
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συνεδρία 5 Ον τής 28vs Φεβρουάριου 1932.

Προεδρεία τον τακτικόν Πρόεδρόν της Εταιρείας κ. Κ. Ανοβουνιώτον.

Ό εταίρος κ. Ν. Καλογερόπουλλος έκαμεν ανακοίνωσιν μέ θέμα: «τριά
κοντα πέντε άγνωστοι ναοί εν Νάξφ».

Ό άνακοινών, περιελθών τάς νήσους τοΰ Αιγαίου χάριν μελετών έπε- 
σκέφθη και την Νάξον, ένθα άνευρε τριάκοντα πέντε αγνώστους Βυζαντινούς 
ναούς από τοΰ Θ'— ΙΔ' αιώνος ιδρυμένους καί ευρισκομένους έν Τραγέα, 
Φιλοτίφ, Άπειράνθφ, Άπαλύρι καί Ποταμίδες, ανήκοντας δέ τό πλεϊστον εις 
αγροτικούς συνοικισμούς.

“Αφορμήν εις τάς έρευνας του τώ παρέσχον αί έν Νάξφ ύπάρχουσαι 
παλαιών ζωγράφων φορηταί εικόνες, ως τοΰ περιφήμου κατ’ αυτόν ’Αγγέλου.

Ό κ. Καλογερόπουλλος μετά σύντομον περιγραφήν εκάστου των ανω
τέρω ναών καί τήν εκ τών έπιγραφών χρονολόγησιν αυτών, ένδιέτριψε πλειό- 
τερον εις τεχνικάς λεπτομέρειας έξάρας τήν γλυπτικήν αυτών, τήν τοιχοδο- 
μίαν, τά τέμπλα καί προ παντός τήν ζωγραφικήν. Εις τήν τελευταίαν ένδιέ- 
τριψεν είδικώτερον καταδείξας τήν μεγάλην αξίαν τών εικονογραφιών τών 
ναών, αΐτινες παρουσιάζουσι πολλά επάλληλα στρώματα ζωγραφιών από τοΰ 
Θ' — ΙΔ' αιώνος.

Κατά τήν άνάλυσιν τοΰ θέματός του ό κ. Καλογερόπουλλος παρουσία- 
σεν ού μόνον περιφήμους ζωγράφους, ως τον ’Άγγελον καί τον Νικηφόρον 
(1300), αλλά καί λίαν παραδόξους τοιχογραφίας παλαιοτάτων Κρητών 
ζωγράφων, αί όποΐαι έχουσι μεγάλην ομοιότητα μέ τάς εικόνας τής μονής 
τοΰ Βίκ καί, κατ’ αυτόν, έχρησίμευσαν ως πρότυπα τοΰ Γρέκο καί τών άλλων 
ζωγράφων έν Κρήτη τών προελθόντων από τήν σχολήν τοΰ Βροντησίου καί 
Βαλσαμονεροΰ, ύπεστήριξε δ’ δτι πολλαί τών ζωγραφιών τών ναών τής Νάξου 
είναι έκ τών παλαιοτέρων, δπως ή περίφημος Παναγία τοΰ Αγίου Γεωρ
γίου Διασορίτου, δτι παρουσιάζουσι μεγάλην εναλλαγήν τεχνικών μεθόδων, 
δτι είναι μοναδικόν παράδειγμα έξελίξεως έν ωρισμένφ χρόνφ καί τόπφ 
δτι παραβαλλόμενοι προς τάς Καππαδοκικάς καί άλλας, ώς τοΰ Όξυλίθου, 
καί Άμαρίνθου, Κορίνθου καί Κάτω ’Ιταλίας μάς δίδουσι τήν ευκαιρίαν νά 
διαγράψω μεν σαφέστερον τούς παράγοντας τών είκονογραφικών συνθέσεων.

Κατά τήν ανακοίνωσιν ό κ. Καλογερόπουλλος έπέδειξε πλήθος ιδίων 
σχεδίων ναών, εικόνων, έπιγραφών, γλυπτών καί συνθέσεων.
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Συνεδρία 51*1 τής ΙΟντ Νοεμβρίου 1932.

