
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ! ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συνεδρία 74ν τής 6vs Νοεμβρίου 1937.

Προεδρεία τον τακτικόν Πρόεδρόν τής Εταιρείας κ. Κ. Δνοβοννιώτον.

Ό εταίρος κύριος Ί. Παπαδόπουλλος έκαμεν άνακοίνωσιν μέ θέμα «αί 
παρά την πόλην τοϋ "Ρωμανού μάχαι».Ό τομεός, είπε, των χερσαίων τειχών 
τοΰ Βυζαντίου από τής πόλης τής Άδριανουπόλεως μέχρι τής τοϋ "Αγίου 
Ρωμανού εθεωρεΐτο ανέκαθεν υπό τών επιδρομέων ως το ευπαθέστατον 
μέρος τοΰ περιβόλου, καίτοι οι ένοικοι είχον λάβει εγκαίρως τά μέτρα των 
δχυρώσαντες καταλλήλως τό τμήμα τοΰτο, εις δ, χρείας τυχουσης, συνεκέντρουν 
τό άριστον τών δυνάμεων των. "Αν δέ “Αλέξιος δ Κομνηνός και ’Ανδρόνικος 
Γ' δ Παλαιολόγος κατώρθωσαν εντεύθεν να καταλάβωσι την Κων/πολιν, 
τούτο οφείλεται εις προδοσίας, κατά μάρτυρας ’Άνναν την Κομνηνήν καί 
Νικηφόρον τον Γρηγορών. "Η γνώμη περί τοΰ ευπορθήτου τοϋ είρημένου 
τομέως έμορφώθη εκ τοϋ γεγονότος δτι ουτος, έρπων επί τών δμαλών κλι- 
τόων τοϋ έκτου καί τοϋ εβδόμου λόφου επιτρέπει εις τον έξωθεν τών τειχών, 
καί δη προς τό μέρος τών πηγών τοϋ ποταμού Λύκου ευρισκόμενον, νά επι
σκόπηση τό ένδον τών τειχών καί δη την κοιλάδα τοϋ ποταμίου, τό όποιον 
εκβάλλει εις την Προποντίδα, παρά τήν Βλάγκαν.

Εναντίον τοΰ τομέως τούτου επετέθη καί ό Μωάμεθ ό Β' στήσας τό 
στρατηγεΐόν του επί τοϋ έναντι τής πόλης τοΰ Αγίου "Ρωμανού λοφίσκου, 
τοΰ νΰν καλουμένου Μάλτεπε. Ό Πορθητής, αν καί διέθετε πολυάριθμον 
στρατόν καί τηλεβόλα, πολεμικά δήλα δη μέσα άφαντάστου διά τήν εποχήν 
εκείνην άποτελεσματικότητος, ουδέν επί δίμηνον κατώρθωσε, γνωρίζομεν 
μάλιστα δτι, προς στιγμήν, άπεφάσισε νά λύση τήν πολιορκίαν, ήν άπόφασιν 
καί θά έπραγματοποίει, αν μή επήρχετο δ μοιραίος τραυματισμός τοϋ Ίου- 
στινιάνη, δστις έκρινε τον δλον αγώνα.

Κατά τον άνακοινοΰντα, ή πόλις ήμυνθη άποτελεσματικώς επί μακρόν 
διά τον εξής λόγον. Ό πορθητής βάλλων διαρκόδς κατά τοΰ αυτοΰ τομέως 
καί βλέπων τήν φρικτήν τών τειχών εις τό σημεΐον τούτο καταστροφήν — 
περί ταυτης μαρτυρεί καί ή εντελής κατά τό μέρος αυτό καταστροφή τοϋ 
τείχους—ενόμιζεν δτι τό έργον του προχωρεί κανονικώς, δι’ δ καί δεν επε- 
ξέτεινε τήν δράσιν τοϋ πυροβολικοΰ του μετά τής αυτής έντάσεως καί εις 
άλλα τοΰ περιβόλου σημεία. Δεν άντελαμβάνετο δτι οί πολιορκοόμενοι εις
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άντίρροπον των έκ τών βλημάτων καταστροφών εΐχον εφεύρει, κατά τον 
χρονογράφον Φραντζήν, την πλήρωσιν των ρηγμάτων, διά χωμάτων συγκρο
τούμενων διά σπυρίδων κα'ι ά'λλων μέσων, είχον κάμει δήλα δη χρήσιν προ
χωμάτων, άτινα μέχρι σήμερον είναι εν ίσχύϊ κατά τάς διαφόρους πολεμικός 
επιχειρήσεις.

