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ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συνεδρία 1’1 τής 181!? Νοεμβρίου 1922 Ε.

Προεδρεία κ. Π. Καλογεροπούλλου.

Ό εταίρος κ. Θεμιστοκλής Βολίδης ωμίλησε περί τής υπό τοϋ Δ. Άλ- 
βανάκη επί τή βάσει επιγραφών καί σιγιλλίων έκδοθείσης κατά τό 190Γ> 
ιστορίας τής εν Εύβοια ιερός μονής αγίου Νικολάου τοϋ Γαλατάκη. Ή 
ιστορία αυτή, είπεν. είναι έστερημένη πάσης αξίας, διότι υπό τοϋ συγγρα- 
φέως εν πλείστοις άνακριβώς άνεγνώσθησαν ονόματα καί χρονολογίαι άνε- 
στατώθη δέ τό κείμενον τών σιγιλλίων καθ’ ολου.

Ό κ. Βολίδης στηριζόμενος επί τών ΰπ’ αύτοϋ φωτογραφηθέντων τεσ
σάρων σιγιλλίων τής μονής, τά όποια είναι ή κυρία πηγή πρός γνώσιν 
τής ιστορίας αυτής, ώς καί άλλων πηγών, ας εξ ιδίων Ιρευνών έχρησι- 
μοποίησεν, άποκατέστησε την ακριβή ιστορίαν της.

Συνεδρία 2“ τής 2“ζ Δεκεμβρίου 1922.

Προεδρεία τοϋ αντιπροέδρου τής Εταιρείας κ. Γ. Τσοκοπούλλου.

Ό Ιταΐρος κ. Φαίδων Κουκούλες ωμίλησε περί τής σημασίας τοϋ λαο· 
γραφικοϋ έργου τοϋ Θεσσαλονίκης Ευσταθίου.

Ό ρήτωρ, μετά σύντομον περιγραφήν τοϋ βίον καί τής δράσεως τοϋ 
'Ιεράρχου, εξήτασε λεπτομερώς αν ουτος ήτο λαογράφος. ύφ’ ήν έννοιαν 
ημείς σήμερον εννοοΰμεν, απέδειξε δ’ δτι τοιοϋτος μέν δέν υπήρξε, πάν
τως όμως άνήρ έχων έπίγνωσιν τής αξίας καί σημασίας τών λαογραφικών 
ερευνών, πρός ας έδείκνυε κλίσιν καί αγάπην εκ παραλλήλου πρός την 
έρευναν τής δημώδους συγχρόνου γλώσσης. Έξακολουθών ό κ. Κουκούλες 
κατέστησε πιθανόν, τή βοήθεια διαφόρων χωρίων, δτι ό κλεινός τής Θεσ
σαλονίκης 'Ιεράρχης κατήγετο έκ Κωνσταντινουπόλεως καί άπέδειξεν δτι αί 
χώραι, περί τών ηθών καί εθίμων τών οποίων παρέχει ούτος πληροφορίας, 
εκτείνονται από τής Δυτικής Στερεας Ελλάδος καί Πελοπόννησου μέχρι

1) Πΰσαι αί συνεδρίαι έγενοντοέν τη αιθούση της Βιβλιοθήκης τής Βουλής.
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τοΰ Πόντου και τής Καππαδοκίας καί από τής Μακεδονίας μέχρι τών νο
τίων παραλίων τής Μικρός ’Ασίας.

Ή ποικιλία τών πληροφοριών τούτων προέρχεται έκ τών μαθητόόν τοΰ 
'Ιεράρχου, οΐτινες κατά τήν ερμηνείαν τών 'Ομηρικών επών εΰρισκον ευκαι
ρίαν νά πληροφορώσι τών διδάσκαλον περί ηθών καί εθίμων τοΰ τόπου των, 

τά όποια ώμοίαζον προς τα παρ’Όμήρω περιγραφόμενα. Όρήτωρ έξήτασεν 
επ’ ίσης κατά τίνα τρόπον προσδιορίζει ό Ευστάθιος τήν τοπικήν έκτασιν 
ενός εθίμου, διεσάφησε τήν μέθοδον τής συλλογής τοΰ λαογραφικοϋ ύλικοΰ 
έκ τών συγγραμμάτων τοΰ 'Ιεράρχου, έξήτασε τό άξιόπιστον τών παρεχο- 
μένων πληροφοριών, έτόνισε τήν ανάγκην τής χάριν λαογραφικών σκο
πών κριτικής άποκαταστάσεως τοΰ κειμένου τοΰ 'Ιεράρχου καί άνεκοίνωσε 
κατάλογον τών παρ’ Εΰσταθίφ λαογραφικών κεφαλαίων, άνερχομένων εις 
πεντήκοντα. Περαίνων ό κ. Κουκούλες έξήρε τήν μεγάλην σημασίαν, ήν 
έχει ή λαογραφική εργασία τοΰ Ευσταθίου διά τήν γνώσιν τοΰ ίδιωτικοΰ 
βίου τών Βυζαντινών ου μόνον κατά τόν ΙΒ'. αιώνα, αλλά καί κατά τάς 
προγενεστέρας περιόδους1).

Συνεδρία οΠ τής 161!? Δεκεμβρίου 1922.

Προεδρεία τοΰ τακτικοΰ Προέδρου τής Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπούλλου.

Ό εταίρος κ. Παντελής Ζωγράφος ωμίλησε περί υλικών, εργαλείων 
καί τρόπων ζωγραφικής παρά τοϊς Βυζαντινοΐς άγιογράφοις.

Ό ομιλητής, άφ’ ου έκαμε σύντομον λόγον περί τής Βυζαντινής αγιο
γραφίας, ώμίλησεν έπειτα λεπτομερέστερων περί τής σημασίας καί αξίας 
τοΰ περί «ερμηνείας τών ζωγράφων» έργου Διονυσίου τοΰ εκ Φουρνα, ου- 
τινος τό περί ανθιβολίων κεφάλαιον ανέπτυξε, τή βοήθεια διαφόρων ει
κόνων, προσθέσας ενδιαφέρουσας πληροφορίας περί τών εργαλείων τών 
μεσαιωνικών άγιογράφων. Τό δεύτερον μέρος τής άνακοινώσεως τοΰ κ. 
Ζωγράφου περιεστράφη περί τήν έρευναν τών διαφόρων τρόπων τής ζω
γραφικής παρά τοϊς Βυζαντινοΐς άγιογράφοις καί δή τοΰ τής υγρογραφίας, 
ξηρογραφίας, πηκτογραφίας, εγκαυστικής καί ωογραφίας. "Εκαστος τρόπος 
πάλιν διεσαφήθη υπό τοΰ ρήτορος δι’ έπιδείξεως διαφόρων εικόνονν, τάς 
οποίας ό ίδιος άντέγραψεν εκ μεσαιωνικών μοναστηρίων.

Έν τέλει τής άνακοινώσεως έξήρεν ό ρήτωρ τήν καλλιτεχνικήν αξίαν 
πολλών εικόνων τών έν Μυστρα έργασθέντων τεχνιτών, ας έχαρακτήρισεν 
ως πολύ άνωτέρας τών έργων τών προ τοΰ 'Ραφαήλ ζωγράφιον.

• Ml

) Ή άνακοτνωσις δημοσιεύεται έν τφ παρόντι τόμο) σ. 5-34.
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Συνεδρία 4*1 τής 23*1? Δεκεμβρίου 1923.

Προεδρεία τού τακτικού προέδρου τής Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπούλλου.

'Ο εταίρος κ. Γεώργιος Σωτηρίου έκαμεν άνακοίνωσιν περί επιγραφών 
καί χαραγμάτων τής έν Φωκίδι ίεράς μονής τού Όσιου Λουκά, ώς καί περί 
τής τεχνικής των μωσαϊκών.

Ό ρήτωρ, άφ’ ου συντόμως άνέφερε τούς πραγματευθέντας περί τής 
μονής, ανέπτυξε τά κατά τήν ϊδρυσιν αυτής, ειτα δε παρηκολούθησε τάς 
τύχας της μέχρι των χρόνων τής Τουρκοκρατίας, τή βοήθεια εγγράφων, 
επιγραφών καί επιγραμμάτων.

