
ΕΠΙΣΊΉΜΟΝΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συνεδρία 3Ον της 26ν$ 3 Ιανουάριον 1927.

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

Ό Εταίρος κ. Γεώργιος Σωτηρίου ανέλυσε τά σπουδαιότερα τών ξένων 
έργων τών δυο τελευταίων ετών (1925 και 1926) τών άναφερομένων εις την 
Βυζαντινήν τέχνην, ήτοι τό έ'ργον τοϋ Guil. de Jerplianion περί τών υπο
γείων εντός βράχων έκκ?α]σιών τής Καππαδοκίας, τό τοϋ Or. Tafrali περί 
τών Βυζαντινών καί Ρουμουνικών κειμηλίων τοϋ έν Μολδαυΐα μοναστηριού 
τής Ποϋτνας, την β'έκδοσιν τοϋ περί Βυζαντινής τέχνης εγχειριδίου τοΰ 
Chari Diehl καί τό βιβλίον τό έκδοθέν υπό τοΰ έν Πράγα Σεμιναρίου τοϋ 
Κοντακώφ, τό περιέχον μελέτας Βυζαντινολογικάς εις μνήμην τοΰ Νικοδήμου 
Κοντακώφ άφιερωμένας.

Έν τή ανακοινώσει του ό κ. Σωτηρίου έτόνισε τό ενδιαφέρον τών ξένων 
σοφών διά τήν Βυζαντινήν τέχνην καί εξήγησε τους λόγους τούς προκαλοΰν- 
τας τοΰτο, εχαρακτήρισε δ’ άμα δΓ ολίγων τούς ξένους Βυζαντινολόγους καί 
ιδία τον άποθανόντα Κοντακώφ, οΰτινος άφηγήθη τον βίον καί τήν δράσιν. 
Επ’ευκαιρία δέ τής άναλΰσεως τοΰ έργου τοΰ Guil. de Jerplianion έτόνισε 
τήν σημασίαν, ήν έχει ή Χριστιανική τέχνη τής ’Ανατολής ως προς τήν άνά- 
πτυξιν τής μεσαιωνικής ημών τέχνης καί ιδιαίτατα τής Βυζαν. ζωγραφικής.

Συνεδρία 31V της 20ϋτ Φεβρουάριου 1927. 

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

Ό Εταίρος κ. Παντελής Ζωγράφος ωμίλησε περί τής τέχνης έν τή μέση 
Εύβοια κατά τον ΙΔ' αιώνα.

Ό κ. Ζωγράφος, άφ’ ου έξέθηκεν έν συντόμω τήν ιστορίαν τών μεσαιω
νικών συνοικισμών τής Εύβοιας καί ιδία τής κοιλάδος τοΰ Όξυλίθου τής 
κατεσπαρμένης από συντρίμματα καί έρείπια μεσαιωνικών ναών, καί τοΰ παρά 
τον Όξύλιθον λόφου τής Ποταμιάς, δπου ύπάρχουσι Πελασγικά τείχη, θεμέ
λια αρχαίων οικιών καί θραύσματα αρχαίων αγγείων καί κιονοκράνων, ένδιέ- 
τριψεν ιδιαιτέρως περί τήν έρευναν τών τοιχογραφιών τών έν Όξυλίθφ 
ναών τής Παναγίας καί τοΰ 'Αγίου Νικολάου, τοΰ έν Σπηλιές ναοΰ Παναγίας
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της Όδηγητρίας, τοϋ εν τώ Χωρίφ Πυργί ναοΰ τής Μεταμορφώσεως καί τοΰ 
εν Μακρυχωρίω τοΰ 'Αγίου Δημητρίου.

