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Μουσείον Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης.
Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις 1893

Γεώργιος  ΛΑΜΠΑΚΗΣ

Δελτίον XAE 2 (1892-1894), Περίοδος A'• Σελ. 32-62
ΑΘΗΝΑ  1894



ΜΟΥΣΕΙΟΝ 
ΧΡΙΣ'ΠΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ. 

Γ. -Λ-ΑΒ/ΙΠΑΧΙΪ 

Λ'.δυθυντοΰ to3 Μουσαίου 

ΙΕΑΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ! ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ1893. 

Κύριε Πρόεόρε, 

Φ'ι.ίοι εταίροι. 

π̂ο της 14 'Απριλίου 1893, δυνάμει τοΟ ύπ'άρ. 

10,314 τής 26 Μαρτίου 1893 εγγράφου τοΟ 

Υπουργείου των Εκκλησιαστικών, και τοΟ Οπ' 

αριθ. 490 τής 5 Απριλίου 1893 έγγραφου τοΟ 

.Διοικητικού* Συμβουλίου τής ημετέρας Εταιρείας, 

το ΜουσεΓον ημών έτοποθετήθη προσωρινώς έν 

τφ Κεντρικφ Έθνικφ Μουσείω. 

Χάρις ταίς ένεργείαις αξιότιμου συναδέλφου τοΟ κ. Βού-

ρου παρά τφ Προέδρφ τής Κυβερνήσεως κ. Τρικούπη. 

Εις κοινήν θέαν παρεδόθη τοΟτο τ? 8 Αυγούστου 1893 
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ήμερα Κυριακή1. 

Καθ δλον το λήξαν έτος είσήλθον εν δλω 146 αντικείμενα, 

καταγραφέντα έκ τφ κώδικι Οπό τους αριθ. 1723—1867, 

ήτοι είσήλθον τούτων προήλθον' 

Διάφορα αντικείμενα 29 

Χειρόγραφα 15 

"Εντυπα 18 

Άρ/ιτεκτονικαί κατόψεις . . . . . . . 5 

Φωτογραφικά άπότυπα διαφόρων άνά 

το Κράτος Χριστιανικών Μνημείων 79 

Το δλον 146 

Έ κ δωρεοίν 62 

Έ ξ αγορά; φωτογραφίας U 

Φροντίδι δε ημών φωτογραφίαι καί 

άλλα αντικείμενα 7Γι 

Το δλον 1Ί0 

Έπισκέφθησαν δέ το ήμέτερον Μουσείον άπο τής 8 Αυ

γούστου 1893, μέχρι τέλους Δεκεμ6ίου 1893 το δλον 2,055 

ήτοι τον Αύγουστον 

Σεπτέμβριον 

Οκτώβριον 

Νοέμβριον καί 

Δεκέμ6ριον 

εν δλω 

294 
326 
441 
604 
390 

20Γ5 

Επειδή δέ διπλάσιος περίπου είναι δ αριθμός των μή εγ

γραφόμενων èv τω βιβλίω,κατατας πληροφορίας των υπαλ

λήλων, δ αληθής αριθμός των κατά τους 5 τούτους μήνας 

έπισκεφθέντων το ΜουσεΓον ημών ανέρχεται υπέρ τάς 4 

χιλιάδας. 

Δέν ύπερβάλλομεν δε έάν είπωμεν δτι, άπο τής καταθέ

σεως των Ιερών κειμηλίων εν τφ Έθνικω Μουσείω και οί 

έν γένει έπισκέπται τούτου ηύςηθησαν σπουδαίως. 

1. Ίδέ «Νέαν Εφημερίδα» 8 Αυγούστου 1893. 

3 
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Β ' . 

Περιηγήσεις· ηηών άνά. την Ε λ λ ά δ α . 

Καθ' δλον δε το λήξαν έτος επεσκέφθημεν 30 περίπου 
τόπους: 

Τήν έπι τοΟ ΎμηττοΟ ήρειπωμένην Μονήν τοΟ 'Αστεριού, 

τήν παρά το Γαλάτσι "Ων.ορηη εκκλησιά, τήν Χερσόνησον 

και των Ίσθμον των Μεθάνων, τον υπό το χωρίον Κουνου-

πίτσα (Μεθάνων) ναον τοΟ 'Αγίου Γεωργίου, τον Πόρον, το 

Βίδι (έπίνειον Δαμαλα), τήν Αίγιναν, τήν Κόρινθον,τας Πά

τρας, τήν 'Αμαλιάδα, τον Πύργον, το Κατάκωλον, τήν 

Πύλον, τήν Κυλλήνην, τον παρά τήν Κυλλήνην ναον τοΟ 

αγίου Νικολάου Άρκούδη, το ύπο το φρούριον Χλομοοτσι 

χωρίον Κάστρο, τήν Μονήν των Βλαχερνών, τήν διαλελυ-

μένην Μονήν τής Έλεούσης παρά το χωρίον Μυρτιά, το 

Βαρθολομιο, τα Καβάσιλα, τον παρά το Ρίον άγιον Βα-

σίλειον, το Αίγιον, το ώυλόκαστρον, τήν Συκιάν, το Ναύ-

πλιον και τήν Χαλκίδα. 

