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Μουσείον Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης.
Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις 1892

Γεώργιος  ΛΑΜΠΑΚΗΣ

Δελτίον XAE 2 (1892-1894), Περίοδος A'• Σελ. 1-31
ΑΘΗΝΑ  1894



ΜΟΥΣΕΙΟΝ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ. 

Γ. -A-AMITAXH 

Διευθυντού του Μουσείου 

ΙΕΛΕΤΑΙ ΕΡΓΑΙΙΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ1892. 

Σε6ασμιώτατεί, 

'Αξιότιμοι. Κύριοι, 

j A t è ήμέτερον Μουσείον τΐ)ς Χριστιανικής Apyaio-

^ r λογίας και Τέχνης, υιεθ' δλας τα; πολλας καί 

^ • ^ ποικίλας περιπέτειας αύτοΟ, υπό τοΟ Κυρίου εύ-

^ ^ # λογούμενον, καθ' βλον το λήξαν έτος 1892 έ-

Γ πλουτίσθη ύπο 379 ίκανώς λόγου αξίων αντι

κειμένων, καταγραφέντων εν τω κώδικι ύπο 

αριθμούς 1344—1722. 

1. Έ ν τ$ γενική συνελεύσει ταύτη ην παρών χαι ή Α. Σ«β. ό Άρ/ιεπίσχοπος 

πρώην Πατρών χ. Νιχηφο'ρος Καλογερίς έπίτιμον μέλος της Εταιρείας χχ·. 

ημέτερος σεβαστός καθηγητής. 
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ήτοι είσήλθον* τούτων προήλθον' 

Διάφορα αντικείμενα 74 
Χειρόγραφα 7 

"Εντυπα 14. 
» » -, ... Φροντίδι Ύπουογείου 'Εξωτερικών Apyitéxtovixai κατόψεις vil ' ' ' ' 
Φιυτογραφικά ά-ο'τ^Γα διάφορων ανά 
τό Κράτος Χριστιανικών Μνημείων 2")0 

Το όλον 379 

Έξ αγοράς 38 

Έχ διανοιών δ'οΐίών 58 

Φροντίδι Άρ/ιεπισκο'-ου Μεσσηνίας 1 

Φροντίδι ημών 279 

Το όλον 379 

'Επειδή δε το ΜουσεΓον ημών Οπό νέους πάλιν ευρέθη 

χειμώνας, òtà τοΟτο οί έπισκεφθέντες αυτό μόλις ανέρχον

ται εις πεντήκοντα,και ούτοι κατά το πλείστον λόγιοι ξένοι. 

Παρακαλώ δέ τήν γενικήν Συνέλευσιν, £πως επιτρέψη 

είςτήν Διεύθυνσιν ν* άναφέρη ύμΓν, δτι βαθεία τω Άντιπρο-

έδρω κ. Τυπάλδω Κοζάκη οφείλεται ευγνωμοσύνη, δια τους 

πολλούς και άτρύτους κόπους, ους εν μέσω τών κυνικών 

καυμάτων τοο άττικοΟ ούρανοΟ κατέβαλεν άπο υπουργείου 

εις ύπουργείον, και άπο αρχής εις αρχήν περιτρέχων, υπέρ 

της εξασφαλίσεως τοο ημετέρου Μουσείου, τοο τακτικοΟ 

Προέδρου κ. Αριστείδου Παππούδωφ εις Εύρώπην απόντος. 

Χάρις δε οφείλεται τω Σεβασμιωτάτω Μητροπολίτη'Αθηνών 

αν τοΟτο νΟν εύρηται υπό τήν φ-.λόξενον αύτοΟ στέγην. 

Ωσαύτως δέ εύχαριστίαι οφείλονται τω ύπαλλήλω τής 

Εταιρείας καί επιμελητή τοΟ Μουσείου κ. Ίω. Φιλιππίδη, 

δια τάς ύπ' αύτοο μετά στοργής καί πολλής προσοχής 

εκτελεσθείσας δύο μετακομίσεις τοΟ ημετέρου Μουσείου, ων 

ή μέν έγένετο κατ' Αύ'γουστον έκ τής Ιεράς Συνόδου εις εν 

τών υπογείων του" Πολυτεχνείου, ή δέ κατά μήνα Νοέμ-

βριον εκ τοο υπογείου τούτου είς τήν έν τω Μητροπολιτική 

Μεγάρφ παραχωρηθείσαν ήμΓν αίθουσαν. 
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e-. 
Λόγον αζια αντικείμενα. 

Πλην των φωτογραφιών, ων λόγου άξιαι αί τοΟ βαπτι-

στηρίου της Πάρου, της νήσου Σίκινου, της Ευβοίας, της 

Αττικής, και άλλων, και των αρχιτεκτονικών κατόψεων 

αρχαίων Βυζαντιακών ναών, λόγου άξια αντικείμενα είσελ-

θόντα εις το ΜουσεΓόν είσι το ύπ' αριθ. 1347 επί μεμβρά

νης χειρόγραφον Εύαγγέλιον,καί το ύπ' αριθμόν 1348 γρυ-

σοκέντητον έπιγονάτιον, έργον αύστηρας Βυζαντιακής τέ

χνης, έφ ου δ Ιησούς κάθηται επί θρόνων ΧερουβΙμ και 

Σεραφίμ'εις τήν άνω γωνίαν τούτου εικονίζεται δ « 11α-

τ ή ρ των φώτων » μετά τοΟ αγίου Πνεύματος, εις 

τάς τρεις δε ετέρας γωνίας οί Προφήται, 'Ησαΐας, ΊεζεκυηΑ 

και ό Aa6iâ, περί δν άναγινώσκομεν: 

« Acà χειρός Αεσπο&νέτας τοΰ Αργύρη 
εν έτε& Χριστού *χπθ' (= 1689)». 

Ταύτα μετ' εντύπου Ευαγγελίου τοΟ 1560, (ύπ* αριθ. 

1349) άπεστειλεν ήμΓν δ Υπουργός των Εξωτερικών κ. Με-

λετόπουλος. 'Ωσαύτως λόγου άξιον έστι το ύπ' αριθ. 1366 

άντιμήνσιον τοο 1740 του* Μητροπολίτου Μονεμβασίας και 

Καλαμάτας 'Ανθίμου, έφ* ού, ώς και επί τοΟ ύπ'αριθ.1713 

καλύμματος τοΟ αγίου Δισκαρίου, δ ΊησοΟς αντί νεκρός 

ήπλωμένος, εικονίζεται εν τω τάφω ώς «άκρα ταπείνωσις» ' 

το άντιμήνσιον τοΟτο άπεστειλεν ήμΓν δ Αρχιεπίσκοπος 

Μεσσηνίας κ. Πανάρετος. 

'Ωσαύτως λόγου άξιον το ύπ' αριθ. 1408 ένταλτήριον 

γράμμα του Π. Πατρών ΓερμανοΟ, εν ω εΰρηται ή ιδιό

χειρος υπογραφή τοΟ άοιδίμου τούτου Ίεράρχου, ής το πα-
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νομοιότυπον ένταΟθα και δημοσιεύομεν,χάριν τής εν τφ ίέ-

οώ άγώνι μεγάλης ιστορική; αξίας τοΟ Ποιμενάρχου τούτου. 

•J· Ό Πατρών Γδρ[χανός. 

Ι'Ιδιόχειρος υπογραφή του Π.Πατρών Γερμανού). 

Τό ένταλτήριον1 τοΟτο γράμμα, γραφέν τφ 1818 Σε

πτεμβρίου 13 άρχεται οΟτως: 

«Ή ταπεινότης ημών, δια της χάριτος τοΟ παναγίου και 

τελεταρχικοΟ πνεύματος, άνατίθησί σοι τφ πανοσιωτατφ 

εν Ιερομονάχοις κυρίφ Σωφρονίφ ώς άνδρί τιμίφ,καί ευλά

βειας άξίφ, το τής πνευματικής πατρότητος λειτούργημα 

εις τον μαχαλέν αγίου Γεωργίου και Παντανάσσης. Ός δή 

οφείλεις άναδέχεσθαι »2 

ΤοΟτο, ώς καί την ύπ' αριθ. 1406 χειρόγραφον λειτουρ-

γικήν δέλτον έδωρήσατο τφ ήμετέρφ Μουσείφ δ εν Πύργφ 

'Αρχιεπισκοπικός Επίτροπος Πατήρ Θεοδόσιος Οικονόμου. 

1. Κατά πληροφορίας δε του δωρητου, το ένταλτη'ριον τούτο γράμμα έγρά-

φη υπό του άοιδίμου Μητροπολίτου 'Αθηνών Θεοφίλου διαχο'νου τότε δντος του 

ανωτέρω άρ·/ ιερέως Γερμανού. 

2. Τον ίΐυνηΌη τύπον τοδ ενταλτηρίου γράμματος ιδέ έντώ Πηδαλίω έχδ.1886 

610. 



