The Gleaner

Vol 14 (1977)

Σχόλια
eranistes eranistes
doi: 10.12681/er.382

To cite this article:
eranistes, eranistes. (1977). Σχόλια: • Α. Π[ολίτης], Κ. Θ. Δημαρά, Νεοελληνικός Διαφωτισμός<br />• Φ. Η[λιού],
Εμμ. Ν. Φραγκίσκου, Ευρετήρια του Λόγιου Ερμή<br />• Ρ. Α[ργυροπούλου], Γιάννη Καρά, Οι φυσικές – θετικές
επιστήμες στον ελληνικό 18ο αιώνα<br />• Χ. Α. Μ[αλτέζου], Venezia centro di meditazione tra Oriente e
Occidente<br />• Χ. Α. Μ[αλτέζου], Elpidio Mioni, Εισαγωγή στην ελληνική Παλαιογραφία<br />• Κ. Γ[αρδίκα],
Βιβλιογραφία Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού<br />• Modern Greek Society<br />• Σ. Π[απαγεωργίου], Επιστολές
του Κοραή στη Γεννάδειο<br />• Η ΣΤ´ Γενική Συνέλευση του ΟΜΕΔ<br />• Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του
ΟΜΕΔ<br />• Διόρθωση<br />. The Gleaner, 14, 292–302. https://doi.org/10.12681/er.382

https://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at: 09/01/2023 17:50:34

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ΣΧΟΛΙΑ

Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφω
τισμός, 'Αθήνα, Έρμης [Νεοελλη
νικά Μελετήματα 2] 1977. 8ο, σ.
ις' 524.
Δώδεκα μελέτες, ενα επίμετρο και
τα προλεγόμενα συνθέτουν την πολ
λαπλά πλούσια αυτή συναγωγή.
Οι
περισσότερες μελέτες αναδημοσιεύον
ται, ξαναδουλεμένες, από περιοδικά ή
ειδικούς τόμους και παρουσιάζουν τη
δική τους αρχιτεκτονική
αυτοτέλειαωστόσο έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να
αρθρώνουν μια συνθετική εικόνα της
περιόδου. 01 δύο πρώτες αποτελούν
δυο διαφορετικές δοκιμές για μια
συνολική θεώρηση τοϋ φαινομένου- μας
δίνουν ενα σφικτό περίγραμμα
της
εποχής ( Ό ελληνικός Διαφωτισμός
και Το σχήμα τοϋ Διαφωτισμού).
Τα επόμενα μελετήματα
πραγματεύ
ονται μερικότερα θέματα- διαταγμένα
χρονολογικά, αλληλοσυμπληρώνονται :
Διαφωτισμός και νεοελληνική συνείδη
ση* Ό Βολταΐρος στην Ελλάδα - Σ η 
μειώσεις για την παρουσία του Βολταίρου στην Ελλάδα' Δημήτριος Κα
ταρτζής" Δέκα χρόνια ελληνικής παι
δείας στην ιστορική τους προοπτική
1791-1800· Τα «Φιλόθεου Πάρεργα»·
Ό J. G. Herder και ή παρουσία του
στή διαμόρφωση του νεοελληνικού
πνεύματος· Ό Κοραής και ή εποχή του·
Ή ανάσχεση τοϋ Διαφωτισμοΰ καΐ ό
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος.
Ή περιοδολόγηση
πού προτείνει
ό συγγραφέας διαβλέπει τρεις, βασικά,

φάσεις. Στην πρώτη προεξάρχει ή
μορφή τοϋ Βολταίρου, και κυριότερος
εκπρόσωπος της στον ελλαδικό χώρο
προβάλλει ό Ευγένιος Βούλγαρης- στή
δεύτερη ενα συλλογικό επίτευγμα, ή
γαλλική 'Εγκυκλοπαίδεια,
πρώτιστος
φορέας είναι για τήν ελληνική δια
νόηση ό Δημ. Καταρτζής- στην τρίτη,
ηγετική θέση έχει ό Κοραής, πού εμ
πνέεται από τους <('Ιδεολόγους». Μια
βαθμιαία ανοδική πορεία, πού θα ανα
κοπεί στα χρόνια της
επανάστασης
περίπου, και θα ανασταλεί λίγο αργό
τερα, 'όταν κυριότερος εκφραστής της
επίσημης ελληνικής Ιδεολογίας θα γί
νει ό Κωνσταντίνος
Παπαρρηγόπουλος.
Στο τέλος τοϋ βιβλίου προστίθεται
ενα επίμετρο, ή επανέκδοση — για
πρώτη φορά — ενός κειμένου πού δεν
φαίνεται να γνώρισε ζωηρή φιλολογική
τύχη στα χρόνια του, μα πού προ
βάλλει, ακριβώς μέσα άπα τήν αφά
νεια και τή μοναδικότητα
του σαν
εκπληκτική
μαρτυρία τής δυναμικής
πού ενυπήρχε, εκείνη τήν εποχή, σε
ενα μικρό τμήμα τής ελληνικής λογιοσύνης: ή «Αληθής
Ήστορία»,
το
πρώτο γνωστό μας λογοτεχνικό πεζο
γράφημα στή νεοελληνική,
γραμμένο
πιθανότατα το 1789. Ό ανώνυμος
συγγραφέας'της, μέσα άπα τήν ακραία
ελευθεριότητα"με τήν οποία χειρίζεται
τα δσα αγγίζει στα χέρια του, με τή
δίχως χαλινό"φαντασία τής αφήγησης,
και πάνω απ' όλα με τήν κριτική του
στάση απέναντι στην ϊδια τή χρι
στιανική πίστη και στην όποια καθιε-
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ρωμένη τότε αξία, μας δείχνει το τί
δυνατότητες
και πόσες
προοπτικές
ανοίγονταν για τη νεοελληνική πεζο
γραφία τη στιγμή ακριβώς πού βρι
σκόταν στον ουδό τον δρόμοι' πού της
ε μέλλονταν να διανύσει.
Στα προλεγόμενα, τέλος, δ συγ
γραφέας εκθέτει τις αρχές πού τον
οδήγησαν στην επιλογή των άρθρων
και στή σύνθεση τοϋ τόμον
ακόμα
επισημαίνει καί κωδικοποιεί
ορισμέ
νες σταθερές της μεθοδολογίας
τον,
τους τρόπους με τους όποιους πλη
σιάζει το αντικείμενο των ερευνών του.
"Ενα πλούσιο,
αναλυτικό ευρε
τήριο μας προσφέρει το κατάλληλο
κλειδί για μια δεύτερη, μερική κάθε
φορά, χρήση τον βιβλίου.
Α.Π.

