
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ! ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συνεδρία 54ν τής 24vs Νοεμβρίου 1933.

Προεδρεία τον τακτικόν προέδρου της Εταιρείας κ. Κ. Δυοβουνιώτον.

Ό επίτιμος εταίρος κ. Ευγένιος Ντάρκο έκαμεν άνακοίνωσιν μέ θέμα: 
«Ή ιστορία καί τα ερείπια τοΰ Μουχλίου». Ό ομιλητής, δστις επανειλημμέ
νους έπεσκέφθη την έγκαταλελειμμένην σήμερον μεσαιωνικήν πόλιν, διέλαβε 
περί τοΰ χρόνου τής κτίσεως της καί εξήγησε τους λόγους, δι’ οΰς αυτή έκτί- 
σδη εις δ σημεΐον φαίνονται τά ερείπιά της. Κατά τον κ. Ντάρκο, ή πόλις 
ίδρύθη υπό τοΰ ά'ρχοντος Μαυρόπαππα επί Φραγκοκρατίας μέ τον σκοπόν 
νά παρεμβληθή ώς σφήν εις τάς έν Πελοποννήσφ κτήσεις των Φράγκων, νά 
χρησιμευση δέ ως προπύργιου των Ελλήνων κατά τών από βορρά επιθέσεων.

Μετά ταΰτα ό άνακοινών παρηκολούθησεν, επί τή βάσει κειμένων καί 
εγγράφων, την ιστορίαν τοΰ Μουχλίου διά τής μεσαιωνικής εποχής καί των 
χρόνων τής Τουρκοκρατίας μέχρι τής έγκαταλείψεώς της κατά τον Ιζ"αιώνα.

Τό δεύτερον μέρος τής άνακοινώσεως περιεστράφη περί την έρευναν 
των ερειπίων τοΰ Μουχλίου, κάστρων διαιροΰντων τον συνοικισμόν εις κάτω 
καί άνω πόλιν καί εις άκρόπολιν, ανακτόρων, λουτρών, δεξαμενών υδατος, 
ερειπίων οικιών κτλ.

Έκ τής άκριβοΰς μελέτης τών ερειπίων τούτων, άτινα διαφωτίζουσιν έν 
πολλοΐς τον δημόσιον καί ιδιωτικόν βίον τών κατοίκων τοΰ Μουχλίου, ό κ. 
Ντάρκο έπείσθη δτι ή πόλις, κατά την ακμήν της, είχε περί τούς δεκακισχι- 
λίους κατοίκους, δτι, δταν επί Τουρκοκρατίας έχασε την στρατιωτικήν της 
σημασίαν, έγκατελείφθη μετά πυρπόλησιν καί άνατίναξιν τών επί τής άκρο- 
πόλεως οχυρωμάτων, προς δέ δτι τά λεγόμενα υπό τοΰ Χαλκοκονδύλη δτι 
αυτή παρεδόθη εις τούς Τούρκους υπό τοΰ Άσάνη, ελλείψει υδατος, δέν είναι 
αληθή, άφ’ ου τόσαι καί καλώς φυλασσόμενοι δεξαμεναί υδατος ύπάρχουσιν 
έν αυτή. Την πόλιν, συμφώνως καί προς τάς μαρτυρίας ’Ιταλικών πηγών, 
παρέδωκεν ο Άσάνης έναντι ανταλλαγμάτων δοθέντων εις αυτόν καί την 
οίκογένειάν του υπό Τούρκων (βλέπε καί τής παρούσης Έπετηρίδος σ. 454 κέξ.).

Συνεδρία 55ν τής 8vs Δεκεμβρίου 1933. 

Προεδρεία τοΰ αντιπροέδρου της Εταιρείας κ. I. Δαμβέργη.

Ό εταίρος κ. Ν. Καλογερόπουλλος έκαμεν άνακοίνωσιν «περί αγνώστων 
Βυζαντινών ναών έν Κορινθία». Είσηγούμενος, άνέφερε συντόμως τά πατά

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:40 EEST - 34.211.113.242



506 Επιστημονικά! ανακοινώσεις.

την μεσαιωνικήν ιστορίαν τής Κορινθίας, και ιδία τής Κορίνθου, ή οποία 
υπήρξε μέγιστον Παλαιοχριστιανικόν καί Βυζαντινόν κέντρον τής Πελοπόν
νησου, μετά ταϋτα δε διέλαβε περί των μεσαιωνικών μονών, πολισμάτων καί 
φρουρίων Σικυώνος, Ζεμενοΰ, 'Αγινορίου, Πολυφέγγου, Φανερωμένης, Όδη- 
γητρίας καί Άγγελοκάστρου, τά όποια χρονολογούνται από τού 10ου αίώνος 
καί Ιντεΰθεν, τονίσας τήν καλλιτεχνικήν αξίαν ώρισμένων τοιχογραφιών έν 
αύτοϊς, ας καί λεπτομερώς περιέγραψεν.

Ιδιαιτέρως δ’ εξήρε τήν αξίαν τών γλυπτών τού Ζεμενοΰ, ένθα κατέ- 
μεινεν ό δσιος Λουκάς ό Στειριώτης, δείξας τήν σχέσιν αυτών προς τά τού 
Ιν Εύβοια οσίου Λουκά. Λόγον επ’ ίσης ιδιαίτερον έκαμε καί περί τών γλυ
πτών τής Φανερωμένης καί Πολυφέγγου, ένθα ύπήρχεν ή μονή τού βράχου.