— ο — 

Έκ των μάλιστα βμως λόγου αξίων αντικειμένων των εις 

το ΜουσεΓΟν ημών κατά το έτος τοοτο περιελΟόντων,είσΙ τά 

ύπ' άριθ, 1711—1718 ιερά άμφια τής Μονής Καισαρια

νής, ευγενώς δωρηθέντα ήμίν Οπό τής αξιότιμου οικογενείας 

τοΟ κ. Τρύφωνος και κ. Ελένης Ταμπακοπούλου, άτινα ώς 

άγιώτατα κειμήλια 6 οίκος ούτος, έφύλασσεν έν Αίγίνη,προ-

ελθόντα εξ εύσεβοος κληρονομιάς τοο ιεροδιακόνου ηγου

μένου Καισαριανής Ιωσήφ Ταμπακοπούλου τοΟ έν Κωνιπό-

λει τφ 1817 χειροτονηθέντος, τω 1818 δε εις Αθήνας έλ-

θόντος μετά τοΟ Μητροπολίτου Αθηνών Διονυσίου, άνεψιοΟ 

τοο Πατριάρχου Γρηγορίου τοΟ Ε'.1 

Τών αμφίων τούτων πολυτίμου τέχνης έργα είσι, ο ύπ' άρ. 

1711 επί ίρ^ρ&ζ μετάξης χρυσοκέντητος αήρ, έφ' ού ει

κονίζεται νεκρός έπΙ τοΟ τάφου ήπλωμένος ό 'Ιησούς* το 

υπ* αριθ. 1712 τής αυτής τέχνης χρυσοκέντητον επίμηκες 

κάλυμμα τοΟ αγίου Ποτηριού, έφ' ου εικονίζεται, άφ* ενός 

ò ΙησοΟς εν τω άγίω Ποτηρίω. ώς άκρα ταπείνωση, àz' 

έτερου δε ή Άνάστασις' και το υπ* αριθ. 1713 της αυτής 

τέχνης χρυσοκέντητον κάλυμμα τοΟ αγίου Δισκαρίου, έφ' ού 

είκονιζεται ωσαύτως ή Ακρα ταπείνωση, και ύφ* ην άνα-
γινώσκομεν. 

f ΑΠΟΠΛΗΝΟΝ ΚΓΡΙΕ TAC AMAPTIAC TOV 
ΛΟΓΛΟΤ c o r 

ΙΩΑΚΕΙΜ IEPOMONAXOr ΤΩι ΑΙΜΑΤΙ COY 
ΤΩι ΤΙΜΙΩι 1757. 

11 Τάς πληροφορία} ταύτα; ϊδωκέ μοι ό πολλά είδώς σεοάσμιος γέρων χαί φί

λος ημών χ. Τρύφων Ταμπαχόπουλος, επιζών αδελφό; του ηγουμένου Καισαρια

νής 'Ιωσήφ Ταμπαχοπούλου χαι πατήρ της ευρυμαθούς δεσποίνης χ. Λίχ. Λογιω-

τατίδου. 

Σημ. Ταύτα έγράφομεν ζώντος του σεβαστού ανδρός, ό'ς τη 14 'Ιανουαρίου 1894 

μετέστη προς Κύριον, χαί οϋ τον έπιτάφιον ημείς έξεφωνήσαμεν άποστροφήν προς 

τους βράχους του γηραιού Υμηττού χαί τήν Μονήν Καισαριανήν ποιήσαντες, 

όπως σεπτώς χαί ούτοι -/αιρετήσο>σι τον πολιον τούτον άδελφον του τελευταίου 

του ίστοριχοΰ ηγουμένου της Μονής Καισαριανής 'Ιωσήφ του Ταμπαχοπούλου. 
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Γ " . 

Περιηγήσεις nuoW âvà την ' Ε λ λ ά δ α . 

"Ως τις μύρμηξ ζητών κόκκον,ούτως άνα πάσας τάς διευ

θύνσεις τοΟ ορίζοντος περιφερόμεθα, και πανταχού* τρέχο-

μεν, δπως έστω και τμήμα κόκκου τής επιστήμης είς το 

ΜουσεΓον ημών εισενέγκωμεν. 

Και τί μεν υφιστάμεθα άνα τα δρη καί τάς έρημους τρέ

χοντες, φορτον τήν φωτογραφικήν μηχανήν ημών και τήν 

τροφήν ημών περιφέροντες, ούτε λέγεται ούτε ευκόλως πε

ριγράφεται' τοΟτο μόνον ύμΓν λέγομεν, βτι συχνά μεγά-

λως κινδυνεύομεν δεινον έκ σκοτοδινίας υποφέροντες καί 

έν τοΓς, έστω, καί μετρίως ύψηλοΓς καί άποτόμοις μέρεσιν. 

Έν συνόλφ εφέτος ως καί πέρυσιν έπισκέφθημεν 40 και 

πλέον τόπους τους έζής: 

Τήν Ίσθμίαν, τήν Κόρινθον, τάς Πάτρας, τήν χερσό-

νησον των Μεθάνων, τον Πόρον, το έπί έρημονήσου απέ

ναντι τούτου «Μποορτζι», τον Δαμαλαν, τήν άνω τούτου 

διαλελυμένην Μονήν τοΟ άγιου Δημητρίου, τήν Αιγιναν, 

τάς Καλάμας καί περί ταύτας τήν Μονήν Βελανιδιάς, τον 

ύπο εύρύτατον σπήλαιον ναον τοΟ αγίου Χαραλάμπους καί 

τήν διαλελυμένην μικράν Μονήν τοΟ Προφήτου Ήλιου* τήν 

Πύλον, τα παρά ταύτην χωρία Μεσοχώρι, Βαράγγες καί 

Καινούργιο χωρίον, τον προ τής Μεθώνης ναον τοΟ αγίου 

Βασιλείου, τήν Μεθώνην, το Κατάκωλον, τον Πύργον, τήν 

'Αμαλιάδα, τήν Franca—Villa, τήν Μανωλάδα, τον παρά 

το Ρίον άγιον Βασίλειον, το πλησίον Πλατάνι, ένθα δ περί

φημος άρχαΓος Βυζαντιακος ναός τοΟ αγίου Νικολάου, το 

Χιλιομόδι,το έν ΚλεωναΓς Μετόχιον τής Φανερωμένης, τήν 

άρχαίαν Μονήν ταύτης, το Στεφάνι, τήν πλησίον τούτου 



_ 7 — 

Μονήν τοΟ αγίου Δημητρίου, και τον εγγύς ταύτης, άρχαι-

ότατον ναον των Ταξιαρχών, το Άγιονόρι, το φρούριον 

τούτου, το Ναύπλιον, τήν Μονήν Πεντέλης, τήν ΝταοΟ— 

Πεντέλη ν, τήν Χαλκίδα κτλ. 

Δια γενικών δέ γραμμών αί άξιολογώτεραι κατά τάς πε

ριηγήσεις ταύτας μελέται ημών είσιν αί έξης. 

Α . Ίαθμία. 

Έν Ίσθμία εν τη αυλή τής Εκκλησίας «Παναγία 

ή Κοίμησις» τή 22 Μαρτίου 1892, επί ογκολίθου εύρομεν 

μεγάλου μεγέθους έγγεγλυμμένον αρχαιοτάτων Χριστιανι

κών χρόνων Σταυρόν,ΟΦ'δν εύρηται μόνον το στοιχεϊον Α? 

επι ετέρου δε λίθου μεγάλου, παρετηρησαμεν ωσαύτως έτε

ρον έγγεγλυμμένον Μιλιτταίον Σταυρόν. 

Β . Μονή Πόρον. 

Έν τη Μονή Πόρου 16 και 23 Ιουνίου i 892) * έν τω 

Πατριαρχικψ σιγγιλίω ταύτης, τοο έτους 1798, βπερ κατά 

τήν πρώτην έπίσκεψιν ήμώνταύτην το πρώτον άνέγνωμεν , 

πληροφορούμεθα οτι τό εκεί ύδωρ τής Μονής εΐναι δραστή-

ριον κατά τής λιθιάσεως φάρμακον, ού ένεκα και ò Μητρο

πολίτης 'Αθηνών 'Ιάκωβος τήν Μονήν ταύτην άνήγειρεν. 

'Ιδού ώς έχει έπί λέξει ή εκ τοο ανωτέρω σιγιλλίου πε

ρί τούτου περικοπή* 

«...ενεφανίσθη γαρ ήδη ήμίν /γράφει ό Πατριάρχης Γρί)-

γόριος ύ E.J Πατριαρχικόν συνοδικον συγγιλιώδες γράμμα 

τοΟ άοιδίμου έν Πατριάρχαις Παισίου δηλωτικον,δτι ό τότε 

Μητροπολίτης 'Αθηνών 'Ιάκωβος κατά τήν άκρώρειαν τής 

Ι. Το σιγγίλιον τοΰτο Ιξέοωκεν ό εν μακαριστοί; Ευθύμιο; Καστο'ρ/rr; ίν τω 

ήμερολογίω του Άιωπίου του 4 88Γ*. 
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νήσου ταύτης,θείω £ήλω κινούμενος,*? ιδίων τε και έξ έλε· 

ημοσυνών τώνΧριστιανών ανήγειραν το μοναστήριον τοΟτο, 

ύπο σταυροπηγιακή αξία,εν τή ρηθείση τοποθεσία, βπου εστί 

και πηγή αναβλύζουσα αυτομάτως και αναδιφούσα άγιασμα 

ίαματικον τοις μετ'ευλάβειας προσερχομένοις ΧριστιανοΓςπρός 

τε άλλα νοσήματα και παρά το τής λ ί θ ί ά σ ε ω ς πάθος 

διαλύον αυτό εις το παντελές, ούπερ καί άλλους είναι πολ

λούς μάρτυρας ύγιασθέντας καί άνασωθέντας του* πάθους 

τούτου, καί έκεΓνον τον μακαρίτην'Αθηνών κακώς πάσχοντα 

τήνλ&^έασ&ν επί πολλούς χρόνους εϊτατήχάριτι τοΟ αγιά

σματος τούτουάπαλλαγέντα καί δι'δλου έλευθερωθέντα...» 