Τόση μάλιστα ήτο ή άποτελεσματικότης των προχωμάτων, ώστε ό Μωά
μεθ, έγκαταλείπων την δράσιν τοϋ πυροβολικοί), έπεχείρησε διά τής κατα
σκευής υπονόμων νά είσδύση εντός τής πόλεως. Περαίνων την άνακοίνωσίν 
του ό κ. Παπαδόπουλλος, είπεν δτι, αν ό Πορθητής έπεξέτεινε την δράσιν τοϋ 
πυροβολικού του έφ’ ολόκληρον την γραμμήν των χερσαίων τειχών, οϊ πολιορ- 
κοΰμενοι, άτε όλιγοπληθεΐς, άφ’ ου εις έπτακισχιλίους μόλις άνήρχοντο, ως 
μή έχοντες επαρκείς έργάτας προς επισκευήν τών φθορών τών τειχών, δεν θά 
ήδύναντο ν’ άντιτάξωσιν αποτελεσματικήν άμυναν και ή Πόλις θά έ'πιπτεν 
αυθωρεί.

Συνεδρία 7δν της 20ν« Νοεμβρίου 1937.

Προεδρεία τοϋ τακτικού Προέδρου της *Εταιρείας κ. Κ. Δνοβοννιώτου.

Ό εταίρος κ. Φ. Κουκούλες ωμίλησε περί λαϊκών θεαμάτων και λαϊκών 
διασκεδάσεων κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους.

Ό ομιλητής, άφ’ ου γενικώς καί συντόμως διέλαβε περί τών έπισημο- 
τέρων ούτως εΐπεΐν θεαμάτων καί διασκεδάσεων, ήτοι τών επτά υπό τοϋ 
υπάτου έτησίως διδομένων, περί θριάμβου, ιπποδρομιών, γυμνικών αγώνων, 
εορτών επί τή υποδοχή ξένου ήγεμόνος ή πρέσβεως καί εορτών επί τοϊς 
γάμοις βασιλέων ή πριγκίπων, είσήλθεν έπειτα εις τό κύριόν του θέμα, ποια 
δήλα δή ήσαν τά άνά τάς ρύμας, τάς πλατείας καί έν τφ ίπποδρόμφ τον 
Βυζαντινόν λαόν διασκεδάζοντα θεάματα. Στηριζόμενος λοιπόν επί τών πλη
ροφοριών τών Βυζαντινών συγγραφέων καί τών έν χειρογράφοις εικόνων, 
ωμίλησε περί έπιδείξεως ζφων, είτε έχόντων παραδόξους ιδιότητας π. χ. κυνών 
εύρισκόντων διάφορα κεκρυμμένα αντικείμενα καί άποδιδόντων αυτά εις τούς 
κατόχους των, είτε περί σπανίων, οιον ελεφάντων, καμηλοπαρδάλεων καί τών 
τοιούτων. Προχωρών έκαμε λόγον περί περιαγωγής άρκτων, τών παιγνιδίων 
αυτών καί τών με αύτάς σχετιζομένων προλήψεων ως καί περί έπιδείξεως 
έξημερωθέντων αγρίων ζφων λ.χ. λεόντων, τίγρεων, πανθήρων καί λεοπαρδά- 
λεων. Κατόπιν ωμίλησε περί τών προς χρηματισμόν άνά τά έργαστήρια καί 
τάς ρύμας περιφερομένων προσώπων, είτε πολύ μικρών, είτε έχόντων ύπερ- 
μέγεθες σώμα, ως καί περί έπεδείξεως τεράτων άναφέρων τάς σχετικός με 
αύτά λαϊκάς προλήψεις.
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Έν συνεχεία διέλαβε περί σχοινοβατικών παιγνίων, καί σχοινοβατών 
άπαριθμήσας τα διάφορα επικίνδυνα παιγνίδια αυτών καί τέλος περί θαυμα
τοποιών καί μεταμφιέσεων1.

