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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Ό παρών πρώτος τόμος τών Συμμείκτων τοϋ παρά τφ Βα-

σιλικώ Ίδρύματι "Ερευνών λειτουργούντος Κέντρου Βυζαντινών 

'Ερευνών συντάσσεται αποκλειστικώς υπό τοϋ επιστημονικού 

προσωπικού αύτοϋ. Προβλέπεται ότι θά ακολουθήσουν και άλλοι 

τόμοι. "Ομως δια της εκδόσεως τοϋ έργου τούτου δεν πρόκειται 

να προστεθή είς τα ήδη υφιστάμενα εν επί πλέον Βυζαντινολογικόν 

περιοδικόν. Πρώτον, διότι το δημοσίευμα τοϋτο, ώς έχει προ-

γραμματισθή, δέν θα εκδίδεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, 

και δεύτερον, διότι δεν θά είναι κατ' αρχήν άνοικτόν εις τάς έξω

θεν συνεργασίας' αλλά και αυτών ακόμη τών μελών τοϋ Κέντρου 

θά περιλαμβάνη εκείνας μόνον τάς συμβολάς, αϊτινες θά άναφέ-

ρωνται είς τά εκάστοτε διεξαγόμενα μεγάλα, ομαδικά και κοινά 

έργα. Κατά ταϋτα σκοπός τοϋ δια τοϋ μετά χείρας τόμου εγκαι-

νιαζομένου δημοσιεύματος είναι ή υπό τών μελών τοϋ Κέντρου 

δημοσίευσις επί μέρους μελετών, συμβαλλουσών είς την έκμετάλ-

λευσιν τοϋ συναγομένου ύλικοϋ, είς την διευκρίνησιν τών προβλη

μάτων, είς την μελέτην τών θεσμών επί τω τέλει της προπαρα

σκευής και της προαγωγής τών μειζόνων δημοσιεύσεων. Ουχί σπα

νίως θά περιλαμβάνωνται μελέται, αμέσως συνδεόμεναι μετά τών 

μνημονευθέντων γενικών έργων, αλλ' al οποϊαι λόγω της φύσεως 

ή της εκτάσεως των δεν θά έχουν την θέσιν των είς τάς δημοσιεύ

σεις ταύτας. 

Το Κέντρον Βυζαντινών 'Ερευνών ίδρύθη διά πράξεως τοϋ 

Διοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ Βασιλικοϋ Ιδρύματος "Ερευνών της 

11 Μαΐου 1960, ήρχισε δέ λειτουργοϋν την 1 Δεκεμβρίου τοϋ αύ

τοϋ έτους. Υποτυπώδη πυρήνα καϊ κατά τίνα τρόπον πρόδρομον 

τοϋ Κέντρου άπετέλεσεν ή «'Επιτροπή διερευνήσεως, φωτογρα-

φήσεως και καταλογογραφήσεως τών εν δημοσίαις Βιβλιοθήκαις, 
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μοναστηριακοϊς ίδρύμασι και Ιδιωτικαϊς συλλογαϊς άποκειμένων 

δημοσίων κλπ. εγγράφων τοϋ Βυζαντίου». Αϋτη, συσταθείσα εν 

τω κύκλω τών υπό τοϋ Βασιλικοϋ 'Ιδρύματος επιχορηγουμένων 

ερευνών και άπαρτισθείσα υπό τών κυρίων Μανούσου Μανούσακα, 

Ιωάννου Καραγιαννοπούλου, νϋν τακτικών καθηγητών τοϋ Παν

επιστημίου Θεσσαλονίκης, και τοϋ υποφαινομένου, διεξήγαγε τάς 

πρώτας παλαιογραφικάς έρευνας εν Πάτμω, εν 'Αθήναις, εν Με-

τεώροις, εν Κρήτη, εν Κοζάνη κ.ά. Διά της àaiò 8 Φεβρουαρίου 

1961 αποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Ιδρύματος 

ή εν λόγω 'Επιτροπή προσηρτήθη είς το ήμέτερον Κέντρον. 