Τα Ελληνικά Προεπαναστατικά ΙΙεριοδικά. Ευρετήρια. Β' «Έρμης ό
Λόγιος» 1811-1821. Επιμέλεια
Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκου. 'Αθήνα 1976
[Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών,
Ε.Ι.Ε., άρ. 20J. 8°, σ. ι ζ ' — 225.
Στή σειρά τών ευρετηρίων τών
ελληνικών προεπαναστατικών
περιο
δικών τών όποιων τήν έκδοση έχει
προγραμματίσει το Κέντρο Νεοελληνι
κών 'Ερευνών τον Ε.Ι.Ε., μας προσφέ
ρεται τώρα — ύστερα από έναν πρώτο
τόμο αφιερωμένο στα περιοδικά
«Α
θηνά», ((Καλλιόπη», «Μέλισσα», «Το
Μονσειον» πού επιμελήθηκε ή
Άγγ.
Εαβαθά - Παναγιωτοπούλον
(1971)
και μια υπόσχεση για τήν προσεχή
έκδοση τών ενρετηρίιον τοϋ
«'Ελλη
νικού» και τοϋ «Φιλολογικού
Τηλεγρά
φου» — ενα πολύτιμο εργαλείο έρευνας: το Ευρετήριο τον Λόγιον 'Ερμή,
έργο τοϋ Έμμ. Ν. Φραγκίσκου.
Ή σημασία πού έχει ό Λόγιος
'Ερμής, το «μέγα κανόνιον κατά της
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άπαιδευσίας»,
για τήν ιστορία της
νεοελληνικής παιδείας υποδηλώνει και
τή σημασία της εργασίας τοϋ Έμμ.
Ν. Φραγκίσκου
για τήν
προαγωγή
τών αντίστοιχων σπουδών. Ή μέθο
δος πού ακολούθησε ό συντάκτης τοϋ
Ευρετηρίου αποτελεί και ενα υπόδειγμα
για τον στοχαστικό τρόπο με τον ό
ποιο πρέπει νά γίνονται αυτές οι
δουλ.ειές: δχι μηχανική
καταγραφή
τών παρεχομένων,
άπο το έντυπο,
ονοματικών τύπων, αλλά συνεχής αντι
μετώπιση τών προβλημάτων πού τί
θενται, για νά δοθοϋν ενιαίες λύσεις
καί για νά όμοιο μορφοποιηθούν τα
πολί'ώνυμα τεκμήρια. Σε μια εποχή
οπού, έστω καί με αργό ρυθμό, τά
ευρετήρια τών ελληνικών περιοδικών
πολλαπλασιάζονται,
συνταγμένα,
τις
περισσότερες φορές, με τρόπο ελά
χιστα
ικανοποιητικό,
το Ευρετήριο
τοϋ Λόγιου Έρμη αποτελεί, κοντά
στα άλλα, καί μια υπόδειξη μεθόδου.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
σειράς στην οποία ανήκει, το Ευρε
τήριο τοϋ Λόγιου Έρμη
συγκροτείται
άπο τρεις ενότητες: ονόματα προσώ
πων ονόματα τόπων πίνακες περιε
χομένων. Στην πρώτη ενότητα τρεις
υποδιαιρέσεις: ονόματα ελληνικά, ονό
ματα ξένα καί ένας
(συναρπαστικός)
πίνακας εξελληνισμένων ξένων ονομά
των. Θά θέλαμε, βέβαια, νά είχαμε
— άλλα αυτό φαίνεται πώς είναι εξω
άπο τις προδιαγραφές της σειράς —
και μια τέταρτη ενότητα, θεματολογική, πού θα πρόσφερε
πολλαπλές
υπηρεσίες στην έρευνα καί πού, τώ
ρα, ως ενα, μόνο, βαθμό
καλύπτεται
από τήν μερική αυτονόμηση τών σχε
τικών λημμάτων στα ευρετήρια ονο
μάτων καί τόπων. (Θά είταν, επίσης,
διευκ,ολυντική, για τον χρήστη, ή τυπο
γραφική αυτονόμηση τών ομωνύμων).
"Οπως

σημείωσα,

ήδη, ό

Έμμ.

Ο
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Ν. Φραγκίσκος δέν περιορίστηκε στην
τυπική ευρετηρίαση των ονομάτων προ
σώπων και τόπων, όπως αυτά εμφα
νίζονται στις σελίδες τοϋ
Λόγιου
Έρμη.
Ξεκινώντας
από αύτη την
πρώτη αποτύπωση,
προχώρησε
σε
λεπτότερες
επεξεργασίες:
το ευρε
τήριο του, όπως το συγκρότησε και
όπως το παρουσίασε, είναι αποτέλε
σμα πολλαπλών διασταυρώσεων και
διερεννήσεοίν πού στηρίχτηκαν σε μια
ουσιαστική εξοικείωση με τα πρόσωπα
και τα πράγματα της εποχής. Μπόρεσε,
έτσι, να κυριαρχήσει, σε πολύ σημαν
τικό ποσοστό, τήν εξαιρετικά συγκε
χυμένη κατάσταση πού
εμφανίζεται
στο επίπεδο των ονοματικοί
τύπων
πού χρησιμοποιούνται
στο ενρετηριαζόμενο περιοδικό και πού, ως ενα βα
θμό, εκφράζει τη ρευστότητα
των
κοινωνικών και τών γλωσσικών πρα
γματικοτήτων πού χαρακτηρίζουν τήν
ελληνική κοινωνία της εποχής: πολυτνπία ή ασάφεια τών ονομάτων πολ
λαπλές ομωνυμίες· άφθονη χρήση ψευ
δωνύμων και άρχικωνύμων
αυθαίρε
τες ή Ιδιότυπες μεταγραφές τών ξέ
νων ονομάτων μεγάλος αριθμός àvcoνύμων κειμένων υπαινικτικές αναφο
ρές σέ πρόσωπα ή σέ έργα.
Ό πλούτος τών λύσεων πού προ
τείνονται (και ή ερευνητική υποδομή
πού οι λύσεις αυτές προϋποθέτουν)
κινδυνεύει νά περάσει
απαρατήρητος
έτσι καθώς τά αποτελέσματα παρου
σιάστηκαν, αθόρυβα, ενσωματωμένα σέ
λήμματα ενός ευρετηρίου. Σέ πολλές
περιπτώσεις, δλα αυτά θά μπορούσαν,
και ίσως θά έπρεπε, νά έχουν απολή
ξει σέ μικρά, αυτόνομα, δημοσιεύματα
νεοελληνικής προσωπογραφίας,
πρά
γμα πού, επιπλέον, θα επέτρεπε στον
χρήστη νά έχει στή διάθεση του τήν
αποδεικτική
τεκμηρίωση.
Χάρη

στα ευρετήρια τοϋ

Λόγιου

14 (1977)

Έρμη
μπορούμε νά κινηθούμε, με
περισσότερη άνεση και μέ περισσό
τερη ασφάλεια, στο ανήσυχο πνευμα
τικό και κοινωνικό
κλίμα της τε
λευταίας προεπαναστατικής
δεκαετίας.
Περιμένουμε, τώρα, και τήν φωτο
μηχανική επανέκδοση τών ένδεκα τό
μων τοϋ Λόγιου Έρμη πού έχει αναγ
γελθεί 'ότι θά παρουσιάσει, μέ τήν
ίδια σιγουριά και μέ τήν ίδια αθόρυβη
σοφία, ο Έμμ. Ν. Φραγκίσκος.
Φ. II.

