
ΑΝ ΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συνεδρία 78η τής 10ης Νοεμβρίου 1938 

Προεδρεία του τακτικού Προέδρου τής ’Εταιρείας κ. Κ. Δυοβουνιώτου.

Ό εταίρος κ. Νικόλαος Καλογερόπουλλος έκαμεν άνακοίνωσιν μέ 
θέμα: οκτακόσιοι Βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί ζωγράφοι κα'ι τά εργα
στήρια αυτών». Άρχόμενος τοΰ λόγου του ό ρήτωρ, άνέφερε τίνες των 
ήμετέρων καί ξένων ήσχολήθησαν μέ την έρευναν τής ζωγραφικής εις 
τάς Ελληνικός χώρας κατά την Βυζαντινήν εποχήν καί τήν τής Τουρκο
κρατίας καί έτόνισε πόση ακόμη υπολείπεται εργασία προς πληρεστέραν 
τοΰ θέματος έρευναν, άφ’ού εις πολλά μέρη τής Ελλάδος ΰπάρχουσι πλεΐ- 
στοι ανεξερεύνητοι ναοί, έχοντες σπουδαίας τοιχογραφίας. Μετά ταϋτα 
διήρεσε τήν 'Ελλάδα εις ζωγραφικάς περιοχάς καί άνέφερε τά κέντρα 
έκάστης, τήν Θρμκην π. χ. μέ κέντρον τήν βασιλεύουσαν καί τήν αυτο- 
κρατορικήν τέχνην της, τήν Μακεδονίαν μέ κέντρον, ιδία κατά τον ΙΔ'. 
αιώνα, τήν Θεσσαλονίκην, εξ ής έχομεν καλλιτεχνικήν επίδρασιν επί τό 
"Αγιον ’Όρος, ένθα είργάσθησαν τεσσαράκοντα ζωγράφοι, ών τινες με
γίστης σημασίας, μέ δευτερεΰον έπειτα κέντρον τήν Βέρροιαν, δπου αί 
άξιολογώταται τοιχογραφίαι τοΰ Καλλιέργη, τήν Πελοπόννησον μέ κέν
τρα τήν Κορινθίαν, τήν Μάνην, ένθα υπάρχει ό παλαιότατος τόπος τοΰ 
έλκομένου, τό Μουχλί, τό Ναυπλιον, τό Γεράκι, τον Μυστράν, δ'που έδρα
σαν οι Κωνσταντίνος Μανασσής, ό Γαστρέας, δ Ξένος, οί Μόσχοι, οί 
Κακκαβάδες, οί Μάρκοι καί λοιποί, τάς νήσους έπειτα τοΰ Αιγαίου, εν αίς 
ακμάζει ή τέχνη από τοΰ Γ. αίώνος, καί δή εν Μυκόνφ, Μυτιλήνη, Νά- 
ξη>, δπου είργάσθη ό περίφημος ζωγράφος Νικηφόρος, έν Άμοργφ καί 
Μήλφ μέ σειράν εκλεκτών ζιογράφων οιοι οί Χριστόδουλος, Καλλέργης, 
Μενδρινός, Σταυρινός, Εμμανουήλ Σκορδίλλης, τήν Κρήτην μέ τους δια- 
κοσίους ζωγράφους της καί κέντρα τό Ηράκλειον, Βροντήσιον καί τό 
Βαλσαμονερόν, τάς επτά νήσους μέ σειράν εκλεκτών ζωγράφων καί 
τέλος τήν ’Ήπειρον μέ τούς εκατόν τριάκοντα ζωγράφους της καί μέ 
κέντρα τά ’Ιωάννινα, τήν Καστοριάν, τό Λινοτόπιον καί τούς Χιονάδες. 
Τής ’Ηπείρου έξήρε τήν σημασίαν διά τήν έρευναν τής έξελίξεως τής ζω
γραφικής καί προσέθηκεν δτι, δπως ομιλούμεν διά Κρητικήν καί Μακε
δονικήν σχολήν, ούτω πρέπει νά δμιλοΰμεν καί διά ’Ηπειρωτικήν τοιαυ- 
την. 'Ο κ. Καλογερόπουλλος έπειτα ώμίλησε περί τών ζωγράφων τών έρ-
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γασθέντων εις τά κέντρα ταΰτα κα'ι άνέφερε κατ’ επιλογήν τούς μάλ
λον διαπρέποντας εξ αυτών ύποδείξας, τη βοηθείφ προβολλών πολλών 
φωτεινών εικόνων, εις τί συνίσταται ή υπεροχή έκαστου.

