νικηφόρου Έλληνικοϋ στόλου και στρατού κατελήφθη, διέταξε τήν συμφώνως 
προς τους 'Ελληνικούς νόμους καταγραφήν τών κατά τήν νήσον ιδιωτικών συλ
λογών αρχαιοτήτων. "Ηδη κατεγράφη ή πλούσια συλ?*ογή του κ. Κ αν ε λ-
λάκη περιέχουσα καί χριστιανικάς, βυζαντιακάς καί φραγκικάς μεσαίωνικάς 
αρχαιότητας. 

Avo 'Ελληνικοί πάπνρον 
ек Κροκοδείλου πόλεως της Αιγύπτου προερχόμενοι απεστάλησαν εις τήν 
3Αρχαιολογικήν Έταιρείαν Άά ηνών υπό τοϋ èv 2ύμη κ. /ημοσΌ ένους 
Χαβιαρα καί πρόκεινται να ¿κδο&ώσι προσεχώς υπό τοϋ κ. Ν ι κ ήτα Χ ά
βια ρ ă μετά τίνων διαφόρων αναγνώσεων και παρατηρήσεων του κ. Σωκρ. 
Κουγέα èv тгј ̂ Αρχαιολογική *Εφημερίδι. 9Εκ τών παπύρων 
τούτων ô μέν είναι επιστολή του 179 μ. Χ, ό δε èγκλητήριov άχρόνιστον 
γράμμα. 

Σχεδιαζόμενα Βυζαντιολογίκά Ιδρύματα èv 
Θεσσαλονίκΐ]. 

Kad 9 α αναγράφεται èv τφ „Εμπρός" τής 28 'Απριλίου 1913 ή Α. Υ. 
ό Πρίγκνψ Νικόλαος, στρατιωτικός διοικητής Θεσσαλονίκης, άνεκοίνωσεν, 
δτι ή 'Ελληνική Κυβέρνησις σκέπτεται, iva èv τη πόλει ταύτη ίδρυση μέγα 
Μουσεϊον Βυζαντιακών αρχαιοτήτων' επίσης σχολήν προς προαγίογήν των 



МЕЛКІЯ ЗАМѢТКИ И ИЗВѢСТІЯ. 3 4 9 

βυζαντιακών σπονδών μετά σχετικής δημοσίας βιβλιοθήκης ' τέλος προανήγ-
γειλεν ή Α. CY. о πρίγκιψ Νικόλαος τήν προσεχή ¿ίναρξιν αρχαιολογικών 
ανασκαφών έν Θεσσαλονίκη και τη περιοικίδι. 

ΜύΑται περί τών Βνζαντιακαν μνημείων 
Θεσσαλονίκης. 

Ευχαρίστως άναγγέλλομεν, δτι πλην του κ. Άριστ. Ζάχο ν (¿δε 
ανωτέρω σ. 348,) καΐ ό γνωστός έν Ά&ήναις ζωγράφος κ. Στέφανος 
Ξενόπουλος προέβη είς μελετάς άφορώσας εις τήν γραφικήν των ¿ν Θεσ
σαλονίκη ναΦν. Επίσης ó αρχιτέκτων κ. Ευγένιος , είς dv οφε^ται ή 
έπ* έσχατων γενομένη άναστήλωσις των ναών του Μυστρά καί του Δαφ
νιού, μελετήσας από αρχιτεκτονικής έπό\\)εως τα μνημεία Θεσσαλονίκης αναγ
γέλλει τήν προσεχή δημοσίευσιν τών πορισμάτων τών μελετών αύτοϋ τούτων. 

9 Αρχαίολογικαί /ιαλέξεις έν ' ίωαννίνοις. 
c 0 αρχαιολόγος κ. * Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς, υφηγητής της 'Αρχαιο

λογίας έν τψ *Α&ήνησι Πανεπιστήμια), έποιήσατο τη 2 'Ιουνίου έπιστημονι-
κήν διάλεξιν περί τών βυζαντιακών μνημείων της 'Ηπείρου, δικαίως εξάρας 
τήν σπουδαιότητα τήν οποίαν ταϋτα δια τήν μελέτην της Βυζαντιακής τέχνης 
κέκτηνται. с 0 к. Φιλαδελφεύς προέτεινεν έν τέλει τήν σνστασιν μεγάλης 
ειδικής επιτροπής προς περισυναγωγήν τών έν μονάίς, έκκλησίαις καί 
άλλοις ίδρύμασι της Ηπείρου διεσπαρμένων κειμηλίων της βυζαντιακής 
μικροτεχνίας. 