Ύπο την μικράν δε εΙκόνα τοΟ Προσκυνηταρίου τοΟ ναοΟ 

τής Μονής, έπί τής χρυσής πλακός άνέγνωμεν, το πρώτον 

ήμεΓς παρατηρήσαντες, ώς εΪπον ήμίν οί εκεί Πατέρες, τήν 

έπιγραα>ήν τήν δε. 

ί Αέησ:ς τού δούλου του θεού 

Ζωσ&μα Ιερομόναχου ΑΧ35 * (1635). 

Εν τινι δέ τόμω τοΟ ίεροΟ Χρυσοστόμου νέκδόσ. τοΟ 

1529) τής Μονής άναγινώσκομεν τήν κατωτέρω χειρόγρα-

φον σημείωσιν, δι' ης το μαθηματικον αξίωμα «Τά τρίτφ 

τινι ίσα καί προς άλληλα Γσα» άναγωγικώς εορίσκομεν έπί 

τοΟ Ίησ^ο, τοΟ Παύλου και τοΟ ιερού* Χρυσοστόμου έφαρ-

μοζόμενον ούτως: 

i Ε& στόμα Παύλου, του Χρίστου στό
μα- του Χρυσοστόμου ομοίως Παύλου 
στόμα* του Χρεστού άρα το Χρυσοστό
μου στόμα » · 

1. Τήν άνάμιξιν ταύτην τών αλφαβητικών στοιχείων μετά τών αραβικών εύρί-

σκομεν καί εν αλλαις Χριστιανικά!? έπιγραφαΐς. Ύπο τήν επιγραφήν δέ ταύτην 

Ιχαράσσονται καί έτερα γράμματα δυσανάγνωστα.... ΟΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΡΑΛΗ;, 
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Έπί ΒυζαντιακοΟ δε κιονόκρανου ια'.—1€', αιώνος υψ. 

0,12 πλ. 0,17 καί μηκ. 0,24 εορηται ή επιγραφή 

170;3 

IC 

NI 

XC 

ΚΑ 

Ό ναός τής Μονής έχει μήκος 19,70 γ. μ. καί πλάτ. 

9,06 και φέρει μίαν κόγχην τρίπλευρον. 

Έπί τοΟ εδάφους τής εκκλησίας άνέγνωμεν 

ΕΟΤΡΟΘΙΟΘΙΟ 

COTTOCNAOCEKKA©A 

ΡΟΝΜΑΡΜΑΡΟΝΙΙΑΡΑΤΟΥΠΑ 

NOCHOTATOT ΚΑΘΙΓΟΤΜΕΝΟΪ 

ΚΪΠΡΙΑΝΟΥΤΟΓΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΙΟΓ 

EKAAIIANHCTONKAPABOKTPEON ΚΕ 

NATTONTHCNICOTTATTHCTEKTO 

NOC1804MAPTIOTI;A' 

ΑΝΤΟΝΙΟΤΚΑΡΑΓΙΑΓΛΗ ήτοι 

έστρώθη δ θεΓο 

ς ούτος ναός έκ καθα 

ρών μαρμάρων παρά τοΟ Πα-

νοσιωτάτου Καθηγουμένου 

ΚυπριανοΟ τοΟ Πελοποννησίου 

έκ δαπάνης αών Καραβοκυραίων καί 

Ναυτών τής νήσου ταύτης, τέκτο 

νος. 1804 Μαρτίου ια', (;) 

'Αντωνίου Καραγιαγλή 
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Γ'. Μπούρτζι Πόρου 

Επί της απέναντι της Μονής έρημονήσου «Μπούρ

τζι» καλούμενης, ή ν τη 16 Ιουνίου 189*2 μετά του φίλου 

ίατροΟ κ. Μπέτσου έπεσκέ^θημεν,ευρομεν έντετοιχισμένους 

διαφόρους Βυζαντιακους κιονίσκους και μεσοθύρια, ών εν 

έχει οψ. 0,80 καί πάγος 0,12. 

Δ . Μονή αγίου Δημητρίου ΔαμαΑα. 

Τη 17 Ιουνίου 1892 έπεσκέφθημεν την άνω τοΟ Δα-

μαλα ήρειπωμένην Μονήν του αγίου Δημητρίου, ης ό Σταυ-

ρεπίστεγος καί μονόκογχος 'κόγχη οάπλευρος) ναός έχων 

μήκος 11,29 γ. μ. και πλ. 5,0ο φέρει μετριωτάτης τέ

χνης αγιογραφίας τοΟ 1694' ώς εξάγεται εκ τής άνω θύ

ρας τοΟ νάρθηκος επιγραφής. 

Έπί τοΟ εδάφους δε επί οπτής πλίνθου άναγινώσκομεν 

1728 ήτοι 1728 

ΦΛΕΒΑΡ Φεβρουα 

HOTIOEC pic-j'lO έστ-

ΡΟΘΙΗΕΚ ?ώθη ή ΙΛ-

AHCIA Λτ,αίχ 

καί κατωτέρω έπι μαρμάρινης πλακός ευρηται πάλιν κεχα-

ραγμένον το αυτό έτος 1728. 

Ύπο μεγάλην εικόνα τοΟ άγιου Δημήτριου άναγινώσκομεν 

«< Aérçotç του δούλου του Οεου Γρηγο-
ρίου ίερομ-ονάχου εν έτεε, άπο 'Χΰ $ψδ"' 
( 1 ·>Ό4ί) χειρ Ίω. ιερέως οικονόμου "Αρ
γούς ». 

Γπο έτέραν δε λόγου άξίαν μικράν εικόνα τής Θεοτόκου ή 

'Αμόλυντος, οψ. 0,40 καί πλάτος 0,30 άναγινώσκομεν 

« Κυσεβοφρόνω προαδ*απ&νή9ε& καί δ*&α-
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πύρω πόΟω ταπε&νού Δούλου του Οεοΰ 
Γρηγοοέου ίερομονάχου Χτουραΐτουαψξά 
( 1 > 6 4 ) Χ ε φ * δ έ [ Γ ε ω ρ ΐ γ ί ο υ Λίτούντα του 
εξ Αθηνών * » . 

Ε . Ό εν ΚαΑάμακ Naoç τον αγίου Αντωνίου. 

Έν Καλάμαις έφωτογραφήσαμεν τας ύρ' ύγροίς γραφας 

τοΟ άγιου 'Αντωνίου, λόγου άξια έργα τοο 1626, ώς δη-

λοΟται εκ τί)ς έν τω ναω επιγραφές ταύτης. 

f ΙΣΤΟΡΗΘΗ Ο ΘΕΙΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑΟΣ 

ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΓ Ε 

ΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΥΧΩΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑ

ΜΑΤΑΣ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

ΧΑΤΣΗ ΗΛΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΩΤΗΡΙΩ ΕΤΕΙ ΑΧΚΓ ΚΑΤΑ 
ΜΗΝΑ 

ΜΑΙΟΝ ΙΑΝΕΚΑΙΝΙΣΘΗ2 ΔΕΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΝΟ
ΡΙΤΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΥΟΝΤΩΝ ΤΩΝ Κ. Κ. Γ. Κ. ΙΙΑΝΑΓΙΩΤΟ-

ΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥ 

ΛΟΥ ΚΑΙ Γ. θ. ΒΟΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟ Π. ΠΑΙΙΠΑΔΟ-

ΙΙΟΥΛΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΝ ΕΤΕΙ 1866. 

Ωσαύτως αυτόθι έφωτογραφήσαμεν την έν τω Μητρο

πολιτική Ναφ τής Υπαπαντής μεγάλως εύλαβουμένην ει

κόνα τγ)ς Θεοτόκου. 

Επί της άργυρεπιχρύσου πλακός ταύτης άναγινώσκομεν: 

« Κ ε χ ρ ή ο ο τ α ι oV εξόδων τής δούλης του 
Οεοΰ χρησυ&δας συζύγου Άναοτασ. Ο. 

1 Περί της εικώ/ος ταύτης πρύ πολλοί έγράψαιχεν τω αρμόδιοι Αημάρ/οι 11ο-

ρου, όπως ει δυνατόν άποστείλη ταύτην εις το Μουαεΐον, περί δε της τύ/ης ταύ

της ίδέ εν τη "Όγοδοσία ήαών το3 1893. 

2. Γράφε: ήσχηιχίαθη. 
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Μαυρομιχάλη αωκ6'· και έχρυσώΟη δα
πάνη τής κυρέας Βαρβάρας IV. Βράχμαν 
το γένος Τζάννβ, υπέρ ύγιεέας κα& σωτη
ρίας τήςβυγατρός της Φαίδρας » . 

