
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συνεδρία 42« τής 16ν$ Φεβρουάριον 1920

Προεδρεία τον τακτικού Προέδρου της 'Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπονλλου.

Ό εταίρος κ. Φ Κουκούλες έκαμεν άνακοίνωσιν περί τοϋ παρά την 
μονήν τοϋ 'Αγίου Ίωάννου τοΰ Κυνηγοϋ των Φιλοσόφων στόλου τοϋ Νεο
φύτου, τοϋ ίδρυθέντος κατά τό 1238.

Ό κ. Κουκούλες, άφ’ ου έξήτασε τάς περί ίδρόσεως τοϋ στόλου γνώμας, 
καθ’ ας ουτος άνηγέρθη, ϊνα χρησιμεόση προς διάκρισιν τών ορίων τής γης 
τών ’Αθηνών καί τής Παράλου, ή προς διάκρισιν τών γαιών τής μονής τοϋ 
Προδρόμου καί Πεντέλης, ή ως διαφημιστικόν όρόσημον, ή δτι ήτο ηλιακόν 
ώρολόγιον, ή τέλος ότι έτέθη κατ’ έπίδρασιν Φραγκικοΰ εθίμου, άφ’ οΰ, ως 
γνωστόν, οί Φράγκοι θέτουσι προς προσκόνησιν τον Έσταυρωμένον εις διά
φορα κεντρικά σημεία οδών, ώς ήτο τό μέρος, ένβα ίδρόθη ό στϋλος, τό καί 
τότε καί νΰν Σταυρός λεγόμενον, ύπεστήριξε, στηριζόμενος καί επί τής επι
γραφής ετέρου στυλίσκου, εις τό αυτό σημεΐον βραδότερον κατά τό 1280 στη- 
θέντος, ήν καί δρθώς ήρμήνευσεν, ότι ό στϋλος ήτο σταυροπήγιον καί ίδρόθη 
πρός άπόκρουσιν τής έπηρείας τών πονηρών πνευμάτων.

Ουτω, κατέληξεν ό ρήτωρ, άποδεικνυεται δτι τά καί σήμερον διά παρο
μοίους σκοπούς εις διασταυρώσεις οδών, ή καί εις επίκαιρα ά'λλα σημεία 
ιδρυόμενα σταυροπήγια, τά όποια είναι ευρύτατα διαδεδομένα, ως δεικνόουσι 
καί αί τοπωνυμίαι ’ς τά Σταυριά, ’ς τούς Σταυρούς, ’ς τά Σταυρώνια, ήσαν 
έν χρήσει καί κατά τον ΙΓ'. τουλάχιστον αιώνα.

Συνεδρία 43τής 20% Νοεμβρίου 1930

Προεδρεία τοϋ τακτικόν Προέδρου της 'Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπονλλου.

Ό κ. Ν. Άνδριώτης ανέπτυξε τό περιεχόμενον ενός αγνώστου μέχρι 
τοϋδε είς τούς ερευνητάς Ελληνικού χρονικού τοΰ 18ου αΐώνος τό όποιον, 
γραφέν εις τό ’Άμστερνταμ τής 'Ολλανδίας υπό τοϋ 'Έλληνος εμπόρου Ί. 
Πρίγγου κατά την διάρκειαν τών ετών 1755-1774, άπόκειται σήμερον έν τή 
βιβλιοθήκη τής Θεσσαλικής Ζαγοράς.

