
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συνεδρία 58ν τής 13*1$ Φεβρουάριον 1934.

Προεδρεία τον τακτικόν προέδρου της eΕταιρείας κ. Κ. Δυοβοννιώτον.

Ό εταίρος κ. Εμμανουήλ Βαμβουδάκις εκαμεν άνακοίνωσιν με θέμα: 
«Ή εισαγωγή τοΰ Χριστιανισμού είς την Σάμον». Ό ομιλητής προλογίζων, 
εξήρε σελίδας τινάς τής αρχαίας ιστορίας τής Σάμου, είσελθών δ’ έπειτα είς 
τό κύριόν του θέμα απέκλεισε τό πολλάκις υπό διαφόρων ιστοριογράφων 
διατυπωθέν ενδεχόμενον τής πρωίμου και ακώλυτου εις Σάμον εισαγωγής 
τού Χριστιανισμού, στηριχθεις τό μεν εις τό ιερόν τής πολιούχου Ήρας, τό 
όποιον καί επί των πρώτων τού Χριστιανισμού αιώνων διετήρει τήν παλαιάν 
αυτού ακμήν, τό δε επί θεμελιωδών αρχών τού 'Ρωμαϊκού Κράτους, άλλα 
προ πάντων επί τού ΰπ’ αυτού εύρεθέντος επί τής ΒΑ. παραλίας τής Σάμου 
Βαπτιστηρίου τού Κέδρου, τό όποιον εκ πολλών ιστορικών καί τεχνικών 
λόγων άνήγαγεν είς τό δεύτερον ήμισυ τού Δ', αίώνος.

Τό βαπτιστήριον τούτο, είπεν, εμφανίζει τον Χριστιανισμόν εν τελείφ 
εκκλησιαστική οργανώσει εν τή άντιποδιαία πλευρά προς τήν άρχαίαν πόλιν 
τής Σάμου. Άφ’ ετέρου Ναοί χριστιανικοί άνασκαφέντες εν τή αρχαία πόλει 
ως καί βασιλική μετά κοινοτέρου Βαπτιστηρίου εν τή περιοχή τού 'Ηραίου, 
αναγόμενοι πάντες εις τον Ε' αιώνα, διαπιστούν τό γεγονός δτι μέχρι τού Ε' 
αίώνος δεν είχε καταστή πρόσφορον τό έδαφος τής αρχαίας πόλεως προς 
άκώλυτον καί άνενόχλητον εγκαθίδρυσιν τοΰ Χριστιανισμού.

ΙΙαρεκβατικώς έπειτα άνέφερεν άλλα μνημεία αρχαιότερα, προϊστορικά, 
τά όποια άνεκάλυψεν εν τφ περί τον «Κέδρον» καί άνατολικώτερον αυτού 
χώρφ, επί τή βάσει τών οποίων, ως καί τινων τοπογραφικών πληροφοριών, 
διετύπωσε τήν γνώμην ότι έν «Κέδρο)» δέον νά τοποθετηθή καί άναζητηθή 
ή αρχαία πόλις Τπνοΰς, έν ή ύπήρξεν άξιόλογον ιερόν, τό τής Ίπνουντίδος 
ή Ίπνουσίας “Ηρας.

Συνεδρία 59*1 τής 3ίί Νοεμβρίου 1934.

Προεδρεία τοΰ τακτικόν προέδρου της Εταιρείας κ. Κ. Δυοβοννιώτον.

Ό εταίρος κ. Φ. Κουκούλες εϊσηγούμενος είπεν ολίγα τινά περί τής 
κατά τά τελευταία έτη έξελίξεως καί προαγωγής τών Βυζαντινών Σπουδών,
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άνέφερε πόσα Βυζαντινολογικά συνέδρια έγένονΐο μέχρι τοϋδε, τίνες των 
Ελλήνων μετέσχον εις τό τελευταΐον συνέδριον τής Σόφιας, τίνα θέματα 
άνεκοίνωσαν οΰτοι, ποια ήτο ή σημασία των θεμάτων αυτών, τά όποια ήκού- 
σθησαν υπό των συνέδρων μετ’ ιδιαιτέρας προσοχής, προς δέ ποία ύπήρξεν 
ή συμμετοχή των Ελλήνων εις τάς γενομένας επιστημονικός συζητήσεις.

Μετά ταΰτα, άφ’ οΰ είπε τά δέοντα περί τών καθ’ όλου εργασιών τοϋ 
συνεδρίου καί άνέφερε τάς εντυπώσεις τών Ελλήνων εκ τής έπισκέψεως τής 
Σόφιας, δηλώσας ότι τό μέν προσεχές συνέδριον θά γίνη εν ’Ιταλία, τό δέ 
μεταπροσεχές έν Συρία, έδωκε τον λόγον εις τον κ. Κ. ’Άμαντον, όστις 
άνεκοίνωσε τό θέμα του: «ποία ή θέσις τών Χριστιανών εις τά Μουσουλ
μανικά κράτη».

Ό ρήτωρ διά τοϋ θέματός του Ιζήτησε νά εξάρη την σημασίαν, την 
όποιαν είχον κυρίως τά υπό τών ’Αράβων καί Τούρκων εις τούς Χριστιανούς 
δοθέντα προνόμια, διά τών οποίων διετηρήθη ό εθνισμός τών τελευταίων, νά 
υπογράμμιση δέ καί την σημασίαν, την οποίαν έχουν διά την ιστορικήν 
έρευναν τά δοθέντα προνόμια, καί μάλιστα τά πρωτότυπα, τά εις τήν 
’Αραβικήν καί τήν Τουρκικήν γεγραμμένα, τήν συλλογήν καί έκδοσιν τών 
οποίων προέτεινε.