Είς τά διαφέροντα τοϋ Κέντρου υπάγονται ai Βυζαντινοί 

σπουδαί εν τω συνόλω, ή 'Ιστορία, ή Φιλολογία, ή 'Αρχαιολογία, 

αϊ Τέχναι και εν γένει πασαι αϊ πολιτικοί και πολιτιστικοί εκδη

λώσεις τοϋ Βυζαντίου. Έκ τών καταστατικών κανόνων ουδείς 

περιορισμός υφίσταται είς τον χώρον της ερεύνης, ούτε ειδολογικός 

ούτε χρονικός. Πάντως εις μέγας κλάδος τών Βυζαντινών σπου

δών, ή Βυζαντινή 'Αρχαιολογία και Τέχνη, δεν απετέλεσε μέχρι 

τοϋδε άντικείμενον ιδιαιτέρας διερευνήσεως ούτε αναμένεται Οτι 

θά άποτελέση είς το μέλλον. Αϊ περί τήν Άρχαιολογίαν και τήν 

Τέχνην σπουδαί θεραπεύονται εν 'Ελλάδι εξόχως διά τών εν τοις 

Πανεπιστημίοις ιδρυμάτων, διά τών κεντρικών και περιφερειακών 

οργάνων της αρμοδίας κρατικής υπηρεσίας, διά τών μουσείων 

και διά τών γεραρών επιστημονικών εταιρειών. Τουναντίον άλλοι 

κλάδοι της ερεύνης παρουσιάζουν κενά και επείγον είναι νά τύχουν 

ιδιαιτέρας προσοχής. Kai τήν προσοχήν προς αυτούς μάλιστα 

εστρέψαμεν. 

Ή σημερινή σύνθεσις τοϋ επιστημονικού προσωπικοϋ δει

κνύει εν τινι μέτρω και τάς ροπάς της ερεύνης. 'Εκ τών εξ υπη

ρετούντων ερευνητών δύο είναι φιλόλογοι και παλαιογράφοι και 

τέσσαρες Ιστορικοί. 01 δύο φιλόλογοι ήσχολήθησαν περί τήν παρά-

δοσιν τών κειμένων. Οι τέσσαρες ιστορικοί, προς τοις άλλοις, είδι-

κεύθησαν είς τήν Βυζαντινήν Διπλωματικήν και τήν παλαιογρα

φίας τών δημοσίων, πατριαρχικών και ιδιωτικών εγγράφων. ΕΊδι-

κώτερον εις τούτων ασχολείται περί τους θεσμούς και τήν σφρα-
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γιδογραφίαν, εϊς περί τάς Βυζαντινοσλαβικάς πολιτικάς και πολι-
τιστικάς σχέσεις και τρίτος περί τάς Βυζαντινοτουρκικάς και 
'Ελληνοτουρκικός. Το Κέντρον έχει τήν εϋχέρειαν νά άναθεωρή 
τους προσανατολισμούς καί νά άνακαινίζη τήν σύνθεσιν τοϋ προ
σωπικού αύτοϋ. Είς ταϋτα πρέπει νά προστεθή οτι παρά τω Κέν-
τρω Βυζαντινών 'Ερευνών δύο μεμονωμένοι ερευνηταί, ενισχυό-
μενοι υπό τοϋ Βασιλικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών, εργάζονται ο μεν 
εϊς εις τήν παρασκευήν κ ρ ι τ έ ς εκδόσεως τοϋ ιστορικού Αέοντος 
τοϋ Διακόνου, ό δ' έτερος είς θέματα τών 'Ελληνοτουρκικών 
σχέσεων. 

Πλην τών ατομικών εργασιών, τάς οποίας ο'ι εν τω Κέντρω 
υπηρετούντες συνεργάται προάγουν αυτοτελώς, ήδη άπο της συ
στάσεως αύτοϋ εκρίθη άναγκαιον νά προγραμματισθούν μείζονα 
τίνα έργα και νά καταστρωθούν μείζονες δημοσιεύσεις. Τά έργα 
ταϋτα ανήκουν κατά προτίμησιν είς τον κύκλον τών Instru
menta Studiorum, τά όποια θεωρούνται ως ή υποδομή τών επί 
μέρους ερευνών και τά όποια προσιδιάζουν είς τά ομαδικά εγχει
ρήματα, είναι δε τόσον επείγοντα είς τον ανακαίνιζαμενον κλάδον 
τών Βυζαντινών σπουδών. 