Μετά σύντομον άνασκόπησιν τής ιστορίας τού χειρογράφου καί τοΰ τρό
που, καθ’ δν συνεγράφη τό χρονικόν, τής έκτάσεως αυτού καί τής γλώσσης,
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εις την οποίαν έγράφη, ως καί τοΰ πώς εύρίσκεται σήμερον εις την Ζαγοράν, 
6 άνακοινών εξέθεσε τάς ποικίλας επόψεις, από τάς οποίας to έν λόγω χρονι
κόν διαφωτίζει την ιστορίαν τών χρόνων, εις τούς οποίους άναφέρεται, καί 
ανέλυσε τάς έν αύτώ περιεχομένας ιστορικός ειδήσεις κατά την εξής σειράν

1) Πληροφορίαι περί τοΰ πόσοι ήσαν οί “Ελληνες έμποροι τοΰ “Αμστερ
νταμ κατά τά μέσα καί τά τέλη τοΰ 18ου αίώνος, πώς έζων εκεί, πώς έτέλουν 
τά τής θρησκείας των καί πώς εσκέπτοντο περί τών γενικωτέρων ζηιημάτων 
τών άφορώντων εις τό υπόδουλον Ελληνικόν “Εθνος κατά την εποχήν 
εκείνην.

2) Πληροφορίαι περί πλείστων γεγονότων τής Ελληνικής ’Ανατολής, 
μετά τής οποίας οί ξενιτευμένοι ούιοι έμποροι διετέλουν εις άδιάκοπον επι
κοινωνίαν δι’ επιστολών καί ταξιδιωτών.

3) Χαρακτηριστικοί πληροφορίαι περί τών σχέσεων τών Ελλήνων τοΰ 
“Αμστερνταμ μέ την Ρωσσίαν καί τούς Ρώσσους λογίους, οί όποιοι έμεσί- 
τευον υπέρ αυτών πλησίον τών ισχυρών τής Ρωσσίας καί τής Αυλής αυτής 
καί περί τών ελπίδων, ας έτρεφον διά την έπέμβασιν τής Ρωσσίας υπέρ τής 
πολιτικής των άποκαταστάσεως.

4) Πλεΐσται ειδήσεις περί τών έν Έλλάδι γεγονότων κατά τον Ρωσσο- 
τουρκικόν πόλεμον τοΰ 1767- 1774, έξ ών έμφαίνεται ή συγκίνησις καί αγω
νία, μέ την οποίαν ό έν διασπορα Ελληνισμός παρηκολοΰθει τότε την διε
ξαγωγήν τοΰ πολέμου τούτου παρά τοΰ οποίου τόσον πολλά προσεδόκα.

Μετά ταΰτα ό ομιλητής έτόνισε τήν ιδιαιτέραν σημασίαν, τήν οποίαν 
προσδίδει εις τό έν λόγφ χρονικόν ή έποψις, από τήν οποίαν ό συγγραφεύς 
αύτοΰ βλέπει τά πράγματά της, δήλα δή ή έποψις τών εμπόρων, οί όποιοι 
ήσθάνοντο βαρύτατον τον ζυγόν τής δυσμενοΰς κατά τοΰ έμπορικοΰ κεφα
λαίου εσωτερικής πολιτικής τοΰ Τουρκικοΰ κράτους καί ήν κακίζουσι δριμύ- 
τατα, παραπονούμενοι, διά τήν αθλιότητα τής Τουρκικής διοικήσεως.

Έν τέλει ό κ. Άνδριώτης άνέγνωσε διαφόρους χαρακτηριστικός περικο- 
πάς τοΰ χρονικού άναφερομένας εις τά ανωτέρω μνημονευθέντα σημεία καί 
καταλήγων έτόνισε τήν αξίαν αύτοΰ διά τήν ιστορικήν έρευναν τών νεωτέρων 
χρόνων καί τήν ανάγκην τής κατ’ έπιλογήν δημοσιεύσεως τοΰ περιεχομέ
νου του.

Συνεδρία 44η τής δη$ Δεκεμβρίου 1930

Προεδρεία τοΰ τακτικού Προέδρου της 'Εταιρείας κ. II. Καλογεροπούλλου.

Ό κ. Θεοχ. Βεγλερής έκαμεν άνακοίνωσιν περί εμπορικών σωματείων 
ή συστημάτων παρά Βυζαντινοϊς, καί περί 'Γαβουλλαρίων.