Προεδρεία του τακτικόν Προέδρου της Εταιρείας κ. Κ. Δυοβουνιώτον.

Ό εταίρος κ. Νικ. Καλογερόπουλλος έκαμεν άνακοίνωσιν μέ θέμα: *ό 
εν Εύβοια ναός τοΰ οσίου Λουκά έν σχέσει προς την εν Φωκίδι ομώ
νυμον μονήν».

Ό άνακοινών, dip’ ου ωμίλησε γενικώς περί τών πολλών καί αξιόλογων 
Βυζαντινών μνημείων τής Εύβοιας, ά'τινα καί άπηρίθμησεν, ένδιέτριψε πλειό- 
τερον εις τά τής μέσης Εύβοιας καί τά τής περιοχής τοΰ Άλιβερίου, ένθα 
άπαντώσι πολλοί ναοί καί μοναί μέ θαυμασίας τοιχογραφίας, προς δέ καί 
Χριστιανικοί τάφοι.

“Επειτα εΐσελθών εις τό κύριον θέμα του, έπραγματεύθη περί τοΰ ναοΰ 
τοΰ οσίου Λουκά, ήρειπωμένου μέν νΰν, ως δμως εκ τών λειψάνων του φαί
νεται καί έκ τής παραδόσεως πιστοποιείται, καλλίστου.

Ό κ. Καλογερόπουλλος, άφ’ ου έπέδειξεν άναπαράστασιν τοΰ ναοΰ τού
του, περιέγραψε τά γλυπτά αύτοΰ καί προ παντός ήρμήνευσε τας έπιγραφάς 
του άποδείξας επί τή βάσει αύτών α') δτι ό ναός έκτίσθη επί χώρου, ένθα 
ύπήρχεν εθνικόν Άσκληπιεΐον καί βραδύτερον ναός τών 'Αγίων 'Αναργύ
ρων β') δτι έν τφ τόπφ έκείνφ, καί μάλιστα περί την Φιλάγραν, παρέμεινεν 
δ δσιος Λουκάς καί γ') δτι Βασίλειος δ Βουλγαροκτόνος κατά τό 1014 
έκτισε τον επ' δνόματι τοΰ δσίου τιμηθέντα ναόν, δστις βραδύτερον, τώ 1067, 
μετεβλήθη εις μονήν καί δ') δτι δ αύτός Βασίλειος ίδρυσε καί την περίπυ- 
στον έν Φωκίδι μονήν, την έπ’ δνόματι τοΰ δσίου.

“Οτι έπί τοΰ αύτοΰ αύτοκράτορος καί διά τών ιδίων τεχνιτών έκτίσθη- 
σαν τά δύο ιδρύματα φανερώνει, κατά τον κ. Καλογερόπουλλον, ή δμοιότης 
τών σχεδίων τών διαφόρων γλυπτών.

Ό κ. Καλογερόπουλλος αφορμήν λαμβάνων έκ τής άνακοινώσεώς του 
ανέφερε καί έρεύνας του γενομένας εις Γιαννίτσι Εύβοιας καί Ζεμενόν, 
Φανερωμένην καί Στείρι Κορινθίας, έξ ών διαλευκαίνεται έν πολλοΐς ή βιο
γραφία τοΰ δσίου Λουκά.

Συνεδρία 52α τής ΙΟ1]* Δεκεμβρίου 1932.

Προεδρεία του τακτικού Προέδρου της 'Εταιρείας κ. Κ. Δυοδουνιώτου.