Ότι κατά τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας ή μονή δεν ειχεν έρημωθή, 
εΐπεν, άποδεικνύουσι πλεΐστα επί τών τοίχων αυτής καί τού πύργοι) χα
ράγματα (graffiti) πληροφορούντο ημάς περί τών κατά καιρούς επι
σκέψεων Πατριαρχών καί άλλων επισήμων προσώπων.

Τά χαράγματα ταύτα διήρεσεν ό κ. Σωτηρίου εις τρεις ομάδας ήτοι. 
1) εις χαράγματα ιερατικών προσώπων (Πατριαρχών, Μητροπολιτών, ’Αρ
χιερέων, 'Ιερέων κ.λ.π.) 2) εις χαράγματα ξένων περιηγητών, καί τοιού- 
τους άνέφερε πέντε τον Georgium Inetrianum 1404, Ryckum An- 
tonium Plackil457, Io. Alamoseum 1497, Georgion Puernogi 1748 
καί Nicolo Doghomich 1570 καί 3) εις χαράγματα προσκυνητών πα- 
ρέχοντα πολυτίμους πληροφορίας περί τής μονής, χαρακτηριστικά δέ καί 
διά τήν μετατροπήν επισήμων Βυζαντινών επωνύμων εις κύρια ονόματα.

Τέλος ήρμήνευσεν άξιολογώτατον Βυζαντινόν επιτάφιον έμμετρον επί
γραμμα, διασψζόμενον έν τή ύπ’ αυτού καταρτισθείση συλλογή τών γλυ
πτών τής μονής, ή άνάγνωσις τού οποίου έχει ούτως:

Εις κλήσεις πάσας φερωνύμώς πλουτίσας | τάς τε γενικάς καί τάς εκ 
βασιλέων | έν τώ έράν με τεύξασθαι σωτηρίας | Αί κλήσεις πάσαι μετη- 
μείφθησαν ούτως: | Θεόδωρος πριν, Θεοδόσιος αύθις | ανθύπατος λαμπρός 
νύν αυτός μονάζων | ό πατρίκιος, πατρίκιος ύπηγμένος | Ό Κατεπάνω, 
κάτω νύν ύψαυχούντων | δ δέ γε βέστης, μύστης τριχ,νοφόρος. | Ούδέν 
έπαγόμενος τών ΰπαρξάντων | τήςλάρνακος πλήν, ής κέρδος ούδέν άλλο | 

τών έν τώ βίω συγκάλυμμα θανοΰσι.
’Αφορμήν δέ λαμβάνων ό κ. Σωτηρίου έκ τής έπιδιορθώσεως τών 

μωσαϊκών τής μονής, τά δποϊα ανάγονται είς τον ΙΑ' αιώνα, ώμίλησε 
περί τού τρόπου τής κατασκευής τών μωσαϊκών, ύπο- 
στηρίξας, έπί τή βάσει ιδίων έπί τόπου παρατηρήσεων, δτι αί ψηφίδες τού
των δέν έπεκολλώντο έπί κανναβωτοϋ καί κατόπιν έπετειχίζοντο, αλλά, μετά 
τήν έπίχρισιν τών τοίχων διά διπλού έπιχρίσματος, έπεκολλώντο υπό ειδι

?jV2
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κών ψηφοθετών επί τοϋ εξωτερικού κονιάματος, δπερ έφερεν έζω- 
γραφημένον τό διάγραμμα τής είκόνος.

Ό κ. Σωτηρίου διεσάφησε τά ΰπ’ αίιτοΰ άνακοινωθέντα έπιδείξας 

πολλάς εικόνας και σχεδιαγράμματα1).
Μετά ταϋτα ό εταίρος κ. Άνδρέας Ξυγγόπουλλος ωμίλησε περί τών οι

κιών τού Μυστρά.
Οΰτος, άφ’ οΰ άνέφερε γενικώς περί τών πραγματευθέντων περί Βυ

ζαντινής οικίας (cle Beylie κ. ά.) καί τών σφζομένων Βυζαντινών οι
κιών, (Μελενίκο·;, κ.λ.π.) ών τινες είναι, ειπεν, αμφιβόλου άρχαιότητος, έξ- 
ήτασε κυρίως τάς οικίας τοΰ Μυστρά, έν αίς δύναταί τις νά σπουδάση την 
Ιδιωτικήν αρχιτεκτονικήν κατά τον ΙΔ'καί ΙΕ' αιώνα. 'Ως αντιπροσωπευ
τικόν τόπον έλαβεν οικίαν καλώς διατηρουμένην καί εύρισκομένην 
υπό τό στοιχεϊον Α εν τώ τοπογραφικώ πίνακι τοϋ κ. Millet. Ταυτην, άνα- 
γομένην εις τον ΙΔ' αιώνα, λεπτομερώς έπραγματεύθη, όμιλήσας περί τοΰ 
Ισογείου (χρησιμοποιούμενου ως αποθήκης καί σταόλου) καί τοϋ άνωγέου, 
τής κυρίας δήλα δή κατοικίας καί περιγράψας τήν εσωτερικήν αυτής διά- 
•ταξιν μετά εκ σανίδων χωρίσματα (φαρσώματα) τά μικρά υελόφρακτα παρά
θυρα (φωτιστικάς θυρίδας), τήν εστίαν, τά εις τό πάχος τών τοίχων 
διβάνια κ.λ.π. Κατόπιν έξήτασε τήν εξωτερικήν αυτής δψιν μέ τον καθ’ 
δλην τήν πρόσοψιν διήκοντα εξώστην, παρατηρήσας δτι εξωτερικώς οϊ τοί
χοι εκαλυπτοντο υπό κονιάματος φέροντας έζωγραφημένας έρυθράς ται
νίας άπομιμουμένας τήν διά πωρίνων δόμων καί πλίνθων τοιχοδομίαν, 
κατά συνήθειαν επιχωριάζουσαν εν Μυστρά, ως δεικνυουσι πολλαί άλλαι 
τίκίαι, τά παλάτια καί έκκλησίαι ακόμη (Παρεκκλήσιον Περιβλέπτου κ. ά.)

Τά περί τής οικίας ταυτης λεχθέντα διεσάφησεν ό ρήτωρ διά τής έπι- 
δείξεως πολλών Ιδίων σχεδίων άναπαριστώντων ταυτην, ως νΰν έχει, καί 
συμπεπληρωμένην.

Συνεδρία 5ί τής 12η? Τανουαρίου 1923.

Προεδρεία τοϋ τακτικοϋ προέδρου τήςΈταιρείας κ. Π. Καλογεροπουλλου.

Ό εταίρος κ. ’Ιωάννης Βογιατζίδης έ'καμεν άνακοίνωσιν περί ματαιωθεί- 
σης καταστροφής τής 'Αγίας Σοφίας κατά τον ΙΕ', αιώνα.

Ό αγορητής, άφ’ οΰ ωμίλησε περί τής πολιτικής τών Παλαιολόγων

‘ί'Η άνοπέρω άνακοίνωσις έ'ξεδόθη έν τφ Άρχαιολογικφ Δελτία) τόμ. Τ' (1920 
— 21) σ. 177—189 υπό τήν επιγραφήν «Νεώιεραι παρατηρήσεις 7ΐερί τής τεχνικής τών 
μωσαϊκών επί τή ευκαιρία επισκευών τοΰ Καθολικού τής Μονής*Οσίου Λουκά. 3Επιγραφαι 
και χαράγματα»
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έν τώ ζητήματα τής ένώσεως τών εκκλησιών, έξήτασεν έπειτα ποια ήτο ή 
πολιτική, κοινωνική καί Ικκλησιαστική κατάστασις έν Κωνσταντινουπόλει 
κατά την επάνοδον Ίωάννου τοΰ ΙΙαλαιολόγου έκ Φλθ)ρεντίας (144<<), 
δπου ειχεν υπογράψει την έ'νωσιν τών εκκλησιών, καί ένδιέτριψε κυρίους 
περί τάς έριδας, αϊτινες έπηκολούθησαν έν Κωνσταντινουπόλει μεταξύ τών 
Λατινοφρόνων, ύποστηριζομένων υπό τής βασιλείας καί τής κυβερνήσεως, 
καί τών ορθοδόξων, έχόντων αρχηγόν Μάρκον τον Ευγενικόν καί, τού
του θανόντος, τον μοναχόν Γεννάδιον. Τόσον ήτο, είπε, τό πάθος μεταξύ 
τών δύο μερίδων, ών ή πά?,η έξηκολούθησε καί έπί τοΰ τελευταίου βασι- 
λέως Κωνσταντίνου, ώστε οί ενωτικοί, κατέχοντες την μεγάλην Εκκλησίαν, 
διενοήθησαν τώ 1453 νά την κατεδαφίσωσιν, εκδικούμενοι τούς ορθοδό
ξους διά τόν αποτροπιασμόν, δν έπεδείκνυον προς αυτήν, άφ’ ής ημέρας, 
λήγοντος τοΰ 1452, έτελέσθη έν αυτή ή κοινή λειτουργία Λατίνιον καί 
ορθοδόξων.

