
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ! ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συνεδρία 69η τής Ιΰητ Ίανοναρίου 1936.

Προεδρεία rod τακτικού Προέδρου τής 'Εταιρείας κ. Κ. Δυοβουνιώτον.

Ό κ. Ν. Τωμαδάκις έκαμεν ανακοίνωσιν περί τής άντιθέσεως τοΰ 
Κρητικού αρχοντολογίου επί Ενετοκρατίας.

Ό ομιλητής, άφ’ ον εν αρχή είπεν δτι αί επί Βενετοκρατίας Κρητικαί 
επαναστάσεις δεν είχον εθνικόν χαρακτήρα, ως αί κατά τάς δυο τελευταίας 
εκατονταετίας, άλλ’ άπέβλεπον μάλλον εις την ύπεράσπισιν τών φέουδων καί 
ά'λλων δικαιωμάτων τών εύγενών Κρητών, έπειτα ώμίλησε περί τών αρχόν
των τών έγκατασταθέντων εν Κρήτη επί Νικηφόρου Φωκά καί ’Αλεξίου Α', 
τοΰ Κομνηνοΰ καί τής παραχωρήσεως εις αυτούς φέουδων υπό τών Βενετών 
μετά τόν κατά τον ΙΓ' καί ΙΑ' αιώνα άπυικισμόν εις την μεγαλόνησον ’Ιτα
λικού αρχοντολογίου. Ούτως εχομεν, είπε, δυο εύγενείας, τήν Κρητικήν καί 
τήν Βενετικήν άντιμαχομένας επί μακρόν διά τά φέουδά των, ύποστηριζο- 
μένην δέ εις τούς άγώνάς της τήν πρώτην υπό τού Βυζαντινού κράτους, 
έφ’ δσον τούτο ύφίστατο, οσάκις μάλιστα ή Βενετία είχεν εξωτερικός περί
πλοκός.

Κατά τήν άνάπτυξιν τού θέματός του ό ρήτωρ έξήρε τήν δράσιν τού 
εύγενούς οίκου τών Καλλεργών, δστις επέτυχε διά συνθήκης (1299), δπως 
έπιτρέπωνται οί γάμοι μεταξύ Ελλήνων καί Λατίνων τοΰθ’ δπερ συνετέλεσεν 
εις έξελλήνισιν σημαντικού μέρους τοΰ Ένετικοΰ αρχοντολογίου καί εις τήν 
απόπειραν τής ίδρΰσεως τής Κρητικής δημοκρατίας τοΰ 'Αγίου Τίτου (1363- 
1364), ήτις προεκλήθη καί εκ τής βαρείας φορολογίας καί έκ τής άντιθέσεως 
τοΰ Ελληνικού καί μητροπολιτικού αρχοντολογίου, εξ ου τελευταίου ελαμβά- 
νοντο αί άνώτεραι άρχαί.

Τέλος ό κ. Τωμαδάκις ωμίλησε περί τής έπαναστάσεως τού Καντα- 
νολέου (1571) μεθ’ ήν παρουσιάζεται ή ακμή τής τέχνης καί τών γραμμάτων 
εν Κρήτη μέ προσπάθειαν τών έξεχόντων Κρητών νά υποστηρίξουν τόν 
ελληνισμόν εναντίον τής επιβολής τής Βενετίας, προσπάθειαν, ήτις θά κατέ- 
ληγεν εις καθολικόν εξελληνισμόν τών εν τή νήσφ Βενετών, άν μή αύτη 
διεκόπτετο διά τής καταλήψεως τής νήσου υπό τών Τούρκων καί τής ολο
σχερούς έκριζώσεως τού αρχοντολογίου.
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Έν έπιλόγφ έτονίσθη ή σημασία τής συστηματικής μελέτης τών Βενε
τικών αρχείων, τα όποια πολλά θά διδάξουν ού μόνον διά την πολιτικήν 
ιστορίαν, αλλά καί δια τάς κοινωνικός καί οίκονομικάς συνθήκας τής Κρήτης 
επί Ενετοκρατίας.

Συνεδρία Τ0!1 τής 12η« Νοεμβρίου 1936.

Προεδρεία τον Αντιπροέδρου τής 'Εταιρείας κ. I. Δαμβέργη.