Ωσαύτως δ'αύτόθι άρχιτεκτονικώς καταμετρήσαμεν, πε-

ριεγράψαμεν καί έφωτογραφήσαμεν τον δια λόγου αξίων κε-

ραμοπλαστικών κοσμημάτων κεκοσμημένον μεσαιωνικον 

Ναον των άγιων Αποστόλων. 

£" . Μονή BeÀavidiaç, 

Εν τη Μονή Βελανιδιάς άνέγνωμεν ίκανάς έπιγραφάς, 

ών ή αρχαιότερα εστί τοΟ 1620, των δε κωδώνων αυτής ò 

αρχαιότερος εστί τοΟ MDCIC (1699) έτους. 

Ζ . Ό άγιος Χαράλαμπος 

Εκείθεν περιεγράψαμεν τον εν τω δήμω Άμφίας, υπό 

εύρύτατον σπήλαιον κείμενον ναον τοΟ άγιου Χαραλάμπους 

και τής Μεταμορφώσεως, μήκος 6,75 καί πλάτ. 5,73. 

Η'. Movi) Προφήτου ΉΛιον 

Εκείθεν έπεσκέφθημεν τήν διαλελυμένην μικράν Μονήν 

τοΟ Προφήτου ΉλιοΟ, ής δ ναός εστί μονόκογχος κόγχη 

τρίπλευρος) σταυρεπίστεγος, έχων μήκ. 9,10 γ. μ. καί 

πλάτ. 3,65 καί φέρων τοιχογραφίας μετρίας τέχνης, έν τω 

μύακι παρίστανται οί μεγάλοι τής Εκκλησίας Πατέρες, ή 

δέ Μετουσίωσις τοΟ αγίου Άρτου παρίσταται δια τοΟ παι-

δος ΊησοΟ ήπλωμένου επί τοΟ ιεροο δισκαρίου. 

θ'. Μεσοχώρι ΠνΑον 

Έν Μεσοχώρι πλησίον τής Πύλου τη 21 Ιουλίου 1892 
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ήρευνήσαμεν τους πέριξ τόπους, εις ους επιτόπιος παράδοσις 

αναφέρει £>τι ύπήρχον περί τάς 72 έκκλησίαι, εξ ών ούδε-

μίαν ημείς τουλάχιστον είδομεν πλην τας τής Μεταμορ

φώσεως, τοΟ αγίου Γεωργίου, τής Παναγίας και σωρούς τι-

νας πετρών άποδιδομένας εις αρχαίας εκκλησίας* τούτων 

αρχαιότερα εστίν ή Μεταμόρφωσις (ις\ περίπου αΙώνος; 

ναός σταυρεπίστεγος, μονόκογχος (κόγχη κυκλική), εσωτε

ρικώς έχων μήκ. 8,75 γ. μ. και πλατ. 2,65* έξωτερικώς 

δέ φέρων κεραμοπλαστικά τίνα μετρίας τέχνης κοσμήματα. 

/'. Άγιος. tìaoUeioQ 

Εκείθεν άρχιτεκτονικώς κατεμετρήσαμεν (21 Ιουλίου) 

τον έξωθεν ναον τής Μεθώνης άρχαΓον Βυζαντιακον ναον 

τοΟ αγίου Βασιλείου, ου" τήν κάτοψιν κατεθέσαμεν έν τοΓς 

άρχιτεκτονικοΓς σχεδίοις τοΟ ημετέρου Μουσείου, ύπ' αριθ. 

1420, καΐ τούτου ο βαρβαρόσχημος βαρύς θόλος εστίν α

τυχής προσθήκη νεωτέρας άμαθους έπιδιορθώσεως. 

ίΑ'. Μεθώνη 

Έν τφ φρουρίφ τής Μεθώνης (21 Ιουλίου) Οπό λέοντα 

τοΰ αγίου Μάρκου άνέγνωμεν το έτος MCGGCXVI (1416), 

ως και χριστιανικάς τινας λατινικάς έπιγραφάς. 

Έπεσκέφθημεν τάς έν τφ αύτφ φ;ουρίφ ήρειπωμένας 

εκκλησίας τοΟ αγίου Σάββα και τής αγίας Σοφίας και τον έν 

αύτφ ένοριακον ναον τής Μεταμορφώσεως (μή*. 21,55 γ. 

μ. και πλάτ. 9,41) έν ω εΰρομεν καί δύο παλαιάς Ρωσσι-

κής τέχνης εικόνας, ας παραλαβόντες, κατεθέσαμεν ύπ' άρ. 

1719 καί 1720 έν τφ ήμετέρφ Μουσείω* έν τ*/) ενοριακή 

εκκλησία τής πόλεως ουδέν αρχαίας Χριστιανικής τέχνης 

λείψανον εύρομεν. 
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IB'. ΠαΛηοπαναγία MaroiJââoç 

Έν Μανωλάοι τη 29 Ιουλίου πολλαχώς εφωτογραφήσα-

ι/.εν και άρχ ιτεκτονικώς κατεμετρήσαμεν τον έκεΓ παλαιον 

Βυζαντιακον ναον της Θεοτόκου, τον κοινώς «Παληοπανα-

γΐά» Παλαιά Παναγία) καλουμενον, έργον ι—ια' αιώνος. 

Ουτός έστιν έξωθεν κεκοσμημιενος δια λόγου άξιων κερα-

αοπλαστικών κοσμημάτων, ών τα uiv εισι σύγχρονα τής 

Ό βν Μανωλάδι αρχαίος Βυζαντιακος Ναός της Παληοπαναγιας 
ι' —ια αιώνος 
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οικοδομής τοΟ ναοΟ, τα δε μεταγενέστεραι προσθήκαι ιδ'— 

ιε" αιώνος' δ δε θόλος τοο ναοΟ στηρίζεται επί οκταπλεύρου 

Τύμπανου, κεκοσμημένου δια λόγου άξιων κεραμοπλαστι-

κών μαιάνορων. 

Τας διαφόρους φωτογραφικάς τοΟ ναοΟ τούτου απόψεις 

κατεχωρίσαμεν έν τψ κώδικι τοΟ Μουσείου 6π' αριθ. 11)90 

—1699* την δε άρχιτεκτονικήν κάτοψιν υπ' αριθ. 14*21, 

ην ένταοθα και δημοσιεύομεν. 

Έν τή αρχιτεκτονική κατόψει τοο ναοΟ τούτου λόγου 

άξιον δτι το σχήμα τοΟ Σταυρού έξωτερικώς ουδόλως ύπο-

δείκνυται, ενώ εσωτερικώς, κατά πρωτότυπον £λως άρ

χιτεκτονικήν διάθεσιν,αυστηρώς φυλάσσεται και καθορίζεται, 

ώς έν τή δημοσιευομένη κατόψει καταφαίνεται. 

"Απασα ή στέγη τοΟ ναοΟ λίαν γραφικώς, προς μεγίστην 

βμως του' ναοΟ βλάβην, εστί κεκαλυμμένη δια παχύτατου 

στρώματος χόρτου πολυτριχίου,(ίδέ έντώ Μουσείω φωτογρ. 

άπότυπ. ίπ/άριθ. 1696—1699Ì. 

ΙΓ'. Ό παρά το Ρίον Naoç τον αγίου ΝικοΜΊον 

Έν τω παρά το Ρίον χωρίω τοο αγίου Βασιλείου εις θέ-

σιν Πλατάνι, τή 12 Ιουλίου έθαυμάσαμεν ώραίαν Βυζαν-

τιακήν έκκλησίαν τοΟ άγιου Νικολάου, πλήρη λόγου αξίων 

κεραμοπλαστικών κοσμημάτων . 

Τήν υπ' αριθ. 1430 αρχιτεκτονική ν του ναοΟ τούτου κά

τοψιν ώς άριστον έργον καλλιτεχνικής χριστιανικής συναι-

σθήσεως δημοσιεύομεν ένταΟθα2 

1. Τας διαφόρους του ναοί τούτου φωτογραφικάς ά-ο'ψε·.ς κατε/ωρίσαμεν εν τώ 

κώδιχιτώ 1893 υπ'αριθ. 1811—1817. 

2. Τήν δια χρωμάτων κεραμοπλαστικήν του ναού τούτου διακο'σμησιν, ίδέ εν 

τώ υπ' αριθ. 1449 αρχιτεκτονικό") σχεδιογράμματι του Μουσείου, όπερ ό μτ,/ανι-

χος χ. θ . Διαμαντόπουλος χάριν τοΰ Μουσείου ημών τΐ| 7 Αυγούστου 1892 έξε-

πόνηαβν. 
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Ό εν Πλατάνι παρά το 'Ρίον Νχος τοϋ αγίου Νικολάου 

Εν ταύτη δ κυρίως ναός άποτελεΓ το κύριον σχήμα τοο 

ΣταυροΟ, δστις εσωτερικώς αποτελεί σχήμα κυκλικόν, ε

σωτερικώς δε σχήμα πολυγωνικον, στηριζόμενος επί αναλό

γου βάσεως, ήτις αποτελεί τον Νάρθηκα τής εκκλησίας. 

