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Ιστορία της ιδρύσεως, καταστάσεως και των
σπουδαιοτέρων αντικειμένων του Χριστιανικού
Μουσείου από του 1884-1890

Γεώργιος  ΛΑΜΠΑΚΗΣ

Δελτίον XAE 1 (1884-1891), Περίοδος A'• Σελ. 56-71
ΑΘΗΝΑ  1892



m lAPYÌEQÌ, ΚΑΤΑΙΤΑΣΕΟΣ KAI TON ÎÏÏOYAAIOTEPQN ANTIKEIIENQN 

Τον ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΎ ΜΟΥΣΕΊΟΥ 

ΑΠΟ TOY 1884 90 

ΤΠΟ TOY ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ 

TOY ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ A P X A W I K O Y ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
Γ. ΛΑΜΠΑΚΗ 

Σεβασμιότατε ΜητροηοΜτα χα ι Λοιποί παρόντες. 

Μετά την έκθεσιν τού Κυρίου Προέδρου υπολείπεται ήμιν οπω; 

αναφέρωμεν γενικά τίνα περί της ιδρύσεως, χαταστάοεως και των 

σηουοαιοτίρων άπιχειμίΐων του υπό την ήμετέραν Διιύθυνσιν χρι

στιανικού αρχαιολογικού Μουσείου, και 

Α.' * Αγώνες «eoi τ^ς ιδρύσεως τούτου. 

Κύριοι, 

Χωρίς να μοί άποδοθή εγωιστική τις διάθεσι;. επιτρέψατε μοι 

να εϊπω ύμϊν ότι από παίδων, ένεκα συνε/ους τρυφερας διδασκα

λίας Σεπτής Μητρός, περί του βίου, της λατρείας και των φρι

κτών μαρτυρίων τών πρωταγωνιστών της άγιας ημών πίστεως.των 

επί εσχάτη προδοσία ενώπιον Βασιλέων και Ήγβμο'νων αγομέ

νων, και οίκτρώς ως ένοχων βασανιζομένων και θανατουμένων, 

εζων, ζώ, και αναπνέω έκ μονής ταύτης της άγιας ατμοσφαίρας 

τών αρχαίων Χριστιανών ζωογονούμενος. 

"Αλλως μη λησμ^νώμεν, Κύριοι, ότι η αύτη πίστις τών αρ

χαίων χριστιανών πρέπει και σήμερον να έμπνέη και ένισχύη ημάς 

καθόσον «ΛΗΣΟΥΣ χ6ες και σήμερον, ό ΑΤΤΟΣ καί ·ίς τους 

αιώνας». 
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Δια τούτο, και η ίδρυσις χριστιανικού Μουσείου και η εν αΰτώ 

διάσωσις των Ιερών κειμηλίων της αγίας ημών Εκκλησίας ην το^ 

συνεχές του βίου ημών δνειρον. και ό ιδεώδης σ κ ο π ό ς 5fc* ο ν 

ζ ώ μ χ ν yeti ύ π ά ρ χ ο μ » ν . 

"Ενεκα τούτου, μετά την εκ Γερμανίας έπιστροφήν ημών,κατά 

Αύγουστον του 1883, ένθα μετά απερίγραπτου άφοσιώσεως απο

κλειστικώς περί τον είδικον κλάδον της χριστιανικής αρχαιολο

γίας ήσχολήθημεν, έκ παντός τρόπου έζητοομεν την ίδρυσιν τοιού

του Μουσείου, τοιούτον έπιστημονικον σκοπον διά τε τον θρησκευ-

τικον βίον του "Έθνους ημών, δια την Έκκλησίαν αυτήν και δια 

την Ιστορίαν της τέχνης έχοντος. 

Άλλ ' ευθύς εξ αρχής ένοήσαμεν οίον φρικτον αγώνα άνελάβο-

μεν, οίον φρικτον Σταυρόν του Γολγοθά ηραμεν, και εις οίον πο-

λυδαίδαλον λαβύρινθον μικρόν και κατ' ολίγον είσήλθομεν έν τόπω, 

ε'ν φ τα π ά ν τ α , και τα άθωότατα ταύτα της επιστήμης άνθύλ-

λια, εξαρτώνται έκ τοϋ πνογηροο τΙ^ς πολοτικής «τμ.ο-

σφαί^ας άνεμου ! ! ! 

Ναι Κύριοι, δεν περιγράφονται τα δεινά δσα ύπίστημεν, την 

διάσωσιν τών Ιερών τούτων κειμηλίων τής αγίας ημών 'Εκκλησίας 

ζητουντες. Μάτην έδείκνυμεν τοις άρμοδίοις την άξίαν τών αντι

κειμένων τούτων, μάτην παρεκαλουμεν όπως ούτοι, φειδόμινοι τών 

ολίγων εναπολειφθέντων μνημείων τής χριστιανικής τέχνης, μερι-

μνήσωσιν Οπερ αυτών, μάτην δια μακρών άρθρων έν έφημερίσι 

και περιοδικοϊς1 κατεδείκνυμεν την άξίαν τούτων, μάτην ως 

γαλή τους γαλιδεΐς αυτής, τας διάφορους ημών μελετάς και δια-

τριβας προς τους τότε ισχύοντας περιεφέρομεν,ζητοΰντες να ύποδεί-

ξωμεν,να καταδείξωμεν,να πείσωμεν ει δυνατυν,ότι αξίζει τον κό-

πον να Λοθ-ί) μικρά τις προσοχή και εις τάς όλως έγκαταλελειμμε'νας 

χριστιανικας αρχαιότητας, και νά όρισθη μικρόν τι ποσόν προς 

όιάσωιιν τών χριστιανικών ερειπίων, μιθ'ών άπας ό εθνικός ημών 

1. «Κβτάστασις τών καρ'ήμίν χριστιανικών αρχαιοτάτων». «Α'ών»30 Σεπτεμ

βρίου 1883. «Έσπερος» 1882 αριθ. 32. 37. «Εστί«» 25 Δεχιμβρ/ου, 8 Ία-

νουαρίου 1888. «Αιών» 22 Μαρτίου 1885. «Χρόνο; Αθηνών» 18 Δεχιμβρίου 

1885. «Σωτήρ» τόμ. ι'. «Έβδομάς» τόμ. Α'. Β ' . Γ", χαι πολλαχοΟ άλλαχοδ, 
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βίος συνδέεται, άφοΰ εκατομμύρια όλα δαπανώνται δια την άνεύ-

ρεσιν ενός δνυχος της 'Αφροδίτης, η ενός ποδός Σατύρου η Βάκ

χου, μάτην ό Ιΐρύτανις των Ελληνικών γραμμάτων σοφός 'Ραγ

καβής, τον διακατέχοντά με ζήλον βλέπων, με παρώτρυνεν εν 

Βερολίνω, όπως ώς τάχιστα κατέλθω εις την πεφιλημένην ημών 

πατρίδα και άρξωμαι της αντιγραφής, περιγραφής και διασώσεως 

τών άπό στιγμής εις στιγμήν άφανιζομενων μνημείων τής χριστια

νική; τέχνης, μάτ/)ν ό αύτος ένθέρμω; τω τότε ύπουργφ τής Παι

δείας Δ. Βουλπιώτη έγραφε, και Ιστορικώς την άξιαν τών αντι

κειμένων ιούτων συνιστά, μ,ατην. μ,άτ^ν τα πάντα μ,άτν^ν ! 