Παρά Βυζαντινοϊς είπεν ό κ. Βεγλερής, τό έμπόριον δεν ήτο πάντη 
ελεύθερον. Έάν κρίνωμεν έκ τών σωζομένων νομικών διατάξεων περί τής
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ρυθμίσεως αυτού, τό Έλλ. Βυζαντινόν Κράτος εύρίσκον εν τοΐς κόλποις αΰτοΰ 
από τής 4ης και κυρίως από τής 5η? εκατονταετηρίδος καί εντεύθεν μέχρι τού 
13ου αΐώνος, άπαντα τα στοιχεία τής άναπτύξεως αυτού, ουδέποτε άπηυθύνθη 
εις τάς άλλας, άνοργανώτους άλλως, χώρας, ΐνα προμηθευθή είδη ών εστε- 
ρειτο ή ήσθάνετο τήν ανάγκην. Ύπήρχεν άρα εσωτερικόν μόνον εμπόριον 
μέχρι τών σταυροφοριών, δπερ έρυθμίζετο κατά τό προστατευτικόν σύστημα, 
βάσιν έχον τό πλεΐστον τήν άπαγόρευσιν τής εξαγωγής εις τάς ξένας χώρας. 
Άργότερον μόνον επετράπη ή διαπεμπόλησις εις ξένους δευτερευουσών ειδών 
υπό σχετικούς ορούς, αυστηρός δ5 έλεγχος έπεβάλλετο επί τής έξαγομένης 
πραγματείας, ΐνα μη άλλη άντ’ άλλης έξέλθη καί ΐνα μη εκ τών κ ε κ ω λ υ
μένων ή.

Κατά τά είδη τού εμπορίου οί έμποροι ήσαν διηρημένοι εις σωματεία 
ή συστήματα, άτινα διειπον ειδικοί κανόνες άφορώντες εις τήν συγκρότησιν 
αυτών, τον τρόπον τής κατεργασίας, τής έκθέσεως καί τής πωλήσεως τής 
πραγματείας επί ποιναΐς βαρυτάταις. Αί φράσεις: «τυπτόμενος καί κουρευό- 
μενος άποπαυέσθω τής επιστήμης» ή «είσκομιζέσθω» (φυλακιζέσθω) ή 
«ζημιούσθω τήν εμπορίαν αυτού», ή «χειροκοπείσθω» άπαντώσι συχνά έν 
ταΐς διατάξεσι τών σχετικών νόμων.

Έπί κεφαλής τών εμπορικών σωματείων ύπήρχον οί αρχηγοί ή πάρε- 
δροι, πριμηκήριοι, έξαρχοι, προστάται ή προεστώτες προχει- 
ριζόμενοι υπό τού Έπάρχου τής πόλεως, απέναντι τού οποίου διετέλουν 
υπεύθυνοι τής άθετήσεως τών διατεταγμένων.

Κατά τάς πηγάς άναφέρονται είκοσι δύο συστήματα, τά κυριώτερα, 
ύπήρχον δε καί άλλα άναλόγως συγκεκροτημένα ως καί «τά φαύλα τεχνύ- 
δρια άσυντελή» ήτοι μικρέμποροι ασύντακτοι, υπαγόμενοι εις αστυνομι
κός διατάξεις.

Ώς πρώτον σύστημα άναφέρεται τό τών ταβουλλαρίων ή συμβο
λαιογράφων, μέ δλον τό τυπικόν τής προχειρήσεως καί τών κανόνων τών 
διεπόντων τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων αυτών, τυπικού ίσχύοντος καί διά 
τά λοιπά συστήματα κατ’ αναλογίαν.

Τό επαρχιακόν βιβλίον Λέοντος τού Σοφού αναφέρει περί Άργυροπρα- 
τών καί Τραπεζιτών, περί Βεστιοπρατών, Πρανδιοπρατών, Μεταξοπρατών, 
Καταρταρίων, Σηρικαρίων, Όθονιοπρατών ήτοι εμπόρων τής μετάξης καί 
τών κατειργασμένων έσθήτων, ώς καί περί Μυρεψών, περί Σαλδαμαρίων 
(παντοπωλών) καί άλλων.