Έκαστος δέ μύαξ εξωτερικώς φέρει τρεΓς πλευράς, επομένως 

τρείς μύακες άνα τρεΓς πλευράς άποτελοΟσιν εν δλω εννέα 

πλευράς ' έάν δε άποβλέψωμεν εις τον μυστικισμόν τής επο

χής εκείνης,καθ ην ουδέν ίδρύετο ή ετίθετο άνευ μυστικοΟ συμ

βολικού τίνος λόγου, ό αριθμός οδτος 9,νομίζομεν,δτι αντα

ποκρίνεται προς τον μυστικόν αριθμόν τών 9 ταγμάτων τής 

Ουρανίου Ιεραρχίας, προς ήν δια τοο έπι γης ναοΟ άναγό-

μεθα. Ό νάρθηξ δέ τοΟ ναοΟ άποτελεΓ τήν βάσιν, ώς εΓπο-

μεν, τοΟ ΣταυρικοΟ αρχιτεκτονικού τούτου οίκοδομήματος. 
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1Δ . Ναύπακτος 

Έν Ναυπάκτω, έν κιβωτίω εντός τοΟ ίεροΟ βήματος 

υπάρχοντος,εΟρομεν το ύπ'άριθ. 1397 χρυσοκέντητον ιδ'— 

ιε' αιώνος έπιτραχήλιον, έφ' ού διεσώθησαν το Βυζαντιακον 

τρίμορφον, οί Εύαγγελισταί ΜατθαΓος και Λουκάς, δ άγιος 

Νικόλαος και Κύριλλος. Λόγου άξιον 5τι τα ίπΐ 

τοΟ έπιτραχηλίου τούτου κοσμήματα άποτελοΟ-

]σιν άνθη δμοια προς κρίνα (fleurs de lis) των 

οίκοσήμων των Γάλλων Δουκών, και σ/ήματα 

" ομοιάζοντα προς το σύμβολον τοΟ ίεροΟ πυρός, 

το καλούμενον svastika. 

ΙΕ . Στεφάνι, 

Τη 7 Αυγούστου 1892 μετά τοΟ εκ Χιλιομοδίου φίλου 

ιατροΟ Π. Ρώτα έπεσκέφθημεν το χωρίον Στεφάνι το παρά 

τας Κλέωνας κείμενον, έν ω, έν τω ένοριακφ ναώ τής Κοι

μήσεως τΐ)ς Θεοτόκου (ναός σταυρεπίστεγος, μονόκογχος), 

έπί αρχαιοτέρων αγιογραφιών εύρομεν λόγου άξιας αγιογρα

φίας τοΟ 1692, έργα του" έν τφ ναώ εφημερίου Ιωάννου 

Ρίτζη* άνω δέ τί)ς θύρας τοΟ ναού τούτου άνέγνωμεν την 

έπιγραφήν ταύτην. 

| ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΤΟΡΙΘΙ1 

Ο ΘΕΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝ 

ΣΕΠΤΟΣ ΝΑΟΣ ΟΤΤΟΣ ΤΗΣ 1Τ1ΕΡΑΠ\Σ ΔΕΣΙΙΟΙΝΗΣ 

ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ 

ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΤ ΜΑΡΙΑΣ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΟΠΟΥ TE 

ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙ

ΚΟ ΥΝΤΩΝ ΕΝ 

2 
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ΤΩ ΧΩΡΙΩι ΤΟΥΤΩι ΕΙΣ ΨΪΧΙΚΗΝ ΑΥΤΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ 
ΚΑΙ ΕΙΣ ΜΝΟ (ούτως) 

ΜΟΣΥΝΟΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝ 

ΪΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΟ
ΤΑΡΑ ΕΝ ΕΤΕΙ ΑΧΊΔ' ( = 1694) ΙΝΔ Β*. 

f Ή παροΰαα ίβτορέα γέγονεν ύπο χ ε φ ο ς Ί ω 
άννου ιερέως Ρέΐξη τοΟ καΐ εφημερίου έν αύτω 
έτει1· (ir μΰ σηρα) 

Έν δέ τψ νεκροταφείω τοΟ χωρίου τούτου, (χονοχόγχφ 

ιχικρώ ναϊδιω τοΟ αγίου'Αθανασίου, έπί αγιογραφιών, αίτι-

νες καλύπτουσιν ετέρας αύστηρας Βυζαντιακής τέχνης αγι

ογραφίας ις' — ιζ' αιώνος άνέγνωμεν πολλάς ύι ακίδος 

κεχαραγαένας έπιγραφας (grafito), ών μνείας άξιαι δια τα; 

έν αύταΐς ίστορικάς πληροφορίας είσίν αί έξης; 

{686 if/urì αγονςον 46 

επιρε 

ο Beveniavoç 

το àvanXh 

και άαέσως ύπ αυτό 

Hi5 άΛοναρίον [=Ίον.Ηον] 4 ή 

μέρα σαβατο επήρε 

ο τονρκος τοάνάπΛτ\ 

1. Την έπιγραφην ταύτην, ην ηΟελον καταστρέψει οι έχεΐ επίτροποι προς είρυν-

σιν της άρ/αίας ιχιχρας θύρας το? ναού, διέσωσεν η Α. Σεβασμιο'της 6 σοφός έν 

Ίεράρ·/α·.ς Άρ/_ιεπ·'σχοπο; του Αποστολικού Opo'vou Κορίνθου Κύριος Σωκράτης 

Κολιάτσος,ου μο'νον αυστηρώς άπαγορεύσας τούτο, άλλα χαί θερ(χώς συσττ(σας την 

προσο/ήν χαί διάσωσιν των πολυτίμων Βυζ. αγιογραφιών τοί! πολιού τούτου ναοδ 
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ο Βεζίρις ε*ρθε ατός του κε ε 

πίρε τον μορεαν όλονε 

1723 Απριλίου 

25 

χιόνι 

1732 Ιανουαρίου a ma; 

pâa; 
Ίερόθικα; εγω ο Παπα 

Ιωάννης 

απεθαναν πολλή ανθρώπι, 

εις όλων τον Κοσμον απο ανάγγην 

Ì733 Ιωανης ATQ [==Αύγουστου] 

έγραψα 

1814 Ένμηνί απριλιον 

21 έριζε χιόνι ςο ςεφάνι 

έβαςαζε νμερες άύο 

καγω αναγνωςης 
παπαθανασιου. 

Ύπο τήν εικόνα δέ τοΟ άγιου Νικολάου άναγινώσκο 

* Αγιε Νικόλαε πρεσβεβε 

των δούλων σου 

Νεωφητου Ιερό 

μονάχου και κν. 

0ιγουμενού της 

Φανερομενης. 



— 50 r-

Ύπο τήν εικόνα 2ε τής Δευτέρας παρουσίας εντός 8 κύ

κλων περιε/όντων συμβολικώς τας τιμωρίας τής κολάσεως, 

άναγινώσκομεν τάδε: 

ό βρυγμός 

των οδόντων 

Ο 
το «ύρ το 

ασβεστον 

Ο 
ό σκώλης ό 

ακοίμητος 

Ο 
ο βό^δορος 

βρόμης 

τό σκότος το έξώτε; 

C 
ό Χάρταρος 

Ο 
τα καταχϋόνοα 

C 
Ή Γέενα του 

πυρός 

/C". Μονή άρου Λη^Γ^Ηου 

Έν τη παρά το Στεφάνι Μονή τοΟ άγιου Δημητρίου, 

πλην τής έν τω ίερω άντιμηνσίω χρονολογίας 1733, ουδέν 

έτερον εύρομεν λόγου άξιον, διότι ο ναός ταύτης εστί νέον 

οίκοδόμημα,άνάξιον λόγου" αί δε έν αύτω εικόνες, νεώτατα 

έργα, ούδεμίαν απολύτως άξίαν εχουσαι. 

Ι Ζ. Ταζιάρχαι, παρά το Στεφάνι 

Τουναντίον έν τω εγγύς παρά τήν Μονήν ταύτην 

σταυρεπιστέγω καί μονοκόγχω να'ιοίω τοΟ Ταζιάρχου,εΰρο-

μεν αύστηρας καί μάλλον καλής Βυζαντιακής τέχνης άγι-
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ογραφιας τοΟ 1565, έργα Θεοδοσίου τοο Κακαβά, ώς δη-

λοΟται έκ τΐ)ς άνω τί)ς ωραίας Πύλης τοΟ ναοΟ έφ' ύγροΓς 

(ανορθόγραφου) επιγραφές ταύτη·ς. 

f ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΗΣΤΟΡΙΘΗ Ο 

ΘΕΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑΟΣ ΟΥΤΟΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΜΕΓΙΣΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑ ΣΥΝ

ΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΤΑΤΟΥ ΕΝ 1 

ΕΡΟΜΟΝΑΧΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΝ ΣΩ-

ΤΗΡΙΑΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΈΩΝ ΑΥΤΟΥ 

ΕΠΙ ΕΤΟΥΣ ΖΟΓ [ = 1565] ΙΝΔ. Η' ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑ

ΡΙΟΥ IH*. 

f Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΙΝΥΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΓΟΝΕΝ ΠΑΡ' 

ΕΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΚΑΒΑ 

ΤΑΧΑ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΟΥ. 

ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΣΟΥ ΒΡΕΤΟΥ ΑΜΑ ΣΥΜΒΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΥΤΟΥ. 