3 Ανασκαφαί καί έρευναν έν Ήπείρφ. 
Κατόπιν αποφάσεως της 'Αρχαιολογικής ^Εταιρείας 9Α&ηνών καί εγκρί

σεως της Γενικής διοικήσεως 'Ηπείρου άρχονται μεγάλαι άνασκαφαϊ κατά 
τα έρείπεια της Νικοπόλεως παρά τήν Πρέβεζαν. Τάς άνασκαφάς ταύτας, 
αϊτινες καί δια τα βυζαντιακά πράγματα ούχι άκαρποι προμηνύονται, № 
διευ&ύνει ό κ. 'Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς. c 0 αυτός χάριν αρχαιολογικών 
καί μεσαιωνοδιφικών ερευνών περιηγή&η τα βόρενα της 'Ηπείρου καί δή 
τήν κατά το Τεπελένιον χώραν. 

Μία Προκήρνξις της * Ιστορικής καί 9Έ&νολογικης 
cΕταιρείας της *Ελλάάος. 

*Υπο χρονολογίαν 19 Δεκεμβρίου 1912 ό πρόεδρος της ^Εταιρείας 
ταύτης κ. Ι. Ν. Μπότασης έξέδωκε προκήρυξιν, δι9 ής παρακαλεί πάντας 
τους δυναμένους νάποστείλωσιν είς το έν Ά&ήναις Μουσεϊον αυτής αντί-
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κείμενα αναφερόμενα είς τήν ίστορίαν τών εσχάτως νπο τον "Ελληνικον 
στρατοϋ καταλειφθεισών χωρών. Επίσης κατά τήν αυτήν προκήρνξιν καϊ 
λάφυρα καϊ αλλά άναμνηστήρια τον τελευταίου Βαλκανικον πολέμου έσονται 
εύγνωμόνως δεχτά vito της Ιστορικής καϊ * Εθνολογικής Εταιρείας τής 
Ελλάδος. 

9Επιτροπαί επί τών τοπωνυμικά ν της *Ελλάάος. 
Κατά το 1909 ό τότε υπουργός των 'Εσωτερικών τής "Ελλάδος κ. 