Άλλ’ 6 Βυζαντινός νομοθέτης έδωκεν ιδιαιτέραν προσοχήν εις τήν διαρ- 
ρύθμισιν τού βιομηχανικού εμπορίου τών περί μεταξουργικής καί υφαντικής 
κεφαλαίων, δπου γίνεται λόγος περί ενδυμάτων ή βλαττιών, ών χρήσιν 
έποιοΰντο μάλιστα οί βασιλείς καί οί υψηλοί αύλικοί.

Ενδιαφέρουσα άποψις θά ήτο καί ή εξέτασις τών πρώτων βάσεων τής
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παρά Βυζαντινοΐς κοινωνιολογικής έπιλΰσεως εργατικών τινων ζητημάτων. 
Οί Βυζαντινοί εγκαίρως έμελέτησα’· καί έν πολλοΐς είσήγαγον σχετικάς δια
τάξεις έν τοΐς νόμοις αυτών έπι θεμάτων άφορώντων εις τάς εργασίμους 
ώρας, τό μισθολόγιον, την προστασίαν τών εργατών έν ταΐς σχέσεσιν αυτών 
προς τους έργοδότας, την λΰσιν ικανών διαφορών μεταξύ αυτών καί τοΰ 
αρχηγού του συστήματος, την σΰστασιν ακόμη και ειδικών δικαστηρίων, 
είδος conseils cle prudhommes καί έν γένει παντός αναγόμενου είς τό 
έργατικόν Δίκαιον.

Έκ τού συνόλου τής άνακοινώσεως τοΰ κ. Θ. Βεγλερή έξάγεται δτι 
ούδέν έν τφ πνευματικά», τώ έμπορικώ, καί τώ βιομηχανικά» κόσμφ έμεινεν 
άδιερεΰνητον, υπό τών μεσαιωνικών Ελλήνων, άπαντα δέ σχεδόν τά ζητή
ματα, τα όποια βασανίζουσι τήν νεωτέραν διάνοιαν έλαβον την άρμόζουσαν 
είς τούς καιρούς λΰσιν αυτών ή τουλάχιστον έ'τυχον επιστημονικής βασάνου, 
ώστε νά χρησιμεΰωσιν έ'τι καί σήμερον ως βάσις έφαρμογής υγιών αρχών 
έν ταΐς νεωτέραις κυινωνίαις.

Συνεδρία 45ν της 27ης Δεκεμβρίου 1930 

Προεδρεία τον ’Αντιπροέδρου τής 'Εταιρείας κ. Κ. Δυοβουνιώτου.

Άνακοίνωσις τοΰ κ. Φαίδωνος Κουκουλέ περί λουτρών κατά τούς 
Βυζαντινούς χρόνους.

Ό άνακοινών άπηρίθμησε πρώτον τάς πηγάς καί τά βοηθήματα, έφ’ών 
δέον νά βασισθή ή μελέτη τοΰ θέματος, έπειτα δέ ώμίλησε περί τής σημα
σίας ήν άπέδιδον είς τά λουτρά οί μεσαιωνικοί “Ελληνες, περί τοΰ ποσάκις 
τοΰ μηνός ή τής έβδομάδος έλοΰοντο ούτοι ως καί περί τής ονομασίας τών 
διαφόρων λουτρών.

Μέρος τής άνακοινώσεως περιεστράφη περί τοΰ αν καί ποΰ ΰπάρχουσι 
σήμερον Βυζαντινά λουτρά — ό κ. Κουκούλες ύπεστήριξεν δτι τά νΰν λεγά
μενα Τουρκικά λουτρά είναι αυτά ταΰτα τά Βυζαντινά — έπειτα δ’ έξητάσθη 
ό τρόπος τής θερμάνσεως, τοΰ φωτισμού καί τής διαρρυθμίσεως ενός λου
τρού ώς καί ή ονομασία καί τό σχήμα έκάστου χώρου αύτοΰ.