Γιάννης Καράς, Οι φυσικές - θετικές
επιστήμες στον ελληνικό 18ο αιώ
να. 'Αθήνα, Gutenberg, 1977. 8ο,
σ. 155.
Τά έργα επιστημονικής σκέψης σέ
έντυπη και χειρόγραφη μορφή στον
ελληνικό 18ο αιώνα, τό πλαίσιο μέσα
στο οποίο κινήθηκαν οι άνθρωποι
τοϋ πνεύματος της εποχής εκείνης και
ή εξέταση της πνευματικής
στάθμης
τοϋ 18ου αιώνα στον ελληνικό χώρο
αποτελούν τους στόχους της εργασίας
αυτής, πού είναι ενα μέρος της δια
τριβής τοϋ συγγραφέα στή
Σχολή
,
Λνωτάτων Σπονδών τών Παρισίων.
Στο πρώτο μέρος εξετάζεται ή στροφή
προς τις πρακτικές γνώσεις στην πε
ρίοδο 1700-1820 τόσο μέσα άπα μαρ
τυρίες άσο και μέσα άπα τον ρυθμό
της έκδοσης τοϋ βιβλίου' στο δεύτερο
μέρος διερευνάται το περιεχόμενο τών
επιστημονικών
βιβλίων και χειρο
γράφων, τά όποια κατατάσσονται σέ
έξη ενότητες:
1) γεωγραφία
και
εμπόριο, 2) μαθηματικά, 3) γεωπονία,
βοτανική, ιατρική, 4) φυσική, χημεία,
φυσικές επιστήμες, 5) εγκυκλοπαιδικά.
6) στοιχειώδης
μόρφωση.
Τό συμπέρασμα στο οποίο οδηγεί
ή μελέτη αυτή είναι άτι ενώ) ό ευρω
παϊκός 18ος αιώνας είναι ό αιώνας της
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πλαπας ανάπτυξης των επιστημών, ο
ελληνικός 18ος αιώνας είναι δ αιώνας
της αφύπνισης και της διαμόρφωσης
μιας εθνικής και πνευματικής συνεί
δησης μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο,
χωρίς ωστόσο να βγει άπα την αρχαία
καϊ βυζαντινή παράδοση. Το βιβλίο
κλείνει με δύο κατατοπιστικούς πίνακες
οπού αναγράφονται αντίστοιχα οι τίτ/.οι
τών επιστημονικών
βιβλίων και χει
ρογράφων, τα όποια κυκλοφόρησαν τον
18ο αιώνα μέσα στον ελληνικό χώρο.
Ρ. Α. - Λ.

Venezia centro di mediazione tra
Oriente e Occidente (secoli XV XVI). Aspetti e problemi, έπιμ.
H.- G. Beck, M. Manoussacas, Α.
Pertusi, τ. 1 - 2, Firenze, 01schki 1977 ( = Πρακτικά Β' Διε
θνούς Συνεδρίου 'Ιστορίας του Βε
νετικού Πολιτισμού, Βενετία, 2 - 6
'Οκτωβρίου 1973).
Για πρώτη φορά, το 1968, με
πρωτοβουλία του 'Ιδρύματος Giorgio
Cini οργανώθηκε στη Βενετία το Α'
Διεθνές Συνέδριο 'Ιστορίας τοϋ Βενε
τικού Πολιτισμού πού είχε θέμα «Ή
Βενετία και ή 'Ανατολή ώς τον 15ο
ai.». Πέντε χρόνια αργότερα, το 1973,
την οργάνωση τοϋ δεύτερου συνεδρίου
μέ θέμα <(Ή Βενετία ενδιάμεσο κέντρο
ανάμεσα στην 'Ανατολή και στή Δύση
(15ος-16ος ai.) — 'Απόψεις και προ
βλήματα»
ανέλαβαν,
εγκαινιάζοντας
μια στενή και γόνιμη
συνεργασία,
τα τρία ερευνητικά κέντρα πού εδρεύ
ουν στην πόλη τών δόγηδων, το ιταλικό
"Ιδρυμα Giorgio Cini (με διευθυντή
τον Α. Pertusi, καθηγητή τοϋ Καθο
λικού Πανεπιστημίου
τοϋ Μιλάνου),
το 'Ελληνικό 'Ινστιτούτο
Βυζαντινοί
και Μεταβυζαντινών
Σπουδών
(με
διευθυντή τον Μ. Ι. Μανούσακα, καθη

γητή τοϋ Πανεπιστημίου της Θεσσα
λονίκης) και το γερμανικό
Κέντρο
Βενετικών Μελετών (με διευθυντή τον
Η- G. Beck, καθηγητή τοϋ Πανεπι
στημίου τοϋ Μονάχου). Οι καρποί τών
εργασιών τοϋ συνεδρίου αύτοϋ περιέ
χονται σε δυο καλαίσθητους
τόμους,
πού κυκλοφόρησαν
πρόσφατα
στή
σειρά τών εκδόσεο)ν τοϋ 'Ιδρύματος
Cini μέ την ευθύνη και επιμέλεια
τών προϊσταμένων
τών τριών κέν
τρων.
Ξεφυλλίζοντας τήν καλοτυπωμένη
και φροντισμένη αυτή έκδοση τών
Πρακτικών,
διαπιστώνει
κανείς με
δικαιολογημένη
Ικανοποίηση
δτι ή
ελληνική παρουσία ήταν Ιδιαίτερα έν
τονη στους περισσότερους άπα τους
επιστημονικούς
τομείς
πού εξετά
στηκαν. Άπα τα 13 θέματα πού συζη
τήθηκαν συνολικά, 6 εισηγήσεις και
συνεισηγήσεις
παρουσιάστηκαν
άπα
"Ελληνες επιστήμονες :
1. Ή στάση της Βενετίας απέναντι
στην παρακμή και στην πτώση της
Κωνσταντινουπόλεως (εισήγηση Δ. Α.
Ζακυθηνοϋ).
2. Ή Βενετία ώς κέντρο της εκ
τυπώσεως
και της διαδόσεως της
πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας (ει
σήγηση Α. Πολίτη).
3. Ή λεγομένη
Βενετο-κρητική
ζωγραφική και για ποιους προορίζεται
(εισήγηση Μ. Χατζηδάκη).
4. Τα βενετικά τυπογραφεία και
τά πρώτα ελληνικά βιβλία (συνεισήγηση Λ. Βρανούση).
5. Ό ανθρωπισμός στή βενετική
κοινωνία τον 15ο αιώνα
(συνεισήγηση
Γρ. Κασιμάτη).
6. Ή Βενετία και οι Βενετοί κυ
ρίαρχοι μέσα από τις πληροφορίες τών
'Ισπανών για τους Τούρκους τον 16ο
αιώνα (συνεισήγηση Ί. Χασιώτη).
Άλ.λΛ κι από τις υπόλοιπες