Έν συνεχεία ό κ. Καλογερόπουλλος έξήρε τήν μεγάλην αξίαν τών ναών 
τής Σολιγγίας, ών τινες, ως ό τής αγίας Τριάδος καί ό τού οσίου Αντωνίου 
παρά τό Σοφικόν, είναι θεμελιώδους σημασίας.

Γενικώς δ’ άπέδειξεν δτι ή Κορινθία υπήρξε μεγάλη καλλιτεχνική περι
φέρεια τροφοδοτουμένη από τε τάς ’Αθήνας καί τήν Κωνσταντινούπολή 
δι’άξιολόγων τεχνιτών καί έργων. Έν τέλει έτόνισεν δτι τοιαΰτης αξίας μνη
μεία συμβάλλουσιν εις γνώσιν ού μόνον τής ιστορίας τής Κορινθίας, αλλά 
καί τής καλλιτεχνικής τοιαΰτης τής μεσαιωνικής Ελλάδος.

Συνεδρία 56*1 της 28*1$ Δεκεμβρίου 1933.

Προεδρεία του τακτικοί) προέδρου της eΕταιρείας κ. Κ. Ανοβοννιώτον.

Ό εταίρος κ. Φ. Κουκούλες έκαμεν άνακοίνωσιν, ής τό θέμα: «Γεύματα, 
δείπνα καί συμπόσια τών Βυζαντινών». Στηριζόμενος ό ομιλητής εις τάς πλη
ροφορίας, ας παρέχουσι καί άλλοι Βυζαντινοί συγγραφείς καί δή καί οί 
πατέρες τής εκκλησίας, προς δε καί τά λαϊκά κείμενα, έτι δέ λαμβάνων 
ύπ’ οψιν διαφόρους τοιχογραφίας καί σχετικάς εν χειρογράφοις εικόνας, έχων 
δέ ως βοήθημα τον Νεοελληνικόν βίον, ώμίλησε περί τού ποσάκις τής ημέ
ρας έτρωγον οί Βυζαντινοί, ποία ήτο ή ύλη καί τό σχήμα τών τραπεζών, 
όποια ήσαν καί πώς ώνομάζοντο τά επικαλύμματα τών τραπεζών τούτων καί 
όποιον ήτο τό σχήμα, τό δνομα ή ύλη καί ή χρησιμοποίησις τών διαφόρων 
επιτραπέζιων σκευών. Έν συνεχεία ό ομιλητής έξήτασεν, αν οί Βυζαντινοί 
έτρωγον καθήμενοι ή άνακεκλιμένοι, αν συνέτρωγον άνδρες μετά γυναικών 
καί τίνες ύπηρέτουν τούς τρώγοντας. Συμπληρών δέ τήν άνακοίνωσιν του 
ώμίλησε περί λαϊκών συμποσίων καί τών κατ’ αυτά διασκεδάσεων, περί τής 
κοινής τών μοναχών τραπέζης έν τοΐς κοινοβίοις, προς δέ καί περί τών Ιν 
τοΐς άνακτόροις διδομένων επισήμων γευμάτων, επί τή βάσει τών πληροφο
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ριών, ας παρέχει Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος έν τή εκθέσει τής βασι
λείου τάξεως καί ό Φιλόθεος έν τφ κλητορολογίφ του. (Βλέπε και τοΰ παρόντος 
τόμου σ. 97 κεξ.).

Συνεδρία 57ν της 16vs ‘Ιανουάριον 1934.

Προεδρεία τον αντιπροέδρου της "Εταιρείας κ. 1. Δαμβέργη.

Ό εταίρος κ. Έμμ. Πεζόπουλος έ'καμεν άνακοίνωσιν, ής τό θέμα: 
Μαγικά φιλολογικά. Έν τη αρχή τής άνακοινώσεώς του ό κ. Πεζόπουλος 
άνέφερε τήν υπό αρχαίων ποιητών χρήσιν τής μαγείας έν ποιήμασι και 
έμνημόνευσεν ιδίως τάς Φαρμακευτρίας τοΰ Θεόκριτου, τήν όγδόην Εκλογήν 
τοΰ Βεργιλίου καί τον πέμπτον έπφδόν καί τήν όγδόην σάτιραν τοΰ πρώτου 
βιβλίου τών Σατίρων τοΰ Όρατίου. Επειδή δέ καί κατά τούς μεσαιωνικούς 
χρόνους ήτο συνηθεστάτη ή μαγεία καί πολλοί συγγραφείς άναφέρουσι δια
φόρους μαγικάς ένεργείας, ό ομιλητής άπέδειξεν δτι διά τούτων δυνάμεθα νά 
κατανοήσωμεν άκριβέστερον καί νά έρμηνεύσωμεν δρθώς χωρία τινά τών 
Φαρμακευτριών τοΰ Θεόκριτου, περί ών ύπάρχουσιν αμφισβητήσεις. Οϋτω 
δέ διέλαβε περί τής χρήσεως έν μαγείαις τής δάφνης, τών έρίων, τοΰ έρυθροΰ 
χρώματος, τών κηρίνων ομοιωμάτων, τής κατορύξεως υπό τό κατώφλιον 
θυρών μαγικών φαρμάκων ή ειδώλων ή άλλων τινών πραγμάτων, καί τέλος 
περί τοΰ έν "Αδη άδάμαντος, δηλ. τών χαλύβδινων πυλών τοΰ Αλώου, τάς 
οποίας ήδύνατο μόνη ή θεά Εκάτη νά άνοιξη.
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