Νικόλαος Λεβίδης κατήρτισε έπιτροπήν χάριν „γενικωτέρας τι
νός καΐ συστηματικής εργασίας προς μόρφωσιν πλήρους 
κ al έλληνοπρε πους γεωγραφικής ονοματοθεσίας τής "Ε λ 
λάδος". Τής επιτροπής ταύτης μετέσχον τότε πολλοί αρχαιολόγοι, Ιστορώ 
δίφαι καΐ αλλοι λόγιοι τών * Αθηνών, οϊτινες μετά έπανειλημμένας συσκέψεις 
καΐ υπομνήματα προς τήν Έλληνικήν Κυβέρνησιν ύπέβαλον περί τών αρχών, 
καθ9 ας τυχόν τινά τών τοπωνυμικών τής 'Ελλάδος δέον να αλλαχθώσιν, 
αντικαθιστώ μένα υπό μάλλον εύφώνων και έλληνίκωτέρων. Έπ' έσχατων 
μετά τήν έπέκτασιν τών ορίων τον "Ελληνικού Βασιλείου, ή Κυβέρνησις 
αύτον κατήρτισεν έτέραν μεγάλην έπιτροπήν, ήτις θάποφασίση περί του 
μεταβαπτισμοϋ τών κακοφώνων, κακεμφάτων καϊ μή τυχόν ελληνικών τοπω
νυμιών τών νέων επαρχιών τής "Ελλάδος. Εξηγητής έν τ$ έπριτοπ^ ταύτη, 
ής μετέχουσι πλείστοι τών "Ελλήνων αρχαιολόγων καϊ ιστορικών, είναι ó κ. 
Βασίλειος Λεονάρδος, τμηματάρχης του ' Αρχαιολογικού τμήματος 
έν τφ "Υπουργείω τών У Εκκλησιαστικών καϊ τής δημοσίας У Εκπαιδεύσεως, 
προς бѵ δέον νάπευθύνωνται αϊ σύμβολα! καϊ ανακοινώσεις τών δυναμένων 
να ύποβοηθήσωσι το έργον τής προκειμένης επιτροπής. Πολλοί ήδη λόγιοι — 
καθ' πληροφορούμεθα — απέστειλαν ήδη τοιαύτας συμβολάς. Λέον καϊ 
ενταύθα να σημειωθ^, δτι καϊ ή έπ έσχατων συσταθείσα επιτροπή έπϊ 
τών τοπωνυμικών τής Νέας "Ελλάδος είναι τής υγιούς αρχής, δτι δέον 
ν9 άντικατασταθώσι μόνον al βαρβαρικαΐ καϊ ξενόφωνοι τοπωνυμίαι, αιτινες 
ούδεμίαν τυχόν σχέσιν προς τάς ιστορικός αναμνήσεις ¿χουσι, τουναντίον 
бе va διατηρηθώσιν, ατε επίσης Ιστορικά μνημεία όντα, ai τοπωνυμίαι 
έκεΐναι, al όποιαι σχετίζονται προς γεγονότα τής Βυζαντιακής Ιστορίας καϊ 
τής καθ' δλου μεσαιωνικής παραδόσεως, έστω καϊ αν al τοπωνυμίαι αΰται 
είναι κακόηχοι καϊ κακέμφατοι. 

J ναμαρτνρίαι τής Αρχαιολογικής cΕταιρείας 
'Αθηνών. 

Βεβαωΰται, δτι έκ τών νπο του Ίταλικον στρατοϋ κατειλημμένων 
νήσων του Αιγαίου καϊ προ παντός έκ τής "Ρόδου al προσωριναϊ ίταλικαΐ 
άρχαί, καθημερινώς ώς έπος ειπείν, έξάγουσιν αρχαιότητας, έν καϊ χρι 
στιανικάς καϊ ¡,ιεσαιωνικάς, καϊ άποστέλλονσιν αύτάς είς 9Ιταλίαν, δπως έκεϊ — 
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φευ ! — κοσμήσωσι τα ελληνικά ταϋτα κειμήλια, άποξενούμενα της Πατρίου 
αυτών γης, τα διάφορα 'Ιταλικά μουσεία, 'Επί τούτοις ή 'Αρχαιολογική 
'Εταιρεία Αθηνών, σννελθονσα είς ίκτακτον συνεδρίασιν λήγοντος του 
Απριλίου του 1913, άπεφάσισεν, δπως διαμαρτυρη&ί) ενώπιον του διεθνούς 
επιστημονικού κόσμου δια τάς ανήκουστους ταύτας συλήσεις. Ό προεδρεύουν 
αντιπρόεδρος της 'Εταιρείας ταύτης καθηγητής κ. Γεώργιος Μιστριώτης 
έδημοσίευσε τη 25 Απριλίου 1913 άνοικτήν έπιστολήν έπί τφ γεγονότι 
τούτω, ¿ν f¡ επιστολή άναγινώσκεται : „Ai αρχαιότητες беѵ ανήκουσι τφ 
Ίταλικφ στρατφ, άλλα τη κοσμοκρατορία της 'Επιστήμης, ή бе σύλησις 
τούτων καταισχύνει ουχί τους συλώ μένους, Λεν ошт/гЬ^ μίν ή 'Αρχαιο
λογική 'Εταιρεία ναυτικός δυνάμεις προς διακώλυσιν του ονείδους τούτου, 
αλλ3 ή διαμαρτυρία επιστημονικής Εταιρείας είναι ικανή, ίνα έγείρη τήν 
αγανάκτησιν τοϋ π* πολιτισμένου κόσμου καΐ έπιστήση τήν προσοχήν τών 
ανωτέρω άρχων της πατρίδος του Γαριβάλδη καϊ τον Καβούρ" Καθ' α 
μανθάνομεν καϊ έξ αυτής της 'Ιταλίας ηκούσθησαν φωναί διαμαρτυρίας 
κατά των συλήσεων τούτων των αρχαιοτήτων των διαφόρων ίταλοκρατουμένων 
νήσων τον Αιγαίου. 