είση-
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γήσεις, πού παρουσιάστηκαν από ξέ
νους επιστήμονες
(κυρίως
'Ιταλούς,
Γάλλους και Γερμανούς), ένας μεγά
λος αριθμός ενδιέφερε άμεσα τα ελ
ληνικά πράγματα κι αρκετές ήταν οι
συνεδρίες πού αφιερώθηκαν αποκλει
στικά σέ ελληνικά θέ/ιατα. 'Αναφέρω
χαρακτηριστικά
τις εισηγήσεις
τον
G. Fedalto και F. Thiriet για τις ξέ
νες μειονότητες στη Βενετία άπα πο
λιτική και νομική άποψη, του Ν. Wil
son, J. Irigoin και Ρ. Canari για το
εμπόριο των χειρογράφων στη Βενε
τία, τοϋ Μ. Cortellazzo και L. Coutelle για τή συμβολή της βενετικής
διαλέκτου και της ελληνικής γλώσσας
ατή διαμόρφωση
των
νεολατινικοί
γλωσσών και της Enrica Follieri για
τή θέση τοϋ ελληνικού βιβλίου στις
εκδοτικές επιχειρήσεις της Ρώμης και
της Βενετίας στο πρώτο μισό τοϋ 16ου
αϊ. Kai μόνο από την απαρίθμηση αυ
τών τών θεμάτων γίνεται, νομίζω, άντιλ.ηπτή ή σπουδαιότητα τοϋ συνεδρίου
για την έρευνα και προώθηση γενικά
τών ελληνικών σπονδών.
Εγκαταλείποντας
τήν παραδοσια
κή δομή τοϋ συνεδρίου τοϋ 1968, οπού
οι εισηγήσεις κι οι ανακοινώσεις προ
γραμματίστηκαν
και παρουσιάστηκαν
ή μία υστέρα άπα τήν άλλη, χωρίς νά
υπάρχουν επαρκή χρονικά πλαίσια πού
νά επιτρέπουν τή διεξαγωγή
συζητή
σεων, ή οργανωτική επιτροπή
τοϋ
συνεδρίου τοϋ 1973,
αναγνωρίζοντας
το κοινό αυτό επιστημονικό αίτημα τών
συνέδρων, έδωσε τήν ευκαιρία δχι
μόνο στους ειδικούς επιστήμονες πού
είχαν κληθεί, άλ,λά και σέ νέους
ερευνητές πού παρακολούθησαν
τις
εργασίες του, ν' ανταλλάξουν απόψεις,
νά κοινοποιήσουν τά
αποτελέσματα
τών ερευνών τους και νά θέσουν προ
βλήματα. Οι εποικοδομητικές
αυτές
επεμβάσεις τών συνέδρων στις διάφο
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ρες εισηγήσεις κατ ay/ορίστηκαν στην
έκδοση τών Πρακτικών στο τέλος
κάθε -θέματος. Συγκεντρωμένες
έτσι
θεματικά, οι συζητήσεις αυτές, έκτος
άπα το επιστημονικό ενδιαφέρον πού
παρουσιάζουν, προσφέρουν συγχρόνως
και τήν εικόνα κάποιας
αμεσότητας
κι επικαιρότητας που λείπει συνήθυίς
άπα τά δημοσιευμένα ΙΙρακτικά τών
συνεδρίων, καθώς αυτά κυκλοφορούν,
κατά γενικό κανόνα, αρκετά ^oóvta
μετά τή λήξη τοϋ σιψεδρίου.
Ή συμβολή τοϋ 'Ελληνικού "Ιν
στιτούτου της Βενετίας στην όργάνο)ση τοϋ συνεδρίου και στην έκδοση
τών Πρακτικών του υπήρξε ουσιαστι
κή και αξιόλογη, θά πρέπει νά τονι
στεί δτι το ίδρυμα αυτό επέτυχε, χάρη
στις προσπάθειες πού καταβάλλει συ
νεχώς ό διευθυντής του, ν' αναγνωριστεί
σέ διεθνή κλίμακα και νά κληθεί νά
οργανώσει, σέ Ισότιμη θέση με δύο
ξένα επιστημονικά κέντρα, ένα διεθνές
συνέδριο μέ θέμα τήν έρευνα τών προ
βλήματος τοϋ βενετικού και ευρωπαϊ
κού πολιτισμού, επεκτείνοντας μ' αυ
τό τον τρόπο τήν ακτίνα τών δραστηοιοτήτων του πέρα άπα τους τομείς
της ειδικότητας του. 'Ελπίζουμε
ή
στενή αυτή συνεργασία τοϋ 'Ελληνι
κού 'Ινστιτούτου μέ τά άλλα επιστη
μονικά ιδρύματα της Βενετίας, πού
σφραγίστηκε μέ τόση επιτυχία το 1973,
καΐ πού συντελεί στην προβολή της
ελληνικής επιστήμης στα έξίοτερικό,
νά συνεχιστεί το ίδιο δημιουργικά και
στο μέλλον και ν' αποφέρει καινούργια
πνευματικά
προϊόντα.
Τελ,ειώνοντας τή σύντομη
αύτη
παρουσίαση, κρίνω σκόπιμο νά επα
ναλάβω την ευχή πού διατύπωσε στη
διάρκεια τοϋ συνεδρίου ό L. Coutelle:
νά συμπεριληφθεί ανάμεσα στις επί
σημες γλώσσες τοϋ συνεδρίου ή νεο
ελληνική γλώσσα. Σέ ένα συνέδριο
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ιστορίας τού Βενετικοί'
Πολιτισμού,
δπου πολλά θέματα πού εξετάζονται
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον
ελληνισμό, είναι, πιστεύω, δίκαιο το
αίτημα ν ακούγεται και ή ελληνική
γλώσσα.
Χ. Α. Μ.