Μετά ταΰτα ό κ. Ά. Άνδρεάδης ανέπτυξε τήν άνακοίνωσίν του «περί 
τοϋ πληθυσμοϋ τοϋ Βυζαντινοϋ κράτους» όμιλήσας περί τών αιτίων τής 
έλαττώσεως τοϋ πληθυσμοϋ τών Βυζαντινών χωρών, ήτοι τών λοιμών, λιμών, 
πειρατειών, επιδρομών, σιτοδείας καί μοναχικοΰ βίου καί άντιπαραβαλών 
τήν έλάττωσιν προς τήν τών χωρών τής Δΰσεως, τήν οποίαν καί εύρε μεγα- 
λυτέραν ή έν τή ’Ανατολή. Ό κ. Άνδρεάδης, στηριζόμενος εις τάς μαρτυρίας 
τών χρονογράφων καί τών αγιολογικών κειμένων καί άποβλέπων κυρίως εις 
τήν από τοϋ Ζ' μέχρι τοϋ ΙΒ' αίώνος εποχήν, έξήτασε καί τήν αντίστροφον 
τοϋ ζητήματος όψιν, ήτοι τήν τής αύξήσεως τοϋ πληθυσμοϋ α') ένεκα συρ
ροής τοϋ πληθυσμοϋ εις τάς κυρίως Βυζαντινός χώρας μετά τάς καταλήψεις 
διαφόρων επαρχιών τοϋ κράτους υπό αλλοεθνών, β') ένεκα τών διαφόρων 
Ιποικισμών, γ') ένεκα τής ίερότητος τοϋ γάμου, όστις είχεν ως αποτέλεσμα 
τήν ΰπαρξιν πολυμελών οικογενειών καί δ') ένεκα τής εύδοκιμήσεως τοϋ 
εμπορίου καί τοϋ άστικισμοϋ.

Τέλος ό κ. Άνδρ. Ξυγγόπουλλος ανέπτυξε τό θέμα του. «Οί έν Άγίφ 
’Όρει ζωγράφοι οί μιμηθέντες τον Μανουήλ Πανσέληνον».

Πρόκειται περί μιας προσπάθειας Αγιορειτών ζωγράφων μεταξύ τών 
οποίων έξαίρεται Διονύσιος ό έκ Φουρνά, ό γνωστός συγγραφεύς τοϋ εγχει
ριδίου τής ζωγραφικής τέχνης, οΐτινες κατά τά τέλη τοϋ ΙΖ' καί τάς άρχάς 
τοϋ ΙΗ' αίώνος, έγκαταλιπόντες τον τρόπον τοϋ ζωγραφίζειν τής Κρητικής 
σχολής, επανήλθαν εις τήν Μακεδονικήν τοϋ ΙΑ' αίώνος, μιμηθέντες κυρίως 
τά έν Άγίφ Όρει έργα Μανουήλ τοϋ Πανσελήνου. Ό κ. Ξυγγόπουλος προ-
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βαλών εικόνας των ζωγράφων τούτων και τοΰ Πανσέληνου και καταδείξας 
τήν έξάρτησιν των πρώτων εκ τοΰ δευτέρου κα'ι την μίμησιν, εξήγησε καί 
τούς λόγους, δι’ οΰς εγένετο ή στροφή προς τήν Μακεδονικήν τέχνην, ήτις 
τάσις δεν διήρκεσε πλέον τοΰ ήμίσεος αιώνος.

Συνεδρία 6 Ον της 17ns Νοεμβρίου 1934.

Προεδρεία τον τακτικού προέδρου της εταιρείας κ. Κ. Δνοβοννιώτου.

Ό εταίρος κ. Γ. Άναγνωστόπουλλος ωμίλησε περί των πηγών τής 
Μεσαιωνικής Ελληνικής τονίσας τάς δυσκολίας τής ερεύνης τής Ελληνικής 
γλώσσης κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους τάς προερχομένας έξ έλλείψεως επαρ
κών πηγών καί μάλιστα από τών αρχών τής Βυζαντινής περιόδου μέχρι τοΰ 
ΙΒ' αιώνος.

Διά τον λόγον τοΰτον έτόνισε τήν ανάγκην τής χρησιμοποιήσεως τών 
εμμέσων πηγών, ήτοι τής αρχαίας και νέας Ελληνικής ώς καί τών διαλέκτων 
αυτής, προς δέ καί μιας παρημελημένης πηγής ήτοι τών εκ τής μεσαιωνικής 
Ελληνικής δανείων εις ξένας γλώσσας Σερβικήν, Βουλγαρικήν, Ρουμανικήν, 
’Αλβανικήν, Κουτσοβλαχικήν, 'Ρωσσικήν κ.τ.λ.

Ή έρευνα τών δανείων τούτων, είπε, θά ήδύνατο νά διαφώτιση ό'χι 
μόνον τό λεξιλόγιον, αλλά καί τήν φωνητικήν καί τήν κλίσιν τής μεσαιωνικής 
μας γλώσσης. Τούτου έ'νεκα προέτεινεν εις τό συνέδριον τήν συστηματικήν 
συλλογήν καί κωδικοποίησιν τών εκ τής μεσαιωνικής Ελληνικής δανείων.

Μετά ταΰτα ό κ. Θεμ. Βολίδης ωμίλησε περί κώδικος τής Πατριαρχικής 
βιβλιοθήκης ’Αλεξάνδρειάς περιέχοντος έργα τοΰ Γεωργίου Μοσχάμπαρ, συγ- 
γραφέως εκκλησιαστικού ζήσαντος κατά τον ΙΓ' αιώνα.

Ό άνακοινών, άφ’ού διεσαφήνισε τήν σημασίαν τοΰ ονόματος ή μάλλον 
τοΰ ψευδωνύμου, τοΰ έκ τών αρωμάτων μόσχος καί άμπαρ συντεθέντος, 
ωμίλησε περί τών κωδίκων τών περιεχόντων έ'ργα τοΰ Μοσχάμπαρ ώς καί 
τοΰ έν τή βιβλιοθήκη τοΰ Βατικανού, τών ’Αθηνών κτλ. καί έπειτα περιέ
γραψε λεπτομερώς κώδικα εν ’Αλεξάνδρειά υπάρχοντα καλώς σφζόμενον καί 
περιέχοντα πολλά τών έργων τοΰ συγγραφέως, ών τό Ικτενέστερον διέλαθε 
τούς ερευνητάς.