Τήν πληροφορίαν ταύτην μάς παρέχει, προσέθηκεν, έπιστολή’Ιωάννου τοΰ 
Εύγενικοΰ σταλεΐσα τώ 1453 εις Κωνσταντινούπολή προς τόν μοναχόν 
Γεννάδιον καί περιεχομένη έν τώ ΙΙαρισινώ κώδικι 2075, έξ ού ό Λάμ
προς έξέδωκε τα πλεΐστα τών μνημείων τοΰ Α' τόμου τών Παλαιολογείων 

καί Πελοποννησιακών του.
Κατά τόν Ευγενικόν λοιπόν: «Ακολούθως ήδη παρεδόθη σχεδόν καί 

ό μέγας ούτος ναός καί συνεχωρήθη τοϊς άσεβέσιν εις νοΰν βαλέσθαι 
καί μηχανήσασθαι καθελεΐν τούτον καί καταστρέψαι, είμή έπέσχεν αύθις ή 
φιλανθρωπία τοΰ Θεοΰ, χώραν διδοΰσα τή μετανοία».

Ευτυχώς τό πραξικόπημα δεν έπραγματοποιήθη, καί ούτως έσώθη ο 

ναός, δστις έμελλε νά γίνη τό σύμβολον τής Εθνικής ’Ιδέας.

Συνεδρία 6ί τής 26Ti? Ίανουαρίου 1923.

Προεδρεία τοΰ τακτικού προέδρου τής Εταιρείας κ. Π.Καλογεροπούλλου.

Ό εταίρος κ. Κωνσταντίνος "Αμαντος έκαμεν άνακοίνωσιν μέ θέμα: 
Ή Μουσουλμανική κατάκτησις καί τά προνόμια τών Χριστιανών.

Ό άνακοινών, άφ’ ού προέταξε γενικωτέρας παρατηρήσεις περί τών 

Τούρκων, ειπεν δτι ή πρώτη καταστροφή τής Μικράς ’Ασίας κατά τόν 
ΙΑ'.—ΙΒ'. αιώνα οφείλεται εις τόν νομαδικόν βίον τών Τούρκων καί όχι 
εις τόν θρησκευτικόν αυτών φανατισμόν, δστις άνεπτύχθη βραδύτερον, από 
Βαγιαζήτ δήλα δή τοΰ Α'. Οί Τούρκοι, προσέθηκεν, έγιναν βαθμηδόν 
Μουσουλμάνοι καί πολύ αργά από νομάδων μετεβλήθησαν εις αστικόν 
πληθυσμόν- ή εΐς αυτούς μάλιστα μετάδοσις τών πανθεϊστικών αρχών
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τού Περσικού Sufismus, προ πάντων διά τού ποιητοϋ Δζελαλεδδίν 
Ρούμι, ήμβλυνε τον φανατισμόν των, τούθ’ δπερ κατέστησε την θέσιν 
τής Ελληνικής Εκκλησίας εύκολωτέραν παρά τοΐς Σελδσούκοις ή παρά 
τοϊς έπειτα Όθωμανοΐς Τούρκοις, παρ’ οίς επ’ ίσης ευθύς έξ αρχής δεν 
έγεννήθη ζήτημα συστηματικής καταδιώξεως τής Χριστιανικής Έκκλη 
αίας. Γράμμα Πατριαρχικόν τού 1384 ομολογεί τήν ελευθερίαν, ήν πα- 
ρέσχε τό Τουρκικόν Κράτος εις τήν Χριστιανικήν Εκκλησίαν, ελευθερίαν, 
ήτις, παρά τήν επίσημον ανοχήν, δεν ήτο πάντοτε απόλυτος.

Τό πρώτον επίσημον έγγραφον 'Οθωμανού Τούρκου τό παρέχον εγ

γυήσεις υπέρ τής θρησκείας, περιουσίας και ζωής των Χριστιανών είναι 
δ ορισμός τού Σιναν πασά κατά τήν παράδοσιν τών Ίωαννίνων τφ 1430.

Τούτων ούτως έχόντων, ή άναγνώρισις τής προνομιακής θέσεως τής 
εκκλησίας υπό Μωάμεθ τού κατακτητού ύπήρξεν έπανάληή'ΐς απλώς πα- 
λαιάς τάξεως πραγμάτων, ής επωφεληθεΐσα ή εκκλησία, διετύπωσε καί 
επέτυχε βαθμηδόν τήν ανεξαρτησίαν τής εσωτερικής διοικήσεως, τήν διά· 
σωσιν τών εκκλησιαστικών περιουσιών, τήν διοικητικήν εξουσίαν εις τά 

ζητήματα τού γάμου, διαζυγίου διαθηκών κ.τ.λ, ως καί τήν απαλλαγήν της 
από τών αυθαιρεσιών τών κατά τόπους Τουρκικών αρχών.

Τελευτών ό κ. ’Άμαντος ειπεν δτι οϊ Χριστιανοί κατά περιφερείας 

(Χίος—Κυκλάδες—Σποράδες) συνεπλήρωσαν τά θρησκευτικά προνόμιά των 
διά πολιτικών, ύφ’ ών άπηλλάγησαν εκτάκτων τινών, ως καί τακτικών φό
ρων καί έπέτυχον αύτοδιοίκησίν τινα εσωτερικήν.

Συνεδρία 7>1 τής 2αί Φεβρουάριου 1923.

Προεδρεία τού τακτικού προέδρου τής Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπούλλου.

Ό εταίρος κ. ’Αναστάσιος Όρλάνδος ωμίλησε περί τών παλατίων 
τού Μυστρά.

Ό κ. Όρλάνδος, όρμηθείς εκ τής ίσχνότητος τών πληροφοριώ., άς 
παρέσχον περί τής αστικής αρχιτεκτονικής τού Μυστρά ό Millet καί ό 
Struck, έπελήφθη από πενταετίας τής λεπτομερούς έξετάσεως τών παλα
τίων τών δεσποτών τού Μορέως, ώς καί μιας μεγάλης οικίας εύρισκομένης 

έν τή συνοικία τών παλατίων, υπέρ τήν εκκλησίαν τού 'Αγ. Νικολ,άου.

Βασιζόμενος δ’επί ενός χωρίου τής Άραγωνικής παραλλαγής τού Χρονι
κού τού Μορέως καί επί αρχιτεκτονικών ενδείξεων ύπεστήριξε τήν γνώ
μην δτι ή άκρα αίθουσα τής ανατολικής πτέρυγος τών παλατίων δυνατόν 
να έκτίσθη υπό τών πρώτων οικιστών τού Μυστρά, τών Φράγκων δήλον 

δτι, παραμεινάντων εκεί από τού 1248 μέχρι τού 1259. Άργότερον ή
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πτέρυξ αυτή κατωκήθη υπό των Βυζαντινών στρατηγών καί δεσποτών, 
οϊτινες προσέθεσαν καί οίλλα διαμερίσματα, εν τελεί δέ καί την βόρειον 
πτέρυγα.