Μετά είσήγησιν τοΰ κ. Φ. Κουκουλέ περί των άφορώντων εις τό έν 
“Ρώμη συγκροτηθέν Ε' διεθνές Βυζαντινολογικόν συνέδριον, ό εταίρος 
κ. Άναστ. Όρλάνδος ανέπτυξε τό θέμα του «τά περί την "Αρταν Βυζαν
τινά μνημεία».

Ό ομιλητής, άφ’ ου είπε κατ’ άρχάς γενικά τινα περί τοΰ δεσποτάτου 
τής ’Ηπείρου, έπραγματεΰθη ακολούθως περί τριών μνημείων ευρισκομένων 
τά περίχωρα τής "Αρτης, ήτοι τοΰ Αγίου Δημητρίου Κατσοΰρη, τής μονής 
είς τών Βλαχερνών καί τής Παναγίας Μπρυώνη.

Καί κατ’ άρχάς μεν έξήτασε την αρχιτεκτονικήν τών ναών τούτων, 
οΐτινες είναι σήμερον μέν πάντες τρουλλωτοί, άλλ’ ως άπέδειξεν ή έρευνα, 
ήσαν άρχικώς βασιλικαί θολωταί, καθαρώς άνατολικοΰ τΰπου, έπειτα 
δ’ ήρμήνευσεν έκάστου τών είρημένων ναών τήν διακόσμησιν, ήτοι τάς θαυ- 
μασίας τοιχογραφίας τοΰ 12ου αίώνος τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, τά λεπτοτάτης 
τέχνης γλυπτά τοΰ μαρμάρινου τέμπλου καί τών σαρκοφάγων τής μονής τών 
Βλαχερνών καί τέλος τά ωραία κεραμοπλαστικά κοσμήματα τής Παναγίας 
Μπρυώνη, στηριζόμενος δέ επί αρχιτεκτονικών καί συγκριτικών παρατηρή
σεων ό ρήτωρ προσεπάθησε νά όρίση τον χρόνον τής κτίσεως τών μνημείων 
τούτων, άτινα συνέδεσε καί προς τήν τοπικήν ιστορίαν.

Τέλος προσαρμόζων διάφορα διεσπασμένων μαρμάρων τεμάχια κατώρ- 
θωσε νά κάμη «ναπαράστασιν σαρκοφάγων, πιθανώς εις δέσποτας άνηκουσών.

Μετά ταΰτα ό κ. Ί. ΓΙαπαδόπουλλος ώμίλησε περί πλαστών χωρίων έν 
τή χρονογραφία τοΰ Γεωργίου Φραντζή. Άφ’ ου οΰτος ανέπτυξε τά κατά τό 
πρόσωπον τοΰ Φραντζή καί τήν σημασίαν τής χρονογραφίας του, εϊπεν δτι, 
ώς διεπίστωσεν, έκ τών δυο διατυπώσεων τής ε’ιρημένης χρονογραφίας ή μέν 
συντομωτέρα είναι έργον τοΰ χρονογράφου, ή δέ μάλλον διεξοδική έχαλκεΰθη 
υπό τοΰ Μητροπολίτου Μονεμβασίας Μακαρίου Μελισσηνοΰ, δστις δι’ αυτής 
άφ’ ενός μέν ήθελε νά έξάρη τήν σημασίαν τής οικογένειας τών Μελισσηνών, 
άφ’ ετέρου δέ νά περιποιηθή διάφορα πρόσωπα. Προς ΰποστήριξιν δέ τής 
γνώμης του ό κ. Παπαδόπουλος άνέφερε διάφορα χωρία τήν πλαστότητα 
τών οποίων άπέδειξεν, άφ’ ου ταΰτα άναφέρονται άφ’ ενός μέν εις γεγονότα 
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ύπερβαίνοντα τά χρονικά δρια τά υπό τοΰ χρονογράφου εν τφ εργω του 
τεδέντα, άφ’ ετέρου δέ όμιλοϋσι περί τίτλων ήγεμονοπαίδων, τούς οποίους 
δέν είχον ούτοι καί τούς οποίους άναμφιβόλως δεν θά τοΐς απέδιδε σύγχρο
νος συγγραφεύς, τόσον μάλιστα στενώς μετά τής αυλής συνδεόμενος.