Ta φραγκικά οίκόσημα της Καλύμνου. 
Ό $ κ. 'Ιωάννης Ζερβός άπέστειλεν ήμίν ανακοινώσεις περί διαφό

ρων φραγκικών οίκοσήμων, άτινα είναι ¿γκεκολαμμένα έπί του κάστρου της 
Καλύμνου. Τα ενδιαφέροντα ταϋτα μνημεία θέλω δημοσιεύσει προσεχώς 
μετά σχετικού υπομνήματος. 

'Εκδρομή της ° Αρχαιολογικής 'Εταιρείας Ά&ηναν. 
Κατά το τελενταϊον δεκαήμερον του Μαϊον ή 'Αρχαιολογική 'Εταιρεία 

Άθψών προυκήρυξε μεγάλην άρχαωλογικήν έκδρομήν ανά τάς νπο τοϋ 
^Ελληνικού Στράτου εσχάτως καταληφθείσας χώρας καϊ δή είς Θεσσαλονίκην, 
Χίον, Ψα^ά, Αέσβον, Σάμον, ώς και είς Κρήτην. Της εκδρομής μετέσχον 
π^Ιστα μέλη της περί ής ó λόγος εταιρείας ηγουμένου τον προεδρεύοντος 
ταύτης κ. Γεωργίον Μιστριώτον, ¿πιτίμον καθηγητον των 'Ελληνικών Γραμ
μάτων έν τφ Πανεπιστημίω Λ&ηνών, περιστοιχουμένου υπό τίνων τών συμ
βούλων της αυτής 'Εταιρείας και τοϋ νφηγητον της Αρχαιολογίας κ. 
Αλεξάνδρου Φιλαδελφέως. Σκοπός της εκδρομής ήτο ό καθο
ρισμός τών τόπων, δπου ή Αρχαιολογική 'Εταιρεία Αθηνών θα διενεργήση 
ίδίανς αυτής <ΐα7Ται/(Ης άνασκαφάς καϊ αλλάς έρευνας. 'Εν Θεσσαλονίκη 
¿ποιήσατο διάλεξιν ό καθηγητής κ. Γ. Μιστριώτης περί της Ιστορίας 
της Μακεδόνικης πρωτευούσης κατά τονς άρχαίονς καϊ τους μεσαιωνικούς 
χρόνους. 'Επίσης 6 αυτός καθηγητής ώμίλησεν èv Ψα$(ϊοϊς nal èv τη πόλει 
της Χίου, 
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Νέος πρόεάρος τοϋ 'Αρχαιολογικού Συμ^ίουλ^ίου 
της *Ελλάάος. 