Άρχόμενος έπειτα από Νότου έ.ξήτασεν ό κ. Όρλάνδος διαδοχικώς 
τά διάφορα διαμερίσματα τών παλατίων καί έπέστησε την προσοχήν επί 
αρχιτεκτονικών καί οικοδομικών λεπτομερειών, ως π. χ. τής μή οργανικής 
συνθέσεως δυο διαφόρου ύψους γειτονικών τοίχων προς αποφυγήν δημι
ουργίας ρηγμάτων έξ άνομοιομόρφου καθιζήσεως.

Έξήτασε μετά ταϋτα καί έταότισε τό παρεκκ?ιήσιον, τό λουτρύν καί τό 
άποχωρητήριον, άτινα δεν είχον έξετασθή μέχρι τοΰδε. Διεξοδικαιτερον 
ήρεύνησε τάς λεπτομέρειας τής μεγάλος αιθούσης τοΰ θρόνου τών Παλαιο- 
λόγων, ήτις, άντιθέτως προς τά λεγάμενα υπό τοΰ Struck, δεν έ'φερεν ά'νω 
δεύτερον όροφον. Έπέδειξε δέ καί λεπτομέρειας τοΰ σχεδίου τών ΰστερο- 
γοτθικής έπιδράσεως πωρίνων περιβλημάτων τών παραθύρων, τής κόγχης 
τοΰ θρόνου, τών εστιών κ.λ.π. Πάντων τούτων προσήγαγε λεπτομερή σχέ
δια συνοδευθέντα υπό αναπαραστάσεων τοΰ μνημείου έκτελεσθεισών υπό 
τοΰ Ιδιου.

Έν τέλει έξήτασε τήν διάταξιν καί αρχιτεκτονικήν διαμόρφωσιν τοΰ 
λεγομένου μικροΰ ανακτόρου, περί τοΰ οποίου οΰδέν είχε γραφή μέχρι τοΰδε, 
καί τό όποιον θεωρεί μάλλον ως στρατιωτικόν προορισμόν έχον.

’Ιδιαζόντως ωραία είναι, έξηκολούθησεν, ή εσωτερική διασκευή τοΰ έσω- 
τερικοΰ τοΰ κατά τήν γωνίαν τοΰ κτηρίου ευρισκομένου πύργου. Εκατέ
ρωθεν τής θυρας, ήτις άγει εις ωραιότατου εξώστην, ύπάρχουσιν έσωτερι- 
κώς δύο καλλιτεχνικότατα προσκυνητάρια καί επί τών άλλων δέ τοίχων 
ορθογώνιοι βαθύνσεις, ΰπεράνω δ’ αυτών ράφια φερόμενα επί κιλλιβάντων. 
Ή θολωτή οροφή τοΰ πύργου στηρίζεται διά μεγάλων αψίδων επί τεσ
σάρων πεσσών τοποθετημένων κατά τάς τέσσαρας γωνίας. Εις μίαν δέ τώι 
γωνιών τούτων είναι τοποθετημένη καί κρυπτή κλϊμαξ άγουσα άνω εις τό 
δώμα.

Οΰ μόνον δ’ ή εσωτερική, αλλά καί ή Ιξωτερική διαμόρφωσις τοΰ πύρ

γου τούτου είναι καλλιτεχνικωτάτη αποτελούσα μίαν τών ωραιοτέρων καί 
γνησιωτέρων εμφανίσεων τής ιδιωτικής αρχιτεκτονικής τών Βυζαντινοΐν.

Καί τοΰ κτηρίου τούτου έπεδείχθησαν υπό τοΰ κ. Όρλάνδου λεπτο
μερή σχέδια, ως καί αναπαραστάσεις τοΰ τε έσωτερικοΰ καί τοΰ εξωτερικού 
αυτού.

Συνεδρία δΉ τής ΙδΉ? Δεκεμβρίου 1923.

Προεδρεία τοΰ τακτικού προέδρου τής Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπούλλου.

Ό εταίρος κ. Γεώργιος Σωτηρίου άνεκοίνωσε τά πορίσματα μελέτης
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του περί τής ιστορίας και των μνημείων τοϋ κάστρου Γερακίου και 
τής περιοχής αυτού, θεωρηθέντος ώς Φραγκικού κέντρου υπό τών 
μέχρι τοΰδε άσχοληθέντων περί αυτού.

Κατά τόν κ. Σωτηρίου, ή έπ'ι δικορύφου προβοΰνου τών ΝΔ. υπω
ρειών τού ΓΙάρνωνος νεκρόπολις τού Γερακίου, ως καί τα μνημεία τής 
περιοχής αυτού, έχουσι Βυζαντινόν χαρακτήρα. Τό δ'νομα τού Γερακίου, 
τό όποιον υπό τόν τύπον Ίεράκιον φέρεται εις τάς πηγάς, ερμηνεύει ως 
προελθόν έκ τής γνωστής Βυζαντινής οικογένειας τού Ίέρακος, είς γόνον 
τής οποίας παρεχωρήθη, πιθανώτατα, είς προφραγκικούς χρόνους ή περιοχή 
τών αρχαίων Γερονθρών. ΤΙ παραχώρησις αΰτη ήτο σύμφωνος 
πρός την Βυζαντινήν πολιτικήν, πρόγραμμα τής οποίας, κατά τόν ομιλη
τήν, ήτο ή έπίτευξις άφομοιώσειος τών εντοπίων μετά τών κατελθόντων 
είς τήν εύφορον Λακωνικήν πεδιάδα ξένων στοιχείων. Ό Βυζαντινός δμως 
χαρακτήρ τής νεκροπολεως Γερακίου καί τής περιοχής αυτού συνάγεται 
κυρίως εκ τής μελέτης τών μνημείων καί των επιγραφών 
των. Οί αρχιτεκτονικοί τύποι τών Ναών τού Γερακίου (βασιλικαί 
μονόκλιτοι μετά καμάρας, ναΐδρια σταυρεπίστεγα καί 
σταυροειδείς μετά τρούλλου εκκλησία ι) είναι συνήθεις μεθ! 
όλων τών λεπτομερειών των αρχιτεκτονικοί τύποι τών Βυζαντινών ναών 
καί τών ναών πλείστων Ελληνικών χωρών.

Αί κοσμοΰσαι τούς ναούς τούτους τοιχογραφίαι διαφέρουσι μέν 
τών τοιχογραφιών τού Μυστρά, παρουσιάζουσιν δμως τύπους αρχαί
ους καί παραδεδομένους, συγγενεύοντας πρός τήν μεγάλην άγιο- 
γραφικήν κίνησιν τήν άναπτυχθεΐσαν εις τάς πολυαρίθμους μονάς τής 
’Ανατολής, εξ επιγραφών μάλιστα δύναται ν’ άποδειχθή δτι έζωγράφησαν 
ταύτας π ε ρ ι ο δ ε ύ ο ν τ ε ς («περιοδευταί») μοναχοί καί ιερείς έκ Μικρα
σιατικών ίσως μοναχικών κέντρων όρμοόμενοι. Τά ελάχιστα τέλος γλυπτικά 
έργα, ως είναι τά θυρώματα τών ναών καί τό προσκυνητάριον τού ναού 
τού ’Αγίου Γεωργίου τού Κάστρου, έχουσι μέν Φραγκικήν έπίδρα- 
σ ι ν, αυτή δμως προήλθεν έκ λόγαιν επιμιξίας καί έκλογής δυτικών θεμά- 
των υπό Ελλήνων τεχνιτών. Τοιαύτην έπίδρασιν βλέπομεν καί είς τούς 
ναούς τού Μυστρά, τής Κρήτης καί ά'λλων βυζαντινών καί μεταβυζαντινών 
κέντρων, (ΙΊαλαιοχώρας, Κυθήρων, Αίγίνης κ. ά'.) χωρίς νά δυνάμεθα, ένεκα 
ασφαλών περί τής κτίσεως των κέντρων τούτων μαρτυριών, ν’άνακηρύ- 
ξωμεν τά έ'ργα ταύτα Φραγκικά. Τό πρόβλημα τών οικοσήμων άφέθη 
υπό τού κ. Σο)τηρίου νά έξετασθή υπό τών ειδικών, υπόνοιαν δμως έξ- 

έφερεν ούτος περί δύο θυρεών, μήπως ούτοι θά ήδύναντο καί ώς απλά 
κοσμήματα, ούχί δέ ώς οικόσημα νά έξηγηθώσι.
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Ή μελέτη των επιγραφών Γερακίου, κατά τον ομιλητήν, άπο- 
δεικνύει δτι τοΰτο μετά την παράδοσιν αυτοί) εις τούς Βυζαντινούς τώ 1262 
υπό τών επί πεντήκοντα μόνον έτη καταλαβόντων τό κάστρον Φράγκων, 
άπέβη μετά τής περιοχής του βυζαντινόν κέντρον άξιόλογον, τό όποιον οί 
έξ εύγενών βυζαντινών οϊκων καταγόμενοι καί εν ταϊς έπιγραφαΐς του 
μνημονευόμενοι Σεβαστοί, Τσαούσιοι, Λογοθέται, Δυνατοί κ. ά'. άνέδειξαν 
ισάξιον τοϋ Μυστρά.