θεοί και δαίμονες είχον όμωσει την έξόντωσιν παντός ό,τιέλέ-

γετο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑ10ΤΗΣ. 

Δια τούτο, βλέπων ό'τι εις ούδεν πρακτικόν αποτέλεσμα υπέρ 

τούτων ήδυνάμην να έλθω. ώ; άλλος 'Ιερεμίας έπί τών ερειπίων 

τών χριστιανικών ναών καθήμενος, κυριολεκτικώς πικρώς έθρηνουν 

την φρικαλέαν τούτων καταστροφήν και έρήμωσιν. 

'Ενθυμούμαι, Κύριοι, Μεγάλην τίνα Παρασκευήν του 1884 

νομίζω, ήμέραν καθ' ην οί πιστοί έν τοις ναοϊς κηδεύουσι το 

"Αχραντον του Ίησοΰ Σώμα, εγώ δι' όλης τής ημέρας εκείνης, 

καθήμενος έν μέσω τών χριστιανικών ερειπίων του δρους εκείνου, 

βαρυπενθώς έκήδευον τας χριστιανικας τής ελευθέρας 'Ελλάδος 

αρχαιότητας, διότι γνωρίζετε, Κύριοι, ότι το ώραΐον τούτο του 

γηραιού Γμηττου δρος είναι κατεσπαρμένον ύπό πληθύος τοιούτων 

πολυτίμων μνημείων τής χριστιανικής τέχνης" εκεί ό άγιος 'Ιωάν

νης ό Κυνηγός, ό κατ'ευθύ έπί του άξονος του Παρθενώνος διερ

χόμενος, εκεί ό άγιος 'Ιωάννης ό θεολόγος, ή Μονή Καισαριανής, 

το μετόχιον ταύτης, τα περί ταύτην έρημοκκλήσια του άγιάσμα-

ττος, τών Ταξιαρχών και του αγίου Μάρκου, ή Ζωοδόχος Πηγή, 

ή Μονή του Κουταλέα και ή του Καρέως, έν Ύ\ ή επιτύμβιος επι

γραφή Νεικαγόρης τής Διακονίσσης1. Ουδόλως δε υπερβάλλω έν 

1. fiept τη? ί«·.γρ«φή( ζζύτης /ιλιάχις ίγρβψαμεν χ«ί προυχ*λέσ*μεν τψ προ3· 
°χήν τών αρμοδίων* ή'̂ η η μέν επιτύμβιος πλίξ χχτεβραύβθη ιίς πληδος τεμβ-
χι'ων χατ« χωράν χαί vùv εύρισχομε'νη, ί) δε Movf, άοπλβγχνως χατεπιτροίβ», Οπό 

τδν «χαφενδονιζομί'νων λατυπών τών πέριξ λατομείων, τ/vt μελ^οει ; 
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λο'γοις ότι δεν έ'διδον ύπνον τοις βλεφχροις μοι, ούδί τοις κροτά-

φοις μου νυσταγμον αιωνίως περί της διασώσεως των χριστιανικών 

αρχαιοτήτων σκεπτόμενος, και έαν δε έκοιμώμην καθ υπνον ελυον 

πολλάκις αρχιτεκτονικά της χριστιανικής τέχνης προβλήματα, 

βλέπων μαίστορης επί των ναών κτίζοντας και τας ορθομαρμαρώ-

σεις τούτων ίστώντας1. 

Ούτως, ενώ οι μεν Κυβερνώντες ουχί άγρόν, αλλ α γ ρ ο ύ ς 

μιετά β ο ώ ν ήγόραζον, οί δε ίδιώται έξενίζοντο ίπί τη καινή, 

ούτως ειπείν, οιοαχη ταύτη των χριστιανικών αρχαιοτήτων, ο

λίγοι τίνες πονοϋντες, τη 23 Δεκεμβρίου 1884 προέβημεν εις 

την ΐδρυσιν της χριστιανικής αρχαιολογικής Εταιρείας, δτε και 

ανετέθη ήμϊν ή Διεύθυνσις του τότε εν νφ μόνον υπάρχοντος Μου

σείου τούτου τής χριστιανικής αρχαιολογίας και τέχνης 2 . Ευθύς 

δε τότε, αί υπ* αριθμ. 1—6 δωρεαί του Προέδρου κ. Βαρούχα, 

αί υπ' αριθμ. 7—30 ήμέτεραι δωρεαί, αϊ ύπ' αριθ. 31—32 δω

ρεαί του συμβούλου κ. Γ. Βρούτου, ή ύπ* αριθ. 33 δωρεά του 

συμβούλου κ. Γ. Ζέζου, ή υπ' αριθ. 34 δωρεά του ταμίου κ. Τ. 

Βισβίζη, τα èv τφ κώδικι ύπ' αριθ. 35 σημειούμενα πεντήκοντα 

διαφόρου εποχής χάλκινα Βυζ. νομίσματα του άοιδίμου Διευθυν

τού του Β. Ναυστάθμου Α. Μιαούλη, τα ΰπ* αριθ. 36 διακόσια 

πεντήκοντα ωσαύτως διαφόρου εποχής χάλκινα Βυζ. νομίσματα 

του Ì . Σακκελίωνος, τα ύπ'άριθ. 37 τριακόσια ωσαύτως διαφο'-

ρου έτοχής χάλκινα Βυζ. νομίσματα του Αρχιεπισκόπου των 

Λατίνων κ. Ί . Μαραγκού, ή ύπ' αριθ. 3 8 — 3 9 δωρεά του ημε

τέρου θείου κ. Ί . Πλατή, αύτα το πρώτον, και αί μετά μικρόν 

ύπ'άρ. 4 0 — 1 2 7 έπακολουθήσασαι δωρεαί τών όσιωτάτων πατέ

ρων, Παναρέτου Σκουζέ,Ευγενίου Οικονόμου και Διονυσίου 'Ρήγα 

ιερομόναχων τής παρά την Λεβαδείαν Μονής του οσίου Λουκά, 

τών αδελφών Δρακοπούλων, τής 'Αγγελικής Πλατή, του κ. Δ. Γ. 

1. 'Αληθώς κατά σειράν μο\ συνί'δαινι τοντο καθ' υπνον tv τη περί την Λε-

5*δε;αν μονήν τοϊ ΌιΙου Λουκά, δ:ε κατά •'· 1885 εμελι'των το περίφημον 

τούτο χριστιανικόν οικοδόμημα. 

2. Κατά τήν έποχην ταύτην Οπερ του σκοπού τη; ήμετί'ρβς Έτβιρείας ε'γροί-

ψβμιν την εν σελ. 11 δημοαιίυομένην εγκύκλιον. 
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Καμπούρογλου, του πανοσιωτάτν.» Ηγουμ,ένου της έν Σαλαμϊνι 

Μονή; της Φανερωμένης /.. λΚ-ιχήλ Ζχχαρωυ, τού κ. Ν. Γ. 