Ής γνωστόν, από δύο καϊ πλέον ήδη ετών ¿ν 'Ελλάδι ή λεγομένη 
Γενική 'Εφορία των Αρχαιοτήτων δεν υφίσταται πλέον καταργη
θείσα δια του υπό στοιχεία *ΊΨΝ νόμου. J Λντ* αυτής ¿γχατέστη ¿ν τφ 
Ύπουργείφ των 'Εκκλησιαστικών καϊ τής δημοσίας Εκπαιδεύσεως πολύ 
μελές συμβούλειον διέπον τα αρχαιολογικά πράγματα τής 'Ελλάδος. Ούδε-
μίαν άπόφασιν δύναται τα λάβη το Ύπουργεϊον περί των αρχαιολογικών 
του Βασιλείου τής 'Ελλάδος, αν δεν έρωτη&η και άποφανθγι καταλλήλως 
το περί οϋ ό λόγος * Λρχαιολογικσν Συμβούλειον, ούτινος μέλος διαρκές 
άποταλεϊ καϊ ό £φορος των χριστιανικών, Βυζαντιακών και ιστορικών (μέχρι 
τής εγκαθιδρύσεως τής ¿ν Ελλάδι βασιλείας) μνημείων. Ό πρόεδρος τον 
'Αρχαιολογικού Συμβουλείου κατέχει την αρχήν έπϊ δύο έτη, τούτον δε απο
χωρούντα μετά το πέρας τής διετούς αρχής διαδέχεται κατά νόμον ό 
εκάστοτε αντιπρόεδρος. Άπο του θέρους τον 1912 την προεδρείαν του 
Αρχαιολογικού περί οϋ ό λόγος Συμβούλειον κατέχει ό κ. Ιωάννης 
Σβορώνος, ό πολυμαθής διευθυντής τοϋ 'Εθνικού Νομισματικού Μουσείου 
'Λθηνών καϊ ό ¿κ τών αντιπροέδρων τής Βυζαντιολογικής 'Εταιρείας 
Άθψών. 

01 αίαεσ. κ. κ. Louis Petit καϊ Χρυσόστομος 
Παπαδόπουλος, 

oi δύο γνωστότατοι μεταξύ τών Βυζαντιολογούντων λόγιοι, αποκατεστάθησαν 
οριστικώς έν 'Λθήναις. Ό μεν αίδεσ. κ. L o u i s P e t i t , ό πολύτιμος τών 
„Βυζαντινών Χρονικών" συνεργάτης, άξίως τής επιστημονικής αύτοϋ περί 
ωπής καϊ τών άλλων αρετών αύτοϋ προυχειρίσθη αρχιεπίσκοπος τών κα
θολικών έν 'Λθήναις καϊ καθ όλου παπικός βικάριος τών ¿ν 'Ελλάδι κα
θολικών. Εύελπιστοϋμεν, δτι ό αίδεσιμ. αρχιεπίσκοπος έν τφ Άθηναΐκφ 
περιβάλλοντι, δπερ τόσον τάς έπιστημονικάς σπουδάς ευνοεί, δεν θέλει 
παύσει προάγων τάς ημετέρας σπουδάς δια τών άξιολογωτάτων αύτοϋ 
συμβολών, καίπερ περιβεβλημένους πολύμοχθον και πρακτικώτερον αξίωμα. 

Ό δ' αρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ό δεξιός 
ιστοριογράφος τής εκκλησίας τών Ιεροσολύμων, διωρίσθη διευθυντής τής 
έν Αθήναις 'Ριζαρείου 'Εκκλησιαστικής Σχολής. Μετά χαράς χαιρετίζομεν 
τήν έν 'Λθήναις άποκατάστασιν τοϋ λογιωτάτου συναδέλφου καϊ έχομεν δι1 

ελπίδος, δτι λίαν ταχέως θα ευρεθώ μεν εις τήν εύχάριστον θέσιν νάναγ-
γείλωμεν τήν έν τφ Πανεπιστήμιο 'Λθηνών έκλογήν αύτοϋ ώς καθηγητοϋ 
τής 'Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας, δι' δ μάθημα κατ άκολουθίαν τής μακρο
χρονίου αύτοϋ και ευδόκιμου επιστημονικής δραστηριότητος είναι αναντιρρή
τως ό μόνος ενδεδειγμένος. 
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Μαθήματα Νεοελληνικής Φιλολογίας ¿ν τω 
Πανεπνατημίφ των Παρισίων. 