Συνεδρία 9'1 τής 27ί; Δεκεμβρίου 1923.

Προεδρεία τοϋ τακτικού προέδρου τής Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπούλλου.

Ό εταίρος κ. Φαίδων Κουκούλες έκαμεν άνακοίνωσιν περί τών παρά 
Βυζαντινοΐς καταδέσμων. Ό ομιλητής, άφοϋ διά παραδειγμάτων ύπεστή- 
ριξεν ό'τι οί κατάδεσμοι δεν έπαυσαν ό'ντες εν χρήσει άνά τάς Ελληνικός 
χώρας καθ’ δλους τούς μέσους αιώνας, διήρεσεν έπειτα αυτούς εις δύο είδη, 
εις τάς καταπασσαλεύσεις, νϋν κοινώς καρφώματα, καί τούς κυρίως άποδέ- 
σμους, κοινώς άμποδέματα, παρηκολούθησε δ’ έκατέρου τών ειδών τούτων 
την έξέλιξιν από τοϋ Δ', μετά Χριστόν αίώνος μέχρι τής άλώσεως, επί τή 
βάσει κειμένων, συναξαρίων, μαγικών βιβλίων, νομοκανόνων καί ά'λλων 
πηγών.

Έν τή αναπτύξει τοϋ θέματός του ό κ. Κουκούλες έκαμε λόγον καί 
περί τής σχέσεως τών καταδέσμων προς τά τελέσματα, περί τών διαφόρων 
τρόπων τοϋ άποδένειν, τών υλών, δι’ ών έγίνετο κατά τον μεσαίωνα ό 
άπόδεσμος, τοϋ τόπου, έν φ οΰτος ένηργεϊτο, ως καί τών άποδενομένων 
αντικειμένων, ήτοι ανθρώπων, ζούων καί αψύχων.

Τελευτών τον λόγον ό ομιλητής ειπεν δτι ή μελέτη τών κατά τούς Βυ
ζαντινούς χρόνους καταδέσμων, συμπληρουμένη διά τής παρακολουθήσει»: 
αυτών κατά τούς μετά την αλωσιν χρόνους καί τούς σημερινούς, δύναται 
έν πολλοΐς νά διασαφήση πολλά ζητήματα σχετιζόμενα μέ τούς αρχαίους 
καταδέσμους. ’Εργασίαν υπό τοιοϋτον πνεύμα, ειπεν δτι θά δημοσιεύση 
προσεχώς *).

Συνεδρία ΙΟ1) τής 17’Κ ’Ιανουάριου 1924

Προεδρεία τοϋ τακτικού προέδρου τής Εταιρείας κ. ΓΙ. Καλογεροπού?Δον.

Ό εταίρος κ. Πέτρος Φουρίκης ώμίλησε πρώτον περί τής σημασίας καί

‘) "Εν τμήμα τής εργασίας ταύτης ύπό τόν τίτλον Μεσαιωνικοί καί Νεοελληνικοί 
κατάδεσμοι έδημυσιεΰθη έν Λαογραφίας τόιι. S σελ. 302-346.
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ΰϊία; τών τοπωνυμικών ερευνών, περί τοΰ διά μέσου τών αιώνων διαμορφω- 
θέντος χάρτου τής 'Ελλάδος καί περί τής πλάνης εκείνων, οϊτινες παντα- 
χοΰ βλέπουσι Σλάβους κατελθόντας καί σθλαβώσαντας την Πελοπόννησον 

κατά τον μεσαίωνα.
"Επειτα, είσελθών εις τό κύριον περί Πρεβέζης δέμα, ώμίλησε περί τής 

δέσεως αυτής, ΰποστηρίξας δτι αΰτη έκτίσθη δπου καί νΰν κεΐται καί 
άποκρούσας τάς περί τοΰ εναντίου γνώμας καί δη καί εκείνην, καθ’ ήν 
συνφκίσθη επί τής θέσεως παλαιοτέρας πόλ,εως. Έξετάσας δ’ έν έκτάσει 
τά κατά τον χρόνον τής κτίσεως της, άπεφάνθη δτι αΰτη δέον νά τεθή 
τουλάχιστον εις τά τέλη τής 12ης έκατονταετηρίδος. Ώς προς τδ δ' ν ο μ α 
τής πόλεως, άντικρούσας πάσας τάς μέχρι τοΰδε προταθείσας ετυμολογίας, 
ΰπεστήριξεν δτι τούτο είναι ’Αλβανικόν, καί δηλοί δ,τι καί τό πέραμα.

Μετά ταϋτα, άνασκοπήσας τά περί τής ιστορίας τής πόλεως ειρημένα, 
νπέδειξεν δτι καί οί έν αυτή σφζόμενοι ναοί δύνανται ν’ άναχθώσιν εις 
τόν 12ον αιώνα, αν μη οικοδομικοί λόγοι αναμφισβήτητοι αποκρούουν τοΰτο.

Έν τέλει ό κ. Φουρίκης ύπέδειξεν δτι αί βυζαντινοί έ'ρευναι δεν δυ- 
νανται νά είναι πλήρεις, άν μη έξετασθή μετά προσοχής ή τε ιστορία καί 
ή λαογραφία τών γειτόνων λαών, τοΰθ’ δπερ θά πίστωση καί την εκπολι
τιστικήν δύναμιν τοΰ Βυζαντίου *).

Συνεδρία 11’1 τής 1*1? Φεβρουάριου 1024.

Προεδρεία τοΰ τακτικού προέδρου τής Έταιρείαςκ. Π. Καλογεροπουλλου.

Ό εταίρος κ. ’Ιωάννης Βογιατζίδης λαβών τόν λόγον έχαρακτήρισε 
την υπό τοΰ Λάμπρου έν τώ δευτέρω τόμφ τών Παλαιολογείων καί Πελο- 
ποννησιακών δημοσιευθεΐσαν έ'κθεσιν τοΰ Σχολαρίου προς τόν Δεσπότην 
Δημήτριον Παλαιολόγον ώς νέαν πηγήν Βυζαντινής ιστορίας πραγματευο- 
μένην περί τών γεγονότων τών έτών 1437-1450, οπότε, νομίζει, δτι έγράφη 
ή εκθεσις. Την πηγήν ταότην εις άλλα μεν συμπληροΰσαν τάς μέχρι τοΰδε 
γνωστός πηγάς, εις ά'λλα άλλως ίστοροΰσαν τά ήδη γνωστά, πολλαχοΰ δε 
δ?.ως νέα διδάσκουσαν, διήρεσεν ό ομιλητής εις τά εξής επτά κεφάλαια, τά 
όποια καί ανέπτυξε· α') ό Δεσπότης Δημήτριος έν τή συνόδφ Φερράρας 
καί Φλωρεντίας, β') ή έν τώ Εύξείνω αρχή τοΰ Δημητρίου, γ') ό έμφύλιος 
πόλεμος Δημητρίου καί τοΰ βασιλέως Ίωάννου Η', δ') ό έμφύλιος πόλε
μος τών αδελφών Ίωάννου Η, Θεοδώρου καί Θωμά τών Παλαιολόγων, 
ε') τά από τοΰ θανάτου τοΰ βασιλέως Ίωάννου Η'., μέχρι τής εις Πελοπόν-

:;ΐί)

ι) Ή άνακοίνωσι; αυτή δημοσιεύεται έν τφ παρόντι τόμφ σελ. 274-294.
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νήσον άναχωρήσεως τοΰ Δεσπότου Δημητρίου, η') ό πρώτος εμφύλιος πό
λεμος εν Πελοποννήσφ τών αδελφών Δημητρίου κα'ι Θωμά τών Παλαιο- 
λόγων και ζ') ποια ή ιστορική αξία τής νέας ταύτης πηγής ‘).