IH . Άγίονόρι 

Εν Άγιονόρι1 Κλεωνών έπεσκέφθημεν τήν ένοριακήν 

έκκλησίαν τής Κοιμήσεως τΐ)ς Θεοτόκου πλήρη αγιογρα

φιών ιε'—ις' αιώνος, ας βαρβάρως oi έχει τψ 1873 δια 

νέων επισκευών ήσχήυισαν* ωσαύτως δ' έπισκέφθημεν και 

τάς περί το φρούριον πολλάς ήρειπωμένας εκκλησίας' έν 

inet, δέ τούτων των εκκλησιών άνεύρομεν λόγου άξιον δρει-

Ι . Κ α τ ά τινας [λέν ΑΓΙΟΝΟΡΙ, ώς περιέχον πολλάς εκκλησίας ώς το "Αγιον 

"Ορο;, κατ' άλλους δέ ουχί Άγιονόρι, άλλ' Α Γ Ι Ο Ν Ε Ρ Ι , έκ του αγίου νερού, 

όπερ υπήρχε ποτέ έν τω υπό το χο>ρίον ναϊδίω τοΰ" αγίου Νικολάου, δπερ εθεω

ρείτο ώς άγιασμα χαί ιδίως ίααατι/.όν κατά τών βδελλών.Τάς πληροφορίας ταύ

τας ε*δωχεν ήμϊν ό καθ' ολην τήν περιφέρειαν ταυτην διατελών ιατρός χ. Π . Ρ ώ 

τας, δστις λίαν ευγενώς και φιλίως συνώδευσεν η(ιχας άνα πασαν την περί τάς 

Κλέωνας περιοδείαν ημών. 
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r~^ π 3 

χάλκινον Σταυρόν, δν έν τφ κώδικι τοΟ Μουσείου υπ* αριθ. 

1396 κατεχωρίσαμεν. 

Ιθ , Η επηραφη της ΠεντεΛης 

Προ πολλών ετών εδόθη ήμίν το παρατιθέμενον σχήμα ώς 

πανομοιότυπον επιγραφές ύ-

παρχούσης είς το υπέρθυρον 

τοΟ νεκροταφείου τής Μο

νής Πεντέλης, ην ούτως 

ακριβώς από τοΟ 1889, έν 

τ?) περί Δαφνιού μονογραφία ημών (σ. 7.) καί έδημοσιεύσα-

μεν,καί ήν ορθώς ήμεΓς άνέγνωμεν C n C = 6 0 8 6 · άλλ' ò κ. 

^ ^ Καμπούρογλους έν τη Ιστορία αυ-

Ο ' < i *^«^ τοΟ (σελ. 221) τήν αυτήν έπιγρα-

^Γ 7 ^ ^ Γ^** 9Ψ δημοσιεύει κατά το δεύτερον 

Μ Ι Ι Χ σχ^μα, ήν ορθώς ωσαύτως άνέγνω 

ξ Ι ^ Z n C = 7 0 8 6 . Δια τήν σπουδαίαν 

• 1 ταύτην διαφοράν τ?) 14 Σεπτεμ-

* 6*ρίου έπεσκέφθημεν τήν Μονή ν 

Πεντέλης όπως ϊδωμεν, αν αληθώς, ή άνω τοΟ υπερθύρου 

τοΟ έκεΓ νεκροταφείου επιγραφή είναι CnC,ù>c ήμεΓς έν τή 

περί Δαφνιού συγγραφή ημών δημοσιεύομεν,(σελ. 7)ή ΖΠ£'. 

ώς δ κ. Καμπούρογλους έν τή ιστορία αύτοΟ (σελ. 221) δη

μοσιεύει. Ώς δε έγράψαμεν έν τφ «"Αστεία, έχει δίκαιον δ 

κ. Καμπούρογλους, διότι ή επιγραφή αύτη πανομοιομόρφως 

έχει ΖΠζ". ήτοι 7086, καί ουχί 6089, ώς ήμεΓς γράφομεν 

Δαφν. 7). Τούτων £μως οοτως εχόντων, άγνοοΟμεν διατί 

κα\ μετά ταντα δ κ. Καμπούρογλους επανειλημμένως, 

έν μέν τή ιστορία αύτοΟ (σελ. 221) γράφει 5τι ήμεϊς k^iXâ* 

βομεν το Ζ ώς C, έν δέ τφ «"Αστει» (αριθ. 661) πάλιν 

επαναλαμβάνει ζτιήμεΐζεπΑανήθημεν κατά 1000 ετη,άφοΟ 
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προ πολλού* ήδη καί έν τη περί Δαφνίου συγγραφή ημών 

(σελ. 7), και έν τφ «"Αστει» (αριθ. 660], έδημοσιεύσαμεν 

ακριβώς το σχήμα τής δοθείσης ήμΓν επιγραφές. 

Κ'. Μονή Ntaov (Ταυ) Π er τ Μη 

Τη αύτη ήμερα έπεσκέφθημεν καί τον ναον τής νΟν ήρει-

πωμένης Μονής τής ΝταοΟ (Ταώ) Πεντέλης, δστις αληθώς 

καί κατά τήν φήμην αύτοΟ εστίν έν τών Ιδιορρύθμων έν 

Ελλάδι οικοδομημάτων τής Χριστιανικής Βυζαντιακής τέ

χνης. Ό ναός οδτος σώζει Χριστιανικον κιονόκρανον ζ ' — η ' 

αιώνος, ένώ το υπάρχον οικοδόμημα τοΟ ναοΟ καθ' ήμας 

είναι μεταγενέστεοον έργον ιδ'—ιε' αιώνος, έξ ου δηλον 5τι 

εκεί προϋπήρχε πολλφ τοΟ νΟν αρχαιότερος ναός, εις δν 

φαίνεται δτι αρχικώς ανήκον καί τα νΟν υπάρχοντα, αντί ει

κονοστασίου, ίερά διάστυλα καί θωράκια μετά τοΟ έπ'αύτών 

κοσμήτου, (φωτογραφίαν τούτων ίδέ έν τώ κώδικι ύπ' αριθ. 

1824). Τα μετά Σταυρών δέ άνθοστεφή κιονόκρανα τής ω

ραίας Πύλης συνίστανται εκ πορφυρού* κροκαλοπαγοΟς λίθου. 

Ό ναός ούτος διαιρείται ιίς τον κάτω ναον καί τήν άνω 

τούτου γυναικωνίτιδα διαθέουσαν μέχρις επάνω καί τής ίε-

ρδς Προθέσεως καΙτοΟ ΔιακονικοΟ.Έν συνόλφ δέ, μετά τοΟ 

κυρίως ναοΟ, έν τφ ναφ τούτφ εΰρηνται ec txà παρεκκλή

σια τα έζής: 

1. Ό κυρίως ναός έπ' ονόματι τής 'Αγίας Τριάδος. 

2. Ή Πρόθισις. 

3. Το Διακονικόν. 

4. Παρεκκλήσιον έν τψ Νάρθηκι. 

5. Έτερον άνω τοΟ Νάρθηκος επί τής Γυναικωνίτιδος, 

έφ' ής παρετηρήσαμεν καί έντετοιχισμένον μαρμάρινον δο-

χείον, πιθανώς νιπτήρα, οψ. 0,40 διαμέτρου 0,2δ καί πά

χους 0,5 
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6. Έτερον άνω τής Προθέσεως, καί 

7. Έτερον άνω τοΟ ΔιακονικοΟ. 

Έν τψ Νάρθηκι εύρηται Πύργος, φέρων δύο οροφάς δι 

ων σχηματίζεται ασφαλής ή κατά τους χρόνους τΐ)ς τουρ

κοκρατίας απαραίτητος καί αναγκαιότατη κρυψώνα. 

Ό θόλος έχει 7 θυρίδας άνισους, ών αί δύο προς Δ. εί-

σίν εγγύς αλλήλων. 

Έξωθεν δέ τοΟ ναοΟ έν τή ΒΑ αύτοο γωνία, επί λί

θου λευκοο μαρμάρου μήκ. 0,97 καί ΰψ. 0,31 ευρηνται 

έγγεγγλυμμένα τα γράμματα ταύτα 

C μ Τ 
KT ' τ Τ Α ^ 

ό χτ£σ[ας] τ[η]ν τ[θ6*υ]τ[^ν] Α μ ή ν [;] 

Εντός δε τοΟ ναοΟ έπί λίθου έντετοιχισμένου είς τήν άρ-

κτικήν πλευράν τοΟ ναοΟ είσΐ έγγεγλυμμένα τα γράμματα 

ταΟτα 

γ Λ(.Χ|θλα]ος ό Κ.αμ*τιρ |ός | ; 
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'Αμφοτέρων δε των επιγραφών τούτων την ορθήν σημα-

σίαν ήμεΓς τουλάχιστον άγνοοΟμεν. 

El; το ύπέρθυρον τής αυλαίας θύρας εύρηται ή επιγραφή 

αύτη 

Περί τοΟ πρώτου μονογράμματος ταύτης Τ και Ω Ò χ. 

Καμπούρογλους έν τή ιστορία αυτού Β', σ. 232; γράφε». δ:ι 

τοΟτο ήτο το σύμβολον της Μονής έρμηνευόμενον, «(Μονή! 