Ή * Ελληνική Κυβέρνησις, ήτις ¿ν προγενέστερο ις χρόνοις μετά περισσής 
έ^θεριότητος nal το ¿ν Μονάχφ ύπο του άοιδίμου χαθηγητοϋ KrUHlbacher 
ιδρυθέν φροντιστήριον της Μέσης xal Νέας *Ελληνιχής Φυχίί^γίας xal 
ήθιχώς xal ύλιχώς iu ύπεστήριξεν, απεφάσισε τήν ίδίαις αυτής δαπάναις 
ϊδρυσιν ¿ν τφ Πανεπιστημίω των Παρισίων „Cours de langue et littérature 
grecque moderne", δπερ ανετέθη εις τον διαχεχριμένον γλωσσολόγον χαϊ 
νεοελληνιστήν κ. Hubert Pernot . Χαιρετίζομεν μετά χαράς το γεγονός 
τοντο xal λαμβάνοντες υπ* όψιν τήν περί τα μέσα χαϊ νέα ελληνικά πράγ
ματα έπιστημονιχότητα τον χ. Pernot πεποίθαμεν, δτι τα έν τφ Παρισινφ 
Πανεπιστημίω μαθήματα αύτοϋ θά έπιφέρωσι τα αποτελέσματα έχεϊνα, ατινα 
διχαίως άναμένομεν. 

Ασκήσεις περί τήν Μεσαιωνικην /ημώάη 
*Ελληνίκην έν Βερολίνφ. 

cO κ. /Q 'Ιωάννης Καλιτσουνάχις, απο ετών ήδη εύδοχίμως τήν νέαν 
*Ελληνιχήν διδάσχων έν τφ „Seminar für orientalische Sprachen" του Βέρο 
λίνου, προυχήρυξε δια το θερινον έξάμηνον τοϋ 1913 μεταξύ των άλλων 
xal: Übungen im Verständnis mittelgriechischer Texte (χατά τετάρτην 
xal Σάββατον 12—1 μ. μ.). Kal χατά προγενέστερα ёщ ό φιλότιμος οΰτος 
Ελλην επιστήμων ήρμήνευσεν έν τφ αύτφ φροντνστηρίω μεσαιωνικά δημώδη 
*Ελληνιχά κείμενα. 

Μεταιίολαί ¿ν τι] Ταλλικί] *Αρχαιολογική 
Σχολί] "Αθηνών. 

Είναι γνωστοί αϊ μεγάλαι ύπηρεσίαι, ας το ίδρυμα τοϋτο παρέσχεν 
εις τάς Βυζαντιακάς 27εουδάς. 9 Αρκεί νά υπενθυμίσω μεν, δτι παλαιοί τρό
φιμοι αύτοϋ υπήρξαν επιφανέστατοι Βυζαντωλόγοι όποιοι οί κ. κ. В а у e t, 
D i e h l , M i l l e t , L a u r e n t , G r é g o i r e . * Η Γαλλική Αρχαιολογική 
Σχολή 'Λθηνων εστράφη ιδιαιτέρως προς τήν έ'ρευναν των Βυζαντιακων 
μνημείων της *Ελλάδος, συστηματικώτερον απο τοϋ έτους 1895 διευθύνοντος 
τοϋ έπιφανοϋς έρευνητοϋ των /ελφων καΐ της Λ ήλου κ. Th. Homolle. 
Ηττον φίλος των Βυζαντιακων σπουδών ανεδείχθη ó διάδοχος τούτου κ. 

M. Holleaux, δστις το υπ αύτον ίδρυμα έπεχείρει νά στρέψη απολύτως προς 
τά κλασσικά καΐ τά προβυζαντιακά ' αν καΐ επί των ήμερων της διευθύνσεως 
αύτοϋ μέλος της Γαλλικής .Αρχαιολογικής Σχολής ύπήρξεν ó ήδη ¿ν Βρυ-
ξέλλαις καθηγητής κ. Η. G r é g o i r e , ó τόσον γνωστός ¿κ τών περί τά βν~ 
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ζαντιακά σπουδαίων εργασιών του. 'Αποχωρήσαντος της διευθύνσεως της Σχο
λής του κ. M. H o l l e a u x διωρίσθη άντ αύτοϋ το δεύτερον ó κ. Th. Η ο m ο 11 е. 
Πλην ô προφιλής εις το *Ελληνικον δημόσιον αρχαιολόγος διορισθείς διευ
θυντής της ^Εθνικής Βιβλιοθήκης των Παρισίων κατέλιπεν έπ' έσχατων 
τάς 3Αθήνας, vτικaτaστaθε υπό του κ. G. F o u g e r . cO νέος διευ
θυντής της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής * Αθηνών είναι παλαιός από
φοιτος τής Ecole Normale Supérieure των Παρισίων καϊ υπήρξε κατά τα 
έτη 1885—1889 τρόφιμος τής Σχολής, ής ήδη ή διεύθυνσις ανετέθη εις 
αυτόν. СН /ήλος, ή Σαλαμίς, τα Βορεινά τής Θεσσαλίας xal δή ή 
Μαντινεία xal ή ανατολική '' Αρκαδία υπήρξαν αϊ χώραι, αιτινες κατ 
εξοχήν έγένοντο άντιχείμενα τών ερευνών xal τών δημοσιευμάτων αύτοϋ. 
Εύχόμεθα, δπως καϊ έπί τής διευθύνσεως του κ. G. Fouger ή Γαλλική 
Αρχαιολογική Σχολή θεραπεύη τάς βυζαντιακάς σπουδάς μετά τής αυτής 
επιμελείας και γονιμότητος έφ ής xal έπί τής διευθύνσεως του κ. 
Th. Homolle. 