Συνεδρία 12’1 τής 22’Η Φεβρουάριου 1924.

Προεδρεία τοΰ τακτικού προέδρου τής Εταιρείας κ. II. Καλογεροπούλλου.

Ό εταίρος κ. Γεώργιος Ε. Τιπάλδος εξ ιδίων ερευνών καί οικογενειακών 
του εγγράφων άπέδειξεν ότι ό Oav. Jacopo de Ariano, τοποτηρητής τών 
Τόκκων έν Κεφαλληνία, ένυμφεύθη, πλήν τής υπό τών ιστορικών μνημο
νευόμενης Ίωαννέλλας τών Τόκκων, κόρης τοΰ έν Νεαπόλει Καρόλου Τόκ- 
κου, καί την άγνωστον μέχρι τοϋδε εις τούς ιστορικούς καί γενεαλόγους 
αδελφήν τοΰ Καρόλου Β'. Τόκκου, Δεσπότου ’Ηπείρου καί Κόμητος Πα 
λατίνου Κεφαλληνίας, Ζακύνθου κ.λ.π. ’Αγγελικήν, κατά τό έτος 1424, γενό- 
μενος ούτω σύγγαμβρος τοΰ τελευταίου Αύτοκράτορος τοΰ Βυζαντίου Κων
σταντίνου Παλαιολόγου.

Ό Cav. Jacopo de Ariano, πάντοτε κατά τάς μελέτας τοΰ κ. Γεωρ
γίου Ε. Τιπάλδου, άνήκεν εις τον οίκον τών πριγκήπων Sabran κομη
τών τής ’Ιταλικής πόλεως Ariano.

Μετά ταΰτα 6 εταίρος κ. Σοφοκλής Χουδαβερδόγλους ώμίλησε περί τής 
σημειογραφίας τών ομιλιών Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου. Βασισθείς ό 
ομιλητής επί τε τών αποστροφών, ας ό Χρυσόστομος έν μέσφ τών ομιλιών 
του άπηύθυνε προς τον λαόν έξ αφορμής τυχαίων γεγονότων, αποστρο
φών, ών γέ'μουσιν αί όμιλίαι του, αλλά καί έπΐ ρητής δηλώσεως τοΰ Σουΐδα, 
άπέδειξεν ότι ό Χρυσόστομος αυτοσχέδιαζε τάς ομιλίας του. “Οτι δέ αύται 
διεσώθησαν διά τής σημειογραφίας, μαρτυροϋσιν ό Σωκράτης, Νικηφόρος 
Κάλλιστός, Γεώργιος Β'. Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς, Συμεών δ Μεταφρά- 
στης καί δ ανώνυμος βιογράφος τοΰ Χρυσοστόμου, καθ’ δν ε’ις μίαν λιτα
νείαν έκ Βυζαντίου εις Δριπείας, οί παρακολουθήσαντες τον Χρυσόστομον 
δξυγράφοι ανέγραψαν 18 αυτοσχεδίους λόγους του.

Προσέτι ρητώς αναγράφεται, εΐπεν,ότι 34 δμιλίαι του περιεσώθησαν «από 
σημείων» καί έδημοσιεύθησαν μετά τον θάνατόν του.

Ό κ. Χουδαβερδόγλους έν τέλει ώμίλησεν έν συνάψει περί τής παρά 
Βυζαντινοΐς σημειογραφίας καί περί τών πατρώνων τών στενογράφων άγιων 

Μαρκιανοΰ καί Μαρτυρίου, ών δ ναός άναφέρεται ότι ίδρύθη υπό τοΰ 1

1) Ή άνακοίνωσις αΰτη έδημοσιεύθη έν Ν. Έλληνομνήμονι χόμ. 18 σελ. 70-10ο 

ύπό τόν τίτλον Νέα πηγή Βυζαντινής Ιστορίας 1437-1450.
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Χρυσοστόμου ').
Συνεδρία ΙοΠ τής Ιοθζ Νοεμβρίου 11)24.

Προεδρεία τοϋ τακτικού Προέδρου τής Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπούλλου

Ό εταίρος κ. Θεμιστοκλής Βολίδης είπεν δτι μεταβάς Ιπ'ι ειδική 

αποστολή εις "Αγιον ’Όρος κατά τό 1921 έμελέτησε κατά την βραχεΐαν 
εκεί διαμονήν του και άλλων αύτοΰ βιβλιοθηκών χειρόγραφα και δή τά 
τής ίεράς μονής Παντοκράτορος.

Άφοΰ άνέφερεν έπειτα δτι κατά τάς ερευνάς του άνευρε τό ώς άπο- 
λεσθέν φερόμενον έν τώ χειρογάφφ καταλόγφ ΰπ’ άριθ. 63 λειτουργικόν είλητά- 
ριον καί άνεκοίνωσε συνοπτικώς τό περιεχόμενον 45 νέων κωδίκων μή περιλαμ- 
βανομένων εν τώ καταλόγφ τοΰ Λάμπρου, περιέγραψε διεξοδικώτερον τον ύπ’ 
άριθ. 251 κώδικα, τον περιέχοντα εργάτου κατά τον ΙΔ' αιώνα άκμάσαντος 
όπαδοΰ τών ησυχαστών μοναχού’Ιωσήφ τοϋ Καλοθέτου. ’Αφορμήν λαμβάνων 
ό κ. Βολίδης έκ τοϋ κώδικος τούτου, ειπεν δτι τά έργα τοΰ Καλοθέτου δεν 
ήσαν άγνωστα μέχρις εσχάτων, ώς οϊ έρευνηταί έπίστευον, άλλ’ ήδη άπό 
τοϋ 1884 γνωστά έκ σχετικού δημοσιεύματος τοΰ ’Αρχιμανδρίτου Δανιήλ 
Στεργιάδου εν τή’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια (τόμ. Δ', σελ. 221-223).

Ό άνακοινών, άφ’ ου ύπεστήριξεν δτι ή ορθή εκφορά τοΰ ονόματος 
τοΰ συγγραφέως είναι Καλόθετος και οΰχί Καλοθέτης, ώς δεικνύει και ό 
έν Χρυσοβούλλοις και άλλοις έγγράφοις τύπος Καλόθετος και ό λατινικός 
Calotheto καί, άφ’ ου συνεπλήρωσε τό έν άρχή κενόν τοΰ προμνημονευ- 
θέντος κώδικος έξ ετέρου νεωτέρου κώδικος άνακοινωθέντος υπό Ν. Βέη 
(ΒΖ. 17. σ. 86 — 91) και άποκειμένου έν τή έν Λευκασίφ τών Καλα
βρύτων μονή τοΰ Αγίου ’Αθανασίου, προανήγγειλε τήν έπί τή βάσει 
άμφοτέρων τών κωδίκων έκδοσιν τών έργων ’Ιωσήφ τοΰ Καλοθέτου.

Μετά ταΰτα δ εταίρος κ. Φαίδων Κουκούλες άνέπτυξε τό θέμα : Ή 
Νεοελληνική και τά Βυζαντινά έθιμα.