Elpidio Mioni, Εισαγωγή στην ελ
ληνική Παλαιογραφία, μετάφραση
Ν. Παναγιωτάκη με συμπληρώσεις
του συγγραφέα και του μεταφρα
στή, 'Αθήνα, Μορφωτικό "Ιδρυμα
Εθνικής Τραπέζης, 1977. 8ο, σ.
καί πίν. XXX.
Το 1749, ό εκδότη;
Πόρτολις,
παρουσιάζοντας
την ελληνική μετά
φραση της 'Αρχαίας
'Ιστορίας
τον
Rollin, έγραψε χαρακτηριστικά : ((Αυ
τό το έξαίρετον καί πολνμαθέστατον
βιβλίον έκρινα καί εγώ νά μεταγλυητισθή
εις την άπλήν Ρωμαϊκήν

φράσιν, δια να το τυπώσω, καί να
το προσφέρω εις το ενδοξον Γένος
των Ρωμαίων...)).
Διαβάζοντας σή
μερα τον πρόλ.ογο τον Μορφωτικού
'Ιδρύματος
της 'Εθνικής
Τράπεζας
στη νέα σειρά εκδόσεων πού εγκαινιά
ζει με τον τίτ/.ο ((Βιβλιοθήκη Γενικής
Παιδείας», διαπιστώνουμε άτι το ση
μείωμα αυτό τον 18ου al. δεν έχει
χάσει τίποτα από την
επικαιρότητα
τον. 'Αξιέπαινη,
πράγματι, είναι η
πρωτοβουλία τον να εκδώσει ((μετα
γλωττισμένα εις άπλ.ήν ρωμαϊκήν φρά
σιν» ξενόγλωσσα
συγγράμματα
πού
καλύπτονν διάφορους τομείς των αν
θρωπιστικών επιστημών για τη χρήσΐ)
τών φοιτητών κι ενός ευρύτερου μορ
φωμένοι) αναγνωστικού κοινού. Με τον
εκδοτικό προγραμματισμό
τών μετα
φράσεων αύτδίν προσφέρεται ανεκτί
μητη υπηρεσία στην ελληνική επιστή
μη, ενώ, παράλληλα,
εμπλουτίζεται

ή νεοελληνική
ματεία.

μεταφραστική

γραμ

Ή προσπάθεια να βρεθούν δρόμοι
απ' δπον θα περνούσε ή νεοελλ.ηνική
σκέψη γιά νά σνναντήσει τήν ευρω
παϊκή, οδήγησε στή δημιουργία μιας
μεταφραστικής φιλιθλ.ογίας, πού άρχισε
στα μέσα τον 17ον αι. και κορί'φώθηκε
στον 18° καί στις άρχες τον 19ου ai.
'Επηρεασμένοι από τη Δύση, οι "Ελ
ληνες λόγιοι φροντίζονν, στα τέλη
ιδίως τού 18ου αι., γιά τη συστηματο
ποίηση τον είδους τών μεταφράσεων,
εξαίροντας τήν αξία και τή σνμβολ.ή
τους στή διαμόρφιοση τής πνενματικής
ζωής τον τόπον. Σ' αυτήν ακριβώς
τήν περίοδο οι Φαναριώτες
προγρα/ιματίζονν
εκδόσεις
μεταφράσεων
καί δαπανούν μάλιστα για τήν εκτύ
πωση τους. 'Αργότερα,
στις τελευ
ταίες δεκαετίες τού περασμένου και
στα πρώτα χρόνια τού δικού μας αιώ
να, το μεταφραστικό έργο και ιδιαί
τερα ό προγραμματισμός
μεταφράσεων
ξένων βιβλίων, κνρίως
επιστημονικών,
θα αντιμετωπιστεί
σοβαρά άπα τους
σύγχρονους πνευματικούς ηγέτες. 'Απο
τέλεσμα τής πνευματικής αυτής κί
νησης ήταν ή δραστηριότητα
τής
((Βιβλιοθήκης Μαρασλή)), πού περιέ
λαβε στις εκδόσεις της μεταφράσεις
άξιό?.ογων ξένων σνγγραμμάτιον,
με
μεταφραστές τους σπονόαιότερονς εκ
πρόσωπους TÔn> ελληνικών γραμμάτων
(Σπ. Λάμπρος, Ν. Γ. Πολίτης, Γ. Χα
τζιδάκις κ.α.). Τή μεταφραστική αντί)
παράδοση μέσα στα πλαίσια ενός γε
νικότεροι' εκπολιτιστικού
προγράμμα
τος έρχεται νά σννεχίσει τώρα με τήν
έκδοση τής ((Βιβλιοθήκης
Γενικής
Παιδείας» το Μορφωτικό "Ιδρνμα.
Ό πρνηος τόμος τής σειράς αυ
τής είναι ή ελληνική μετάφραση τής
((Εισαγωγής στην Ελληνική Παλαιο
γραφία» τον Elp. Mioni πού τνπώ-