Καταγραφή χειρογράφων. 
Το Ύπουργεϊον τών 3Εκκλησιαστικών καϊ τής δημοσίας 'Εκπαιδεύσεως 

τής *Ελλάδος κατήρτισεν *Επιτροπήν, ήτις περιερχομένη τα έπ* έσχατων 
υπό του ^Ελληνικού στρατού καταληφθέντα μέρη Θεσσαλίας, *Ηπείρου καϊ 
Μακεδονίας ώς καϊ τάς νήσους τον Αιγαίου Πελάγους θα καταγραφή τους 
έν μοναίς, έκχλησίαις καϊ άλλοις ίδρύμασιν έναποχειμένους αρχαίους χειρό
γραφους κώδικας ώς καϊ τα τυχόν ενδιαφέροντα παλαιά έγγραφα. Οϋτω 
εύελπιστοϋμεν, δτι νέοι παλαιογραφικοϊ καϊ 'ιστορικοί θησαυροί θα έλθωσιν 
είς το φώς καϊ θα καταστώσι προσιτοί εις τήν Έπνστήμψ. Πλην προς 
τοϋτο επιβάλλεται στερρώς, δπως ή καταρτισθείσα 'Επιτροπή έργασθβ μετά 
περισσής υπομονής καϊ συνέσεως απέναντι τών δυστροπούντων πολλάκις 
μοναχών περί τήν νπόδειξιν τών ύπ' αυτών κατεχομένων χειρογράφου. 

Εϊς νέος ευαγγελικός 
Ή κοινότης Ανασελίτσης (Μακεδονίας) απέστειλεν εις τήν Έθνικήν 

Βιβλιοθήκην 3Αθηνών ώς δώρον ενδιαφέρον χειρόγραφον1 του Ι' εϊτε ΙΑ', 
ώς πιστεύεται, αιώνος, περιέχον ευαγγελικά κείμενα. *0 νέος οϋτος κώδιξ 
δέον να προστεθώ είς τήν αναγραφήν του καθηγητού C a s p a r R e n é 
G r e g o r y (Die griechischen Handschriften des N. T. Leipzig 1908). 