ΙΤάντες οί ναοί οΰτοι έτοιχογραφήθησαν, κατά τον άνακοινοΰντα, κατά 
τον ΙΑ' αιώνα, καί δή από τοΰ έτους 1300-1370 υπό καλλλιτεχνών, πιθα- 
νώτατα εκ Κωνσταντινουπόλεως μεταπεμφθέντων, οϊτινες είργάσθησαν κατά 
τρόπον ελεύθερον, μή άκολουθοΰντες δήλα δή τά διδάγματα οίασδήποτε ερμη
νείας τών ζωγράφων.

Αί εικόνες τών ζωγράφων τούτων, οϊτινες είναι ά'ξιοι τοΰ ονόματος τοΰ 
καλλιτέχνου, έζωγραφήθησαν δι’ δρυκιών χρωμάτων, κατά τον τρόπον τής 
πηκτογραφίας καί είναι οΰχί πτυχωταί, αλλά είς άνεπτυγμένας επιφάνειας, 
όμοιάζουσαι εν πολλοϊς προς τάς τοΰ 'Αγίου Δημητρίου τοΰ Μυστρά. Αί 
περί ών ό λόγος τοιχογραφίαι, ών δείγματα πολλά έπέδειξεν άντιγράψας ό 
κιίριος Ζωγράφος, είναι σπουδαΐαι καί διά την γνώσιν τής ένδυμασιολογίας 
κατά τον ΙΑ' αιώνα ως καί διά τήν ερευνάν τών οικογενειακών Εΰβοϊκών 
επιθέτων (Άμπελάς - Βουλινός - Ταμισά; - Παχυμέρης - Μελιδώνης κ.τ.λ.). 
Έν τελεί τής άνακοινώσεώς του ό κύριος Ζωγράφος ωμίλησε καί περί τών 
έν τοΐς τοίχοις τών ναών άκιδογραφημάτων, άτινα όντα τοΰ ΙΗ'καί ΙΘ' 
αίώνος, δίδουσιν εικόνα τών πλοίων καί τοΰ πειρατικοΰ βίου κατά τήν επο
χήν εκείνην.

Συνεδρία 32α τής 12η: Νοεμβρίου 1027

Προεδρεία τον τακτικόν Προέδρου τής 'Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπονλλον.

Ό Εταίρος κύριος Φαίδων Κουκούλες έκαμεν άνακοίνωσιν περί τής 
σημασίας καί ορθογραφίας Βυζαντινών καί Νεοελληνικών τινων επιθέτων.

Ό ομιλητής είσηγοΰμενος ανέπτυξε πώς οί αρχαίοι “Ελληνες έξέφερον 
τα σημερινά επίθετα, έξήγησεν δτι έπίθετον τότε έσήμαινεν ο,τι οί νεώτεροι 
"Ελληνες λέγουσι παρατσούκλι ή παρανόμι καί έπειτα ενδιέιριψε περί τήν 
έξακρίβωσιν τοΰ χρόνου, καθ' δν ένεφανίσθησαν τά επίθετα, ΰφ’ ήν ημείς 
έννοοΰμεν έννοιαν.