Συνεδρία 79η της 1ης Δεκεμβρίου 1938

Προεδρεία του ’Αντιπροέδρου τής cΕταιρείας χ. Π. Πουίλτβα.

Ό εταίρος κ. Φ. Κουκούλες ωμίλησε «ΙΙερι τού χορού παρά Βυζαν- 
τινοΐς». Άφ’ ου ό ομιλητής άνέφερε τάς διά τό θέμα πηγάς, αμέσους 
και εμμέσους, και τά βοηθήματα, έπειτα εξήτασε τούς λόγους, δι’ οΰς οι 
Χριστιανοί ήσαν κατά τού χορού καί ό)ς τοιοΰτους άνέφερε τήν κατα
φοράν κατά τών ορχηστών, καί μάλιστα τών μίμων τών εμπαιζόντων τά 
Χριστιανικά μυστήρια, τήν σχέσιν τού χορού προς άρχαΐα εθνικά λα
τρευτικά έθιμα, τήν κατά τάς βιαίας κινήσεις τού χορού άποκάλυψιν δι
αφόρου μερών τού σώματος τών γυναικών, τήν ένεκα τού χορού τής 
Σαλώμης άποτομήν τής κεφαλής τού Προδρόμου κτλ. Μετά ταΰτα ωμί
λησε περί τής λαϊκής χορευτικής ορολογίας, προϊών δ’ άνέφερεν εις ποιας 
περιπτώσεις καί πού έχόρευον οί Βυζαντινοί.

Λεπτομερώς έπειτα επραγματεύθη περί τών κυκλίων χορών τών Βυ
ζαντινών, καί ιδία τού συρτού, τού δρμου καί τού γερανού, παρακο
λουθούν καί δι’ είκόνο^ν τήν εξέλιζιν αυτών άπό τής άρχαίας εποχής μέ- 
χρι σήμερον, άφ’ ού δ’ εξήτασε τά κατά τον μεσαιωνικόν κόρδακα καί 
τό σάξιμον, διέλαβεν έν συνεχεία περί τού τρόπου τού χορεύει καί τών 
κινήσεων καί σχήματος τών χορευτών, περιγράψας εν τέλει τά φορέ
ματα τών κατ’ επάγγελμα χορευτών καί ορχηστρίδων καί τά τον χορόν 
συνοδεΰοντα μουσικά ο'ργανα, ών έπέδειξε σχετικός εικόνας ·.

Συνεδρία 80η της 17ης Δεκεμβρίου 1938

Προεδρεία του ταχτικού Προέδρου τής cΕταιρείας χ. Κ. Δυοβουνιώτου.

Ό εταίρος κ. Άνδρ. Ξυγγόπουλλος έκαμεν άνακοίνωσιν «περί τής 
ιστορίας καί τών Βυζαντινών μνημείων τών Σερβίων».Άφ’οΰ ούτος έξή- 
τασε τήν τοπογραφίαν τής εν τή Δ. Μακεδονία κειμένης πόλεως, κατόπιν