Λιρμαντη, Σπ. Λαλιά, Βασιλείου θ . Βενιζέλου,Μαρίας Γερασι

μίδου, της έν μακάρια τή λήζει πολύκλαυστου δεσποινίδος Άννέ-

τας Η. Νι/.ολαίδου, του σεβ. καθηγητού ημών κ.. Θεοδοσίου Βε

νιζέλου, του κ. Στεφάνου Σάββα Νικολαϊδου, και του Rev. άγ

γλου Ιερέως κ. Joseph Hirst, ήτοι έν συνόλω αϊ έν τώ κώδικι 

ύπ' αριθμ. ! —1*27 κατχγραφιϊσαι δωρεαί, και έν τή έφημερίδι 

ό «Αιών» της 4 'Απριλίου 188ά το πρώτον δημοσιευθεϊσαι, αύται 

απετέλεσαν τον πρώτον πυρήνα της Ιδρύσεως του ημετέρου Μου

σείου και έδωκαν ύπαρςιν εις το τέως έν νώ και σχεδίω υπάρχον 

Μουσεϊον τούτο της Χριστιανικής αρχαιολογίας και τέχνης. 

"Εκτοτε, κατ' οίκον ημείς και ό κ. Πρόεδρος συνελέγομεν διά

φορα αποστελλόμενα και περισυλλεγόμενα αντικείμενα, μεχρισοΰ 

βραδύτερον επιθυμούντες, όπως συντελέσωμεν είς την γενίκευσιν 

και διάδοσιν του σκοπού της Εταιρείας ημών τω 1886 άποφάσει 

του Διοικητικού Συμβουλίου προέβημεν είς εκθεσιν τών μέχρι της 

εποχής έκιίνης υπ' άρ. 1—291 περισυλλιγέντων Ιερών κειμηλίων, 

τού Άοχιτέκτονος και Συμβούλου τή; ημετέρας εταιρείας κ. Γ. 

Ζέζου ευγενώς Ιπί Ικανούς μήνας δωρεχν παράσχοντος το ίσό-

γ*ιον τής έπί τή; όδοΰ Φιλελλήνων (αριθ. 24) οικίας αύτοΰ. 

Τής εκθέσεως δέ ταύτης διαρκούσης τη 19 Μαρτίου 1886 ή 

Α. Μ. ή Σεπτή ημών "Ανασσα, συνοδευομένη υπό τής Μεγάλης 

Κυρίας Ελένης θεοχάρη, και τού τότε Γραμματέως, νυν δέ κλει

δούχου Αυτής και Συμβούλου τής ημετέρας εταιρείας κ. Δ. Μεσ-

σαλά,ηύδόκησεν όπως έπισκεφθή το πρόχειρον ούτως ειπείν Μου

σεϊον ημών εκείνο, άπο τής- It *L π. μ . — Ι . μ. μ. .ταραμεί-

νασα εν αύτφ, μ?τα μεγίστου θρησκευτικού, Ιστορικού και επι

στημονικού ενδιαφέροντος διερευνώσα και σπουδάζουσα τα μετά 

τοσούτων αγώνων περισυλλεγέντα Ιερά ταύτα τής εκκλησίας ημών 

κειμήλια. 

Μετά το πέρας τής έχθέσεω; ημών ταύτης, πολλας έποιησά-

μεθα τη Σεβ. Κυβερνήσει παραστάσεις και παρακλήσεις, όπως 

παράσχη που ήμϊν στέγην προς έναπόθεσιν τών χριστιανικών κειμη-
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λίων, άλλ'έστάθη αδύνατον ! Χριστιανική άρχαιότης καϊ Κυ6ιρ>η-

τιχη προστασία fyo πράγμα àrriâezar ! και ούτως èv κιβωτιοις 

ταύτα πάντα κατακλεισθέντα και καρφωθέντα έρρίφθησαν εν καθύ-

γροις τισίν ύτογείοις ιδιωτική και ταύτα εύσπλαγ^νί« ήμϊν παρα

χωρηθέντα. 

Ημείς δε ως 'Εταιρεία άστεγοι και φερέοικοι, πολλάκις ώφθτι-

μεν άνα τάς γωνίας των πλατεία ν συνεδριάζοντες ! 

Ούτω τα καθ' ημάς ειχον, ότε τη 25 Ιουλίου 1889 ό κ. 'Αρι

στείδης Παππούδωφ, Ιπί οίωνοίς άρίστοις,παμψηφεί εξελέγη Πρό

εδρος της ημετέρας Εταιρείας. Τή 19 Νοεμβρίου ίδιου έτους η 

Α. Μ. ή Αυτοκράτειρα Φρειδερίκου παρεπιδημουσα εν 'Αθήναις δια 

τους ευτυχείς γάμους της Α.Β Τ. του Διαδόχου, ηύδόκησε, συνο

δευομένη υπό των Κυριών της τιμής Αυτής, του Αΰλάρχου Αυτής, 

και τής Α. Έςοχ. του ημετέρου πολυμαθούς Πρεσβευτού κ. Κλέωνος 

'Ραγκαβή,όπως έπισκεφθή ημάς κατ'οίκον (οδός Χάρητος Ι 5) χά

ριν μελέτης τής ημετέρας Χριστιανικής συλλογής,ήν άπασαν είτα 

έδωρησάμεθα τω ύπο την ήμετέραν διεύθυνσιν Χριστιανικφ τούτω 

Μουσείω. 

Ή A.M. ή Αυτοκράτειρα Φρειδερίκου έθαύμασε τα αντικείμενα 

ταύτα και ιδία: το υπ* αριθ. 685 χρυσοκέντητον έπιτραχη'λιον και 

τας υπ',άριθ. 5 7 7 — 8 άσκητικας ράβδους, μεγάλως δ' έ>υπήθη 

διότι δεν ηδύνατο να ΐδη και τα εν κιβωτίοις κεκλεισμένα λοιπά 

τής χριστιανικής αρχαιότητος αντικείμενα. 

'Αναχωρούσα δε ένθέρμως συνεχάρη και ένεψύχωιιν ημάς «ν τ ψ 

καλφ τούτω άγώνι, ιδιοχείρως το δνομα Αυτής εις άνάμνησιν τής 

Υψηλής ταύτης προς ημάς επισκέψεως προσυπογράψασα έν τφ Βα

σιλική λευκώματι, όπερ ή A.M. ή Σεπτή ημών "Ανασσα ευμενώς 

μετ'αυτογράφου σελίδος άλλοτε ήμϊν έδωρήσατο. 