Μετά ταΰτα εισερχόμενος είς τό κύριον θέμα του ήρμήνευσε τά εξής 
επίθετα' α') Γαράς ό κατασκευάζων ή πωλών γάρον (περί ής λέξεως ωμί
λησε διά μακρών), β') 'Αδράλεστος ή 'Ανδράλεστος, ό ά'ξεστος, εκ 
μεταφοράς τοΰ χονδραλεσμένου σίτου, γ') Ά σ τ ρ αγ α λΐ ν ος, σκωπτικώς 
παρά τό πτηνόν άσιρόγληνος ή Άστραγαλΐνος, δ') Βορρά διώκτης ό διά 
μαγικών μέσων άποδιώκων τον βορράν, έπίθετον άνάλογον προς τό άρχαΐον 
κωλυσανέμας καί άνεμοκοίτης, ε') Γρίπονησιώτης Γριπαίος, Γ ρ t- 
π ι ώ τ η ς καί οΰχί Γρνπονησιώτης, Γρι/παΐος, Γρυπιώτης δ 
καταγόμενος έξ Έγρίπου ή Γριπονησίου (Εΰριπονησίου, Εύβοιας), ς') Κου-
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κουμας ό κατασκευάζων τά πήλινα ή μετάλλινα αγγεία, κουκούμια (λατ. 
cucuma), ζ') Μαλλωταράς, ό κατασκευαστής μαλλωταρίων, μάλλινων σαγι- 
σμάτων χρησιμοποιου|ΐένων ως στρωμάτων, η') Μελιγαλάς ό πωλών μελί- 
γαλα (μείγμα δροσιστικόν και τονωτικόν μέλιτος καί γάλακτος), θ') Μεσαλάς, 
ό κατασκευάζων καί πωλών μενσάλια, ήτοι επιτραπέζιους όθόνας, ι') II α- 
λα ιολόγος ό αγοραστής καί μεταπωλητής παλαιών αντικειμένων, ύφ’ ήν 
σημασίαν καί σήμερον έτι φέρεται ή λέξις, ια') Φωκάς, ουχί παρά τό 
Φωκίων, άλλ’ό κατασκευάζων πήλινα πυραυνα, φωκία κατά τον μεσαίωνα 
καλούμενα, ιβ·) Βουτσινάς ουχί ό βουτσίων κατασκευαστής, άλλ’ό κατα
σκευάζων βούτσινα (βούκινα, λατ. bucinos) ήτοι σάλπιγγας καί ιγ') Ήπήτης, 
ουχί Ήπίτης παρά τό ήπάω, ό άκεστής τουτέστι.

Συνεδρία 33η της 8ns Δεκεμβρίου 1927. 

Προεδρεία τοΰ αντιπροέδρου της 'Εταιρείας κ. Κ. Δνοβοννιώτου.

Ό κ. Ν. Καλογερόπουλλος έκαμεν άνακοίνωσιν, ής τό θέμα «Νέαι δλως 
απόψεις περί τής τέχνης τοΰ αγίου ’Όρους». Ό κ. Καλογερόπουλλος εν αρχή 
τής άνακοινώσεώς του εΐπεν δτι έν τή έρεΰνη τής Άγιορειτικής τέχνης έπεκρά- 
τησαν πλάναι έκ μέρους ήμετέρων καί ξένων ερευνητών, ών τινα ονόματα 
άνέφερε, προελθοΰσαι αί μέν σκοπίμως, αί δέ καί έξ έλλείψεως καλλιτεχνικού 
αισθητηρίου. Μεταξύ ά'λλων έτόνισεν δτι μεταθέτουσι τήν εν νΑθφ Ελληνι
κήν καλλιτεχνικήν αναγέννησήν καί πιστεΰουσιν εις τήν ύπαρξιν ζωγράφου 
Πανσελήνου άκμάσαντος κατά τον Ι<Γ' αιώνα, προσώπου, κατ’ αυτόν, ανυ
πάρκτου.

Κατά τον άνακοινοΰντα, οί έρευνηταί παρημέλησαν τήν ακριβή μελέτην 
τών έν Άγιορειτικοΐς κώδιξιν εικόνων καί ιδιαίτατα τών ύπ’ άριθ. 92 Βατο
πεδίου καί 111 καί 133 Λαύρας, οΐτινες έ'χουσι θεμελιώδη αξίαν διά τήν 
καταγωγήν, εξέλιξιν καί τεχνικήν τών εικονογραφιών, προς ας καί άμεσώτατα 
συνδέονται.