Ό Ιταϊρος κ. Ί. Συκουτρής έκαμεν άνακοίνωσιν μέ θέμα: «άγνωστοι 
συγγραφαί τοΰ ιστοριογράφου Λέοντος τοΰ Διακόνου». Ό κ. Συκουτρής, άνα- 
πτύξας δι’ δλίγων δσα γνωρίζομεν περί Λέοντος τοΰ Διακόνου, έκ τοΰ ιστο
ρικού του έργου, άνεκοίνωσε τό περιεχόμενον ανεκδότου έγκωμίου αύτοΰ εις
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Βασίλειον τον Β' περιεχομένου εις Βαροκκινόν κώδικα, και συνταχθέντος, 
δπως έζήτησε ν’ απόδειξη, κατά τά πρώτα έτη τής βασιλείας αΰτοϋ αμέσως 
μετά τό 985, άποσκοποϋντος δε νά στήριξή την δημοτικότητα τοϋ νεαροϋ 
βασιλέως. Κατόπιν ό ομιλητής διέλαβε περί 23 επιστολών τής εποχής εκείνης 
έκδεδομένων έκ τών καταλοίπων τοΰ Σπ. Λάμπρου, υπό τό ό'νομα τοϋ 
Μητροπολίτου Συννάδων, τον όποιον εταϋτισε προς τον Λέοντα Διά
κονον, επί τή βάσει καί ά'λλων ενδείξεων καί χωρίου τίνος τοΰ ’Ανώνυμου συγ- 
γραφέως περί μεταθέσεων, άναφέροντος ιστοριογράφον Λέοντα Συννάδων 
τής εποχής τοϋ Βουλγαροκτόνου. Τέλος ανέλυσε τό περιεχόμενον τεσσάρων 
μόνον επιστολών, αί όποΐαι προσθέτουσι σπουδαιότατα νέα στοιχεία ιστορικά 
περί τής εκκλησιαστικής πολιτικής τοϋ Βασιλείου.

Συνεδρία 53ν της 27vs Δεκεμβρίου 1932.

Προεδρεία τον τακτικού Προέδρου της eΕταιρείας κ. Κ. Δυοβοννιώτου.

Ό εταίρος κ. Φ. Κουκούλες έκαμεν άνακοίνωσιν μέ θέμα: «Κυνηγετικά 
έκ τής εποχής τών Κομνηνών, ’Αγγέλων καί Παλαιολόγων». Ό κ. Κουκουλές, 
στηριζόμενος εις τάς πληροφορίας, ας δίδουσιν οι συγγραφείς τής εποχής 
τών Κομνηνών, τών ’Αγγέλων καί τών Παλαιολόγων, προς δέ λαμβάνων 
ϋπ’ δ'ψιν τάς εν χειρογράφοις καί έργοις τής τέχνης καθ’ δλου εικόνας ώς 
καί πληροφορίας συγγραφέων μικρόν παλαιοτέρων τής εποχής ήν έξήτασεν, 
έδωκε σαφή εικόνα τών άφορώντων εις τά τοϋ κυνηγίου έν ταϊς Βυζαντι- 
ναΐς χώραις από τοΰ ΙΒ' μέχρι τών μέσων τοϋ ΙΕ' αιώνος.

Κατά την άνακοίνωσιν εξητάσθη ποιοι έλάμβανον μέρος εις τό κυνή- 
γιον, πώς οϋτοι ένεδϋοντο καί πώς ωνομάζοντο, τίνα κυνηγετικά όργανα ή 
ζώα έφερον μεθ’ εαυτών (ίξόβεργα-δίκτυα-τόξα-ρικτάρια-βήναβλα-κϋνας- 
ίέρακας - παρδάλεις κτλ.) πότε έξεκίνουν καί πώς διετίθεντο κατά τό κυνήγιον.

Μετά ταϋτα ό άνακοινών έξήτασε τά διάφορα είδη τής θήρας (θήρα 
πτηνών φδικών, μεγαλυτέρων πτηνών, ως περδίκων, τρυγονίων, δρτϋγων, 
γεράνων κτλ.) Περί τής θήρας μάλιστα τών γεράνων έκαμεν ιδιαίτερον λόγον, 
επί τή βάσει σχετικών εκφράσεων.

Τέλος ό κ. Κουκουλές διέλαβε περί τής θήρας λαγωών, άλωπέκων, έλά- 
φων, αγριόχοιρων καί ά'ρκτων συμπληρώσας τά ύπ’ αυτοΰ λεχθέντα διά τής 
προβολής πολλών φωτεινών εικόνων ι. 1

1 Βλ. καί τοΰ παρόντος τόμου σελ. 3 καί έξ.
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