1 Βλέπε τήν άνακοίνωσιν ταΰτην έν έκτάσει δημοσιευθεΐσαν έν τή παροόση 
Έπετηρίδι σελ. 217 κέξ.
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ώμίλησε περί τής ιστορία ςαύτής.Ή παρά Κωνσταντίνφ Πορφυρογέννητης, 
είπε, πληροφορία, καθ'’ ήν τά Σερβία εκτίσθησαν επί Ηρακλείου, δεν έπι- 
βεβαιοΰται άλλοθεν. Βέβαιον μόνον είναι δτι ή πόλις ήκμαζε προ τοΰ Θ', 
αίώνος, άφ’ οΰ κατά τον αιώνα τοΰτον άναφέρεται αυτή ως έδρα επι
σκόπου, εν τώ έπισκοπικφ καταλογής τφ συνταχθέντι επί Λέοντος τοΰ 
Σοφοϋ. Άκριβεστέρας περί Σερβίων πληροφορίας, εξηκολούθησεν, έχο- 
μεν κατά τον I'. αιώνα δτε ταϋτα κατελήφθησαν υπό τοΰ Τσάρου τών 
Βουλγάρων Σαμουήλ, άπελευθερωθέντα έπειτα υπό Βασιλείου τοΰ Βουλ- 
γαροκτόνου. Ή πόλις έπειτα, μετά βίον δυο σχεδόν αιώνων, μετά την Δ', 
σταυροφορίαν, εκυβερνήθη υπό τών Σταυροφόροον, πιθανώτατα Γάλλων, 
μέχρι τών αρχών τοΰ ΙΓ'. αίώνος, δτε περιήλθεν εις τό δεσποτάτον τής 
’Ηπείρου μέχρι τοΰ 1341, οπότε κατελήφθη υπό τών Σέρβων, άποδοσάν- 
των αυτήν εις τούς Βυζαντινούς, μετά φιλικήν συμφωνίαν. Πότε κατε
λήφθησαν τά Σέρβια υπό τών Τούρκων δεν μαρτυροΰσιν αί Έλληνικαί 
πηγαί, μόνον δε παρά τοΰ Τούρκου περιηγητοϋ τοΰ ΙΖ' αίώνος Έβλιά 
Τσελεμπή μανθάνομεν δτι ταΰτα έκυριεύθησαν περί τό 1396. Ή νέα 
πόλις, προσέθηκεν, εκτίσθη μετά τήν Τουρκικήν κατάκτησιν.

Μετά ταΰτα ό κ. Ξυγγόπουλλος, τή βοήθεια καί πολλών φωτεινών 
εικόνων, περιέγραψε τά επί τοΰ κάστρου τών Σερβίων σηςζόμενα μεσαιω
νικά οικοδομήματα, τά τείχη δήλα δή, τήν εν αύτοϊς ήρειπωμένην μεγά- 
λην βασιλικήν, τον έπ’ ’ίσης ήρειπωμένον ναΐσκον τοΰ Προδρόμου ως 
καί τούς ακεραίους διατηρουμένους ναΐσκους τών αγίων Θεοδώρων καί 
τών αγίων ’Αναργύρων, άφ’ ού δ’ έξήτασε τών εν λόγης μνημείων τήν 
αρχιτεκτονικήν καί, εκ τεχνικών λόγων, προσδιώρισε τον χρόνον τής κα
τασκευής αυτών, διέλαβε λεπτομερώς περί τών εντός τών ναών σωζομέ- 
νο>ν τοιχογραφιών, τήν καλιτεχνικήν αξίαν τών οποίων έξήρεν, ύποδεί- 
ξας καί τά νέα εΐκονογραφικά στοιχεία, ά'τινα φέρουσιν εις φως αί τοί- 
χογραφίαι αύται, αϊτινες καί κατά τοΰτο είναι αξιόλογοι, διότι παρέχουσΐ 
δείγματατα τής τέχνης, ήτις ήκμαζεν εις τάς επαρχίας τής αυτοκρατο
ρίας, διαφέρουσα τής τέχνης τής βασιλευούσης καί τών μεγάλων κέντρων.

Συνεδρία 81η της 23 Δεκεμβρίου 1938

Προεδρεία του τακτικού Προέδρου της cΕταιρείας κ. Κ. Δυοβουνιώτου.

Ό εταίρος κ. Έμμ. Πεζόπουλος έκαμεν άνακοίνωσιν, ής τό θέμα 
«Ή έμμετρος μυθιστορία Νικήτου τοΰ Εύγενιανοΰ καί τά άλλα αύτοΰ 
ποιήματα εν σχέσει προς ά'λλους συγγραφείς».