Καταλήγων ό ομιλητής απέδειξε την πλαστότητα τοΰ χωρίου τής χρονο
γραφίας, εν φ γίνεται λόγος περί ίερολογίας μνήστρων γόνου τής έν Νεα- 
πόλει τής ’Ιταλίας οικογένειας των Καράκκιολη μετά τής αύθεντοποΰλλας, 
ήτοι τής θυγατρός τοΰ Δεσπότου Θωμά Παλαιολόγου, ήτις ίερολογία είναι 
ανύπαρκτος καί έπλάσθη προς κολακείαν τοΰ εϊρημένου Ίταλικοΰ οϊκου.

Συνεδρία 71ν τής 2(ί’ί~ Νοεμβρίου, 1936.

Προεδρεία τον τακτικόν Προέδον τής 'Εταιρείας κ. Κ. Ανοβοννιώτον.

Ό κ. Σ. Κουγέας ώμίλησε περί προστατευτικών μέτρων υπέρ των 
Βυζαντινών χειρογράφων.

Ό ομιλητής, άφ’ ού άνέφερε τίνες περιέγραψαν τά χειρόγραφα τής επί 
τοΰ Παγγαίου μονής τής Κοσινίτσης καί τής παρά τάς Σέρρας τοΰ Προδρό
μου, ώμίλησεν έπειτα περί τής ύπό τών Βουλγάρων αρπαγής αυτών κατά 
την Βουλγαρικήν κατοχήν τής ’Ανατολικής Μακεδονίας ως καί τής επιστρο
φής μέρους μόνον αυτών εις τό Ελληνικόν Κράτος, δυνάμει τής συνθήκης 
τοΰ Νεϊγύ.

’Αφορμήν δέ λαμβάνων ό κ. Κουγέας έκ τοΰ δτι ώρισμένος αριθμός 
τών πολλών μή έπιστραφέντων κωδίκων εύρέθη είς παλαιοπωλεία τής 
Δύσεως, ειπεν δτι ύπέβαλεν είς τό φιλολογικόν τμήμα τοΰ έν 'Ρώμη Βυζαν- 
τινολογικοΰ Συνεδρίου πρότασιν, αποδεκτήν γενομένην καί εγκριθεΐσαν 
έπειτα καί ύπό τής ολομέλειας, καθ’ ήν καί τά Βυζαντινά χειρόγραφα, ώς 
αντικείμενα αρχαιολογικά θεωρούμενα, πρέπει νά τυγχάνωσιν οποίας καί 
ταΰτα προστασίας, συμφώνως προς τάς αποφάσεις τοΰ έν Άθήναις πρώτου 
άρχαιολογικοΰ συνεδρίου.

Έν τέλει ό ρήτωρ άνέγνωσε τό κείμενον τής προτάσεώς του διά τής 
οποίας λαμβάνονται υπέρ τών Βυζαντινών χειρογράφων προστατευτικά μέτρα.

Μετά ταΰτα ό κ. Ά. Ξυγγόπουλος, άφ’ ού διά βραχέων έξέθηκε τά κατά 
τήν ιστορίαν τοΰ περιφήμου ναοΰ τών 'Αγίων ’Αποστόλων, τον όποιον άνή- 
γειρεν έν Κωνσταντινουπόλει κατά τον έκτον αιώνα ό ’Ιουστινιανός, έξήτασε 
κατόπιν τάς διαφόρους αύτοΰ άπεικονίσεις έν χειρογράφους καί ιδιαιτέρως 
μίαν σφζομένην είς χειρόγραφον τής βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανοΰ καί είς 
άντίγραφον αύτοΰ έν τή Εθνική Βιβλιοθήκη τών Παρισίων.
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'Η μικρογραφία αυτή, ήτις έθεωρήθη ως ή πιστότερα άπεικόνισις τοΰ 
περίφημου ναοΰ, κατόπιν έξετάσεως εν παραβολή προς όίλλας εικόνας, απέ- 
δειξεν ό ρήτωρ ότι δεν παριστα τούς 'Αγίους "Αποστόλους ού'τε άλλην ώρι- 
σμένην εκκλησίαν, αλλά τό ιερόν εκκλησίας, έδημιουργήθη δέ, ΐνα κόσμηση 
βιβλίον ή είλητάριον περιέχον τάς λειτουργίας τοϋ Χρυσοστόμου καί τοΰ 
Μ. Βασιλείου.