Συνεδρία 76ΰ τής 4ve Δεκεμβρίου 1937.

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

Ό εταίρος κύριος Εμμανουήλ Πεζόπουλλος έ'καμεν άνακοίνωσιν, ής το 
θέμα ήτο «ολίγα τινά έκ τής Βυζαντιακής επιστολογραφίας».

Ό ρήτωρ, μετά βραχεΐαν εισαγωγήν εις τήν επιστολογραφίαν από τών 
αρχαιότατων μέχρι τών Βυζαντιακών χρόνων, διέλαβε πρώτον μέν περί γνη
σίων καί νόθων επιστολών, έπειτα δέ περί πραγματικών καί πλαστών. Πλασταί 
π. χ. είπεν είναι αί τοϋ Άλκίφρονος, αί φερόμεναι υπό τό όνομα τοΰ Αίλια- 
νοϋ καί τοΰ Άρισταινέτου, αί τοΰ Θεοφύλακτου Σιμοκάττου κτλ. πραγματι
κοί δέ αί τοΰ Ίουλιανοΰ, ’Ισιδώρου τοΰ Πηλουσιώτου, Φωτίου, Συνεσίου 
(περί τό 400 μ. X.) καί άλλαι. ’Επιστολή τοΰ τελευταίου τοΰτου, προσέθηκε, 
τον όποιον έμιμήθησαν πολλοί επιστολογράφοι κατά τους έπειτα Βυζαντια- 
κοΰς χρόνους καί κατά τήν λέξιν καί κατά τον τύπον, έχει μεγίστην ομοιότητα 
προς τήν 3,'ν φδήν τοΰ Α' βιβλίου τοΰ 'Ρωμαίου ποιητοΰ Όρατίου προς 
τον Βιργίλιον, μία ά'λλη μάλιστα τοΰ αΰτοΰ συγγραφέως, περιγράφουσα τήν 
επί τών χρόνων του κατάστασιν τών ’Αθηνών, έδωκεν αφορμήν να γραφή 
ΰπ’ άγνωστου καί Βυζαντιακόν τι ποίημα περί τών ’Αθηνών.

Ό κ. Πεζόπουλλος παρετήρησεν επίσης orι έν ταΐς πλασταΐς έπιστολαΐς 
τοΰ Άρισταινέτου, πλήν τών ήδη γνωστών έν τή φιλολογική έπιστήμη μιμή
σεων παλαιών ποιητών καί πεζών συγγραφέων, ύπάρχουσι καί μιμήσεις τών 
Έπιτρεπόντων τοΰ Μενάνδρου. Τής αυτής τέλος κωμφδίας μίμησις, είπεν, 
υπάρχει καί έν τινι έπιστολή Θεοφυλάκτου τοΰ Σιμοκάττου, τοΰ οποίου πάλιν 
ά'λλη έπιστολή έχει πολλήν ομοιότητα προς τήν 8ην έπιστολήν τοΰ Α' βιβλίου 
τοΰ Όρατίου.

Συνεδρία 77ν τής 16ντ Δεκεμβρίου 1937.

Προεδρεία τοϋ τακτικόν Προέδρου της 'Εταιρείας κ. Κ. Δνοβουνιώτου.