Σωτήρος Χρίστου του Παντοκράτοροο' βτι το μεν Τ πα

ριστά το σταυρικον πάθος και τον ΊησοΟν Χριστον, το δε 

Ω παριστφ αυτόν ως Παντοκράτορα», χαί βτι εκ τοΟ έν τή 

επιγραφή ταύτη μονογράμματος τούτου ΤΩ προήλθε το ό

νομα ΤΑΩ (Β', σ. 232).Περί δε τοΟ δευτέρου μονογράμμα

τος λέγει βτι τοΟτο «φαίνεται μάλλον βτι είνε ΖΝΗ, όπερ 

αντιστοιχεί προς το 15ο0» Α .σ. 381). 

Προς ταοτα ήμεΓς άπηντήσαμεν' ("Αστυ αριθ. 660). 

α) f2ç προς το πρώτον μονόγραμμα. 

1. Ότι το μονόγραμμα τούτο ουδόλως σημαίνει «(Μο

νή) Σωτήρος ΧριστοΟ τοΟ Παντοκράτορος». 

2. "Οτι το Τ ουδόλως παριστά «το Σταυρικον πάθος και 

τον ΊησοΟν Χριστόν»' βτι το Τ είναι Αίγυπτιακος τύπος 

τοΟ ΣταυροΟ, αναφερόμενος εις το «ΤαΟ» τοΟ προφήτου 

Ίεζικιήλ ( θ ) , όπερ Κλήμης δ Άλεξανδρεύς καλεί «Κυ

ριακού σημείου τύπον» Στρωμ. VI. II. και βτι τότε μόνον 

έχει σχέσιν προς το Σταυρικον πάθος, ως ήμεΓς άναφέρομεν 
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(Δαφν. 11), ίταν έπ* αύτοΟ τίθεται το Χ κατά τον τύπον 
τοΟ παρόντος σχήματος 

?~ — 
Αλλως το Τ μόνον, ούτε το Σταυρικον πάθος σημαίνει, 

ούτε τον ΊησοΟν Χριστον,άλλ' απλώς, ώς είπομεν, Ινα τών 

τύπων τοΟ τιμίου ΣταυροΟ. 

3. Ότι το Ω ποτέ εν τη συμβολική γλώσση τής αρχαίας 

εκκλησίας δέν παριστφ τον ΊησοΟν ώς Παντοκράτορα, άλλα 

μόνον μετά τοΟ Α το Ω συ^δυαζόμενον, ήτοι το Α και το 

Ω αναφέρεται είς τήν Άποκάλυψιν και σημαίνει έγώ 

είμί ή αρχή και το τέλος, δ πρώτος και δ έσχατος (Άποκ. 

κ'8.11), και 

4. Πώς είναι δυνατόν έκ τοΟ μονογράμματος τούτου να 

προήλθε το δνομα τής Μονής (Μονή Ταώ, ώς γράφει δ κ. 

Καμπούρογλους Α', σ. 232) άφοΟ αυτός δ ίδιος κ.Καμπού-

ρογλους,έν τή αυτή σελίδι (232),δέχεται δτι έκ τοΟ αρχαίου 

ονόματος τής Μονής προήλθε το ανωτέρω μονόγραμμα; 

β) ÜQ προς το όεύτερον μονόγραμμα'6τι τοοτο ουδόλως 

πρέπει ν' άναγνωσθή ώς έτος ΖΝΗ ( = 1 5 5 0 ) (Ίστ. Καμπ. 

Α . σ. 381), άφοΟ έν τή αύτη επιγραφή δι' αραβικών 

αριθμών σαφώς φέρεται το έτος 1648, άλλ' βτι το μονό

γραμμα τοΟτο,άν δέν δύναται να άναγνωσθή ώς κύριον όνο

μα, δύναται να εξηγηθή μάλλον ώς ΔΑΠΑΝΗ, έν τφ πρώ-

τφ στοιχείω, περιεχομένων τών έξης τεσσάρων στοιχείων 

ΔΑΠΑ τής λέξεως ΔΑΠΑ]ΝΗι. 

Και νΟν δέ είς τήν άνάγνωσιν ταύτην εμμένοντες τήν 
έπιγραφήν ταύτην έξηγοΟμεν μάλλον 
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11148 Χαώ δαπάνη. 

Είς ταΟτα πάντα άπήντησεν δ κ. Καμπούρογλους1, το 

μέν λυπούμενος 6τι οΰδεμίαν των ανωτέρω, μετά ένδεκα άλ

λων παρατηρήσεων ημών, ευρίσκει δικαία^, το £έ 5τι ò κ. 

Ζησίου άνέγνω ΖΝΗ' (=1550) καί ουχί δ κ. Καμπούρο

γλους, δστις δεν εϊδεν τήν έπιγραφήν ταύτην («Άστυ» 

αριθ. 661). 

Καί ταΟτα μέν περί τής επιγραφής ταύτης' εκ διαφόρων 

δ' απόψεων τοϋ ναοΟ τούτου φωτογραφίας κατεχωρίσαμεν 

έν τφ κώδικι ύπ' αριθ. 1778, 1779, 1798 καί 1824. 

ΚΑ'. "Αρος NixólaoQ etc τα Κ&Λήσια 

Επιστρέφοντες έκ τής Μονής ΝταοΟ—Πεντέλης έπεσκέ-

φθημεν τον έφ' ύψηλοΟ ίστάμενον,είς θέσιν αΚαλήσια» ναον 

τοΟ άγιου Νικολάου, μήκ. 9,70 πλ, 6,06, έφ* ού εύρομεν 

εξ αρχαιοτέρου ΧριστιανικοΟ ΝαοΟ έντετοιχισμένα κιονό

κρανα ζ ' — η ' αιώνος φέροντα το μονόγραμμα τοΟ ΊησοΟ. 

Ωσαύτως φωτογραφίας τοΟ ναοΟ κατεχωρίσαμεν έν τφ 

κώδικι ύπ' αριθ. 1776 καί 1777. 

KB'. Μονή Δαφνίου 

Άρχ&τβΧτον&κή· Κατά το ετοςτοΟτο 1892, γενο

μένων επισκευών τίνων έν τφ ναφ τής Μονής Δαφνίου, καί 

νέου θόλου αντί τοΟ παλαιού* έπ' αύτοΟ τεθέντος, δια τοΟ 

ύπ'άριθ. 9622 τής 9 'Απριλίου έγγραφου τοΟ Υπουργείου 

τής Παιδείας, ένετάλημεν μετά τοΟ κ. Δ. Γ. Καμπούρο-

γλου καί Γ. Ζησίου, 6πως γνωματεύσωμεν πβρί των άπαι-

1.«"Α«τν» αριθ. 661. 
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τον iter ων καί αυνατων εργασιών, Γνα προσλάδη ο ναός ίσον 

ενεστι την πάλαιαν αύτοο μορφήν. 

Έπί τω σκοπφ δε τούτω, τη 25 'Απριλίου εις Μονήν 

Δαφνιού μεταβάντες, την δέουσαν προς τό Τπουργείον, δια 

τοΟ χ. Καμπούρογλου, ύπεβάλομεν εκθεσιν. Καθ' ήμας 

μετά τάς επελθούσας επιδιορθώσεις, δι' ών, στερεώτχτα 

ύποχρίσματα τής στέγης, αντικατέστησαν ασθενέστατα τοι-

αΟτα, ίπερί ών έν έκτάσει εν τη περί Μονής Δαφνιού συγ

γραφή ημών τα δέοντα ειπομεν σελ. 73), μετά τήν κατα-

στροφήν ' τών επί τής στέγης κειμηλιαρχείων καί ίδια δια 

τής αντικαταστάσεως τοΟ αρχαίου κομψοΟ θόλου δια τοΟ 

νΟν υπάρχοντος βαναυσουργικοΟ δγκου, ούδεν κόσμημα τών 

αρχαίων αρχιτεκτονικών κεραμοπλαστικών κοσμημάτων 

διαφυλάξαντος,έκ νέων δέ λίθων κτισθέντος,τών παλαιών και 

έντέχνως έξειργασμένων λίθων, ώς άχρηστων θεωρηθέντων 

xxì ού,νεωτέρου θόλου, ή χονδροειδεστάτη μορφή,ώς JAOJA· 

φή έπί τοΟ κεκαλλιστευμένου τούτου ναοΟ έπεκάθισε δίκην 

σφραγΓδος τής ιδέας τοΟ καλοΟ τών συγχρόνων ημών* 

μετά ταΟτα πάντα, δι' ήμδς, το σεπτον τοΟτο οίκοδόμημα 

ώρισμένως ΔΙΕΓΡΑΦΗ1 τών ιστορικών μνημείων τής 

Χριστιανικής ΒυΙαντιακής αρχαιότητος. 

'Ατυχώς παρελθούσης άνεπιστρεπτεί της εποχής και τής 

γενεάς ταύτης τών Χριστιανών προγόνων ημών, παρήλθον 

καί παρέρχονται καί τα σεπτά έργα αυτών! 