Όκ. Βολίδης καθορίσας τον χρόνον, καθ’ον έγράφη δ κώδιξ (1590 μ. X.) 
είπεν δτι ούτος κυρίως πρέπει νά ληφθή ύπ’ ό'ψιν κατά τήν έκδοσιν τών 
έργων τοΰ Μοσχάμπαρ, δστις άνήκεν εις τούς πολεμοΰντας τούς Λατίνους 
καί κατέληξεν έξηγήσας τούς λόγους, δι’ οΰς τόσον συνεκίνει τήν ορθόδοξον 
’Ανατολήν κατά τούς χρόνους εκείνους ό προς τούς Λατίνους αντιρρητικός αγών.
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Τελευταίος ώμίλησεν δ κ. ’Αντώνιος Κεραμόπουλλος διά την εν Θεσ
σαλία υπό τοΰ ’Ιουστινιανού δχυρωθεΐσαν πόλιν Καισαρείαν, ώς εν τώ περί 
χτισμάτων έργω του αναφέρει ό ιστορικός Προκόπιος. ΙΙοΰ έ'κειτο αΰχη δεν 
ήτο προηγουμένως γνωστόν, διότι άνεζητεΐτο αΰτη εις την σημερινήν ή την 
άρχαίαν Θεσσαλίαν, εν φ υπό τον γεωγραφικόν τούτον δρον, ώς άπέδειξεν 
ό ομιλητής, δέον νά νοήσωμεν καί την Δυτικήν Μακεδονίαν καί τήν εκατέ
ρωθεν τού Άλιάκμονος.

Ό κ. Κεραμόπουλλος καθορίσας τούτο, εταύτισε τήν πόλιν Καισαρείαν 
προς τα ερείπια τά κείμενα πλησίον τοΰ χωρίου Καισαρεία κατά τήν αριστε
ρόν όχθην τού 'Αλιάκμονος, προς Ν. τής Κοζάνης καί απέναντι τών Σερβίων.

Προσέτι άπέδειξεν ό κ. Κεραμόπουλλος δτι τήν πόλιν εΐχεν οχυρώσει 
πρότερον ό Διοκλητιανός καί ειχεν ονομάσει εκ τού τίτλου του Καισάρειαν. 
Προχωρών δέ περαιτέρω έφερεν αποδείξεις δτι προ τού Διοκλητιανού ή πόλις 
ύπήρχεν από τών χρόνων τοΰ Φιλίππου καί έλέγετο κατά τάς αυτόθι έπι- 
γραφάς Αιάνη.

Συνεδρία 61η τής Ins Δεκεμβρίου 1934.

Προεδρεία τον τακτικού προέδρου της Εταιρείας κ. Κ. Αυοβοννιώτον.

Ό εταίρος κ. Παναγ. Πατριαρχέας ώμίλησε περί τοΰ θησαυρού τής 
Μεσαιωνικής Ελληνικής.

Ό άνακοινών, άφ’ συ εϊσηγουμενος άνέφερεν εντυπώσεις του έκ τής 
Ιπισκέψεως τών έν Βουλγαρία ά'λλοτε άκμαζουσών Ελληνικών πόλεων Φιλιπ- 
πουπόλεως, Πύργου, Άγχιάλου, Μεσημβρίας καί ετόνισε τήν σημασίαν τήν 
οποίαν έχει ή μελέτη τών γειτονικών μας Βαλκανικών λαών, άνέφερε τάς εις 
τούς “Ελληνας αντιπροσώπους άπονεμηθείσας τιμάς καί εΐσήλθεν εις τό 
κύριόν του θέμα, εις τήν έκθεσιν δήλα δή τής σημασίας, ήν έχει διά μεν τήν 
διεθνή επιστήμην λεξικόν τής Ελληνικής γλώσσης από τοΰ Όμήρου μέχρι 
σήμερον, διά δέ τούς Βυζαντινολόγους ή δημοσίευσις ενός πλήρους λεξικού 
τών συγγραφέων καί εγγράφων τής Βυζαντινής περιόδου.

Μετά ταΰτα παρακολουθήσας τήν σύμπηξιν καί ιστορίαν τού ιστορικού 
λεξικού τής Νέας Ελληνικής γλώσσης, ούτινος επέδειξε τον εκδοθέντα Α' 
τόμον, ωμίλησεν εν έκτάσει περί τού τμήματος εκείνου τού λεξικού τής 
Μεσαιωνικής Ελληνικής δπερ ώς καί τό τής Νέας Ελληνικής άνέλαβε νά 
έκδώση ή Άκαδήμεια τών ’Αθηνών, καί δπερ θά περιλαμβάνη τά τοπωνύ
μια, βαπτιστικά ονόματα, καί επίθετα, προς δέ καί παρωνύμια τά ευρισκό
μενα έν συλλογαΐς Ιγγράφων τής Τουρκοκρατίας, έτι δέ καί γλωσσικόν υλικόν
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χαρακτηριστικόν τής εποχής τής Τουρκοκρατίας δυνάμενον να χρησιμεύση εις 
τήν σύνταξιν τοϋ πλήρους Βυζαντινοί λεξικού.

’Έπειτα ό κ. Φ. Κουκούλες ωμίλησε περί τών περ'ι την ταφήν εθίμων 
των Βυζαντινών ή μάλλον υπέδειξε τα σημεία, τα οποία πρέπει νά λάβη 
ύπ’ δψιν ό μέλλων νά πραγματευθή εν εκτάσει το θέμα.

Διέλαβε λοιπόν έν πρώτοις περί των πηγών, τάς οποίας δέον νά συμ- 
βουλευθή ό ερευνητής, τάς οποίας διήρεσεν εις φιλολογικός (διαφόρους 
λόγους τών πατέρων τής ’Εκκλησίας περ'ι πένθους, μονωδίας, μεσαιωνικά 
ποιήματα κα'ι μυθιστορήματα, ονειροκριτικά βιβλία, νόμους, ιερούς κανόνας, 
κλπ.) και εις τά σχετικά μνημεία τής τέχνης (τοιχογραφίας, μικρογραφίας, 
μνημεία επιτάφια, πλάκας Ιπιταφίους, σαρκοφάγους κτλ.)

Τον περί τών πηγών λόγον έπηκολοΰθησεν ή μνεία καί τών βοηθημάτων, 
έν οις εύφήμως άνέφερε καί τάς σχετικός εργασίας τών νεωτέρων Ελλήνων.

