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Εγκύκλιος της ιδρύσεως της Εταιρείας

Δελτίον XAE 1 (1884-1891), Περίοδος A'• Σελ. 11-13
ΑΘΗΝΑ  1892



ΕΓΚΓΚΑΙΟΣ Τ11Σ ΙΔΡΓΣΕυΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Γνωστή τυγχάνει ή κατάστασις, εις ην περιήλθον αί 

Χριστιανικά! τοο τόπου ημών αρχαιότητες. Ιεροί ναοί, αμί

μητου Βυζαντιακής αρχιτεκτονικής δεινότητος, κατηρέιπώ-

θησαν, λαμπραί μουσιώσεις τέχνης έκλιπούσης κατερρύη-

σαν καί άπόλλυνται, χριστιανικαι έπιγραφαί, μεγίστης ιστο

ρικής αξίας, κεΓνται ήκρωτηριασμέναι χαμαί, χώροι ιεροί 

καταρρυπαίνονται καί επί βαρύτιμων εικονογραφιών χαράσ-

σονται βέβηλοι και ασεβείς έπιγραφαί' το δε άλγεινότερον, 

πληθυς αρχαίων χριστιανικών κειμηλίων, αμφίων, χειρο

γράφων, σκευών κλπ. καθ' έκάστην φυγαδεύονται, ανευρί

σκονται δ' είτα έν άρρ^τω μεγαλοπρέπεια κατατεταγμέν? 

έν τοΓς Μουσείοις της Δύσεως. 

Καί δμως τα αντικείμενα ταοτά είσι τα αυθεντικά κει-

μήλεια καί μνημεία του εθνικού" ημών βίου, αί πολύτιμοι, 

άλλ ανεκμετάλλευτοι συμβολαί προς μελέτην της χριστια

νικής τοο τόπου ημών ιστορίας, ην άπο τοο Παύλου μέ

χρις ημών βαθύ κατακαλύπτει σκότος' της τέχνης, ήτις 

Οπό το όνομα βυζαντιακή, συγχωνεύσασα την άρχαίαν έ'γ-

κριτον έλληνικήν καλλιτεχνίαν, έγένετο, μεθ δλας αυτής 

τάς ελλείψεις, ο τύπος καί ό διδάσκαλος της έν τη Δύσει 

τέχνης μέχρι τοο Ι Ε ' αιώνος' καί τέλος της θρησκείας, ης 

ή μελέτη δια των χριστιανικών μνημείων, των συμβολι

κών καί κρυπτογραφικών παραστάσεων καί των τοιούτων, 

διδάσκει τον τρόπον, καθ ον οί αρχαίοι χριστιανοί άντελαμ-

οάνοντο τών δογματικών ή ηθικών διδασκαλιών της πίστεως. 

Ενεκα λοιπόν της μεγάλης ταύτης άξιας τών χριστια-
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νικών αρχαιοτήτων, έκ τής μελέτης τών οποίων προήλΙεν 

6 νέος και σπουδαιότατος κλάδος τής έκ τών μνημείων τής 

χριστιανικές τέχνης θεολογίας (Monumentale Theologie), 

δ δι 5λως αρχαιολογικής καΐ Ιστορικής δδοΟ διαφωτίζων 

τήν βλην έπιστήμην τής θεολογίας, πολλά ίδρύθησαν καθ* 

καθ' άπασαν τήν Εύρώπην Μουσεία τής χριστιανικής τέ

χνης. Ή Ρωσσια, ή μόλις κατά τον Γ αιώνα άσπασβεΓσα 

τον Χριστιανισμον, κέκτηται σήμερον πλουσιώτατον Μου* 

σεΓον τής χριστιανικής αρχαιολογίας. Επίσης άνεκτίμητοί 

είσιν αί χριστιανικά! συλλογαί, ού μόνον τών πρωτευουσών 

μεγαλοπόλεων τοο Βερολίνου, τών Παρισίων τής Ρώμης» 

άλλα καί τών πόλεων τής Σικελίας, τοΟ Μονάχου, τής Νυ

ρεμβέργης, τής Λειψίας, τής Δρέσδης, τής Νεαπόλεως, 

κλπ. Έτι δέ καί έν Νέω Κόσμω από διετίας σπουδαίας 

καταβάλλουσι προσπάθειας προς ίδρυσιν παρομοίου Χριστι

ανικοί) Μουσείου. Τοσαύτη ή τών χριστιανικών άντικειμέ-

εων αξία καί τοιαύτη ή κατάστασις τούτων έν Ελλάδι. 