’Από τοΰ Θ' αίώνος, έξηκολούθησε, δημιουργεΐται έν ’Άθω τέχνη διαρ
κώς άναδημιουργουμένη, ής δείγματα έ'χομεν έν τε χειρογράφοις, μωσαϊκοίς 
καί ταΐς φορηταϊς είκόσιν, ών δείγματά τινα έκ τοΰ ΙΔ' αίώνος άνήκουσιν 
εις μεγαλοφυά καλλιτέχνην. Κατά τον ΙΓ' αιώνα έχομεν έν ’Άθω, καί δή 
έν τω Πρωτάτω, Βατοπεδίφ καί Χελανδαρίω, τήν μεγάλην τέχνην τών Παλαιο- 
λόγων, τής οποίας οί ύστατοι αντιπρόσωποι τήν μετέδωκαν εις Μακεδονίαν 
καί ά'λλας χώρας.

Ώμίλησε κατόπιν περί τή; από τοΰ ΙΕ' αίώνος δημιουργηθείσης μεγά
λης τών Κρητών τέχνης, περί τριών αντιπροσώπων τής οποίας, Θεοφάνους,
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Ζώρζη καί ’Αντωνίου διέλαβε, προσπαθήσας νά καθορίση καί τον χρόνον 
τής ακμής τοϋ ’Αντωνίου, δν θεωρεί αρχηγόν τής σχολής.

Έν τελεί έξέφρασε την ευχήν, ΐνα πάντες οϊ 'Έλληνες καλλιτέχναι καί 
ειδικοί Βυζαντινολόγοι συνεργασθώσι προς δημοσίευσιν βιβλίου περιλαμβά
νοντας τα αληθή περί τής τέχνης τοϋ ’Άθω.

Έπί τής ανωτέρω άνακοινώσεως, 6 κ. Γ. Σωτηρίου παρατηρεί, δτι ό 
τίτλος αυτής δεν άνταποκρίνεται προς τά λεχθέντα.

Αί πασίγνωστοι διά των Σιμωνίδου καί Ούσπένσκη διαδοθεΐσαι πλάναι 
είναι παλαιοτάτη ιστορία έξαντληθεΐσα ήδη (βλ. Πρόλογον «Ερμηνείας των 
ζωγράφων» έκδ. Παπαδοποΰλου - Κεραμέως), καθώς καί ή συζήτησις περί 
μυθικού ή μη τοϋ προσώπου τού Πανσέληνου (Didron, Brockhaus, Λάμ
προς κλπ.).

Πρόβλημα ύπήρξεν έπί πολύ ή εποχή τής δράσεως τού Πανσελήνου 
καί επομένως ή χρονολόγησις τών τοιχογραφιών τού Πρωτάτου, κυμαι- 
νομένη από τού 1 1ου μέχρι τού 16ου αί. Κατόπιν δμως τών νεωιέραιν ερευ
νών έπί τής τεχνοτροπίας καί εικονογραφίας των, καθωρίσθη ή έποχή τών 
Παλαιολόγων (β' έκδ. Brockhaus, Millet, Σωτηρίου εις άρθρον περί τέχνης 
τοϋ ’Άθω έν Έγκυκλοπ. Λεξικώ Έλευθερουδάκη).

Αί τοιχογραφίαι τοϋ Καθολικού τής Μονής Βατοπεδίου, άπεδίδοντο 
ανέκαθεν εις τήν αυτήν έποχήν (έν τή α' έτι έκδ. τοϋ Manuel τοϋ Diehl), 
καθώς καί τοϋ Καθολικού τής Μ. Χελανδαρίου, αί έλθοϋσαι τό πρώτον έσχά- 
τως εις φώς (βλ. τό νέον έργον περί Άγ.’Όρους τοϋ Millet, Πίν. 59-80).

Ή άποψις τής σχέσεως ταιν μικρογραφιών τού 11ου αί. προς τήν τέχνην 
τοϋ 14ου είναι έν από τά παλαιότερα (Κοντακώφ) καί θεμελιώδη ζητήματα 
τής βυζαντινής τέχνης, δπερ άπετέλεσεν ήδη τό κύριον θέμα τοϋ ογκώδους 
έργου τοϋ Millet (Recl^ches sur l’iconograpliie de l’Evangile).