Τά απασχολήσαντα κατά το διαρρεύσαν εξαετές διάστημα 
το ήμέτερον Κέντρον ομαδικά έργα αναφέρονται εις παλαιογρα-
φικάς και άρχειακάς έρευνας και είς έρευνας περί τήν Βυζαντινήν 
Χρονογραφίαν. Ή εν Πάτμω Ιερά Μονή Ιωάννου τοϋ Θεολόγου, 
σεπτόν καθίδρυμα τών Βυζαντινών χρόνων και τών χρόνων της 
Τουρκοκρατίας, εκ τών πρώτων προσείλκυσε τήν προσοχήν μας. 
Αι συστηματικοί ερευναι εν τη πλουσιωτάτη βιβλιοθήκη χειρο
γράφων καί τω άρχείω διπλωματικών κειμένων, άρξάμεναι κατά 
το θέρος τοϋ 1960 εν τω πλαισίω της ανωτέρω μνημονευθείσης 
'Επιτροπής, συνεχίζονται ανελλιπώς μέχρι σήμερον. Καρπός τών 
εργασιών τούτων θά είναι ή παρασκευή νέου, επιστημονικώς αρ
τίου καί κατά τάς νεωτέρας μεθόδους συντεταγμένου καταλόγου 
τών χειρογράφων καί ή κριτική εκδοσις τών παντοίων έγγραφων : 
εγγράφων τών αυτοκρατόρων καί τών δημοσίων λειτουργών τοϋ 
Βυζαντίου, εγγράφων ιδιωτικών, πατριαρχικών καί εκκλησιαστι-
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κών, εγγράφουν της Βυζαντινής εποχής και τών Μεταβυζαντινών 

χρόνων, έγγραφων Λατινικών, Τουρκικών, 'Ρωσικών, Βλάχικων 

κλπ. Ταϋτα πάντα μετά τών απαραιτήτων υπομνημάτων καί πι

νάκων και πλουσιωτάτου φωτογραφικού υλικού. 

Ώς ήτο φυσικόν, αί μοναστηριακοί βιβλιοθήκαι τοϋ 'Αγίου 

"Ορους, αληθούς κιβωτού της 'Ελληνικής παιδείας, ετυχον παρ' 

ήμϊν της δεούσης προσοχής. 'Από τοϋ έτους 1962, δτε επεχειρήθη 

ή πρώτη αποστολή, μέχρι σήμερον οι ημέτεροι συνεργάται επι

σκέπτονται καθ' εκαστον έτος τάς Άθωνιτικάς μονάς καί απο

κομίζουν εκείθεν πολύτιμον ύλικόν. ΑΙ μοναί Βατοπεδίου, Γρηγο-

ρίου, Δοχειαρίου, 'Εσφιγμένου, Ζωγράφου, 'Ιβήρων, Καρακάλ-

λου, Κουτλονμουσίου, Ξενοφώντος, Ξηροποτάμου, Παντελεή

μονος, Παύλου, Σίμωνος Πέτρας, εξόχως δε αί μοναί Διονυσίου 

και Κασταμονίτου ήνοιξαν είς αυτούς φιλόξενους τάς πύλας των. 

Είναι εισέτι πρόωρον νά όμιλήσωμεν περί τών συγκεκριμένων επι

τευγμάτων τών Άθωνιτικών αποστολών. Τούτο μόνον άρκού-

μεθα νά άναφέρωμεν ενταύθα, δτι τών Βυζαντινών διπλωματικών 

κειμένων της Μονής Δ ιονυσίου, τών οποίων κατάλογος παρέχεται 

εν τω παρόντι τόμφ (κατωτέρω, σελ. 257 κε.), παρεσκευάσθη ή 

εκδοσις ύπο συνεργάτου τοϋ Κέντρου. 

Ή Βυζαντινή Χρονογραφία είναι εγχείρημα εξαίρετου ση

μασίας διά τάς Βυζαντινάς σπουδάς. 'Αφ' ης εποχής εξεδόθη το 

ανεπαρκές καί σήμερον πεπαλαιωμένον έργον τοϋ Ed. Murait, 

Essai de Chronographie Byzantine (1855, 1871/1873), ουδε

μία κατεβλήθη προσπάθεια διά τήν σύνταξιν γενικού έργου 

Βυζαντινής Χρονογραφίας καί Χρονολογίας. Τά μεταγενέστερα 

συγγράμματα, τά Regesten τοϋ Franz Obiger, τά Regestes τοϋ 

V. Grumel, ώς καί ή Chronologie τοϋ τελευταίου, πολυτιμότατα 

καθ' εαυτά, εν συγκεκριμένα) μόνον χώρω συνέβαλον είς τήν διευ-

κρίνησιν χρονολογικών προβλήματος της Βυζαντινής 'Ιστορίας. 

"Οθεν ή σύνταξις γενικού χρονογραφικοϋ έργου αποτελεί επείγον 

αίτημα της επιστημονικής ερεύνης. 