Ά λ λ ' ήδη επέστη ευτυχώς ή ώρα, καθ' ήν έξεδηλώθη 

τέλος καί τις περί αυτών μέριμνα* έκ ταύτης δέ προέκυψεν 

ή ίδρυσις «Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας», ης 

σκοπός άνεγράφη, ή περισυναγωγή καί διαφύλαξις τών τέως 

τήδε κακεΐσε ήμελημένων κειμηλίων τής χριστιανικής τέ

χνης καί ή έν ΐδίω Μουσείω διαφύλαξις, αών άναζητηθησο-

μένων καί συλλεχθησομένων χριστιανικών αρχαιοτήτων, 

νομισμάτων, επιγραφών, σταυρών, δακτυλίων, κωδώνων, 

κολυμβηορών, σφραγίδων, αμφίων, εικόνων, σκευών, δί

πτυχων, γλυφών, κοσμημάτων, χειρογράφων ή έντυπων 

σχετικής ΰλης ιδιοχείρων υπογραφών, ή πιστών πανομοιό

τυπων. "Ετι δέ ή άποτοίχισις ή αντιγραφή τών εις διαρροήν 

ή καταρροήν υποκειμένων αγιογραφιών καί μουσειώσεων, 

ή επισκευή αρχαίων βυζαντιακών ναών κατερρειπουμένων 
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ή αέρα τγ| ήμερα, ή δημοσίευσις τής ιστορίας της τέχνης 

διαφόρων Μονών καί Ναών, μετά των καταλλήλων αρχιτε

κτονικών κατόψεων και σχεδιαγραφημάτων καί ή εκδοσις. 

των δια τήν αρχαιότητα ή τον τύπον αυτών άξιολογωτέρων , 

γραφών, συ αιολικών, παραστάσεων ή άλλων έργων, τών 

Οιαφόρων περιόδων τής χριστιανικής τέχνης, èv συγκρίσει 

και σχέσει προς τήν άρχαίαν Έλληνικήν; Καί ή ελαχίστη 

δε ψηφίς ή κέραμος από τής στέγης αρχαίου ναοΟ, το σμι-

κρότατον σχετικον άντικείμενον, πάντα έν γένει μετ' ευγνω

μοσύνης συλλέγει και δέχεται ή εταιρεία, καθότι εκαστον 

έχει τήν Ιδίαν ίστορίαν, τον σκοπόν καί τήν θέσιν αύτοΟ έν 

τώ Χριστιανική Μουσείω. 

«Ή Χριστιανική Αρχαιολογική 'Εταιρεία» ταοτα σκο

πούσα, έξαιτείται τήν συνεργασίαν απάντων τών έκτιμών-

των τους λόγους, έξ ων άπέρρευσεν ή Γδρυσίς της* αποβλέ

πουσα δέ ίδια είς τήν 6ποστήρις*ιν τών άπανταχοΟ φίλων 

τής χριστιανικής αρχαιολογίας καί τέχνης, ώρισεν ελάχι

στον το τίμημα τής συνδρομής τών μελών, δπως πλειό-

τερα προσεταιριζομένη μέλη, διάτοΟ χρήματος τών πολλών 

κατωρθώση τήν προαγωγήν εαυτής καί τήν έπιτέλεσιν τοΟ 

σκοποΟ, δν επιδιώκει. 

Άθήτησι, τη 8 'iarovapiov Ì885. 

Ό π^ιίρος 

ΑΛΕ3. Έ. ΒΛΡΟΤΧΑΣ Ό γρ«|ψ««ί»ς 
1. Μ. ΔΛΜΒΕΡΓΗΣ 
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