Προχωρών διέλαβεν ό κ. Κουκούλες περί τών πρώτων ευσεβών φρον
τίδων τών συγγενών τοΰ άποθανόντος (κλεισίματος τών οφθαλμών καί τοΰ 
στόματος τοΰ νεκροΰ) περί τοΰ λαζαρώματος αύτοΰ καί περί τής ένδΰσεώς 
του μνημονεΰσας καί τούς σχετικούς πατά τής πολυτελείας τών φορεμάτων 
τών νεκρών νόμους.

Τον λόγον έφερε κατόπιν εις τήν πρόθεσιν τοΰ νεκροΰ καί τον στολι
σμόν τής νεκρικής κλίνης, διέλαβε περί τοΰ τρόπου, καθ’ δν έθρήνουν τον 
νεκρόν οί Βυζαντινοί καί, πιστοποιήσας δτι καί οι άνδρες τότε έμυρολόγουν, 
ώρισε τό περιεχόμενον τών Βυζαντινών μυρολογίων.

Περαιτέρω ωμίλησε περί τοϋ τρόπου, καθ’ ον οί Βυζαντινοί έξεδήλουν 
τό πένθος των (μελανά φορέματα, αποκοπή τής κόμης, έπίρριψις Ιπί τής 
κεφαλής κόνεως, έγλεισις εις σκοτεινά δωμάτια κτλ.)

’Άλλο ζήτημα, δπερ Ιξήτασεν δ άνακοινών ήτο πόσον διήρκει κατά 
τούς Βυζαντινούς χρόνους τό βαρύ πένθος, ποία ήτο ή κανονική διάρκεια 
αύτοΰ καί τίνες έπενθοΰντο, προσθέσας πληροφορίας περί τοΰ αν τότε ύπήρ- 
χεν ή όχι ταφή αφανών.

’Άλλα έξετασθέντα θέματα ήσαν, αν κατά τάς κηδείας Ικαλΰπτοντο ή 
δχι τά φέρετρα, αν αί κηδεϊαι έγίνοντο ημέραν ή νύκτα, ποΰ Ιπετρέπετο νά 
θάπτωνται οί νεκροί, πώς εγίνετο ή νεκρώσιμος ακολουθία.

Ουδέ παρελείφθησαν τ’ άφορώντα εις τά μνήματα, τήν πολυτέλειαν 
τών τάφων καί τάς τυμβωρυχίας, προς δέ καί τά περίδειπνα καί αί μέ τούς 
τάφους καί τούς νεκρούς σχετιζόμεναι προλήψεις τών Βυζαντινών.

Συμπληρών τήν άνοκοίνωσίν του ό κ. Κουκούλες υπέδειξε καί τίνας 
συγγράφεις πρέπει νά έχη ύπ’ ό'ψιν δ πραγματευόμενος είδικώς περί τής βασι
λικής κηδείας ής ύπεδήλωσε τά τε κοινά σημεία μέ τήν λαϊκήν ώς καί τά 
διαφέροντα. Τέλος έτόνισεν δτι ή ακριβής γνώσις τών Βυζαντινών περί τήν 
ταφήν εθίμων βοηθουμένη από τήν γνώσιν τοΰ αρχαίου καί τοΰ σημερινού

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:33 EEST - 34.211.113.242



’Επιστημονικά! ανακοινώσεις. 635

Ελληνικού βίου δυναται πολλά σημεία άμφοτέρων ως προς τό είρημένον 
κεφάλαιον νά διαφώτιση.

Σενεδρία 62« τής lovs Δεκεμβρίου 1934.

Προεδρεία τον τακτικού προέδρου της 'Εταιρείας κ. Κ. Δνοβουνιώτον.

Ό εταίρος κ. Ά. Όρλάνδος έκαμεν άνακοίνωσιν περί τών οικιών και 
παλατίων τοϋ Μυστρά. Κατ’ άρχάς έτόνισε την ίσχνότητα καί ατέλειαν τών 
περί τών οικιών καί τών παλατίων τοΰ Μυστρα δημοσιεύσεων, ών ήλεγξεν 
εν τη προόδω τοΰ λόγου του πλεΐστα σημεία, μεθ’ ο προέβη εις λεπτομερή 
άνάλυσιν τής διατάξεως τών παλατίων, ών έταΰτισε τά διάφορα διαμερίσματα, 
κοιτώνας, λουτρώνα, παρεκκλήσιον, κλιμακοστάσιον, αίθουσαν θρόνου, χαρα- 
κτηρίσας ώς αρχαιότερα τά κτίσματα τής ανατολικής πτέρυγος, άτινα άνήγαγε 
μέχρι τής Φραγκικής αρχής.

Έξήτασεν ακολούθως τό σύστημα θεμελιώσεως τής αιθούσης τοϋ θρόνου 
δι* αψίδων, επί μεμονωμένων σημείων, ήρμήνευσε την χρήσιν τών οκτώ 
καπνοδόχων ως αγωγών θερμάνσεως τής αιθούσης τών υποδοχών καί άνήρεσε 
την γνώμην περί ύπάρξεως καί ετέρου ορόφου ύπεράνω τής αυτής αιθούσης.

Ώμίλησεν έπειτα ό ρήτωρ περί τοϋ αρχοντικού, συνήθως λεγομένου 
«μικροΰ παλατιού», οΰτινος τό σχέδιον άπέδειξεν ώς ούχι άπ’ αρχής έχον 
τούς χώρους πέριξ μιας αυλής διατεταγμένους, αλλά διά τής εκάστοτε προσ
θήκης διαμερισμάτων καταλήξαν εις την μορφήν, ήν έχει σήμερον, ήτις παρε- 
πλάνησε τον Gerland θεωρήσαντα την συμπτωματικήν διάταξιν ταυτην ώς 
έξέλιξιν τής διατάξεως τής ανατολικής καί Έλληνορρωμαϊκής κατοικίας, ής, 
ώς ετόνισεν δ μιλητής, ή Βυζαντινή, διαφέρει πολλαχώς.