Έν συνεχεία ό κ. Κουκούλες ώμίλησε διά τά δημόσια, πριβάτα 
καί δίδυμα λουτρά, περί τών κατά τό λουτρόν χρησιμοποιουμένων λουτρι- 
κών σαββάνων καί σκευών, περί τοΰ προσωπικού τών λουτρών, περί τοΰ 
τρόπου καθ’ 8ν έλοΰοντο οί Βυζαντινοί ώς καί περί ανδρογύνων λου
τρών, ήτοι συλλοΰσεως άνδρών καί γυναικών, μνημονεΰσας καί τών σχετικών 
απαγορεύσεων τής εκκλησίας καί πολιτείας, ώς καί περί τών έν τοΐς λουτροΐς 
διασκεδάσεων.

Έν τελεί τής άνακοινώσεως έγένετο λόγος περί σκηνών, αΐτινες έλάμβα- 
νον χώραν έν τοΐς λουτροΐς (συγκέντρωσις έν αύτοΐς πτωχών καί έπαιτών,
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τυφλώσεις καί δολοφονίαι, πανηγυρικά! συγκεντρώσεις, συγκεντρώσεις προς 
διαμαρτυρίαν κ.τ.λ.) ως καί περί τών προς τα λουτρά σχετιζομένων προλή
ψεων, ών έμνημονεύθησάν τινες.

Συνεδρία 46ν τής 29ys Δεκεμβρίου 1931.

Προεδρεία του τακτικού Προέδρου της 'Εταιρείας κ. Π. Καλογεροποΰλλον.

Ό εταίρος κ. Julius Moravcsik εκαμεν άνακοίνωσιν περί τοϋ Βυζαν
τινού φορέματος τζιτζακίου καί τών Χαζαροβυζαντινών σχέσεων. Ό Κων
σταντίνος Πορφυρογέννητος, είπεν ό άνακοινών, συχνά αναφέρει εν τώ περί 
τής βασιλείου τάξεως έργω του τό φόρεμα τζιτζάκιον, τό όποιον δεν γνωρί- 
ζομεν ακριβώς ποιου είδους ήτο. Ό Kondakov έφρόνει ότι ήτο εξωτερικόν 
φόρεμα, πόθεν δμως προήρχετο καί διατί ούτως ώνομάσθη δεν έξηκρίβωσε. 
Την προέλευσιν καί ονομασίαν του έν τουτοις διασαφηνίζει σχόλιον τού ΙΑ', 
αίώνος έν τώ Λειψιανφ χειρογράφω τής βασιλείου τάξεως, καθ’ 8 τό τζιτζά- 
κιον ήτο φορεσιά Χαζαρική δνομασθεΐσα ούτως από τής Χαζάρας Αύγούστης.

Ό κ. Moravcsik, επί ιστορικών δεδομένων στηριζόμενος, άπέδειξεν δτι 
ή Χαζάρα Αύγούστα είναι ή σύζυγος Κωνσταντίνου τού Ε'., ήτις, πριν ή 
λάβη τό Βυζαντινόν δ'νομα Ειρήνη, θά εκαλείτο Cicek, ήτοι άνθος, επειδή 
δ’ αύτη έλθοΰσα είς Κωνσταντινούπολή έφερε τό εθνικόν της Χαζαρικόν 
φόρεμα, οί Βυζαντινοί άπ’ αυτής καί τούτο ώνόμασαν.

“Οτι από άνθους ήτο δυνατόν νά όνομασθώσι πρόσωπα καί πάλιν από 
προσώπων φορέματα ύπεστήριξε διά τής προσαγωγής πολλών παραδειγμάτων.

Εντεύθεν αφορμήν λαμβάνων ό κ. Moravcsik ωμίλησε καί περί τών 
Χαζαροβυζαντινών σχέσεων κατά τον Ηαιώνα.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Ζ. 27
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