Όλίγω βραδύτερον, χάρις τή Α. Σ. τω Μητροπολίτη 'Αθη

νών, ταϊς άόκνοις προσπαθείαις του συμβουλίου και ιδία του 

Προέδρου κ. Παππούδωφ, τά τέως άστεγα κειμήλια ταύτα εύρον 

άντάξιον στέγος,καί τα άδόξως ίν ύπογείοις κατερριμμένα έν τιμ^ 

και δόζη άνυψώθησαν, διότι προτάσει τής Α. Σεβασμ. του Μητρο-
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πολίτου Αθηνών και'Επιτίμου της Εταιρείας ημών Προέδρου, η 

'Ιερά Σύνοδος συγκειμένη εκ του 'Αρχιεπισκόπου Μεσσηνίας Κυ

ρίου Παναρέτου, του 'Αρχιεπισκόπου Ζακύνθου Κυρίου Διονυσίου, 

του 'Επισκόπου Ναυπακτίας Κυρίου Δαυίδ και του 'Επισκόπου 

Πάρου και Νάζου Κυρίου Γρηγοριου, παρεχώρησεν ημΐν το άνω 

τούτο πχτωμα της Ιεράς Συνόδου,όπως εναποτίθενται τα σεβάσμια 

ταοτα της αγίας ημών Εκκλησίας κειαήλια καΙ χρησιμεύση ώς 

Ιερά απαρχή του Μουσείου της Χριστιανικής άρ/αιολογίας και τέ

χνης1,έφ'ω τη 4 Μαρτίου 1890 τη Σεβασμέ ημέρα της Γ'·Κυ-

ριακής της Σταυροπροσκυνήσιως ενώπιον τής A.M. του Βασιλέως, 

τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης και Σεπτής τής ημετέρας Εταιρείας 

Προστάτιδος, τής Α. Β. Τ. του Διαδόχου μετά τής Σεπτής Συ

ζύγου Αυτού Σοφίας, συνοδευόμενων υπό τής Κυρίας τής Τιμής 

Δεσποινίδος Χρυσούλας 'Αναργύρου και του ευγενέστατου Κλειδού

χου τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης, κ. Δ. Μεσσαλά, παρούσης τής Ι. 

Συνόδου μετά του Βασιλικού αυτής 'Επιτρόπου κ. Μαυρομιχάλη, 

παρόντος καί του Δημάρχου Αθηναίων κ. Τ. Φιλήμονος, έτελέ-

σθησαν τα επίσημα εγκαίνια τής εν τη Ίερ$ Συνόδω εγκαθιδρύ

σεως του Χριστιανικού 'Αρχαιολογικού Μουσείου, αυτού του Σιβα-

σμιωτάτου Μητροπολίτου τελέσαντος τον έπί τοις έγκαινίοις ά-

γιασμόν,μιθ'δν έλέξαμεν τάδε. 

«Αυτή ίττιν ή νίκη ή νιχήσαβα 

τόν κο'σμον, η πίστις ημών. » 

(Α'. Ίωάν. *'. 4). 
Meya.leiozazt ΒασιΛεΰ, 

ΜεγαΜιοτάτη Προστάτις. 

Σεπτή Όμήγυρις' 

« Έαν πάντα τ« λοιπά Μουσεία περισυλλέγωσιν αντικείμενα ά-

φορώντα εις την Ιστορίαν καί τέχνην,το Μουσεϊον τούτο, όπερ μετά 

Ιπτα ετών αγώνας, τη ενεργεία ανδρών ζηλωτών, έγκρίσει δε τής 

Ίιρας Συνόδου τής 'εκκλησίας τής Ελλάδος, κατά την σεβά-

1. Βραδύτερον η 'Ιερά Σύνοδος εξέδωχε την υπ'αριθ. 159 έγχυχλιον αυ

τής, ϊ|ν έπηχολούθηαιν ή υπ'άριθ. 10,734 εγκύκλιο; τοδ Υπουργείου. 'Αμφότερα 

τ« έγγραφα ταύτα ίδέ έν τω οΐκιίω /ώρω. 
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σμιον ταύττ,ν ήξεραν της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσιως, Sia 

των ευλογιών της άγιας ημών Εκκλησίας και της 'Τψηλής Βασι

λικής παρουσίας τών 'Υμετέρων Μεγαλειοτήτων, ούτω σεμνώς εγ

καθίσταται, το Μουσείον λέγομεν τούτο περισυλλέγει και διαφυλάσ

σει αυτά τα άγιώτατα της Έκκληιίας ημών κειμήλια, όσων τέως 

ό χρόνος έφείσθη,καί όσα τών πολλαχώς βαρβάρων τάς χείρας διέ-

φυγον και οιαφεύγουσιν. 

Φοβούμενος δε, μη θέλων όπως εξάρω την έπιστημονικήν άξίαν 

αυτήν και σπουδαιότητα υποβιβάσω τουναντίον αυτήν, άφίνω 

αυτά ταύτα τα σεπτά αντικείμενα, τους «ψευδείς τούτους μάρτυ

ρας της ευσέβειας τών αρχαίων Χριστιανών, όπως πολλφ ε'μοΰ 

εύγλωττότερον ΰπερ εαυτών λαλήσωσιν. 

Ό "Γψιστος, Μεγαλειοτάτη, ας ευλόγηση το έργον, όπερ ύπο 

την Ύμετέραν ύψηλήν προστασίαν ή καθ' ημάς Χριστιανική 'Αρ

χαιολογική Εταιρεία άνέλαβεν, al δέ επερχό,μεναι γενβαί, υπέρ ων 

ωσαύτως και κυρίως έργαζόμεθα, μετ επιεικείας ας συγνωρήσωσι 

τάς ελλείψεις ημών ». 

Την μετά τοσούτους αγώνας και κόπους πραγμάτωσιν του δια

καούς ημών πόθου, τοσούτον ευτυχές γεγονός έθεωρήσαμεν, ώστε 

τά Ιερά άνθη της σεπτής ταύτης ημέρας, της Σταυροπροσκυνή-

σεως, άτινα εκ τής 'Ανακτορικής Εκκλησίας είχομεν λάβει, το ύ

δωρ τοΰ ιύλαβώς έν τω Μουσείω εκτελεσθέντος αγιασμού, και τα 

κηρία τής Ιεράς ταύτης τελετής, προς αίωνίαν τοΰ γεγονότος μνή

μην μεταξύ τών Ιερών κειμηλίων τοΰ ημετέρου Μουσείου, υπ'άρ. 

1393, 1394, 1395 διεφυλάξαμεν, ημείς δε το cNuv απολύει;» 

δι' ήμας ιϊπομεν. 

Τοσαΰτα ετη έπρεπε να παρέλθωσιν, Κύριοι, τοσούτοι κόποι έ

πρεπε να καταβληθώιιν και τοσούτοι αγώνες, όπως εννοηθώ, τέλος 

πάντων ότι τα πράγματα ταύτα εχουσι ποιάν τίνα άςίαν. 

Ναί, Κύριοι, ai μεγάλαι ιδέαι, καΐ ιδίως al ει; νέον Κράτος 

είσερ^όμεναι πρώται ΐδέαι άπαιτούσι θύματα, και τοιούτον θύμα, 

ίπί τοσαΰτα ετη, ομολογώ οτι έγινόμην έγώ. 