Μεθ’ δ προέβη ό κ. Όρλάνδος εις την άνάπτυξιν τών κοινών καί κυρίων 
χαρακτηριστικών τών λοιπών οικιών τοϋ Μυστρα, ών έπέδειξε τάς κατόψεις 
καί τομάς ώς καί γενικάς αναπαραστάσεις.

Αί οίκίαι έχουσι πάντοτε σχήμα ορθογώνιον διευθυνόμενον άλλοτε παραλ- 
λήλως καί άλλοτε καθέτως προς την κλίσιν τοΰ λόφου. Τό ισόγειόν των, χρη- 
σιμεϋον ώς αποθήκη, στάβλος ή δίοδος, είναι εκτισμένον δι’ ισχυρών θόλων. 
Κλΐμαξ εξωτερική ή εσωτερική ανάγει εις τον άνω ό'ροφον, δστις μόνος κατω- 
κεΐτο. Οί τοίχοι τοϋ ορόφου είναι εκτισμένοι ώς συνεχείς αψίδες, ών τά κενά 
επληροϋντο διά ίσχνοτέρας τοιχοποιίας. Έσχηματίζοντο ούτως έσωτερικώς 
εσοχαί χρησιμεΰουσαι ώς άρμάρια, αλλά συνάμα καί προσδίδουσαι πολλήν 
πλαστικότητα εις τό Ισωτερικόν τοϋ χώρου. Έξώσται άστεγοι, ηλιακά προέ- 
βαλλον κατά τήν μίαν τών πλευρών τοΰ άνω ορόφου φερόμενοι υπό κιλλι
βάντων συνενουμένων διά κομψών τοξυλλίων. Ή στέγη τοΰ ορόφου ή το 
άετοειδής καί ξύλινη.
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Μετά την έξέτασιν της γενικής διατάξεως ωμίλησεν 6 κ. Όρλάνδος κα'ι 
περί λεπτομερειών έξετάσας τά παράθυρα, εστίας, κιστέρνας και τέλος τά 
αποχωρητήρια. Τούτων πάντων επέδειξεν ό ομιλητής πλεϊστα σχέδια.

'Ο κ. Όρλάνδος καταστρέφων τον λόγον άνεκοίνωσεν δτι κατά τό 
προσεχές έτος, αν άπομακρυνθώσιν οΐ ένοικοι τής λεγομένης οικίας τοϋ 
Λασκάρεως, θέλει επιχειρήσει την άναστήλωσιν αυτής επιτυγχανομένην άνευ 
πολλής δαπάνης.

Συνεδρία 63ν τής llvs ’Ιανουάριου 1935.

Προεδρεία τον τακτικόν προέδρου τής 'Εταιρείας κ. Κ. Αυοβουνιώτον.

Ό εταίρος κ. Νικόστρατος Καλομενόπουλλος άνεκοίνωσεν παρατηρήσεις 
τού τινας εις την ιστορίαν τοϋ Ελληνικού Έθνους τοΰ Κωνσταν. Παπαρ- 
ρηγοπούλου.

Ό κ. Καλομενόπουλλος, άφ’ ου επαξίως επήνεσε τό έργον τοϋ ίστορικοΰ, 
τό έπηνόρθωσεν εις τινα σημεία. Ούτως άπέδειξεν, επί τή βάσει κειμένων 
καί υπολογισμών, δτι δ στόλος τοΰ Ιπί ’Αναστασίου Ιπαναστατήσαντος στρα- 
τηγοϋ Βιταλιανοΰ έπυρπολήθη προ τών Συκών, τοΰ νϋν Γαλατά, τώ 515 
ούχί δΓ ύγροϋ πυρός, αλλά διά κοίλων ή εμπρηστικών κατόπτρων. Κατόπιν 
ύποστηρίξας μετ’ά'λλων ερευνητών, δτι ό Ηράκλειος εκστρατεύσας τώ 621 
κατά τών Περσών άπεβιβάσθη εις Πύλας τής Βιθυνίας καί ούχί εις τάς τοΰ 
Άμανοϋ όρους, έτόνισεν δτι διά Καισαρείας, Πόντου καί ’Αρμενίας έβάδισε 
κατά τών Περσών, οϊτινες δεν ήσαν πλέον προ τής Κων/πόλεως καί εξήγησε 
τούς στρατιωτικούς λόγους, δι’ ούς ήτο αδύνατον ν’ άπεβιβάσθη ό μέγας 
στρατηγός εις τον Ίσσικόν κόλπον. Άπέδειξεν έπειτα δτι κατά τών εις 
Συρίαν επί Ηρακλείου εϊσβαλόντων ’Αράβων δεν εστάλη εις μόνος στρατη
γός, ό άδελφός τοΰ Ηρακλείου Θεόδωρος, άλλά καί έτερος ομώνυμος, ό Θεό
δωρος Τριθύριος. Ό πρώτος, είπε, καθαιρεθείς καί φυλακισθείς, άπήλθεν 
έπειτα εις την Μ. ’Ασίαν, ούχί δμως εις τό φρούριον Πούζαντον ή Ποδενδόν 
έν τή ΝΑ άκρα; τής Καππαδοκίας, άλλ’ εις τό Κάστρον τής Πουζάνας, τό εν 
τώ θέματι τοΰ Όψικίου (έν τή νΰν περιφερεία Προύσης καί Κιουτάχειας). 
Κατά τάς πολιορκίας τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών ’Αράβων (672-678) 
έξηκολούθησε, πιστεύεται δτι ούτοι προσωρμίζοντο εντός τοΰ Κερατίου κόλ
που παρά την παραλίαν τής εντός τών τειχών κείμενης συνοικίας τοΰ Εβδό
μου. Ό ’Αραβικός έν τούτοις στόλος ούδέποτε είσελθών είς τον Κεράτιον, 
προσωρμίζετο εις τό προάοτιον "Εβδομον τό κείμενον προς Δ. τής πόλεως 
καί έκτος τών τειχών, είς άπόστασιν χιλιομέτρων τινών.
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Προχωρών είς τάς παρατηρήσεις του δ ομιλητής έπιστοποίησεν δτι 
Λέων Γ' ό ’Ίσαυρος δεν έγεννήθη εν Γερμανικεία τής Συρίας, άλλ’ έν Γερ- 
μανικοπόλει τής Ίσαυρίας εντεύθεν δέ και ή προσωνυμία τού Ίσαύρου. 
Κατά την επιδρομήν τού ’Αραβικού στόλου κατά τής Κων/πόλεως τψ 717 δ 
Βυζαντινός στόλος έκαυσε τά εχθρικά πλοία ούχί διά των γνωστών πυρπο
λικών, αλλά διά πυρφόρων νηών, ήτοι πολεμικών πλοίων ωπλισμένων 
δι’ υγρού ή Ελληνικού πυρός.

