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Δ. Α. ΖΑΚΤΘΗΝΟΣ 

1905 -1993 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ του'Αλεξίου, καθηγητής τοϋ Πανε

πιστημίου, 'Ακαδημαϊκός. Έγεννήθη είς το Αηξούριον της Κεφαλ

ληνίας την 15ην Δεκεμβρίου 1905. Τα εγκύκλια μαθήματα εδι-

δάχθη είς το Γυμνάσιον της γενέτειρας. Έφοίτησεν είς τήν Φιλο-

σοφικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών από τοϋ 1923 και 

ενεκρίθη εις τους πτυχιούχους αυτής τήν 28ην Νοεμβρίου 1927. 

'Από τοϋ 1928 μέχρι τοϋ 1935 διέμεινεν είς Παρισίους. Τήν 21ην 

Μάιου 1932 άνηγορεύθη διδάκτωρ τοϋ Πανεπιστημίου των Παρι

σίων (Docteur es Lettres, κρατικόν δίπλωμα). 

'Επιστημονική σταδιοδρομία. Γραμματεύς τοϋ Νεοελληνικού 

'Ινστιτούτου της Σορβόννης (1931-1932). — Διευθυντής τοϋ 'Ελ

ληνικού 'Ιδρύματος της Πανεπιστημιακής Πόλεως των Παρισίων 

(1932-1935). —'Υποδιευθυντής (1937) και διευθυντής των Γενι

κών 'Αρχείων τοϋ Κράτους (1937-1946). — Τακτικός καθηγητής 

της 'Ιστορίας τοϋ Βυζαντινού Κράτους εις τήν Φιλοσοφικήν Σχο

λήν 'Αθηνών (1939-1970). — Τακτικός καθηγητής της 'Ιστορίας 

τοϋ Πολιτισμοϋ και ακολούθως της 'Ιστορίας της Νεωτέρας 'Ελ

λάδος εις τήν Πάντειον Σχολήν των Πολιτικών 'Επιστημών (1951-

1965). — Διευθυντής τοϋ Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών παρά τω 

Έθνικω Ίδρύματι 'Ερευνών (1958-1975). — Πρύτανις της Παν-

τείου Σχολής (1962-1963). — Τακτικον μέλος της 'Ακαδημίας 'Α

θηνών από της 6ης 'Ιουνίου 1966. — Πρόεδρος της 'Ακαδημίας 

'Αθηνών (1974). — Ξένος εταίρος της 'Ακαδημίας τών Έπιστη-

[Tò αυτοβιογραφικό σημείωμα τοΰ Δ. Α. Ζακυθηνοΰ δημοσιεύτηκε στον 

τόμο Μεταβυζαντινά και Νέα 'Ελληνικά, "Αθήνα 1978]. 



μών, τών Γραμμάτων και τών Τεχνών τοϋ Παλέρμου (1967). — 

'Αντεπιστέλλον μέλος της 'Ακαδημίας τών 'Επιγραφών και Γραμ

μάτων (Institut de France, 1968). — Ξένος εταίρος της Σερβικής 

'Ακαδημίας τών 'Επιστημών και τών Τεχνών (1971). —'Αντεπι

στέλλον μέλος τής Βασιλικής 'Ακαδημίας της 'Ιστορίας της Μα

δρίτης (1973). — Ξένος 'Εταίρος τής Βουλγαρικής 'Ακαδημίας 

τών 'Επιστημών (1976). —'Αντεπιστέλλον μέλος τής Βρεττανικής 

'Ακαδημίας (1976). —Έπίτιμον μέλος τής Βρεττανικής 'Εταιρείας 

δια τήν προαγωγήν τών 'Ελληνικών Σπουδών (1979). —'Επίτιμον 

μέλος τής Ίσπανοαμερικανικής 'Ακαδημίας τών Γραμμάτων κλπ. 

Διετέλεσε πρόεδρος της 'Ελληνικής 'Επιτροπής Ιστορικών 'Ε

πιστημών (1956-1970), Γενικός Γραμματεύς τής Διεθνούς 'Ενώ

σεως Βυζαντινών Σπουδών (1961-1971) ακολούθως πρόεδρος 

(1971-1976) και επίτιμος πρόεδρος αυτής (από τοϋ 1976), πρό

εδρος τής Διεθνούς 'Ενώσεως Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

(1963-1965) και ακολούθως επίτιμος πρόεδρος αυτής, πρόεδρος 

τοϋ Τρίτου Πανιονίου Συνεδρίου (1965) και επίτιμος πρόεδρος τοϋ 

Τετάρτου Πανιονίου Συνεδρίου (1978), πρόεδρος τής 'Ελληνικής 

'Επιτροπής τής UNESCO (1975), ίδρυτικόν μέλος και αντιπρό

εδρος τοϋ 'Εθνικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών (1958 κ.ε.), μέλος τής 

Διεθνούς 'Ακαδημαϊκής 'Ενώσεως άπό τοϋ 1970. 

Έχρημάτισεν υφυπουργός Τύπου και Πληροφοριών παρά τω 

Ύπουργείω 'Εξωτερικών (8 'Απριλίου -15 Αυγούστου 1945), υ

πουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως (31 Δεκεμβρίου 1963 -18 Φε

βρουαρίου 1964), βουλευτής 'Επικρατείας (1974-1977), πρόεδρος 

τής Κοινοβουλευτικής 'Επιτροπής Παιδείας (1975-1977), μέλος 

τής Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης 

(1975-1977), κλπ. 

Δ ιακρίσεις : Σταυρός τών 'Ανωτέρων Ταξιαρχών τοϋ Φοίνικος 

('Ιανουάριος 1967). — Officier de la légion d'honneur (Νοέμ

βριος 1961). —'Ιππότης τοϋ Τάγματος τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννου τών 

'Ιεροσολύμων και Μάλτας (1972, Sovereing Order of St. John 

of Jerusalem. Knights of Malta, «magna cum laude»), κλπ. 
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