"Εχομεν τήν συνείδησιν δτι ή νέα Βυζαντινή Χρονογραφία, 

έργον δυσχερέστατον καί μακράς πνοής, προϋποθέτει δυνάμεις 
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μείζονος τών ημετέρων. 'Αναζητούντες λύσεις, αϊτινες θά επι

τρέψουν τήν αϋξησιν τών δυνάμεων τούτων, προάγομεν το έργον, 

βελτωϋντες τάς μεθόδους καί συμπληροϋντες τον πρόγραμμα-

τισμόν. Συμφώνως προς τά μέχρι τούδε θεσπισθέντα, το μελετώ-

μενον έργον δέν θά είναι άναχώνευσις και άνακοίνισις τοϋ βιβλίου 

τοϋ Muralt, άλλ' εξ ύπαρχής καταρτισμός νέου συγγράμματος, 

ανεξαρτήτου τών παλαιοτέρων, επί τη βάσει τών πηγών καί της 

διεθνούς βιβλιογραφίας. Θά αναφέρεται είς τήν Ίστορίαν τοϋ Βυ

ζαντινού Κράτους άπο τοϋ έτους 324 μέχρι τοϋ έτους 1453. Είς 

ταύτην θά περιληφθούν γεγονότα τών 'Ελληνικών Κρατών, δσα 

Ίδρύθησαν εν τω πλαισίω τοϋ Βυζαντίου : της Αυτοκρατορίας 

της Νικαίας, της Αυτοκρατορίας της Τραπεζοϋντος, τοϋ Δεσπο

τάτου της 'Ηπείρου καί τοϋ Δεσποτάτου της Πελοποννήσου. 

Κατ' εξαίρεσιν θά τύχουν μνείας καίρια τινά γεγονότα της 'Ιστο

ρίας τής Λατινικής 'Ανατολής καί τών λαών, μετά τών οποίων οι 

Βυζαντινοί ήλθον είς συνάφειαν. 

Ή νέα Βυζαντινή Χρονογραφία θά αναφέρεται μεν κατά προ-

τίμησιν είς τήν Πολιτικήν Ίστορίαν, θά περιλαμβάνη δ' δμως θέ

ματα τοϋ καθ' δλου βίου τοϋ Βυζαντίου. Κατά το καταρτισθέν 

γενικόν διάγραμμα τά θε/^ατα καθωρίσθησαν ώς ακολούθως : 

Α'. Φυσικά φαινόμενα. Β'. Πολιτική 'Ιστορία. Γ'. Δημόσιος Βίος. 

Δ'. Κοινωνικός Βίος. Ε'. 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία. Τ'. Πνευμα

τικός Βίος. Ζ'. Γεγονότα τής 'Ιστορίας τών λαών, μεθ' ών το Βυ-

ζάντιον έρχεται είς σχέσεις (κατ επιλογήν)1. 

Ταϋτα είναι τά γενικά καί ομαδικά έργα, τά όποια έχει προ

γραμματίσει καί διεξάγει τό Κέντρον Βυζαντινών 'Ερευνών τοϋ 

Βασιλικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών. Ό παρών τόμος τών Συμμείκτων 

καί οι μέλλοντες νά ακολουθήσουν σκοπον έχουν νά προλειαίνουν 

το έδαφος καί κατά τίνα τρόπον νά αποταμιεύουν προσωρινώς, 

ενίοτε δε και οριστικώς, τον καρπον τής μελέτης. 

1. Λεπτομέρειας περί τών κατ' βτος συντελουμένου Εργων καταχωρίζομεν είς τάς 
Εκθέσεις πεπραγμένων τον Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών (ελληνιστί καί άγγλιατί), èv 
τα Έπετηρίδι τοϋ Βασιλικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών, τόμ. 3 (1961), σελ. 72-93' τόμ. 4 
(1962), σελ. 58 - 79- τόμ. 5 (1963), σελ. 68 - 89· τόμ. 6 (1964), σελ. 72 - 97- τόμ. 7 
(1965), σελ. 78 - 93. 
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Παραδίδοντες το πρώτον τούτο τεύχος εις τον άναγνώστην, 
επιθυμοϋμεν νά έκφράσωμεν τήν εύχήν, δπως συγγράμματα γεν
ναία καί χρήσιμα ϊδουν το φώς κατά τά προσεχή έτη, άφ' ετέρου 
δε νά ευχαριστήσω μεν τά μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ 
Βασιλικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών διά τήν παρασχεθεΐσαν εις ημάς 
άμέριστον ύποστήριξιν καί τους εν τω Κέντρω διακονοϋντας αγα
πητούς συνεργάτας, εις τον μόχθον τών οποίων αποκλειστικώς 
οφείλεται καί το παρόν καί τά διεξαγόμενα λοιπά έργα. 

ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 
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