Μία τών άριστων πηγών, είπε, τών δυναμένων νά μάς πληροφορή- 
σο)σι περί λησμονηθέντων καί έκλιπόντων παλαιοτέρων έθίμων, καί δή 
καί Βυζαντινών, είναι η Νεοελληνική γλώσσα. Ή φράσις λ. χ. «έστειλαν 
μιά γραφή σέ τρεις μεριές καημένη» υπομιμνήσκει τό σχεδόν έκλιπόν

’) Ό αυτός εταίρος κ. Χουδαδερδόγλους άνεκοίνωσεν έγγράψως εις τήν ‘Εταιρείαν 
τή 7 Αύγουστου 1922 δτι έπισκεφθείς τούς έν τφ Έλαιώνι τής ’Αττικής ναΐσκους καί 
δή τόν τών Είσοδίων τής Παναγίας [Σ.Ε.Β.2. Πρόκειται περί τοϋ ναού τής Μουστα- 
πίδαινας] διέγνωσεν έν τή άποκεκρουσμένη έπιγραφή πετεομέεου ήμεραοαποπραγματο. 
τή έπί τοϋ υπερθύρου κεχαραγμένη, τμήμα τοΰ ή' ψαλμοΰ τοΰ λέγοντος: Ού φοβηθή- 
σει άπό φόβου νυκτερινού, άπό βέλους πετομέι ον ημέρας, ά-τό πρά··ματο[ς] έν σκότει δισ.- 
πορευομένου, άπό συμπτώματος δαιμόνιου μεσημβρινού κ.λ.π.
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σήμερον εθιμον τής εις εν ή τρία σημεία καύσεως επιστολής πένθιμον εϊδη- 
σιν αγγελλουσης η και απειλητικής, το δέ προς έκφρασιν πείσματος σχήμα, 
καθ’ δ κτυποΰμεν την κοίλην άριστεράν χεϊρα διά τής εις γρόνθον συν- 
εσφιγμένης δεξιάς υπομιμνήσκει παλαιότερον εθιμον, καθ’ δ ή έρίζουσα 
γυνή έκτυπα συνεχώς προ τής οικίας τής αντιπάλου της ίγδίον.

Προχωρών ό κ. Κουκούλες ήρμήνευσε την φράσιν «τοϋ φίλησα τα 
πόδια» καί «εφίλησα καιουρημένες ποδιές» εκ τοΰ παρά Βυζαντινοϊς 
συνηθιζομένου ποδοφιλήματος ή τοΰ φιλήματος τοϋ άκρου τών φορεμά
των (ποδιάς) προς ένδειξιν παρακλήσεως. Την φράσιν «τοΰ δωκε τή μύτη 
’ς τά χέρια» ή «δεν έμεινε ρουθούνι» εκ τής μεσαιωνικής συνήθειας ν’ άπο- 
κόπτωσι προς τιμωρίαν ή ΰβριν την ρίνα τοΰ αντιπάλου, την φράσιν «ψώ
νισε καβαλλάρις» ήτοι ήπατήθη κατά την αγοράν, έκ τής απάτης, ήν 
ύφίσταντο οί άνωτέρας κοινωνικής τάξεως Βυζαντινοί, οί πολλάκις άγορά- 
ζοντες από τών ίππων κα'ι ήμιόνων, ών έπέβαινον, τέλος δέ την πα- 
ροιμιώδη φράσιν «ζή και ζώνεται» ήρμήνευσεν ώς εξής: Ή ζώνη, είπε, κατά 
τούς Βυζαντινούς χρόνους ήτο δείγμα αρχής καί τιμής, εντεύθεν τό ζών- 
νυσθαι έσήμαινεν έν αρχή καί τιμή είναι π. χ. «αυτό; φέρει ζώνην πρωτο- 
σεβαστοΰ», «τό τοΰ λογοθέτου αξίωμα περιεζώσατο», «τό κράτος τής 
βασιλείας περιεζώσατο» κτλ. Κατά ταϋτα «αυτός ζή καί ζώνεται» σημαί
νει αυτός ζή καί έν ακμή έστιν, την σημασίαν δέ ταύτην έχει νΰν ενιαχού 

ή φράσις. Επειδή δ’ έκ παραλλήλου λέγεται «αυτός ζή καί ζένει» (δζένει) 
ή ζή κοί ζένεται ήτοι ζή καί κακοζή, δι’ αυτό έλέχθη καί ζή καί ζώνεται 
αντί τοΰ ζή και κακοζή.

Συνεδρία 14η τής 27n? Νοεμβρίου 1924.

Προεδρεία τοΰ τακτικού προέδρου τής Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπούλλου.

'Ο εταίρος κ. Θωμάς Βελιανίτης ώμίλησε περί τής δημοσιονομικής 
καταστάσεως τών Παξών επί Ενετοκρατίας.
Στηριζόμενος κυρίως έπί ανεκδότων οικογενειακών αυτού εγγράφων, χρονο
λογουμένων από τοΰ έτους 1625 μέχρι τοΰ 1804, είτα δέ καί έπί τών 
σχετικών ιστορικών πληροφοριών τών παρεχομένων υπό τών ίστορησάν- 

των τά κατά τάς Ίονίους νήσους, άπέδειξεν δτι, έν ω ή νήσος τών Πα
ξών κατά τήν κατάληψιν αυτής υπό τών Βενετών (1386) άπετέλέι μέρος 
τοΰ τιμαρίου τοΰ άνήκοντος εις τον τιμαριούχον Adamo de Sant, lp- 
polito, κατόπιν τον Κερκυραΐον Altabilla, εις τον όποιον έπλήρωνεν εκατόν 

δουκάτα ένιαυσίως, έν τούτοις κατέβαλε καί φόρους τινάς εις τό Βενετι
κόν Δημόσιον, ως προκύπτει έκ τής νομιμοποιήσεως τούτων διά τών Δια
ταγμάτων (copitoli) τών ετών 1495 καί 1624. Κατά τό έτος 1513, έξ-

arc.'
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ηκολούθησεν ό ομιλητής, ή Βενετική Κυβέρνησις έπώλησε την νήσον των 
Παξών με το δικαίωμα τής έξωνήσεως εις τήν Κερκυραϊκήν οικογένειαν 
τών Άβράμη, αντί 3.600 δουκάτων, τών κατοίκων ύποχρεωδέντων, πλήν 

τοϋ μνησθέντος τιμαριωτικού κανόνος, νά καταβάλλωσιν εις τούς ιδιοκτή
της τής νήσου των ποσότητά τινα κριθής άναλόγως τής παρ' έκάστου 
κατεχομένης γής. Έξεγερθέντες όμως βραδότερον οί Πάξιοι κατά τών 
ιδιοκτητών τής νήσου των, έπέτυχον νά πληρώνωσιν εις αυτούς μόνον 
300 δουκάτα ένιαυσίως. Το έτος 1707 ή Βενετική Κυβέρνησις ανέκτησε 
τήν έπι τών Παξών κυριότητα, παραχωρήσασα εις τούς Άβράμη τήν κυ
ριότητα τοΰ έν Κέρκυρα ναού τοϋ Σωτήρος καί τινα άλλα κτήματα, 
τότε δ’ έδιπλασίασε τήν ενιαύσιον φορολογίαν τών κατοίκων, οΐτινες από 
τοΰ 1717 έπλήρωνον επί τοΰ εξαγομένου εκ τής νήσου των ελαίου τελω
νειακόν φόρον καί τήν δεκάτην, υπαγόμενοι εις τήν αρχήν τής Κυριάρχου 
(Dominante).

Πλήν τούτων όμως οί Πάξιοι ήσαν υποχρεωμένοι, άνευ ειδικού νόμου, 
νά προσφέρωσι κατά διετίαν εις τον έκάστοτε Γ. Προβλεπτήν χίλια τσε- 
κίνια, ώς προστοίχιον. Ή εισφορά μάλιστα αυτή από τοΰ 1784 νομιμο- 
ποιηθεΐσα, είσεπράττετο ως δημόσιον έσοδον.