Kai ταύτα μεν περί τών αγώνων και κόπων προς ΐορυσιν τού 

ύπο τήν ήμετέραν Διβύθυνσιν Χριστιανικού Άρχαιολογ. Μουσείου.» 
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Β'. Κατάοταβος τοΟ Μουοβέου. 

Κατά ταύτα το Χριστιανικον Μουσβΐον εις δύο περιόδους δυνά

μεθα να διαιρε'σωμεν, εις την από της Ιδρύσεως Αυτού, ήτοι άπο 

της 23 Δεκεμβρίου 1884, μέχρι της 4 Μαρτίου 1890, καθ' ήν 

συνήχθησαν 29 1 αντικείμενα, και είς την άπο των επισήμων αυ

τού εγκαινίων,4 Μαρτίου 1890, μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 1890, 

καθ' ήν συνήχθησαν 580 αντικείμενα* ήτοι έν 5λω, κατ* άμφοτέ-

ρας τάς περιόδους συνήχθησαν 871 Ιερά αντικείμενα, εν οις 55 εΐσί 

χειρόγραφα, 118 δε έντυπα. 

Ύπο 38 δε διαφόρους αριθμούς προσεκτήθησαν 1029 διαφόρου 

εποχής Βυζαντιακής νομίσματα, ων 50 έδωρήσατο ό εν μακάρια 

τη λήξει διευθυντής του Ναυστάθμου κ. Α. Μιαούλης, 250 ό έν 

μακαριστοΐς σοφός της Υμετέρας Εταιρείας Αντιπρόεδρος κ. Ι. 

Σακκελίων, και 300 έτερα ό έν μακάρια τη λήξει σεβασμιώτατος 

'Αρχιεπίσκοπος των Λατίνων και έπίτιμον της 'Υμετέρας 'Εται

ρεία; μέλος κ. Ι. Μαραγκός. 'Γπο τους αριθμ. 4 8 5 — 5 0 4 κατε

γράφη ή πολύτιμος δωρεά της Α. Μ. της Βασιλίσσης1. 'Γπο δε 

τους αριθμούς 6 0 5 — 6 6 2 κατεγράφη ή πολύτιμος δωρεά του δει

νού Βυζαντιανολόγου και αντιπροέδρου της Υμετέρας Εταιρείας 

μακαρίτου Α. Γ. Πασπάτη ή συλλογή των έν Κων/λ$ι αρχαίων 

Χριστιανικών Ναών2. 

Τα λοιπά δ' εΐσί διάφορα της Εκκλησίας και της χριστιανικής 

τέχνης αντικείμενα, ων τα πλείστα, κρίνω περιττον ν αναφέρω ότι 

προέρχονται έκ δωρεάς και φροντίδος ημετέρας. 

'Ενταύθα ή διεύθυνσις καθήκον αυτής νομίζει δημοσία να έπαι-

νέση τον προς τήν έπιστήμην ζήλον του επιμελητού του Μουσείου 

κ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου φοιτητου τής θεολογίας και τήν 

προθυμίαν και πολλούς κόπους ους πάνυ προθύμως καταβάλλει ό 

1 Ή δωρεά αυτή μετ' έχτινεατέρα; περιγραφής ίδημοατίεύθη ίν τω ·Χρόνω 

των Αθηνών» 29 Μαρτίου 1886. 

.2 Ή δωρεά αύτη ίδημοβιεύΐη Ιν τω χαταλόγω τής έν τω Ζαππε/ω καλλιτε-

χνιχης έχθίσευκ. 
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χωρομέτρης κ. Ι. Φιλιππίδης προς καταμέτρησιν η άναγωγήν 

τών έκάστοτί θιγομένων αύτω άρ/ιτεκτονικών έργων και θεμάτων. 

Γ'. Λ . ό γ ο υ ôx^ta ά ν τ ε κ ε έ μ ε ν α . 

Έκ τών κατχ τα ετη ταοτα 1884—1890 εις το χριστιανι-

κον Μουσεϊον περιελθίντων αντικειμένων πάντα μεν είσί λόγου 

ίξια, άξιολογώτατα όμως είσί τα έξης* ή υπ' αριθ. 5 πένθιμος 

ποιμαντιχή ράβδος του Μητροπολίτου 'Εφέσου Σαμουη'λ, (περί ης 

εικόνα και περιγραφήν ΐδε έν τέλει. Πίνα!; Β. αριθ. 8.) η ύπ* άριθ 

68 είκών της Θεοτόκου, ην εύρομεν έπί της στέγης της έν Σαλα-

μϊνι Μονής της Φανερωμένης εφ'ης το πρώτον άπαντώμεν το 

έπίθβτον « ΜΗΡ Θ8 ή Ή λ & ό * < χ λ λ ο ς » · ή ύπ'αριθμ. 1 13 

καλλιτεχνική βίκων αυστηρού Βυζ. τύπου τής ασκητικής κεφαλής 

του Προδρόμου Ιωάννου, δώρον 'Αριστείδου Φεταλίδου. 

Ή ύπ ' αριθμ. 182 οξεία μεταξά (ερυθρού χρώματος) ληφθείσα 

εκ του Αυτοκρατορικού Χρυ .οβούλλου του Αύτοκράτορος Ανδρό

νικου (-f-1289) δώρον του αντιπροέδρου κ. Σακκελίωνος, το ύπ* 

άριθ. 197 γύψινον άπότυπον του συγγραφέως του συντάγματος 

κατά άζύμων δεινού ιατρού και θεολόγου Άργέντη του Χίου, 

δώρον τής μικρας ανεψιάς αΰτου δεσποινίδος Μ. Μάμουκα νυν 

Δεβποίνης Χατζηδάκη" ή ύπ'αριθμ. "209 πηλίνη σφραγίς ή ύφ 

ημών Συβίγου οίκος και κατ'άλλους Σεβον Kvpior, ή Συ (οίου έ'ρκος 

άναγνωσθεϊσα, το ύπ' αριθμ. '216 άγιον ποτήριον και ή ϋπ'άριθμ. 

217 φυλλάδα τής λειτουργίας και το ύπ' αριθμ. 218 χειρόγρα-

φον εύχολόγιον του Ιερέως του στρατοπεοου 'Αθανασίου του Διά

κου, δώρα του Ιβροδιακόνου Χριστόφορου ΙΙραϊάννη, νυν εφημε

ρίου έκτος τής Ελλάδος, ή ύ π ' αριθμ. 292 εφ' υγροί; γρχφή τής 

Θεοτόκου Καταλλανικών χρόνων (Matlona Cata l lana) άποτοι-

χισθεϊσα τφ 1849 ίκ, του παρά τή Πύλη τής Αγοράς κειμένου 

ναού του προφήτου Ήλίού, και εφ' ης εύρηνται δύο οίκόσημα 

ανηρτημένα έκ δένδρων, εκατέρωσε τών όποιων εύρηνται δια Γοτ

θικών γραμμάτων αϊ ανεξήγητοι ήμϊν λέξεις of-aO ή of-ΓΟ και 

olo-SO η κατ'άλλους OCO-SO, δώρον τής Άθήνησι Ιίολυτεχνι-
5 
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κής Σχολής. Al ύπ'αριθμ. 2 9 6 — 9 7 είκο'νες του Ίησου και της 

Θεοτόκου έπί θρόνου καθήμενων, αυστηροί» Βυζ. τύπου, Ιργα του 

Βυζ. αγιογράφου Εμμανουήλ ιερέως του Τζάννε (1661), δώρα 

ωσαύτως της ανωτέρω Σχολής, ή υπ'· αριθ. 295 «ύστη^ου Βυζ. 