’Άλλαι παρατηρήσεις τού άνακοινοΰντος άπέβλεπον είς τό ν’ απόδειξη 
ούτος δτι δ μοναχός Θεοφάνης δ Γραπτός δ προχειρισθείς ύπό τής χήρας 
βασιλίσσης Θεοδώρας περί τό 843 είς μητροπολίτην Νίκαιας δεν ήτο αμα
θής μοναχός, άλλ’ άνήρ λίαν εύπαίδευτος, και δτι τό τρίκογχον, τό όποιον 
ΐδρυσεν δ βασιλεύς Θεόφιλος, ήτο παλατιού τρίκλινος καί ούχί εκκλησία.

’Έπειτα δ κ. Καλομενόπουλλος διά πολλών επιχειρημάτων άνήρεσε τήν 
γνώμην δτι αί δώδεκα αρχοντικοί οΐκογένειαι τής Κρήτης ήτο δυνατόν νά 
έστάλησαν είς τήν νήσον μετά τήν έκδίωξιν τών Σαρακινών ύπό τού Νικη
φόρου Φωκά καί Ιδέχθη, συμφωνών καί προς άλλους έρευνητάς, δτι μόλις 
τώ 1092 εγκατεστάθησαν αύται εκεί μετά τήν καταστολήν τής στάσεως 
τού Καρύκη.

Είς μεταγενεστέρους τέλος ερχόμενος χρόνους άπέδειξεν δτι ο! εν τή 
επαρχία Άμαρίου τής Κρήτης Άμπαδιώται Τούρκοι δεν κατάγονται εκ τών 
ύπό τού Νικηφόρου Φωκά έκδιωχθέντων ’Αράβων, άλλ’ είναι απόγονοι ’Αρά
βων συμμετασχόντων τής Τουρκικής Ικστρατείας προς κατάκτησιν τής Κρήτης.

Συνεδρία 64η τής 26ης ’Ιανουάριον.

Προεδρεία τον τακτικόν πρόεδρόν τής 'Εταιρείας κ. Κ. Δνοβοννιώτον.

Ό εταίρος κ. Νικ. Καλογερόπουλλος έ'καμεν άνακοίνωσιν περί Βυζαντι
νών καί Βυζαντινιζόντων εργαστηρίων καί τού τού Greco.

Τά Ιργαστήρια, περί ών ωμίλησεν δ κ. Καλογερόπουλλος ήσαν ή κατα
σκευής μωσαϊκών ή μαρμαρογλυφικά ή ζωγραφικής ή ξυλογραφίας ή καί 
κατασκευής ύφασμάτων.

Έπί τή βάσει λοιπόν τής κατατάξεως ταύτης έκαμε λόγον δ άνακοινών 
περί τού μαρμαρογλυφικοΰ εργαστηρίου τών ’Αθηνών, περί τού έν Νέρ 
Άγχιάλφ έπί τών χρόνων τού ’Ιουστινιανού άκμάσαντος εργαστηρίου κατα
σκευής ψηφίδων διά μωσαϊκά, έπιδείξας εικόνας τών εκεί εύρεθέντων εργα
λείων καί ύλικών, κλιβάνου, πλακούντων, καθαριστήρος κ.τ.λ. καί έρμηνεύσας 
τον τρόπον τής κατασκευής τών ψηφίδων, έπειτα περί τού έν Μετεώροις, έν 
τή μονή Βαρλαάμ ζωγραφικού έργαστηρίου καί τοΰ έν αύτφ εργασθέντος
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σχολάρχου Θεοφάνους τοΰ Κρητός, τοΰ οποίου έπέδειξεν εν είκόνι τά σφζό- 
μενα εργαλεία, περί τοΰ εν Πάτραις ΰφαντουργικοΰ εργαστηρίου τής Δανιη- 
λίδος καί περί άλλων εργαστηρίων γλυπτικής καί ξυλογραφίας εν διαφόροις 
Έλληνικαΐς χώραις ως εν Μήλφ, Ζακΰνθφ, Μυκόνφ καί Άθήναις. Έπειτα 
είσήλθεν είς τήν ερευνάν των κυριωτέρων εργαστηρίων ζωγραφικής τής 
Μήλου καί τοΰ Αιγαίου με περιφανή σχολάρχην τον Σκορδίλην καί τέλος 
διέλαβε περί των εν Κρήτη εργαστηρίων Βροντησίου καί Βαλσαμονεροΰ μέ 
περιφήμους ζωγράφους τον ’Άγγελον καί τον Δαμασκηνόν.

Έκ τούτων ό πρώτος είργάσθη είς Φόδελε ένθα έγνώρισε τον μικρόν 
τότε Greco, δν καί παρέλαβεν εις Βαλσαμονερόν, δπου εϊργάζετο ως πρώτος 
μαθητής του ό Δαμασκηνός, τήν διδασκαλίαν τοΰ οποίου ήκολοΰθησεν ό 
μικρός Θεοτοκόπουλος έπειτα καί έν Βενετία.

Τήν καλλιτεχνικήν έπίδρασιν τοΰ Δαμασκηνοΰ επί τον Greco έζήτησεν 
δ ρήτωρ ν’ απόδειξη διά τής έπιδείξεως εικόνων τοΰ πρώτου, ών μίμησις 
φαίνεται είς διαφόρους εικόνας τοΰ δευτέρου. Τήν άνακοίνωσιν συνώδευσε 
προβολή διαφόρων εικόνων καί έπίδειξις πολλών σχεδίων γενομένων υπό 
τοΰ όμιλητοΰ.