Άφ’ ετέρου τό νά δέχεται ως μόνον κέντρον κατά τον 140ν αί. τό άγιον 
Όρος, από τοϋ όποιου «μετεδόθη ή τέχνη εις Μακεδονίαν καί τάς άλλας 
χώρας», δύναται νά χαρακτηρισθή ούχί ως νέα άποψις, άλλ’ ως άγνοια τών 
καλλιτεχνικών κέντρων τής ελληνικής άναγεννήσεως έπί τών Παλαιολόγων· 
(Πρβλ. διά τήν σημασίαν τής Θεσσαλονίκης κατά τον 14ον αί. τά τοϋ Ta- 
frali, τής Κων/πόλεως τά τών: A’inalov, Ebersolt, Millet καί Diehl, Ma
nuel β' έκδ. σελ. 791).

Ή διάκρισις τέλος Μακεδονικής καί Κρητικής σχολής ζωγραφικής έκ 
τοϋ χρώματος τοϋ προσώπου πλημμελώς έξετέθη, αυθαίρετος δέ είναι καί ή 
άνακήρυξις αρχηγού τής Κρητικής σχολής, ωσάν αυτή νά περιωρίζετο εις 
τον ’Άθω.

Είς τάνωτέρω άντιπαρατηρεϊ ό κ. Καλογερόπουλλος δτι, όμιλών περί 
τών πλανών καί διαστροφών, ήθέλησε νά τονίση δτι αύται σκοπίμως διεδό- 
θησαν. Πανσέληνος είπεν έπειτα καί τοιχογραφίαι Πρωτάτου πρέπει νά
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χωρισθώσι. Δεν είναι δυνατόν νά παραδεχθώμεν τον αυτόν τεχνίτην έργων, 
τά όποια τεχνικώς διαψέρουσιν άλλήλων έν πολλοϊς.

Αί τοιχογραφίαι τοΰ καθολικού τής Μονής Βατοπεδίου άπεδίδοντο εις 
την εποχήν των Παλαιολόγων οΰχί ανεπιφύλακτους, άλλα μετά δισταγμού 
καί μέ την έπιφύλαξιν δτι έχουσιν άνανεωθή σχεδόν πάσαι. Αυτός δμως 
ευρεν αλώβητους πλείστας παλαιός, ων την παλαιότητα δΰναται ευκολώτατα 
ν’ απόδειξη εις καλλιτέχνης.

Όσον αφόρα εις τάς μικρογραφίας τοϋτο ήθέλησε νά τονίση δτι δΰνα- 
ται ή καταπληκτική όμοιότης πολλών τοιχογραφιών προς μικρογραφίας έν 
ώρισμένοις κώδιξι ν’ άγόγη εις τό συμπέρασμα τής αντιγραφής εκείνων εκ 
τούτων.

Τό "Αγιον ’Όρος δεν θεωρεί ως μοναδικόν κέντρον τέχνης κατά τον 
14ον αίώνα, θαυμάζει δμως την έν αυτφ καλλιτεχνικήν ακμήν κατά τον 
αιώνα τοϋτον.

Όμιλών περί τής διαφοράς τών χρωμάτων διαφόρων εικόνων ήθελε νά 
δείξη δτι τά εις τον Πανσέληνον αποδιδόμενα έργα διίστανται ρυθμικώς τά 
μέγιστα, ή διαφορά δ’ αυτή υποδεικνύει διαφόρους τεχνίτας, μαθητάς τοΰ 
’Αντωνίου, κατ’ αυτόν.

Νομίζει τέλος δτι ό ’Αντώνιος ύπήρξεν αρχηγός σχολής καί επιφυλάσσε
ται ν’ άποκαταστήση τήν έν τή τέχνη θέσιν αΰτοϋ ως άλλοτε άποκατέστησε 
καί τήν τοΰ Δαμασκηνού.
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