Έν τή ανακοινώσει ταύτη ό κ. Πεζόπουλος έξήτασεν έν συνόλφ τήν
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άρχαίαν και την μεταγενεστέραν μυθιστορίαν των Ελλήνων, ής αρχηγός 
έγένετο ό ’Αθηναίος Ξενοφών διά τής «Κόρου παιδείας» καί διέλαβε 
περί των εν πεζφ λόγφ καί έμμέτρως γεγραμμένων μυθιστοριών δείξας 
τά πρότυπα τής έμμετρου μυθιστορίας, εις ήν ανήκει καί δ κέντρων Νι- 
κήτου τοΰ Εΰγενιακοΰ. Ό ποιητής, είπε, κατηγορήθη ΰπ’ άλλων καί υπό 
τοϋ Rohde, δτι κλέπτει ποικίλα αρχαία καί μεταγενέστερα ποιήματα, 
άτινα παρεμβάλλει εις τό εν ιαμβικοίς τριμέτροις, καί ενιαχού έν εξαμέ- 
τροις, πεποιημένον έ'ργον αυτοΰ. «Τά κατά Δρόσιλλαν καί Χαρικλέα» 
πράττει δμως τοΰτο μετά θαυμαστής έπιδεξιότητος. Έξήτασεν ωσαύτως 
δ κ. ΙΙεζ. καί την σχέσιν τής μυθιστορίας Ευσταθίου τοΰ Μακρεμβολίτου, 
ήτις επιγράφεται «Τά καθ’ Ύσμίνην καί Ύσμινίαν» (εν πεζφ λόγφ), προς 
τύ έ'ργον τοΰ Ευγενιανοϋ καί τί οΰτος έλαβε παρ’ εκείνου.

Τά άλλα ποιήματα τοΰ Ρίΰγενιανοΰ, συνέχισε, τουτέστι καί τά 24 
επιγράμματα, άτινα εξέδωκεν δ μακαρίτης Σπ. Λάμπρος έκ τοΰ κώδικος 
Urbin. 134 τής Βατικανής Βιβλιοθήκης (άτινα περιέχει καί νέος τις 
Λαυρεντιανός κώδιξ), καί τά έκδοθέντα υπό τοΰ Gallavotti έκ τοΰ 
Λαυρεντιανοΰ τουτου κώδικος, έν οίς εινε καί δυο έπιθαλάμιοι, δει- 
κνυουσι τον αυτόν τρόπον τής ποιήσεως τοΰ Ευγενιανοϋ. Ό ποιητής δια
σκευάζει ή εισάγει εις τάς ποιήσεις αυτοΰ αρχαιότερα ποιήματα, επιγράμ
ματα καί άλλα, άτινα εΐνε χρήσιμα εις τήν άποκατάστασιν τοΰ κειμένου 
ή τήν ερμηνείαν των προτύπων, ώς καί τά περιεχόμενα έν τή έμμέτρω 
μυθοστορία. Π. χ. τό υπ’ άριθ. 5 έπίγραμμα Λάμπρ. («Εις Έρωτα») εινε 
διεσκευασμένον έκ τοΰ 215 επιγράμματος τοΰ Φιλίππου, δπερ περιέχεται 
μόνον έν τή ’Ανθολογία Μαξίμου τοϋ Πλανοόδη. Ό Εΰγενιανός άρα γι- 
νώσκει αυτό πριν ή καταχωρισθή έν τή είρημένη ’ Αν Ιολογία, ώς καί τό 
παραπλήσιον έπίγραμμα τοΰ Σεκουνδου άρ. 214 τής αυτής ’Ανθολογίας. 
Έν δε τφ πρώτφ των άρτι δημοσιευθέντων έπιθαλαμίων ό Εΰγενιανός 
έμβάλλει διεσκευασμένους ή μή στίχους τοΰ Θεοκρίτου. Έν τουτοις εΐνε 
καί δ έβδομος τοΰ ΙΗ' Θεοκριτείου. Ειδυλλίου, δστις φέρεται έν πάσι μέν 
τοΐς κώδιξιν «άειδον δ’ άρα πάσαι ές εν μέλος έγκροτέοισαι», ένθα αντί 
τοΰ άρα έν τφ προ ολίγων έτών δημοσιευθέντι Άντινοϊτικφ παπόρφ τοΰ 
Θεοκρίτου άπαντά ή ορθή γραφή «άμα», ήν έχει καί ό Εΰγενιανός δια- 
σκευάσας τον Θεοκρίτειον στίχον έν τφ έπιθαλαμίφ αυτοΰ (στ. 31) ού
τως : «ρίδετε δ’ άμα πάντες ές έν μέλος έγκροτέοντες». Έκ των παραδειγ
μάτων τούτων καί άλλαιν, κατέστησεν δ άνακοινών φανερόν, τίνα ωφέ
λειαν δυνάμεθα νά έχωμεν έκ τοΰ Ευγενιανοϋ ως προς αρχαιότερα έργα 
τής Ελληνικής φιλολογίας.
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