Ό εταίρος κ. Άναστ. Όρλάνδος έ’καμεν άνακοίνωσιν, ής τό θέμα: 
Χριστιανικά μνημεία έκ τών νεωτέρων άνασκαφών Παλαιστίνης καί Ύπερ- 
ιορδανίας.

1 Ή άνακοίνωσις έδημοσιεΰθη πλήρης έν τώ Β'. τόμοι τής Έπετηρίδος τής Φιλοσο
φικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών σ. 5-29.
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Ό κ. Όρλάνδος ώμίλησε κατ’ άρχάς περί τών εν Τεροσολύμοις από 
μακροΰ δρωσών ξένων αρχαιολογικών αποστολών, ήτοι παλαιότερον μέν 
τής Ρωσσικής και Γερμανικής, ΰστερώτερον δε τής Γαλλικής, ’Αγγλικής καί 
’Αμερικανικής, ύστερον δε διέλαβε περί σπουδαίων μνημείων άποκαλυφθέν- 
των εν Παλαιστίνη καί 'Υπεριορδανία κατά την τελευταίαν πενταετίαν.

Τό πρώτον τούτων εύρέθη εν τή μεταξύ 'Ιεροσολύμων καί Ναζαρέτ 
κείμενη καί υπό τοΰ σφαγέως τών νηπίων Ήρωδου ίδρυθείση Σεβαστεία. 
Ένταΰθα οι ’Αμερικανοί άπεκάλυι|ιαν ναόν τρουλλωτόν, τετρακιόνιον, φέροντα 
προς ανατολάς μίαν καί μόνην τετράγωνον αψίδα ίεροΰ, κατά δε τήν Β. Α. 
γωνίαν υπόγειον κρυπτήν με θ’ ήμικυκλικοΰ μΰακος. Ό μύαξ οΰτος, είπε, 
καλύπτεται υπό τοιχογραφιών, αιτινες εϊκονίζουσιν άνω μέν τήν σκηνήν τής 
άποτομής τής κεφαλής τοΰ Προδρόμου, κάτω δέ τήν τής εύρέσεως τής τιμίας 
κεφαλής τοΰ 'Αγ. Ίωάννου. Έκ τής λεπτομεροΰς περιγραφής, ήν ποιείται 
περί τοΰ εν Σεβαστείοι ναοΰ τοΰ Προδρόμου ό Ιπισκεφθείς τφ 1185 τούς 
αγίους τόπους λόγιος Κρής ’Ιωάννης Φωκάς, συνάγεται ασφαλώς τό συμπέ
ρασμα δτι ό εύρεθείς ναός ανήκει πράγματι εις τον ά'γ. Ίωάννην, ίδρυθείς 
είς μνήμην αύτοΰ επί τής θέσεως Παλαιοχριστιανικής βασιλικής τοΰ Ε' αίώ- 
νος, ήτις καταστραφεΐσα πιθανώς κατά τον μέγαν σεισμόν τοΰ 746 άνεκτίσθη 
είς σχήμα τρουλλωτοΰ ναοΰ κατά τον 12ον αιώνα. Είς τήν βασιλικήν ταΰτην 
ανήκει ή Συριακοΰ τύπου τετράγωνος καί μόνη άψίς τοΰ ίεροΰ, ήν διετήρησε 
καί ό μεταγενέστερος ναός.