"•Ι'ηφΟΟετήματα. Ώς προς δε τα ψηφοθετήματα 

παρατηροΟμεν, βτι, με 6λην τήν ικανότητα τοΟ ΊταλοΟ 

ψηφοθέτου κ. Novo, τοΟ προσκληθέντος βπως έπιθέση τα 

υπό τοΟ ωσαύτως ΊταλοΟ κ. Novelli άποτοιχισθέντα ψη

φοθετήματα, δι' οος λόγους έν τη «Έβδομάδι» (1884 σελ. 

1. Καί ivo) τ*υτα γράφοιχίν,^αρϋί άτονο: ίχ·εύγ£ΐ ix τών [ΐυ^ίων της καρδίας 

ήμΛν. 
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183. 193).και εν τή περί Δαφνιού συγγραφή ημών άνεφέ-

ρομεν (σελ. 65), ούχ ήττον έμμένομεν εις τήν γνώμην, ην 

άπ' αρχής έξεφράσαμεν, 5τι αί επιδιορθώσεις των ψηφοθε-

τημάτων έπρεπε να γίνωσι δια της μεθόδου τής εν Πανόρ-

μω Σχολής των αδελφών μουσειαστών Bonanno. 

Κατά τήν έκτελεσθεΓσαν έργασιαν τοΟ κ. Novo, ή ά-

ποτοιχισιςτώνψηφοθετημάτωνήδη είναι έργον α δ ύ ν α τ ο ν ! 

Μήπως τουλάχιστον ελήφθη πρόνοια να μή άπομαρμα-

ρωθώσιν οίτως είπεΓν και τα λοιπά τζροζ έπιδιόρθωσιν προ

κείμενα ψηφοθετήματα; ΆγνοοΟμεν. 

Έν τή περί Δαφνίου συγγραφή ημών κατά τήν περι-

γραφήν τών ψηφοθετημάτων (σελ. 122), τήν ύπ' αριθ. 28 

μουσειακήν παράστασιν, ένεκα του* οψους και τοΟ δυσδιά

κριτου τής εικόνος, έξ ής μόλις Αγγελος τις κατεφαίνετο 

έχων ακριβώς τήν στάσιν τοο έπι τοΟ μνήματος τάς Μυρο

φόρους εύαγγελιζομένου 'Αγγέλου, προς δε και ένεκα τής 

Οπ' αυτήν ύπαρχούσης παραστάσεως τής εις "Αδου καθόδου 

του" Κυρίου, έξελάβομεν ταυτην, τήν Οπό 28 καπνώ κεκα-

λυμμένην εικόνα, ώς παριστώσαν τήν άνάστασιν τοΟ Κυ

ρίου κατά τον τύπον τοΟ έν λευκοίς έπι τοΟ τάφου καθεζο-

μένου Αγγέλου και εύαγγελιζομένου τας Μυροφόρους, ώς 

ήδη τοιαύτας παραστάσεις πολλαχοο τών αρχαίων εκκλη

σιών ε&ρίσκομεν1. 

Τών Άγγλων δμως σπουδαστών άρχιτεντόνων κ. R. W. 

Schultz και S. Η. Barnslay παράπηγμα προ τής εικό

νος πηξάντων, καΐ καλώς τήν εικόνα ταυτην καθαρισαντων 

σαφώς ή τε παράστασις κατεφάνη και ή επί ταύτης επιγρα

φή «Η ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ nPOCKTNHCIC». 

Έν τή παραστάσει λοιπόν ταύτΥ) δ "Αγγελος δεν εύαγ-

1. Δαφνί « λ 1*22. 9Tj[i. 3. 
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γελιζεται τάς Μυροφόρους, άλλ' δδηγεΓ τους Μάγους εις 

προσκύνηση/ τοΟ Βρέφους Ίησοο, κατά θεολογουμένην πα-

ράδοσιν των Διδασκάλων τής εκκλησίας,5τι δ 'Αστήρ δ δδη-

γήσας τους Μάγους ή ν "Αγγελος Κυρίου, και ώς ήδη Ιω

σήφ δ Βρ^έννιος εν τω περί τοο Ευαγγελισμού β'λόγω αύ-

τοο, ρητώς λέγει, 5τι δ 'Αστήρ ούτος ήν Γαβριήλ δ' Αρ

χάγγελος1. 

'Εν ταύτη ή Θεοτόκος καθήμενη έπί θρόνου,και πατώσα 

έπί υποποδίου, έπί των γονάτων αυτής κρατεί τον παιδα 

ΊησοΟν εύλογοΟντα τους Μάγους, ους προπορευόμενος δδη-

γεΓ δ 'Αρχάγγελος, τη μεν δεξιά βαστάζων το της λειτουρ

γικής διακονίας αύτοΟ σύμβολον, το σκήπτρον, τγ δε δεξιά 

δεικνύων αύτοΓς το θεΓον βρέφος. Των τριών Μάγων οί δύο 

ύποκλινόμενοι προσφέρουσι τα δώρα αυτών, δ δε τρίτος εν 

μέσω τών δύο ιστάμενος, τγι δεξιό; δείκνυσι τον παΓδα Ίη

σοΟν, οίονεί ευρίσκων τον άναζητούμενον γεννηθέντα Βασιλέα. 

Ό τύποί ούτος τής παραστάσεως τής προσκυνήσεως τών 

Μάγων εστίν αρχαιότατος, οδ τα πρώτα ίχνη ήδη εύρίσκο-

μεν2 εις τους πρώτους αιώνα; έν ταΓς Κατακόμβαις τοΟ 

αγίου Καλλίστου έν Ρώμη. 

Έν τή παραστάσει ταύτη, άνεπάφω σχεδόν περισωθείσί), 

Οπάρχουσιν εξ έν βλω πρόσωπα. 

Έξ αντιγράφου οέ υδατογραφίας τών ανωτέρω "Αγγλων 

σπουδαστών, ήμεΓς έλάίομεν το ύπ' αριθ. 1521 έν τψ κώ-

δικι καταχωρισθεν φωτογραφικον άπότυπον. 

1. «Τον 'Ιωσήφ ούτος (ό Γαβριήλ) έχοίλυσε τήν Παρθένον έχβαλεΐν χαί τους 

Ποιμένας ούτος περιαστράψας, -/αράν μεγάλη ν εύαγγελίσατο ό χαί εις Βηθλεέμ 

επί Περσίδος έν ΣΧΙΙΜΛΤΙ ΑΣΤΕΡΟΣ ΟΔΗΓΗΣΛΣ ΤΟΤΣ ΜΑΓΟΎΣ» 

(Ιωσήφ Βρυεννίοι» εις τον Εύαγγελισμόν λο'γ. 6'.Τόμ. Β. σελ. 155). 

2. Ott. σελ. 180, 183 Kraus, έν λέξει Magier σελ. 351. Ύπο τον αυ

τόν ωσαύτως τύπον τήν προσχύνησιν τών Μάγων εΰρομεν τω 1887 έν τώ έν Σά-

μαρη ναΛ της Ζωοδό/ου Πηγής πλησίον τής Καλογέρα/ης, έν Άνδρούση μεταξύ 

Καλαμών χαί ΊθοΊμης. 
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'Ωσαύτως δε των αυτών "Αγγλων σπουδαστών αρχιτε

κτόνων καθαρισάντων τήν έν τή συγγραφή ημών ύπ' αριθ. 

4 μουσειακήν παράστασιν τοο Νάρθηκος, σαφώς έπ' αυτής 

άνεγνώσθησαν τα γράμματα Ο ΝΕΙΠΤΗ^Ρ] έζ ου δικαίως 

άπο τής σκοτείας εκείνης ημείς μίαν τών περισωθεισών κε

φαλών έξελάβομεν ώς τήν τοΟ Πέτρου (Δαφνί σελ. 117). 

Έκ τοΟ καθαρισμοΟ δε καί τίνων άλλων μουσειακών πα

ραστάσεων, έλπίζομεν βτι θέλομεν αναγνώσει και άλλας έπι-

γραφάς,άς τέως επίσης ένεκα του ύψους καί τοΟ καπνοΟ δέν 

ήδυνήθημεν ν'άναγνώσωμεν. 

Δια τής άποξέσεως δέ τοΟ άσβεστώμ ατός τοΟ κυρίως 

ναοΟ,χατά το ετοςτοοτο,έν μεν τφ δεξιώ μέρει άνευρέθησαν 

έφ' ύγροΓς [ό àytoç Ζ?Λ]ά<ηος, ό αρος 7ω. ό Πρόδρομος 

δ ΆρχάγγεΑος ΓαβριήΛ, καί ή έπ αυτών δι ακίδος χρονο

λογία 1640' έν δέ τφ άριστερώ, δ άγιος 'Ανδρέας καί δ 

άγιος Σάββας καί ή δι' ακίδος χρονολογία 1725. Τπότινα 

δέ εικόνα τής Θεοτόκου, $ν ειδομεν έπί τοο επί τής δδοο 

κτιστοΟ προσκυνηταρίου, καί ήτις νΟν διεφυλάχθη έν τω 

ναψ άνέγνωμεν: 

f Αέηο^ς των βουλών του €>εοϋ Γεωργέου 
Καβοδέστ^ία δοτόρου καί Όταβέου Οεο-
τό*η Γιούστου 1ΎΗΟ. 

Τοσαύτη σύν τφ θείφ 'Ονόματι ή έξ ημών εργασία τοο 

λήξαντος έτους 1892. 
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