τύπου είκών 'Ιωάννου του θεολόγου * δώρον της αυτής Σχολής. 

η υπ* αριθμ. 338 εν τη Μονή του Πόρου ύφ'ήμών ευρεθείσα και 

ληφθείσα είκών του αγίου 'Αρτεμίου, πλήρη φέροντος την 'Ρω-

μαϊκήν στρατιωτική ν αύτοϋ πανοπλίαν. 

Ό ύπ' αριθμ. 349 εκ ξύλου Πελικάν, δν εύρομεν h τη παρά 

την Νεμέαν αρχαία Μονή του Βράχου, προσφιλές παρά τοις άρ-

χαίοις χριστιανοϊς σύμβολον του Σταυρικού Πάθους του Κυρίου*. 

Έκ της δωρεάς της A.M. της Βασιλίσσης,ης Εκτενεστέραν περι-

γραφήν έδημοσιεύσαμεν άμα τη προσκτήσει, έν τφ «Χρόνω τών 

Αθηνών» 29 Μαρτίου 1886, διακρίνεται ή ύπ'άριθ. 485 Σταύ-

ρωσις του Κυρίου, ή υπ' αριθμ. 486 είκών της Θεοτόκου μετά 

της αγίας Αικατερίνης φερούσης Βασιλικην περιβολήν,ή ύπ'άριθ. 

498 μικρογραφία της Γεννήσεως του Ίησου, ό υπ' αριθμ. 491 

άργυρεπίχρυσος λεπτής ξυλογλυπτικής τέχνης Σταυρός, εφ' ου 

παρίσταται το Δωάεκάορτον3 καί ό ύπ'άρ. 505 ώειδής χάλιξ του 

'Ιορδανού, εφ' ου εστίν άναγεγλυμμένη ή Βάπτισις του Κυρίου, 

Έκ δε τής συλλογής του μακαρίτου Πασπάτη μνείας άξια ό ύπ ' 

αριθμ. 656 Πύργος, εφ' ου άνέβη Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος 

μίαν ώραν προ τής άλ_ώσεως, επισκοπών τας κινήσεις τών Τούρκων 

καί ή υπ' αριθμ. 657 Κερκόπορτα άνακαλυφθεϊσα υπό του κ. 

Πασπάτη τφ 1865, δι ης το πρώτον οί Τούρκοι είσήλθον είς την 

Κωνσταντινούπολη, 1 ώραν πριν πέστ ό Αυτοκράτωρ Μάρτυς του 

Βυζαντίου. Ύπ* αριθ. 525 κατεγράψαμεν την έπί Ύμηττείου 

μαρμάρου ύψ. 0,69, πλ. 0,34. πάχ. 0,05 έπιγραφήν ταυτην 

1. Κατά πληροφορίαν του χαθηγητου χ. Μωραϊτίνη η είκών «υτη προέρχεται 

ix Σχιάβου. 

2 . Έ ? ' ώ εν τοις εγχωμίοις του Επιταφίου ό ύμνος «"Ωσπερ Πελικάν πετρω

μένος την πλευράν σου λόγε...» 

1. Etxdv« xal περιγραφήν τούτον fòs έν τελεί. Πίναξ Α', «ριθ. 9 . 
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ΟΙΚΗΤΗΡΙΟΝ ΘΘΟΛΟ[Γ| Οίχητήριον θεοδού 

AOTK€eV ΦΗΜ1 λου χαι Εύφημί 

AjCjee ΟΔΟΤΛΟίΙ ας Ηεόδουλος 

ΠΑΡΑΕΓΤΪΧ1 Παραευτυχί 

ΟΤΜΙΛΙΝΑΡΙΟΤ ου Μιλιναρίου 

ITIC^eeniXIPH ιτις δε επιχιρη 

CH ΧΡΥΠΙΝ ΑΔ [ης χαταπι*τω| ση χρυοιν Αδ[ηςχαταπιέτω]. 

ην μετ' άλλων αντικειμένων επεμψεν ήμϊν ό φιλίοτωρ Δήμαρχος 

'Αθηναίων κ. Τ. Φιλήμων. Ύπ* άριθ δε 528 χατεγράψαμεν το 

εκ μονοκέρατος Άρχιερατιχον έγκόλπιον, έ<ρ' ου εικονίζεται άφ' 

ένος ή Σταύρωαις, χαί άφ' έτερο.» ή Άνάστασις, προαενεχθεν ήμίν 

ώς το εγχόλπιον του άπαγχονισθέντος Γρηγορίου του Ε', κατά 

την ύποβημειουμένην εκθεσιν*. 

Ώ?αύτω; λόγου αξία εστίν ή ύπ'άρ. 541 επιτύμβιος επιγραφή 

Ο eNOCIOIC eniCKOriHCAC KAHMATIOC 

1. Ίδοί» ώς εχιι ή περί τον» Ιγχολπίου τούτου δοθείσα ήμίν ϊχθεσις. 