Συνεδρία 72" της 10':~ Δεκεμβρίου 1936.

Προεδρεία τοϋ τακτικού Προέδρου της 'Εταιρείας κ. Κ. Δυοβοννιώτον.

Ή κυρία Βενετία Κώττα ανέλυσε την είκονογραφικήν παράστασιν 
«ά'κρα ταπείνωσις τοΰ Χρίστου», παράστασιν άνταποκρινομένην εις τον εν 
τή Δύσει λεγόμενον Χριστόν τοϋ Πάπα Γρηγορίου τοΰ Μεγάλου, ής ή παλαιο- 
τέρα άπεικόνισις άνευρεθεισα έν τφ υπόγεια) παρεκκλησίφ τοΰ ναοΰ Santa 
Croce in Jerusalem τής Ρώμης είχεν άποδοθή κακώς εις έπινόησιν των 
Δυτικών.

Ή όμιλήτρια άνευροΰσα επί αμφίων τοΰ Βυζαντινοΰ μουσείου ’Αθηνών, 
άτινα έμελέτησε, τό νήμα τής έξελίξεως τής συνθέσεως, καί άνελθοΰσα μέχρι 
τών πηγών, κατώρθωσε νά απόδειξη την Βυζαντινήν προέλευσιν απάντων 
των στοιχείων τής περί ής ό λόγος παραστάσεως. Διά τής μελέτης δέ τών 
αυτών αμφίων κατώρθωσεν έπ’ίσης ν’άποδείξη την ύπ’ αυτής άλλοτε εξενε- 
χθεισαν ύπόθεσιν, καθ’ ήν κατά την καθαρώς Βυζαντινήν περίοδον ύπήρχον 
μικροί εικονογραφημένοι αέρες, λειτουργικής χρήσεως, εκ παραλλήλου προς 
τούς μεγάλους τελετουργικούς άέρας, ών εΐχομεν δείγματα.

Μετά ταΰτα ό κ. ’Εμμανουήλ Πεζόπουλος διέλαβε περί τινων Βυζαντι
νών επιγραμμάτων ανωνύμου ποιητοΰ, τά όποια άπέδειξεν ότι είναι μιμήσεις 
καί διασκευαί αρχαίων επιγραμμάτων. Ώς ποιητήν δ’ αυτών έθεώρησε τον 
Νικήταν Εύγενειανόν, ήν εικασίαν του, ώς είπεν, επιστοποίησε κώδιξ τής 
Λαυρεντιανής βιβλιοθήκης, άρτίως εν τφ τετάρτφ τόμφ τών Studi Bizan- 
tini περιγραφάς.

Ή δευτέρα άνακοίνωσις τοΰ όμιλητοΰ είχε τό εξής θέμα. «Συνέσιος 
ό Κυρηναΐος, ούχι Μεσομήδης».

Ό κ. Πεζόπουλος, στηριζόμενος επί τοΰ τρόπου τής ποιήσεως τοΰ 
Συνεσίου τοΰ άκμάσαντος επί Άρκαδίου καί γενομένου Χριστιανοΰ καί επι
σκόπου Πενταπόλεως, προς δέ καί επί τής λεκτικής καί μετρικής όμοιότητος, 
άπέδειξεν ότι, πλήν τών γνωστών αύτοΰ ύμνων καί επιγραμμάτων, καί άλλα 
ποιήματα άνωνύμως φερόμενα άνήκουσιν εις αυτόν, ήτοι έξ ποιήματα έκδο- 
θέντα τό πρώτον υπό Σπυρίδωνος Λάμπρου εν τφ Νέφ Έλληνομνήμονι καί
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άποδοθέντα υπό τοϋ Βιλαμόβιτς είς τον επί Άδρι,ανοϋ άκμάσαντα ποιητήν 
Μεσομήδη, δεύτερον καί δυο άλλα από πολλοΰ γνωστά καί εσφαλμένος εις 
τον αυτόν Μεσομήδη άποδοθέντα καί 3) ικανά αδέσποτα επιγράμματα καί 
τινα έκ τών λεγομένων ’Ανακρεόντειων. Προσέτι ό κ. Πεζόπονλος άπέδειξεν 
δτι ό Συνέσιος έγραψεν έμμέτρως Αίσωπείους μΰθους καί εβεβαίωσεν δτι 
ήτο καί μουσικός μελοποιήσας πολλά τών ιδίων ποιημάτων.