Τό δεύτερον μνημεΐον, περί ού ωμίλησεν δ κ. Όρλάνδος, εύρίσκεται εις 
τά Γέρασα τής ΎπερΙορδανίας. Ή υπό τών διαδόχων τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου 
κτισθεΐσα πόλις αύτη υπήρξε καί σημαντικώτατον χριστιανικόν κέντρον. Δέκα 
μέχρι τοΰδε χριστιανικούς ναούς άπεκάλυψαν έν αυτή αί άνασκαφαί τής εν Τερο- 
σολύμοις αγγλικής αρχαιολογικής σχολής, μεταξύ τών οποίων προέχει μεγάλη 
βασιλική τοΰ Ε' αίώνος αφιερωμένη, καθ’ εύρεθεισαν ψηφιδωτήν επιγραφήν, 
είς τον άλεξίκακον άγιον Θεόδωρον. Ή βασιλική αύτη άποτελεΐται 1) από 
τραπεζοειδές αΐθριον περιβαλλόμενον υπό ιωνικής στοάς καί φέρον πέριξ 
αύτοΰ ιδρυμένα, χάριν τής υπηρεσίας τοΰ ναοΰ, πολλά διαμερίσματα καί 2) 
από τον κυρίως ναόν, δστις ήτο τρίκλιτος καί ξυλόστεγος άπολήγων προς 
ανατολάς είς μεγάλην ή μικυκλικήν αψίδα ίεροΰ. Νάρθηξ προς δυσμάς δέν 
υπήρχε, άντ’ αύτοΰ δμως ειχον κατασκευασθή εις τά πλάγια δύο παρανάρθηκες. 
Κατά δέ τήν Ν. Δ. γωνίαν εύρέθη μέγα βαπτιστήριον, ούτινος διατηρείται ή 
τετράφυλλος κολυμβήθρα καί εκατέρωθεν αύτής δύο χώροι, προωρισμένοι ως 
αποδυτήρια, τό μέν τών άνδρών, τό δέ τών γυναικών. “Αλλα δέ διαμερίσματα 
προσηρτημένα εις τό σώμα τοΰ κυρίως ναοΰ έχρησίμευον πιθανώτατα ως 
κατοικία τών ιερέων.

Σπουδαία είναι, εξηκολούθησεν, ή όπισθεν τοΰ ίεροΰ μεγάλη πλακόστρω
τος αύλή, διότι περιελάμβανε θαυματουργόν άγιασμα ή κρήνην, ήτις έταυτί-
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σθη προς την υπό τοΰ Έπιφανείου μνημονευομένην πηγήν, ής τό ΰδωρ 
μετεβάλλετο εις οίνον κατά την επέτειον τοΰ εν Κανά θαύματος. Τό άγιασμα 
τοΰτο άπετέλει σημαντικόν προσκύνημα τών Γεράσων, εις δ συνέρρεε κατ’ 
έτος πλήθος προσκυνητών.

Τό τρίτον και τελευταΐον μνημεΐον, περ'ι ου έκαμε λόγον δ ομιλητής, 
εύρίσκεται επί τής κορυφής τοΰ ό'ρους Ναβαΰ. Είναι καί αυτό τρίκλιτος 
βασιλική, ίδρυθεΐσα εις μνήμην τοΰ μεγάλου προφήτου καί νομοδέτου Μωϋ- 
σέως, δστις έκεΐθεν, μικρόν προ τοΰ θανάτου του, προσέβλεψε την γήν τής 
επαγγελίας.

Ή βασιλική είναι τρίκλιτος μετ’ αίθριου, φέρει δέ καί αυτή πολλά 
προσκτίσματα, ών τά δάπεδα καλύπτονται δι’ ώραιοτάτων ψηφιδωτών μετά 
γεωμετρικών κοσμημάτων ή παραστάσεων φυτών καί ζώων, λεπτοτάτης τέχνης. 
"Αξιόν ιδίας μνείας είναι τό προσκεκολλημένον κατά την νότιον πλευράν τοΰ 
ναοϋ βαπτιστήριον, δπερ διασώζει μεγάλην έκ μονολίθου κυλινδρικού κολυμ- 
βήδραν, έφ5 ής έξωτερικώς είναι γεγλυμμένη επιγραφή άναφέρουσα τον επί
σκοπον Σέργιον (534 μ. X.) καί τον ηγούμενον τής μονής, ής τό καθολικόν 
άπετέλει ή εΰρεθεΐσα βασιλική.
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