« Ό πατήρ μου Χριστόπουλος 'Αλεξάνδρου, σπυυδάσας είς τήν εν Κυδωνίαις 

του γένους Σχολήν χαι τας σπουδάς του τέλειωσα;, μετέβη εις Κων|πολιν, 

ενεχα δέ της σπουδής του χαί αρετής προσελήφθη ΐν τοις Πατριαρ/είοις γραμ

ματεύς Ό δέ τελευταίος ήγεμών της Βλαχίας χατά το 1820 διορισθείς ώς 

τοιούτος παρά τη*ς Πύλης, γνωρίζων τον πατέρα μου ε'χ του πατριαρχείου, εις 8 

ε σύχναζε, τον προσέλαβε γραμματέα του, δτε χατα ταύτην τήν ίποχήν εξερράγη 

ή έπανάστασις εις Βλαχίαν παρά του Ύψηλάντυυ, λαβό/τος μέρος και τοΰ ή·,ε-

αόνυς· ατυχώς δε αποτυχόντος του κινήματος εχ της πληθύος τοΰ τουρκικού 

στρατού, δσοι ήδυνήθησαν μετέβησαν εις το απέναντι μένΟς τοΰ ποταμού, δπερ 

χατεΐχεν η 'Ρωσαία ε'ς «ξ αύτων ήτο χαί ό πατήρ μου, όστις εφοδιασθείς μέ 

^ωσσ·χόν διαβατήριον έπανήλθεν είς Κωνσταντινούπολη, ή δε £ωασική πρεσβεία 

τον προσέλαβεν ώς διερμηνέα, επειδή χαι τήν οθοιμανιχήν έγνώριζε γλώσσαν χ xi 

την ρ\οσσιχήν. Ό δέ 'Οθωμανός θυρωρός, τον όποΓον ει/εν ή ρωσσιχή πρεσβεία 

λέγβι προς τον πατέρα μου' «"Ενας χιλ'αρχος (μττι'μπασης) \·/ι>. χάτι προσκυνή

ματα της θρησκείας σας, τα όποΓχ πωλεί, αν ευρη, είνε δε των χαλογήρων σας 

των μεγάλων δπου ε/άλασαν». Καταβάς 6 πατήρ μου παρά τω χιλιάρχω εύρε 

το παρόν έγκόλπιον τοΰ ΙΙατριάρχου Γρηγορίου, τό οποίον εγνώριζί, χαι ενα 

χρυοοΰν Σταυρόν μέ τίμιον ξύλον του Ζωοποιού Σταύρου, τον οποίον έγνώριζεν 

8τι ϊφερεν ò "Αγιος 'Αγχιάλου, ήγόρασε δε ταΰτα ανά 50 μα/μουτιέδες εχαστον. 

Τ* Ιστορικόν αυτό ήχουσα πολλάκις άιό τόν πατέρα μου, ώς τό εκθέτω. 

»Έν Ιίειραιεΐ 3 Μαίου 1885. 

«HP. Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ*.» 
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ληφθείσα εκ της εν όδώ Τσακάλωφ αριθμ. 22 άνακαλυφθείσης αρ

χαιότατης εκκλησίας, ην πρώτος έδημοβίευσεν ό Άρχιιπίσκοπος, 

Μεσσηνίας κ. Πανάρετος, και άφ' ης γνωρίζεται ήμϊν ό της πο

λιάς αρχαιότητος 'Επίσκοπος ούτος' αυτόθι ωσαύτως ευρέθη καΐ 

το ύπ'αριθμ. 540 έκ λβυκου πεντιλησίου μαρμάρου κιονόκρανον, 

έφ' ού υπάρχει άναγβγλυμμένος ό Σταυρός μετά του Ρ (=-f-XP) 

ίργον i . — ς' αιώνος. 

Έν ταϊς ύφ' ημών δε διενβργηθείσαις «νασκαφαϊς του Άθή-

νησι ΝαοΟ της αγίας Φιλοθέης, ευρέθη τεθραυσμένη είς δύο τεμά

χια η υπ* αριθ. 546 επιγραφή αύτη, έπι λίθου πεντελησίου μαρ~ 

μάρου μήκ. 0,57 πλ. 0,31. 

ΑΤΡΗΛμος] 

€Y€AniCTOC 

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΟ 

nPÇCBrTèPOG 

Έκ παραλλήλων £έ επιγραφών άνευρισκομένων εν ταϊς κατα-

κόμβαις της 'Ρώμης, το επίθετον Πρεσβναρος αναφέρεται εις τον 

âaâftèr του Πρεσβυτέρου και ουχί εις την ήλικίαν. 

"Ανωθεν της προ ετών κατά την συνοικίαν Σκάγιανη ύπαρχού-

σης βρύσεως, (έξωθεν της έν όδω Σκούφου αριθ. 12 οικίας) ύπήρχι 

άναγεγλυμμένος έπί μαρμάρου φυλλοφόρος Σταυρός μετά τών τεσ

σάρων τούτων στοιχείων, 

Φ 
Φ 

Χ 
Π 

άτινα είσί τα αρχικά της έν τη προηγιασμένη λειτουργία έκ-

φωνήσεως του Ιερέως 

Φως Χρίστου^ 

Φαίνει Πασι. 

Το μάρμαρον τοϋτο νυν εύρηται έν τφ τμετέρω Μουσείω ύπ' 

αριθμ. 554' ύπ' αριθμ. δε 5 8 9 — 5 9 0 περιήλθον ιίς το Μου-

σεΓον έκ δωρεάς αύτου του μηχανικού κ. Βλασσοπούλου τα πο-
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λύτιμα αρχιτεκτονικά σχεδιογραφήματα των επιδιορθώσεων του 

Αθϊίνησι Ναού τοο Νικόδημου, εν οίς ούτος δι' (puHptùv γραμ

μών σημειοι τας έπενεχθείσας έν αύτώ νεωτέρας επιδιορθώσεις. 

Ύπ' αριθμ. 685 κατετάξαμεν το έν τη Μονή των Ταξιαρχών ύφ' 

ημών και του νεωτέρου ημών αδελφού εύρεθεν πολυτίμου τέχνης 

δια μαγγάνου χρυσο*έντητον έπιτραχηλιον, ούτινος εικόνα και πε-

ριγραφήν ϊδε έν τέλει. (Πίναξ Β. αριθ. ί4.) Προτατε·. της Διευθύν

σεως απεστάλη εις Μετέωρα ό ευλαβέστατος Σακελλάριος και μέλος 

της ημετέρας Εταιρείας κ. Θεόδωρος ίίαπακωνσταντίνου, οπό

θεν μετά ζήλου εκτάκτου ούτος πολλά λόγου άζιχ αντικείμενα έ

φερε , ών τα σπουδαιότερα περιγράφονται και απεικονίζονται 

έν τώ εν τέλει Β. Πινάκι. Κι; την ευσεβή δε και φιλάρχαιον 

φροντίδα του Σεβασμιωτ*του 'Επισκόπου Ναυπακτίας κ. Δαυίδ 

ή ημετέρα Εταιρεία οφείλει το ύπ' αριθμ. 820 και εκ 31 φύλ

λων συγκείμενον εκ μεμβράνης ^ειρόγραφον Ιερόν Εύαγγέλιον, 

εφ' ού διεσώθησαν 16 λόγου αζιαι δια χρώματος μικρογραφίαι, 

εις δε την ΙΙοιμαντικήν μέριμναν και ζήλον της Α. Σ. του 

'Αρχιεπισκόπου Αργολίδος Κυρίου Νικάνδρου ή ημετέρα 'Εται

ρεία όφείλ*ι τον ύπ' αριθ. 838 Σταυρόν, έφ* ού εικονίζεται ε

σταυρωμένος ό Ίησοΰς, ληφθείς εκ του έν Ναυπλίω ναού της Πα

ναγίας, ενθά έκήρυττεν 'Ηλίας ό Μηνιάτης, καΐ ενώπιον του οποίου 

ουδόλως άπιθανόν ότι άπήγγειλε τον κατά την άγίαν καί Μ. 11α-

ρασκευήν περίφημον αύτοο λόγον, έν φ μετά τοσούτου πάθους ονο

μάζει «άοικοφονεμμίγογν τον Ίησουν». 