Συνεδρία 65*1 τής 15ys Φεβρουάριου 1935.

Προεδρεία τοΰ τακτικόν προέδρου τής Εταιρείας κ. Κ. Δυοβουνιώτον.

Ό Ιταΐρος κ. Εμμανουήλ Κριαράς έκαμεν άνακοίνωσιν περί τοΰ ποι- 
μενικοΰ Κρητικοΰ ειδυλλίου Γυπαρι.

Ό ομιλητής, άφ’ οΰ έν αρχή έκαμε σύντομον λόγον περί τής πνευματι
κής καταστάσεως τοΰ Έλληνισμοΰ κατά τους αμέσως μετά τήν ά'λωσιν χρόνους 
έπέμεινεν ιδιαιτέρως είς τήν λογοτεχνικήν ακμήν ή οποία, κατ’ έπίδρασιν 
Βενετικήν, παρουσιάζεται είς τήν Βενετοκρατουμένην Κρήτην κατά τους αιώ
νας 15ον 160ν καί 17ον. Έτόνισε κατόπιν τήν σημασίαν τής Κρητικής αυτής 
λογοτεχνίας δεχθείς δτι ή βαθυτέρα Βενετική έπίδρασις φανερώνεται είς τά 
Κρητικά θεατρικά έργα μεταξύ τών οποίων έκλεκτήν θέσιν κατέχει ό «Γΰπα- 
ρις». Προχωρών ό κ. Κριαράς ήσχολήθη μέ τά υπάρχοντα χειρόγραφα τοΰ 
έργου τουτου, τό τής Βενετίας δήλα δή καί τό τής Εθνικής Βιβλιοθήκης 
τών ’Αθηνών, έξ ών τό δεύτερον υπερέχει τοΰ πρώτου, δεχθείς δτι άμφότερα 
είναι άπόγραφα παλαιοτέρου χειρογράφου. Έν τέλει δμιλήσας έν δλίγοις περί 
τοΰ «Γυπαρι» ως λογοτεχνήματος, άνέλυσεν έκλεκτά αποσπάσματα έκ τής 
δευτέρας πράξεως τοΰ έργου.

Μετά ταΰτα ό κ. Φαίδων Κουκούλες ωμίλησε περί αντιγράφου μιάς τοι
χογραφίας ευρισκομένου νΰν έν τφ άρχαιολογικφ μουσείω τής Σόφιας καί
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παριστάνοντος εν των άγνωστοτέρων θαυμάτων τοϋ 'Αγίου Γεωργίου, τό των 
σφουγγάτων. Ό κ. Κουκούλες, διηγηθείς τό θαΰμα, έφ’ οΰ έστηρίχθη ό ζωγρα- 
φήσας την εικόνα, ήτις είναι κα'ι τό παλαιότατον γνωστόν παράδειγμα άπο- 
δόσεως αϋτοϋ έν τη τέχνη, ώρισε τον χρόνον τής κατασκευής τής εικόνος, 
ήτις ανάγεται εις τάς άρχάς ή τό πολύ τά μέσα τοϋ ΙΖ' αίώνος, καί ανέλυσε 
λεπτομερώς τά λαογραφικά αυτής στοιχεία, έν παραβολή προς τά Βυζαντινά 
και νεοελληνικά έθιμα μνημονεόσας τάς περί τοϋ θαύματος σφζομένας νΰν 
κατά τόπους παραδόσεις καί συσχετίσας την διήγησιν τοϋ θαύματος με τήν 
σημερινήν παροιμιώδη φράσιν «ακριβά είναι τά σφουγγατά του».

Συνεδρία 66ν της 16vs Νοέμβριον 1935.

Προεδρεία τον τακτικού προέδρου της 'Εταιρείας κ. Κ. Δνοβοννιώτον.

Ό Εταίρος κ. ’Ιωάννης Παπαδημητρίου έκαμεν άνακοίνωσιν, ής τό 
θέμα «δ ζωγράφος Εμμανουήλ Τζάννες έν Κερκύρα».

Ό ρήτωρ ωμίλησε κατ’ άρχάς περί τής θρησκευτικής καί καλλιτεχνικής 
ζωής έν Κερκύρα κατά τήν μετά τήν άλωσιν περίοδον καί έπειτα περί τοϋ 
εις τον ΙΒ' αιώνα άναγομένου ναοΰ τών αγίων Ίάσονος καί Σωσιπάτρου, 
τον όποιον περιέγραψεν από αρχιτεκτονικής άπόψεως, έξετάσας συγχρόνως 
καί τήν ιστορίαν αύτοϋ.

Εισερχόμενος έπειτα εις τό κύριον θέμα του, ήσχολήθη μέ τάς σχέσεις 
τής Κρήτης καί τών Κρητών ζωγράφων καί λογίιον προς τήν Κέρκυραν μετά 
τήν υπό τών Τούρκων άλωσιν τής πρώτης καί ένδιέτριψεν περί τον Εμμα
νουήλ Τζάννε άνακοινώσας ένδιαφέροντα αποσπάσματα έκ κώδικος τής μονής 
Ίάσονος καί Σωσιπάτρου, έξ ών έμφαίνεται δτι ό ίερεύς καί ζωγράφος 
Τζάννες ου μόνον ειργάσθη έν αυτή καί έξετέλεσε κατά παραγγελίαν τοϋ 
Κρητός έφημερίου Καλλιοπίου Καλλιέργη πολλάς εικόνας, αλλά καί άποθα- 
νών έτάφη έν αυτή. Έν τέλει ό κ. Παπαδημητρίου ωμίλησε περί τοϋ βίου 
καί τής δράσεως τών έκ τής οικογένειας Τζάννε καταγομένων.

Συνεδρία 67η τής 12ns Δεκεμβρίου 1935.

ΙΤροεδρεία τον τακτικού προέδρου τής 'Εταιρείας κ. Κ. Δνοβοννιώτον.

