
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συνεδρία 82α της 4ης Φεβρουάριον 1939.

Προεδρία του τακτικού Προέδρου τής 'Εταιρείας κ. Κ. Δυοβουνιώτου.

Ό εταίρος κ. Νικηφόρος Μοσχόπουλλος έκαμεν άνακοίνωσιν, ής το 
θέμα «Τό οδοιπορικόν τοΰ Έβλια Τσελεμπή».

Ό άνακοινών ώμίλησε περί τοΰ βίου καί τής μορφώσεως τοΰ Έβλια, 
πώς παρεδόθη καί υπό τίνων έξεδόθη τό κείμενον αυτού, τό όποιον κατα
λαμβάνει οκτώ μεγάλους τόμους, ών ό ίίγδοος ιδιαιτέρως ενδιαφέρει την 
Ελλάδα, τίνες εκ τών ήμετέρων καί ξένων έγραψαν περί τοΰ περιηγητοΰ, 
άπηρίθμησε δέ καί τάς Έλληνικάς χώρας τάς οποίας οΰτος έπεσκέφθη 
κατά τάς μακράς περιηγήσεις του.

Έν τφ δευτέρφ μέρει τής άνακοινώσεώς του ό κ. Μοσχόπουλλος εξή- 
τασεν, αν αί πληροφορίαι τοΰ Έβλια είναι αξιόπιστοι ή οχι καί ποιαν ση
μασίαν έχουσιν αΰται διά την καθ’ δλου ιστορίαν τών Ελληνικών χωρών 
κατά τον ΙΖλ αιώνα, οπότε καί έγένετο ή περιήγησις1.

Συνεδρία 83η της 16ης Φεβρουάριόν 1939.

Προεδρία τοΰ τακτικού Προέδρου τής ‘Εταιρείας κ. Κ. Δυοβουνιώτου.

Ό εταίρος κ. ’Αναστάσιος Όρλάνδος έκαμε άνακοίνωσιν περί τών 
Βυζαντινών μνημείων τής Καστορίας.

Μετά σύντομον άφήγησιν τής ιστορίας τής Καστορίας κατά τους 
Βυζαντινούς χρόνους, ό κ. Όρλάνδος έξήτασε τήν αρχιτεκτονικήν διά- 
ταξιν τών ναών αυτής καί ωμίλησεν έπειτα περί τής κεραμοπλαστικής αύ-

1 Βλέπε νΐν τήν μελέτην τοΰ κ. Μοσχοπουλλου «Ή Ελλάς κατά τον Έβλια 
Τσελεμπή» τήν δημοσιευομένην έν τφ ΙΔ’. τόμφ τής Έπετηρίδος ταΰτης σ. 486 έξ 
καί έν τφ παρόντι δέ τόμω σ. 145 κέξ.
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των διακοσμήσεως διαλαβών λεπτομερώς περί τής εικονογραφίας των τεσ
σάρων κυριωτάτων ναών τής πόλεοις, ήτοι τών αγίων ’Ανάργυρων, τοΰ 
αγίου Στεφάνου, τοΰ Ταξιάρχου καί τής Παναγίας Κουμπελίδικης. ’Ακο
λούθως έπέδειξε τάς προσωπογραφίας τών κτιτόρων τών τριών πρώτων 
ναών καί ήρμήνευσε τάς τε κτιτορικάς καί τάς έπιτυμβίους έπιγραφάς τάς 
συνοδευοΰσας τάς τοιχογραφίας τών Ταξιαρχών καί τών άλλων μικρότε
ρων ναών τής Καστοριάς1.

Συνεδρία 84η της 15ης Δεκεμβρίου 1939.

Προεδρία τον τακτικόν Πρόεδρόν τής *Εταιρείας κ Κ. Δνοβοννιώτον.

Άνακοίνωσις τοΰ εταίρου κ. Φαίδωνος Κουκουλέ περί τών ηθών καί 
εθίμων τών Κρητών επί Βενετοκρατίας.

Ό άνακοινών έν αρχή υπέδειξε λεπτομερώς τάς πηγάς έφ’ ων δέον 
νά στηριχθή μία σχετική μελέτη, άφ’ ου δέ προσέθηκεν δτι τό άριστον 
δι’ αυτήν βοήθημα είναι ή γνώσις τοΰ βίου τών σημερινών Κρητών, δείγ
ματος χάριν, άνέφερε διάφορα έθιμα τής τότε εποχής άναφερόμενα εις 
την βάπτισιν, τον γάμον, την ταφήν, τάς διασκεδάσεις καί τά παιγνίδια 
άνδρών καί παίδων, την κόμμωσιν, τάς προλήψεις καί τά φορέματα τών 
Κρητών επί Βενετοκρατίας τονίσας την ξενικήν επί τά τελευταία έπί- 
δρασι,ν.

Έν τέλει διέλαβε καί περί τοΰ τρόπου τής άσκήσεως τής εΰποιίας 
υπό τιον Κρητάίν επί τής Βενετικής τής νήσου κατοχής.

Έπιθυμών δ’ ό ομιλητής νά δείξη δτι οί Κρήτες, παρά τάς έπανειλημ- 
μένας τής νήσου ξενικάς κατοχάς διετήρησαν άλώβητον τήν Βυζαντινήν 
παράδοσιν, πολλαχοΰ τής άνακοινώσεώς του ύπέδειξεν δτι τά περιγραφό- 
μενα Κρητικά επί Βενετοκρατίας έθιμα οΰδέν άλλο είναι ή αυτά τά Βυ
ζαντινά. Έν τέλει είπεν δτι χρήσιμον θά ήτο, αν έγράφετο γενική μελέτη 
περί τών ηθών καί εθίμων τα>ν Κρητών οΰχί μόνον επί Βενετοκρατίας, 
αλλά καί κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας, ΐνα, επί τή βάσει αυτής 
ως καί τών γραφένταιν περί τών σημερινών Κρητικών εθίμων, καταστή 
δυνατόν νά παρακολουθήση τις επί επτά συνεχείς αιώνας τον βίον τών 
Κρητών, διασαφηθή δ’ ούτως αμέσως καί εμμέσως έν μέγα τμήμα τοΰ βίου 
τόόν μεσαιωνικών Ελλήνων 1 * 3.

1 ’Έπιθι νΰν τήν περί τών Βυζαντινών μνημείων τής Καστοριάς μελέτην τοΰ 
κ. Όρλάνδου τήν δημοσιευομένην εις τά δύο τεύχη τού Δ', τόμου τού ’Αρχείου τών
Βυζαντινών μνημείων τής Ελλάδος.

3 Ή άνακοίνωσις έδημοσιεύθη έν έκτάσει έν τφ Γ'. τόμφ τής Έπετηρίδος τής 
'Εταιρείας Κρητικών Σπουδών σελ. 1-101.
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