'Εν τέλει σημιιούμεν Οτι έν τη έν Σαλαμϊνι Μονή της Φανε

ρωμένης εύρομεν μηναϊον του μηνός Σεπτεμβρίου, εκδ. του 1683, 

όπερ, εκ της έν άρχη ύπαρχούσης σημειώσεως ταύτης, «καί 

τόδε σύν τοις άλλοις Μοναστηρίου Αστεριού» καταφαίνεται ότι 

άνήκεν εις την έπί του Γμηττου, ήρειπωμένην νυν, Μονήν του 

'Αστεριού, οπόθεν μοναχός τις της ανωτέρω Μονής βλέπων κατά 

τώ 1687 είσερχόμενον τον στόλον των Ενετών, έσημείωσε πότε 

ό στρατός άνήλθεν εις 'Αθήνας, πότε ήρζατο ό πόλεμος, πότε πα
ρεδόθη ή 'Ακρόπολις τών 'Αθηνών καί πότε οι 'Αθηναίοι μετωκι-
σαν εις Πειραιά, Σαλαμίνα καί Πελοπόννησον. 
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Ιδού ώς ε/ει η χρονογραφικη σημείωσι; αυτή, ην τή 19 Νο

εμβρίου 1890 άνεκοινώσαμβν ΤΫ) ημετέρα 'Εταιρεία·, α Εις τους 

«687 ( = 1 6 8 7 ) Σεπτεμβρίου 9 έφάνη ή άρμάδα του Βενετσιάνου 

ημέρα Σαββάτω και την Κυριακην άνέβη το ασχέρι επάνω καί 

την Πέμπτην άρχισε ό πόλεμος και την Κυριακην ώρα εννάτη 

Ιπαραδόθη το κάστρον της 'Αθήνας καί έστω είς ένθύμησιν των 

μεταγενεστέρων καί εις τους ας·ηη'. ( = 1 6 8 8 ) Μαρτίου 15 έμε-

τοικήσαμεν εις Ιίερε'αν καί εις Σαλαμϊναν καί Πελοπόννησον».1 

Ταύτα, κύριοι, περί των αγώνων της Ιδρύσεως του Μουσείου της 

ήαετερας 'Εταιρείας της καταστάσεως και των άξιολογωτέρων 

1. Έν φυλλαδι'ω τινι προ μικρού usò τον τιτλον «Σύμμιχτα» εχδοθε'ντι μετά 

μεγάλου ψυχικού άλγους χα\ -»φόδρας περιπαθείας αυτοσχιαμαχών, αγαναχτεί ό 

ταύτα ε'χδους χατά του το πρώτον το χρονογραφιχόν τοδτο έπισημείωμα δημοσι-

εύσαντος, χωρίς να λαμβάνη ύπ' όψιν δτι, εις τι δύναται νά πταίη ούτος δημοσΐ-

εύων αυτόγραφον ίστορικήν πληροφορίαν προσώπου τω 1687 γράψαντος ; 

Έάν δΐ δ πρώτος δημοσιεύσας τψ χρονογραφιχήν σημείωσιν ταύτην προτάσση 

σάχριβιΤς χρονολογεί καί άγνωστοι μέχρι τοΰδε λεπτομέοειαι περί της κατοχής 

τών Αθηνών», ποιεί τούτο διότι πράγματι δ χρονογράφος Καλόγερος τοδ Ά -

otêpiou δίδει άχριββΐς xal ωρισμένας κατ' αυτόν χρονολογίας χα'ι λεπτομέρεια; 

τών συμβάντων, τί πταίίΐ δέ δ πρώτον δημοσιεύσας ταύτην, διότι ό Καλόγηρος 

οίτος δεν συμφωνεί" προς τους γράψαντας φράγχους χα'ι ούτω δίδει εσφαλμένχς, 

χατχ το φυλλάδιον των «Συμμίχτων», πληροφορίας; Καλεί δε ό πρώτος δημο

σιεύσας την χρονογραφιχήν σημείωσιν ταύτην ayructovç .Unzoutptiac τάς πλη

ροφορίας του μοναχού τούτου, διότι xal βεβαίως άγνωστοι είναι, άφοϋ το πρώ

τον γνωρίζονται, χαί άφοϋ το Γδιον φυλλάδιον τών Συμμίχτων ζητεί ν' άποδείξη 

οτι η χρονογραφιχή σημείωσις αδτη δέν συμφωνεΓ προς τάς τέως ίστοριχάς πλη

ροφορίας. 

Τί πταίει δια τάς άναχριβείας ίου μονάχου του 1687 ό γράφων τω 1892: 

Μτ(πως ò πρώτος την σημείωσιν ταύτην δημοσιεύσας διεχη'ρυξε ταύτην ώς ά-

λάνθαστον πηγήν Ιστορίας, προς ή'ν ώφειλον πάντες τοΰντιϋθεν να συμμορφωθώ« 

σιν ( ! 'Αλλ* ακόμη το φυλλάδιον τών Συμμίχτων αγαναχτεί σφόδρα δια τάς α

νορθογραφίας τοδ τω" 1687 άχμάσαντος Καλογήρου, (σελ. 88 σημ. 2.) αλλά χαι 

είς τούτο τί πταίει ό τό πρώτον ταύτην δημοσιεύσας, αν ό δυστυχής Καλόγηρος 

τοϋ Άστερίου δέν έφρόντισε πρίν γίνη Καλόγηρος χαί πρίν γράψη την σημείω-

σιν ταύτην νά φοίτηση είς χαμμίαν ίερατιχήν Σχολήν τοΰ Κράτους ; 

Άλλ' δταν τά Σύμμιχτα φέρουσι χαί προχαλοδσι μαρτυρίαν εφημερίων της 

Καμχαρέας γραφόντων «Ετουτώ το χαρτην δνε της χαμουκαρέας χαι ώπυώς τω 

-αρ· νά εχυ το αφώρεσμο τοδ μίτρωπδλίτό. .χτλ.» είναι οίτοι οι λόγιοι οος επι-

θυμοδσι τά Σύμμιχτα ; 

Αληθώς, ώς περίεργα τά ανθρώπινα πέφυχεν Ι ! ! 
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αντικειμένων τούτου, και περί τών φροντίδων και κόπων οΰς τέως 

κατεβάλομεν προς διάσωσιν τών Ιερών κειμηλίων τούτων, θα έθρη-

νοΰμεν δέ βεβαίως καί τούτων την άπώλειαν,άν μη ύπήρχεν ή μικρά 

αντη χοιτις της ήμετε'ρας Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας, 

έν ή ώς έν κιβωτω τινι διεσώθησαν άπο τής βεβαίας αυτών κατα

στροφής καί εξαφανίσεως. Εύχηθώμεν,όπως ό κόκκος ούτος τής ε

πιστήμης άναπτυχθη και γίνη δένδρονμέγα καίέπί τών κλάδων 

αύτου, ώς άλλα πτηνά του Ουρανού,κατασκηνώσι κατατασσόμενα 

τα διάφορα πολύτιμα αντικείμενα τών διαφόρων τμημάτων τής 

σεμνής επιστήμης τής Χριστιανική; 'Αρχαιολογίας έπ' άγαθφ τής 

'Εκκλησίας, τής 'Ιστορίας, χαι τής Τέχνης. 

ΕύχηΟώμεν Κύριοι τα βέλτιστα ! 
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