Ό εταίρος κ. Έμμ. Πεζόπουλος έκαμεν άνακοίνωσιν άναφερομένην εις 
Λέοντα τον σοφόν καί τήν έκκλησιαστικήν ποίησιν. Ό κ. Πεζόπουλος έν 
αρχή) τοϋ λόγου του άνέφερε τούς άρχαίους Έλληνας ηγεμόνας τούς προστα-
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τεύσαντας τούς ποιητάς κα! τά γράμματα καθ’δλου (Πεισίστρατον-Τέρωνα, 
’Αρχέλαον-Πτολεμαίους κτλ.) έπειτα τούς Ρωμαίους αύτοκράτορας τούς 
έπ’ ίσης προστατεΰσαντας τά γράμματα και τέλος τούς Βυζαντινούς βασιλείς, 
τέσσαρες τών οποίων, ό ’Ιουστινιανός, Λέων ό σοφός, Κωνσταντίνος ό Πορ
φυρογέννητος και Θεόδωρος ό Λάσκαρις εγένοντο ποιηταί εκκλησιαστικών 
μελών. Συνεχίζων ό ομιλητής ανέπτυξε τά εκκλησιαστικά ποιήματα τοΰ Δέον
τος, τό κατανυκτικόν ωδάριον καί τά έν χρήσει εν τη εκκλησία ένδεκα εωθινά 
αναστάσιμα τά ψαλλόμενα κατά τούς δρθρους τών Κυριακών, μετά τούς 
αίνους, καί έπειτα διέλαβε περί τής έπεμβάσεως τοΰ Λέοντος εις τον γνωστόν 
κανόνα τοΰ Μ. Σαββάτου «κύματι θαλάσσης...», δστις, ως διεμορφώθη μετά 
την έπέμβασιν, καί κατά την παράδοσιν, είναι ποίημα τριών ποιητών, Κοσμά 
τοΰ Ίεροσολυμίτου, τής Κασίας καί τοΰ Μάρκου, τοΰ μετέπειτα Επισκόπου 
Ύδροΰντος. Την γνησιότητα τής παραδόσεως, είπεν, ύπεστήριξεν ό Θεόδω
ρος Πρόδρομος στηριχθείς επί τής άκροστιχίδος. Τέλος ώμίλησεν ό ρήτωρ 
περί τών ένδεκα εξαποστειλαρίων Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου, άτινα 
είναι αντίστοιχα προς τά ένδεκα εωθινά τοΰ πατρός του καί ψάλλονται κατά 
τοός δρθρους τών Κυριακών, άνά έν κατά σειράν, προ τών αίνων.

’Ανάλογους επεμβάσεις εις αρχαία ποιήματα έσημείωσεν ό ρήτωρ εις τε 
τό έπιτάφιον επίγραμμα τοΰ ίστορικοΰ Θουκυδίδου, καί είς την ’Ιφιγένειαν 
εν Αύλίδι τοΰ Εύριπίδου.

Συνεδρία 68η τής 27ηε Δεκεμβρίου 1935.

Προεδρεία τον τακτικού προέδρου τής 'Εταιρείας κ. Κ. Αυοβοννιώτου.

Ό εταίρος κ. Φαίδ. Κουκούλες έκαμεν άνακοίνωσιν περιστραφεΐσαν 
περί τον βίον τών Βυζαντινών ιατρών. Ό ομιλητής, άφ’ ου διέλαβε περί τών 
μέσων, δι’ ών οί Βυζαντινοί έπεζήτουν την θεραπείαν τών πασχόντων (κατα
φυγή είς τήν θείαν βοήθειαν — δημώδης ιατρική καί ιατροσόφια — επφδαί) 
κατόπιν, επί τή βάσει τών πηγών, λαϊκών καί εκκλησιαστικών, προς δέ καί 
εικόνων, έξήτασεν είς ποιαν κοινωνικήν τάξιν άνήκον οί ιατροί κατά τούς 
Βυζαντινούς χρόνους, άνέφερε τάς διατάξεις τάς άπαγορευουσας, ΐνα οί κλη
ρικοί γίνωνται ιατροί ή τούς κανόνας τούς απαγορεύοντας, ΐνα οί Χριστιανοί 
καταφεύγωσιν είς ’Ιουδαίους ιατρούς, ώμίλησε διά τά προνόμια τά παραχω- 
ρούμενα είς τούς ιατρούς υπό τών Βυζαντινών βασιλέων καί τάς τιμάς τάς 
υπό τής κοινωνίας έπιδαψιλευομένας αύτοϊς, επραγματεύδη περί τών φορε
μάτων τών ιατρών, τών ωρών, καθ’ ας εγίνοντο τότε αί ΐατρικαί επισκέψεις, 
περί τής ιατρικής αμοιβής τής είς χρήμα (ρόγας) καί είς είδος (άννόνας),
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άνέγνωσε παράπονα τών Βυζαντινών κατά Ιατρών είτε αδαών εΐτε άπληστων, 
άνέφερε τίνες παρείχον τότε τα φάρμακα (οϊ ιατροί εΐτε οί φαρμακοποιοί 
μυρεψοί ή πιμεντάριοι καλούμενοι) κα'ι πώς ταΰτα παρεσκευάζοντο, αν οί 
επ’ εσχάτων σακκουλλογιατροί καλούμενοι ήσαν γνωστοί κατά την Βυζαντινήν 
εποχήν καί διατί ωνομάσδησαν οΰτοι ούτως, άνέγνωσεν αποσπάσματα δοκί
μων συγγραφέων, εξ ών έμφαίνεται δτι δημοσία, καί δή υπό σοφών ιατρών, 
εγίνοντο αί εγχειρήσεις, καί κατέληξεν είς τό κεφάλαιον περί ευθύνης τών 
ιατρών καί φαρμακοποιών, άνακοινώσας τάς ποινάς, ήθικάς, ΰλικάς καί 
σωματικάς, εις ας ύπεβάλλοντο οί Ιατροί οί ένεκα άμελείας ή άνικανότητος 
γενόμενοι αίτιοι αναπηρίας ή θανάτου τοΰ ύπ’ αυτών θεραπευόμενου δούλου 
ή Ιλευθευρου, ή οί φαρμακοποιοί οί άλογίστως παρασχόντες άπηγορευμένα 
φάρμακα καί προκαλέσαντες οΰτω τον θάνατον τοΰ χρησιμοποιήσαντος αυτά.
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