To 'Επιγραφνλον Μοναεϊον Ά&ηνών, 
δπερ πλην του θησαυρού του αναφερομένου είς τον άρχαΐον βίον π;ερι̂ χβι καϊ 
ενδιαφέροντα μνημεία τών πρώτων χριστιανικών χρόνων καϊ ίκανάς έπιγρα-
φάς τής καθαρώς Βυζαντιακής περιόδου, διηυθύνετο λαμπρώς έπί μακράν σει 
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ράν ¿των υπό τον αρχαιολόγου /ÇOÇ Βασιλείου Α εον άρδου. Προ δύο 
περίπου ¿των ό κ. Αεονάρδος άναλαβών τήν διεύθυνσιν του Αρχαιολογικού 
τμήματος τον * Υπουργείου της Παιδείας άπεμακρύνθη της ¿πιμελιτείας του 
περί οΰ ó λόγος μουσείου, αντικατασταθείς υπό τον ¿φόρου αρχαιοτήτων κ. 
Λρος Αντωνίου Κ ε ραμοπού λ ο υ. Πλην ¿π' ¿σχάτων ó κ. Βασ. 
Αεονάρδος πaρaιτηθε της διευθύνσεως τον ' Αρχαιοϊαγνκοϋ τμήματος του 
^Υπουργείου της Παιδείας ανέλαβε καί πάλιν τήν διεύθυνσιν του Επιγρα
φικού Μουσείου >Αθψώνί ¿νθα είμεθα πεπεισμένοι δτι θέλει καί πάλιν 
συνεχίσει τήν ¿ξοχον αύτοϋ δράσιν. Προσωρινώς τήν διεύθυνσιν του 'Αρχαιο
λογικού τμήματος τοϋ ' Υπουργείου της Παιδείας άνέλαβεν ó γενικός γραμ
ματεύς του αύτοϋ ^Υπουργείου κ. Λ ρ Βολωνάκις. Ό κ. 'Αντώνιος 
Κεραμόπουλος, από διετείας ώς εΐρηται διευθυντής τοϋ Έπιγραφικοϋ Μου
σείου, ¿τοποθετήθη ¿π' ¿σχάτων ώς ¿φόρος της 'Ακροπόλεως 'Αθηνών (άντι-
καταστήσας τον κ. Γεώργιον Σωτηριάδην, διορισθέντα καθηγητήν 
της Γενικής eΙστορίας ¿ν τφ Καποδιστριακφ Πανεπιστημίω Αθηνών). Γνω
ρίζοντες καλώς το ενδιαφέρον τοϋ κ. Κεραμοπούλου δια τάς χριστιανικάς 
καϊ Βυζαντιακάς αρχαιότητας, πεποίθαμεν, δτι ούτος θα περισυλλέξη επι
μελώς τα ττ/δε κάκεισε ¿ν διαφόροις έρμαρίοις των Μουσείων και κατά 
χώρας (¿πι τε της :Ακροπόλεως και τοϋ Άσκληπείου) ¿ναποκείμενα χρι
στιανικά καί Βυζαντιακά μνημεία, ατινα ¿ν ίδίφ χώρφ συγκεντρούμενα 
δύνανται καί άλλως πολύτιμα δια τάς ημετέρας σπουδάς νάναδειχθώσι και 
τά ζητήματα περί της καταστάσεως της * Ακροπόλεως 'Αθηνών κατά τους 
μέσους αιώνας μεγάλως να διαφωτίσωσι. Λιότι και ένταϋθα δέον να τονισθί], 
δτι ή ιστορία της 'Ακροπόλεως 9Αθηνών καϊ δή της όχυρώσεως αυτής κατά 
τους μέσους αιώνας παρ' δλας τάς τυχόν γενομένας μέχρι τοϋδε μελετάς 
πολλά τά δεόμενα περαιτέρω ¿ρεύνης καϊ διαλευκάνσεως παρέχει. 

Έν Βερολίνω. 
ΝΙΚ02 Α. ΒΕΗ2. 

. РАЗНЫЯ СВѢДѢНШ. 

Схимонахъ Матвей. 

Въ лицѣ скончавшагося 4 сентября 1911 г. библіотекаря русскаго 
на Аѳонѣ Пантелеймоновскаго монастыря схимонаха Матѳея визан-
тійская наука потеряла ученаго библіографа, одного изъ видныхъ, хотя 
иночески и скромныхъ тружениковъг) 

Купеческій сынъ Харьковской губерніи, пытливый и любознательный, 
о. Матвей съ молодыхъ лѣтъ почувствовалъ призваніе къ строгому 
иночеству и, удалившись на Аѳонскую гору, вступилъ въ число ино-

1) Ср. А. А. Д м и τ ρ i e в с к i й, Русскій самородокъ на св. Аѳонской горѣ 
(Сообщѳнія Ими. Правосл. Палест. Общ. 1912, XXIII, 122—142). 