Κατόπιν δ κ. Βελιανίτης, επί τή βάσει άπογραφικών πληροφοριών, 
άνεκοίνωσεν ότι οί κάτοικοι τών Παξών άνήρχοντο κατά τήν περίοδον 
έκείνην εις 7.000 καί ότι ολόκληρος ή ίήσος ήτο καλλιεργημένη, διότι τό 
μέγιστον μέρος τών κατοίκων ήσαν γεωργοί. Κατά τήν γνώμην τοΰ όμι- 
λητοΰ τό εξαιρετικόν φορολογικόν σύστημα, τό όποιον τότε ΐσχυεν έν Πα- 
ξοΐς ώφείλετο εις τήν αύτοδιοίκησιν τής νήσου, ήτις διφκεΐτο υπό εντο
πίου άρχοντος εκλεγόμενου υπό τών κατοίκων καί καλουμένου καπιτα- 
νίου, προσέτι δέ καί εις τά πλούσια δώρα καί χρήματα τά διδόμενα υπό 
τών κατοίκων προς τούς ίσχύοντας έν Κερκύρα ανώτερους Βενετούς υπαλ
λήλους, οσάκις ήπειλεΐτο ή μεταβολή τοΰ τρόπου τής φορολογίας των. 
“Ενεκα τών ανωτέρω λόγων, συνεπέρανεν ό άνακοινών, οί Πάξιοι διετή- 
ρησαν καθ’ όλον τό διάστημα τής Ενετοκρατίας τήν έθνικήν των γλώσ
σαν καί εις αύτάς ακόμη τάςέπισήμους σχέσεις των πρός τάς Βενετικάς άρχάς.

Συνεδρία 15η τής 11η? Δεκεμβρίου 1924.

Προεδρεία τοΰ τακτικοΰ προέδρου τής Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπούλλου.

Ο εταίρος κ.Ίωάννης Συκουτρής, μετά συνοπτικήν εισαγωγήν περί τοϋ 
1 βίου και τής αξίας τοΰ Μιχ. Ψελλοΰ διά τε τούς συγχρόνους καί τούς μεταγε
νέστερους, περιεγραψε τον ΰπ’ άριθ’ 18 κώδικα τής βιβλιοθήκης τής Άρχι-

23
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επισκοπής Κύπρου, ένθα μετ’ άλλων ανεκδότων αγιολογικών κειμένων περι- 
έχεται και βιογραφία τοΰ Όσιου Αυξεντίου συγγραφεΐσα υπό τοΰ Μιχαήλ 
Ψελλοΰ. Διηγήθη έπειτα δι’ δλίγων τον βίον τοΰ Όσιου Αυξεντίου και 
τάς πηγάς, έξ ών άπέρρευσαν αϊ σωζόμεναι βιογραφίαι αύτοΰ, ύπεστήριξε 
δέ δτι δλαι αί σφζόμεναι ανώνυμοι βιογραφίαι δεν έχουσιν ιστορικήν αξίαν, 
δπως ό Γεδεών και ό Pargoire έπίστευσαν, άλλ’ ανάγονται είς τον υπό 
Συμεών τοΰ Μεταφράστου βίον, δν εκείνος έκ τοΰ δημώδους κειμένου τοΰ 
τρίτου διαδόχου τοΰ Αυξεντίου οσίου Βενδιδιανοΰ συναπήρτισε μετά στοι
χείων ειλημμένων και έξ άλλων βιογραφιών οσίων άνδρών. Καί τοΰ Ψελλλοϋ, 

είπε, τό έργον δχι μόνον τον Μεταφραστήν εΐχεν αποκλειστικήν πηγήν, 
αλλά καί μέ ΰπερβολάς πολλάς έχει διανθισθή, όφειλομένας ίσως είς σκό- 
πιμον προσπάθειαν τοΰ Πλατωνίζοντος μοναχοΰ. ”Αν δμως ιστορικήν αξίαν 
δεν έχη τό έργον τοΰ Ψελλοΰ, είναι έν τούτοις σημαντικόν όχι μόνον <5>ς 
δείγμα τοΰ έπιμεμελημένου υφους καί τής είς την εκκλησιαστικήν ρητο
ρείαν επιδόσεως τοΰ Βυζαντινοΰ σοφοΰ, άλλα καί διότι μάς αποκαλύπτει 
πώς οί Βυζαντινοί εκκλησιαστικοί ρήτορες έπεξειργάζοντο τήν παραδεδο- 
μένην ιστορικήν ύλην, καί τοϋτο, διότι έχομεν τό ευτύχημα νά κατέχωμεν 
άναμφισβητήτως τήν πηγήν, ήν εΐχεν άποκλειστικώς υπ’ ό'ψιν του ό Ψελ- 
λός, δπερ δεν συμβαίνει διά τούς πλείστους τών σφζομένο^ν εκκλησιαστι
κών λόγων τών χρόνων εκείνων ή.

Συνεδρία 16Π τής 27Ή? ’Ιανουάριου 1924.

Προεδρεία τοΰ τακτικού προέδρου τής Εταιρείας κ. ΓΙ. Καλογεροπούλλου.

Ό εταίρος κ. ’Ιωάννης Βογιατζίδης ωμίλησεν επί τή βάσει ανεκδότου 
εγκωμίου περιεχομένου έν κώδικι, αϊώνος ΙΕ', τής έν Καΐρφ πατριαρχι
κής βιβλιοθήκης. Τό έγκώμιον τοΰτο είχεν αντιγράψει δ Σπυρ. Λάμπρος, 
ΐνα περιληφθή έν τή μεγάλη αύτοΰ συλλογή τα>ν πηγών τής Παλαιολογείου 
ιστορίας, φέρεται δέ ά’·επίγραφον καί απευθύνεται είς άδηλον αύτοκράτορα 
τής Κων/λεως υπ’ ανωνύμου. Ό κ. Βογιατζίδης, έξ έσωτερικών όρμώμενος 
τεκμηρίων, καθώρισε τίς είναι ό αΰτοκράτωρ ούτος. ’Απευθύνεται δηλαδή 
τό >-, κώμιον προς τον υιόν τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ ΒΓ Παλαιολόγου 
(1391-1423), τον Ίωάννην Η'. Ιΐαλαιολόγον, δστις κατ’ άρχάς μέν συν- 
εβασίλευσε μετά τοΰ πατρός του, από δέ τοΰ 1423 ήρξε μόνος.

Ή νέα αΰτη ιστορική πηγή, ειπεν, έξαιρουμένων τών άλλων σημαντι- 
κωτάτων ειδήσεων τών περιεχομένων έν αυτή, είναι πολύτιμος από τριών *)

*) "Ορα καί Θεολογίας τόμ. 2 σελ. 352-357.
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απόψεων διά την ιστορίαν τοΰ άνατειχισμοΰ τής Κων/λεως υπό Ίωάννου 
τοΰ Η'. Ένφ δηλαδή αί ά'λλαι σύγχρονοι ίστορικαί πηγαί ούδέν περί αύτοΰ 
άναφέρουσι, γνωστός δ’ ήτο ούτος μόνον εξ επιγραφικών μνημείων, ή νέα 
πηγή διδάσκει α) περί έκβαθύνσεως των τάφρων καί διωρύγων, αΐτινες 
είχον δρυχθή προ χρόνων έξωθι τοΰ Λεοντείου τείχους τών Βλαχερνών, 
β) περί άνεγέρσεως τοΰ πύργου τής Βασιλικής πύλης, γ) περί άνεγέρσε,ως 
δύο ετέρων πύργων εις τό θαλάσσιον τείχος έν τφ διαμερίσματι τοΰ Βλά- 
γκα καί δ) περί έκβαθύνσεως τοΰ μόνου τότε σωζομένου νεωρίου τοΰ Κον- 
τοσκαλίου έν τή θαλάσση τής Προποντίδος.

Δεύτερον ή νέα πηγή συμβάλλει εις την λύσιν πολλών προβλημάτων 
σχετιζομένων μέ τήν τοπογραφίαν καί ιστορίαν τής Κων/λεως, ως τοΰ περί 
τοΰ σχήματος καί τής χωρητικότητος τών νεωρίων τοΰ Βυζαντίου, τοΰ περί 
τάφροίν καί διωρύγων τών χερσαίων τειχών, τοΰ περί βασιλικών πυλών κ.λ.π.

Τρίτον από πολιτικής άπόψεως είναι σημαντική, διότι δι’ αυτής δυνά- 
μεθα πλάνας έπικρατούσας τέως περί τής βασιλείας τών Παλαιολόγων, καί 
ιδία Ίωάννου Η', νά διαλύσωμεν, άποκαθιστώντες τήν ιστορίαν εις τήν 
αληθή αυτής θέσιν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:19:34 EEST - 3.236.241.27