Συνεδρία 73’1 της 21ν< Δεκεμβρίου 1936.

Προεδρεία τον τακτικόν Προέδρου της 'Εταιρείας κ. Κ. Δνοβοννιώτον.

Ό εταίρος κ. Κ. ’Άμαντος, ανέπτυξε τό θέμα «τά έργα τής εΰποιΐας 
παρά τοΐς Βυζαντινοΐς.» Άφοΰ εν πρώτοις ΰπέμνησεν, δτι ό Χριστιανισμός, 
διά τοΰ κηρύγματος τής αγάπης, τής αυτοθυσίας, τοΰ άλτρουϊσμοΰ καί τής 
φιλανθρωπικής του δργανώσεως, οΰχί μόνον κατά τών διωγμών άντέστη, 
αλλά καί παρηγκώνισεν αρχαίας θρησκείας, ώμίλησεν έπειτα περί τών φιλαν
θρωπικών ιδρυμάτων τών Βυζαντινών, ήτοι πτωχοκομείων, νοσοκομείων, 
γηροκομείων κτλ., ώς καί τής σχετικής δράσεως τής Εκκλησίας καί τών 
μοναστηρίων, έξάρας τάς φιλάνθρωπους προσπάθειας πολλών αΰτοκρατόρων 
καί ιερών άνδρών, οίον τοΰ αγίου ’Αντωνίου, τοΰ Θεοδώρου Στουδίτου καί 
τοΰ Κυπρίου Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος. Και τών 
ιδιωτών δέ ή φιλάνθρωπος διάθεσις καί ή υπέρ τών αιχμαλώτων φροντίς 
καταλλήλως έξήρθη υπό τοΰ κ. Άμάντου, δστις, άποβλέπων είς πάντα ταΰτα, 
έτόνισεν, δτι οί ευκόλως κατηγοροΰντες τό Βυζάντιον, καλόν θά ήτο ν’ άπο- 
βλέψωσιν είς την μοναδικήν φιλανθρωπικήν του όργάνωσιν.

Μετά ταΰτα, ό κ. Γρ. Κασιμάτης εξήτασε τήν νομοθεσίαν Λέοντος τοΰ 
Σοφοΰ, καί μάλιστα τών νεαρών αΰτοΰ, από άπότ|>εως κοινωνικής πολιτικής. 
Άφοΰ ό ομιλητής έδωσε σαφή εικόνα τών πολιτικών καί κοινωνικών συν
θηκών τής Αυτοκρατορίας κατά τά μέσα τοΰ ενάτου αίώνος καί ανέλυσε τά 
αίτια δι’ α ό Λέων έπρεπε ν’ άποβή ό μέγας κοινωνικός μεταρρυθμιστής, 
δ μέλλων νά όργανώση τήν υπέρ τών αδυνάτων καί τών ενδεών μέριμναν, 
εις ήν ή ’Εκκλησία καί οί ιδιώται είχον έπιδοθή, παρετήρησεν έπειτα, δτι 
ή έρευνα τών νεαρών αύτοΰ άποδεικνΰει, δτι αυται έμπνέονται μέν από τήν 
μυστικοπάίίειαν τής Χριστιανικής ηθικής, δέν συντελοΰν δμως είς τήν βελτίω- 
σιν τής θέσεως τών αδυνάτων. Ό Λέων ήκουσε μέν ώς φιλόσοφος τά διδάγ
ματα τής θείας διδασκαλίας, δέν ήσθάνθη δμως ώς Αΰτοκράτωρ τόν πόνον 
τών αδυνάτων καί ούδέν έπραξεν υπέρ αυτών.
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