298

Ο

Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ ,

θηκε στην ΙΙάντοβα τό 1973. "Ηδη ή
μετάφραση τον «'Εγχειριδίου της 'Ελ
ληνικής και Λατινικής
Παλαιογρα
φίας» τον Ε. Thomson άπο τον Σπ.
Λάμπρο, εξαντλημένη και δυσεύρετη
σήμερα, είχε περιληφθεί στις εκδόσεις
της «Βιβλιοθήκης Μαρασλή». Ή πα
λαιογραφία είναι επιστήμη πού ενδια
φέρει ενα ευρύτερο πνευματικό
κοινό
και γιατί παρέχει τη δυνατότητα ανά
γνωσης των παλαιών τύπων τής γρα
φής, άλλα, κυρίως, γιατί επιτρέπει τη
γνωριμία με την πορεία τής εξέλιξης
του γραπτού λόγου άπό τη στιγμή πού
γεννήθηκε ως τα χρόνια μας. Ή νεώ
τερη, εξάλλου, προβληματική, προϊόν
των παλαιογραφικών και κωδικολογικών ερευνών, πού εχονν γνωρίσει τε
λευταία μεγάλη άνάπτνξη, συνετέλεσε
στη διεύρυνση τοϋ αντικειμένου τής
επιστήμης αυτής.
Ή ελληνική μετάφραση τον βι
βλίου τοϋ Elp. Mioni, καθηγητή τοϋ
Πανεπιστημίου
τής Πάντοβας, γνω
στού ελληνιστή
και
παλαιογράφου,
καλύπτοντας τό επιστημονικό κενό πού
υπήρχε ως τώρα άπό την έλλειψη συγ
χρονισμένου εγχειριδίου τής ελληνι
κής παλαιογραφίας στα νέα ελληνικά,
αποτελεί αναμφισβήτητα
χρησιμότα
το βοήθημα για κάθε ερευνητή και
πνευματικό άνθρωπο. 'Εκτός,
όμως,
άπό τή συμβολή της στην ελληνική
βιβλιογραφία, ή νεοελληνική έκδοση
έχει πολλά πλεονεκτήματα
σε σύγ
κριση με τήν Ιταλική. Πρώτα απ' δλα,
γιατί 6 ίδιος ό συγγραφέας αναθεώρησε
τό Ιταλικό κείμενο, επιφέροντας διορ
θώσεις, προσθήκες και συμπληρώσεις.
"Ετσι ή νεοελληνική μετάφραση είναι
ουσιαστικά ή δεύτερη αναθεωρημένη
έκδοση τοϋ βιβλίου. "Υστερα, γιατί ή
ειδικότητα στον τομέα τής
παλαιο
γραφίας τοϋ μεταφραστή Ν. Παναγιωτάκη,
καθηγητή
τής
Μεσαιωνικής
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'Ελληνικής Φιλολογίας τοϋ Πανεπι
στημίου 'Ιωαννίνων, προσφέρει δλα
τά εχέγγυα τής υπεύθυνης επιστημο
νικής εργασίας. Ό Παναγιωτάκης δεν
ασχολήθηκε μόνο με τήν απλή μετά
φραση τοϋ ιταλικού
συγγράμματος,
άλλα τό ενημέρωσε βιβλιογραφικά (κυ
ρίως ώς τό 1976), και τό συμπλήρωσε
με επεξηγήσεις και με μεταφράσεις
των λατινικών και ξενόγλωσσων γενικά
χωρίων για τήν εξυπηρέτηση τοϋ "Ελ
ληνα αναγνώστη. Ή προσφορά, ωστό
σο, τοϋ μεταφραστή γίνεται ακόμη με
γαλύτερη, γιατί, μεταφέροντας στα νέα
ελληνικά τους παλαιογραφικους τεχνι
κούς ορούς, καθιερώνει μια σύγχρονη
νεοελληνική ορολογία τής παλαιογραφικής επιστήμης
πού δεν ήταν ως
τώρα σταθεροποιημένη. Ή μετάφραση
των όρων είναι ιδιαίτερα
επιτυχημένη.
'Αρκεί νά σημειωθεί 'ότι για τή νεο
ελληνική απόδοση τον
«Perlscrift»,
ονομασίας ειδικού τύπου γραφής, υιο
θετείται ο ωραιότατος δρος «μαργαριτόπλεχτη».
Τό βιβλίο τοϋ Elp. Mioni, εγχει
ρίδιο σύντομο αλλά
κατατοπιστικό,
γραμμένο άλλωστε για
διδακτικούς
σκοπούς, μεταφρασμένο ελληνικά και
συγχρονισμένο
βιβλιογραφικά, εξυπη
ρετεί τον "Ελληνα φιλόλογο και Ιστο
ρικό, πού αποκτά μ' αυτό τον τρόπο
ατή γλώσσα του ενα έγκυρο επιστη
μονικό σύγγραμμα,
και
διαφωτίζει,
συγχρόνως, τό ευρύτερο καλλιεργη
μένο ελληνικό αναγνωστικό κοινό που
ενδιαφέρεται γενικά για τήν έρευνα
των ανθρωπιστικών σπονδών.
Χ. Α. Μ.
Βιβλιογραφία Ιστορίας τοϋ Νέου Ε λ 
ληνισμού.
Για τρίτη χρονιά φέτος δημοσιεύε
ται ή ετήσια Βιβλιογραφία τής Ίστο-

2Χ0ΛΙΑ
ρί'ας τοϋ Νέου Ελληνισμού
στον 6ο
τόμο τοϋ περιοδικού Μνήμων. "Ετσι
έχουμε μέχρι σήμερα μια αρκετά
πλήρη καταγραφή των σχετικών δημοσιευμάτων,
αυτοτελών και άρθρων,
ελληνικών και ξενόγλωσσων, από το
1973 ως το 1975.
Ή βιβλιογραφία αυτή είναι απο
τέλεσμα
συλλογικής
εργασίας
μιας
πολυμελούς ομάδας μελών της Εται
ρείας Μελέτης Νέου 'Ελληνισμού. Σέ
γενικές γραμμές ή μέθοδος που ακο
λουθείται είναι ή εξής: 'Αποδελτιώ
νονται ιστορικά δημοσιεύματα που κα
λύπτουν την περίοδο άπα το 1453 ώς
σήμερα καθώς και οτιδήποτε μετά το
1204 δεν έχει θέμα βυζαντινό,
π.χ.
μελέτες για φραγκοκρατούμενες
και
βενετοκρατούμενες
χώρες, χωρίς να
εφαρμόζονται ποιοτικά κριτήρια. Για
κάθε λήμμα, αν δεν είναι σαφές το
περιεχόμενο από τον τίτλο, δίνεται èva
επεξηγηματικό σημείωμα μέσα σε αγ
κύλες. Τά λήμματα
ταξινομούνται
κατά αλφαβητική σειρά από το όνομα
τοϋ συγγραφέα. Κάθε χρόνο προστί
θεται και συμπλήρωμα για τά προ
ηγούμενα χρόνια και συντάσσεται ευ
ρετήριο ονομάτων και τοπωνυμίων πού
περιλαμβάνονται
στους τίτλους και
στα επεξηγηματικά σημειώματα.
Στο
τέλος γίνεται μια αναδιάρθρωση τής
νλης ανάλογα μέ το περιεχόμενο τών
λημμάτων
σέ ενότητες
πολιτικής,
πολιτιστικής,
κοινωνικής κλπ. ιστο
ρίας. Αξίζει νά σημειωθεί δτι περίπου
90% τών λημμάτων εϊναι ελεγμένα
από αυτοψία στις βιβλιοθήκες
τής
'Αθήνας.
01 λεπτομέρειες τής μεθοδολογίας
εξελίσσονται από χρόνο σέ χρόνο κα
θώς γίνεται ή επεξεργασία TOJV επί
μέρους προβλημάτων πού παρουσιά
ζει ή πρακτική τών συλλογικών ερ
γασιών. Ό πλούτος πάντως τοϋ υλι
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κού (856 λήμματα για το 1973, 1019
για το 1974 και 1033 για το 1975)
καθιστά τή βιβλιογραφία αυτή απα
ραίτητο βοήθημα για τους νεοελληνι
στές.
Κ. Γ.

Modern Greek Society: A Social
Science Newsletter (Περιοδική
έκδοση. Δύο τεύχη το χρόνο.
Διεύθυνση: P.O. Box 9411. Pro
vidence R. I. 02940, USA).
'εκδίδεται στην 'Αμερική άπα το
1973, δύο φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος,
μέ σκοπό νά γίνει ένα διεθνές και διε
πιστημονικό μέσο πληροφόρησης και
επικοινωνίας για κοινωνικούς επιστή
μονες πού ενδιαφέρονται για τή Νεώ
τερη 'Ελλάδα και τήν Κύπρο. Καλύ
πτει τους χώρους τής ιστορίας, τής
κοινωνικής ανθρωπολογίας, τής κοι
νωνιολογίας, τής οικονομικής και τής
πολιτικής επιστήμης, καθώς και άλ
λους συγγενικούς κλάδους, 'όπως π.χ.
ή δημογραφία.
Παράλληλη επιδίωξη τοϋ δελ.τίου
είναι ή προαγωγή τής έρευνας για τή
Νεώτερη 'Ελλάδα μέσα σέ ευρύτερο
συγκριτικό
πλαίσιο.
Ή τακτική ύλη τοϋ Modern Greek
Society ανήκει στις ακόλουθες βασικές
κατηγορίες: 1. Δημοσιεύσεις:
βιβλία,
περιοδικά, άρθρα, επιστημονικές ανα
κοινώσεις, διατριβές,
βιβλιογραφίες
κ.ά. 2. "Ερευνες πού σχεδιάζονται, γί
νονται ή ολοκληρώνονται. 3. Επιστη
μονικές εκδηλώσεις και συναντήσεις:
συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια κλπ.,
πού αναφέρονται στή νεοελληνική κοι
νωνία, είτε αποκλειστικά
είτε δχι.
4. Κατευθύνσεις συγκριτικής έρευνας:
ανάλογες πληροφορίες για τις επιστη
μονικές δραστηριότητες πού αναφέρον
ται σέ ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο όποιο
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μπορεί νά ενταχθεί ή r Ελ,λάδα, δπως
τά Βαλκάνια και, Ιδίως, ή Νότια ή
Μεσογειακή Ευρώπη. 5. Ενημέρωση
για ερευνητικά Ιδρύματα: βιβλιοθήκες,
αρχεία, κέντρα ερευνών κ.α.
Μέσα στους στόχους τοϋ δελτίου,
πέρα άπα την παρακολ.ούθηση της επι
στημονικής κίνησης, είναι και η πε
ριοδική παρουσίαση ενός απολογισμού
της μέχρι σήμερα έρευνας σε διάφο
ρους τομείς. Το .Δεκέμβριο 1975 (Vol.
Ill, No. 1) δημοσιεύτηκε μία βιβλιο
γραφία διατριβών για την 'Ελλάδα και
την Κύπρο, κυρίως από την 'Αμερική
και την 'Αγγλία, με 250 περίπου τί
τλους. Το Δεκέμβριο 1976 (Vol. IV,
No 1) δημοσιεύτηκε
μία
διεξοδική
και σχολιασμένη βιβλιογραφία για τήν
Ελλάδα και τήν Κύπρο στο χώρο τής
κοινωνικής ανθρωπολογίας. Το τεύχος
τοϋ Δεκεμβρίου 1977 (Vol. V, No. 1)
είναι ολόκληρο αφιερωμένο σε μία
συστηματική και σχολιασμένη βιβλιο
γραφία για τήν περίοδο τής Κατοχής
1941-44.
Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ε Σ T O T KOPA1L ΣΤ1Ι
ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ
"Οταν ή Ιωάννα KOJVOT. Μανούση
πέθανε πριν από αρκετούς
μήνες,
ανάμεσα σ' αλλά σημαντικά
εγγραφιι
και αντικείμενα πού άφησε ήταν και
μερικά γράμματα
τοϋ
'Αδαμαντίου
Κοραή. "Οσο ζούσε ακόμη επανειλημ
μένα είχε εκδηλώσει τήν επιθυμία τά
γράμματα αυτά νά δοθούν μετά τον
θάνατο της στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.
"Ετσι οι κληρονόμοι της κ.κ. Στέφανος
Ζίφος, Μαρία Βακράτσα, 'Ιωάννης Π.
Μελάς και 'Ιωάννης Κ. Μανούσης εκ
πληρώνοντας τήν παληά επιθυμία τής
θείας και έξαδέλ-φης τους, παρέδωσαν
ατή Εεννάόειο στις 28 Νοεμβρίου 1977
τριανταμία επιστολές τοϋ Κοραή όπα
τις όποιες τριάντα είναι αυτόγραφες
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και μία λιθογραφη/ιένη. Ή λιθογραφημένη, γραμμένη άπα 5 Σεπτεμβρίου
1816, απευθύνεται στον Κ. Κοκκινάκη. Άπα τις αυτόγραφες πού δλες
έχουν γραφεί από το 1818 ως το 1822,
οι εικοσιοκτώ απευθύνονται στον Πανταλέοντα Βλ.αστό, μία στον 'Ιάκωβο
Ρώτα και τέλος άλλη μία (ή τελευ
ταία τής συλλογής) δεν έχει το όνομα
τοϋ παραλήπτη. "Ολες είναι δημοσιευ
μένες από τον Νικόλ,αο Δαμαλα ατή
συλλ.ογή 'Επιστολαί 'Αδαμαντίου Κο
ραή, 'Αθήνα 1885-1886. Τά γράμ
ματα αυτά, πού πήραν τον ταξινομικό
αριθμό Mss 110.4 έρχονται τώρα νά
προστεθούν στα αλ).α αυτόγραφα γράμ
ματα τοϋ Κοραή και στή σχεδόν πλ.ήρη
σειρά τών εντύπων κοραϊκών κειμένων
της

Γενναδείου.
Σ.

Π.

Π ΣΤ' ΓΕΝΊΚΙΙ Σ Τ Ν Ε Λ Ε Τ Σ Η TOT
ΟΛΙ.Ε.Δ.
Ή ΣΤ τακτική Γενική Συνέλευση
τών μελών τοϋ Ο.Μ.Ε.Δ.
πραγματο
ποιήθηκε στις 16 Μαΐου 1977 υπό
τήν προεδρία τοϋ κ. Άλ. Ξΰδη και
με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. "Εκ
θεση πεπραγμένων 1975-76. 2. "Εκ
θεση 'Εξελεγκτικής 'Επιτροπής. S. 'Ε
κλογή 'Εξελεγκτικής 'Επιτροπής 197778. 4. 'Εκλογή για το 1977-78 τεσ
σάρων νέων μελών τοϋ Δ.Σ. σε αντι
κατάσταση Ισάριθμοι
εξερχόμενων.
Ό Γ. Γραμματέας τοϋ Ο.Μ.Ε.Δ.
κ. Έμμ. Φραγκίσκος διαβάζοντας στην
αρχή το πρακτικό τής προηγούμενης
Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε δτι
το νομικό θέμα πού είχε προκύψει
στις αρχαιρεσίες τής 6.10.75 γύρω
άπα τήν εκλογή τοϋ πέμπτου μέλους
τοϋ Δ.Σ., για το χειρισμό τοϋ οποίου
είχαν εξουσιοδοτηθεί από τή Γ. Σ. δ
τότε πρόεδρος της κ. Ν. Μαυρής και
το Δ. Σ. τοϋ Ο.Μ.Ε.Δ., ρυθμίστηκε με

ΣΧΟΛΙΑ
γνωμάτευση της Νομαρχίας
'Αττικής.
Σύμφωνα μ' αυτή άπό τίς τρεις ψηφο
φορίες πού διεξήχθηκαν στίς προη
γούμενες αρχαιρεσίες νόμιμη ήταν ή
πρώτη και επομένως εκλεγμένο μέλος
τοϋ Δ. Σ. θεωρήθηκε 6 κ. Παν. Χρι
στόπουλος. Συνεχίζοντας με την έκ
θεση πεπραγμένων 1975-76 ό Γ. Γραμ
ματέας αναφέρθηκε στην έκδοση μέσα
στη διετία τοϋ 12ου τόμου τοϋ (('Ερα
νιστή» και ορισμένων τευχών τοϋ 13ου
τόμου, καθώς και στην προετοιμασία
για την εκτύπωση τοϋ αφιερώματος
Κ. Θ. Λημαρά (11ος τόμος).
Στα
πλαίσια ενός νέου
προγραμματισμού
για το περιοδικό, πού έχει άπασχοσχολήσει προκαταρκτικά το Α.Σ., ζη
τήθηκε άπα τά μέλη τοϋ 'Ομίλου νά
συνεργαστούν /ιε τήν εισηγητική επι
τροπή τοϋ θέματος αύτοϋ. "Οσον άφο
ρα τήν έκδοση τής
'Αλληλογραφίας
Κοραή, ό Γ. Γραμματέας έκανε γνω
στό δτι καταβάλλεται ήδη προσπά
θεια νά επιταχυνθεί ό ρυθμός εκτύ
πωσης τοϋ τρίτου τόμου, πού για διά
φορους λ.όγους ήταν μέχρι τώρα πολύ
αργός. 'Ακολούθησε
ή
παρουσίαση
των οικονομικών στοιχείων τής διε
τίας και καταδείχτηκε δτι, για να
συνεχιστεί ή εκδοτική
δραστηριότητα
τοϋ 'Ομίλου, χρειάζεται νά βρεθούν
σοβαροί χρηματικοί πόροι, εφόσον οί
συνδρομές δεν καλύπτουν παρά μικρό
μόνο μέρος των εξόδων. Ό Γ. Γρ.
κάλεσε τά μέλη νά ενεργοποιηθούν προς
τήν κατεύθυνση αυτή με κάθε δυνατό
τρόπο. Τελειώνοντας ευχαρίστησε ό
λους όσοι συνεργάστηκαν με τό Δ.Σ.
για τήν πραγμάτωση τών σκοπών τοϋ
'Ομίλου και αναφέρθηκε με ιδιαίτερη
συγκίνηση στην απόφαση τοϋ Προέ
δρου τοϋ Ο.Μ.Ε.Α. κ. Δημητρίου Γκίνη ν' αποσυρθεί άπό τήν ενεργό δράση
υστέρα άπό δεκατέσσερα χρόνια συνε
χούς εκλογής του στην Προεδρία τοϋ
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'Ομίλου.
Άφοϋ
εξήρε τη
μεγάλη
προσφορά του και τή σημασία τής
ηγετικής παρουσίας του στον "Ομιλο,
πρότεινε στή Γ.Σ. άπό μέρους τοϋ
Δ.Σ. ν ανακηρυχθεί ό Δ.Σ. Γκίνης επί
τιμος Πρόεδρος τοϋ Ο.Μ.Ε.Λ.
Ή
πρόταση έγινε ό/ιόφωνα δεκτή.
Ή
"Εκθεση τής
'Εξελεγκτικής
'Επιτροπής ήταν τό δεύτερο θέμα τής
ημερήσιας διάταξης. Μετά τή δια
πίστωση τής καλής διαχείρισης τών
οικονομικών τοϋ Όμίλ.ου, ή Γ. Σ. α
πάλλαξε τό Λ.Σ. άπό κάθε ευθύνη και
προχώρησε στίς αρχαιρεσίες για τήν
ανάδειξη νέας Έξελ. Επιτροπής
και
τήν μερική ανανέωση τοϋ Δ.Σ. Τακτι
κά μέλη τής Έξελ. 'Επιτροπής
εξε
λέγησαν οί κκ. Έμμ. Χαριτάτος,
Άλεξ. Ξύδης και Έμμ. Μοσχονας και
τοϋ Δ.Σ. οί κκ. Φ. Ήλιου,
'Αλέξης
Πολίτης, Κ. Φαφαλιός και σε δεύτερη,
ψηφοφορία, ή κυρία Δήμητρα Πικρα
μένου - Βάρφη.

ΤΟ ΝΕΟ Δ Ι Ο Ι Κ Ι Ι Ί Ί Κ Ο ΣΥΜΒΟΥ
ΛΙΟ Τ()Τ ΟΛΙ.Ε.Δ.
Τό Δ. Σ. τοϋ Ο.Μ.Ε.Δ. μετά τίς
αρχαιρεσίες τής 16 Μαΐου 1977 συγ
κροτήθηκε σε σώμα ώς εξής : Πρόε
δρος Βασ. Σφυρόερας,
'Αντιπρόεδρος
Αικατερίνη Κονμαριανοϋ, Γ. Γραμμα
τέας Έμμ. Φραγκίσκος, Ταμίας Λού
κια Δρούλια, Ειδική Γραμματέας Δή
μητρα Πικραμένου - Βάρφη, Σύμβου
λοι Φ. Ήλιου, Ά).. Πολίτης, Κ. Φαφαλιός και Παν. Χριστόπουλος.
Στις 20.9.77 ό κ. Κ. Φαφαλιός με
επιστολή του προς τό Δ.Σ. ανακοίνωσε
δτι προσωπικοί επαγγελματικοί
λόγοι
καθιστούν αδύνατη τήν παρουσία του
σ' αυτό και ζήτησε τήν αντικατάστα
ση του. Τό Δ. Σ., εκτιμώντας τή σο
βαρότητα τών λόγων πού προέβαλε
υ κ. Φαφαλιός, έκανε δεκτή τήν παραί-
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τησή τον. Τή θέση του καταλαμβάνει
ό κ. Λ. Βρανούσης.
ΔΙΟΡΘΩΣΗ
'Από αβλεψία της σύνταξης ση
μειώθηκε μια ανωμαλία στην αρί

θμηση των Προσθηκών στην 'Ελληνική
Βιβλιογραφία τών ετών 1800-1863.
Οι αναγνώστες παρακαλούνται να αν
τικαταστήσουν τους αριθμούς Α1566Α1591 ('Ερανιστής τ, 13, σ.131-136
και τ. 14, σ. 69) με τους αριθμούς
Α1609- Α1634.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ετοιμάζεται ή δεύτερη, συμπληρωμένη, έκδοση της

Ελληνι

κής Βιβλιογραφίας 1800-1863 τών Γκίνη-Μέξα. Προκειμένου να
παρουσιαστεί οσο γίνεται πληρέστερη, παρακαλούνται δσοι κα
τέχουν αδημοσίευτες προσθήκες, να τις στείλουν στον

Ερανιστή

για να εκδοθούν, ώστε να μπορέσουν να ενσωματωθούν στην
καινούργια έκδοση.
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