Α'. Η έπι τοϋ'Τμηττον Μονή Αστεριού 

Τή 11 'Απριλίου άνήλθομεν εις τήν έπι τοΟ ΎμηττοΟ 

ήρειπωμένην Μονήν τοο 'Αστεριού, οίκοδόμημα ιβ'—ιγ' αι

ώνος, ήτις βεβαίως έτιματο είς τιμήν των 'Αρχαγγέλων ώς 

δηλοοται έκ των αρχιστρατήγων, οίτινες εικονίζονται είς 

το ύπέρθυρον τής Μονής. 

Επί τοΟ αετώματος τής στέγης τής αρκτικής πλευράς έπί 

λίθου λευκοΟ μαρμάρου άναγινώσκομεν: 

f ΣΤΑΤΡΟΙ1ΗΓΙΟΧ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ 

έξ οδ δήλον 5τι ή Μονή αΰτη ήν Πατριαρχικώ Σταυροπη-

γίω τετιμημένη. 



- 35 -

Ai άγιογραφίαι τοΟ ναοΟ τούτου,ατυχώς λίαν φθαρείσαι, 

μάλλον έντέχνως διαφυλάττουσι τον άρχαιον αύστηρον τ'ύ-

πον τής Χριστιανικής άγιογραφ(ας. 

Εσωτερικώς περί τον κυρίως ναον εις μέγεθος μικρότε-

ρον τοΟ φυσικοΟ γράφονται Αγιοι, Όσιοι, Ασκηταί και 

Στρατιώται, οί Απόστολοι Πέτρος και ΠαΟλος συνομιλοον-

τες, δ Προφήτης Ηλίας και ΈλισσαΓος, έν δε τφ Νάρθηκι 

εικονίζονται Παραβολαί καί θαύματα τοΟ "Σωτήρος και βα

σανιστήρια τών αγίων Μαρτύρων. Έπί τοΟ μύακος εικονί

ζεται ή Πλατυτέρα, μετ' αυτήν ή θεία Λειτουργία, καί 

(χετ* αυτήν οί Μεγάλοι Πατέρες της εκκλησίας συλλειτουρ-

γοΟντες. Μνείας άξιον δτι επί τοΟ θόλου τής στέγης άνω 

τής αγίας Τραπέζης εικονίζεται τό ΠνεΟμα το άγιον, δι' οδ 

μυστικώς ύποδηλοοται ή έν τοΓς μυστηρίοις τής εκκλη

σίας έπιφοίτησις τοΟ αγίου Πνεύματος. 

Έπί τής Δυτικής πλευράς τοΟ ναοΟ, άνω τής θύρας 

ασθενώς λίαν καί δσημέραι διαρρέουσα περιεσώθη έφ' ύγροίς 

μεγάλη είκών τής Σταυρώσεως τοΟ Κυρίου, λόγου αξία 

δια τήν άρχαϊκήν πολύπλοκον αυτής συνθεσιν καί διάθεσιν. 

Έπί τών αγιογραφιών τοΟ Νάρθηκος εύρηνται πολλαι δι' 

ακίδος έπιγραφαι, ως 

« {667 [Σεπτεμβρίου;] ÌS εβαπτίση ÌÒQ 

Δημητρίου Μαργετη ονόματι Σταυροί». 

καί άλλαι φέρουσαι χρονολογίας 

{646 {655 καί {67{. 
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Εν τφ έστιατορίφ τής Μονής αξιόλογοι διεσώθησαν άγιο-

γραφίαι τοΟ 1589 εχουσαι τήν άκόλουθον διάθεσιν 

1 

7 5 

11 

3 

9 

2 

4 6 

10 

8 

13 

12 

1. Ό ΔεΓπνος δ Μυστικός. 

2. Έν τφ αύακι «ΜΗΡ ΘΟΓ ή Κυρία των αγγέλων», 

έκατέρωθι δε ταύτης, δεξιά δ 'Αρχάγγελος Μ[ιχαήλ], άρι-

ριστερα δε δ 'Αρχάγγελος Γ]αβριήλ]. 

3 Ό Μωϋσής λέγων «Εγώ βάτον σε άκατάφλεκτον ει-

δον και πλάκα γεγρα(Λμένη[ν]». 

4. Ό 'Ααρών λέγων «Εγώ δε çavâov βλαστήσασαν άν

θος Χριστον τον Κύριον τής δόξης». 

η j θυρίδες. * 

7. Ό άγιος Ιωάννης δ Δαμασκηνός. 

8. Ό άγιος Κοσμάς. 

9. Ό άγιος 'Αντώνιος. 
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10. Ό άγιος Θεοδόσιος δ Κοινοβιάρχης λέγων: «'Αδελ

φοί τας ΧριστοΟ μελέτη εστί διάκρισις, ταπει

νοφροσύνη και ή κατά θεον υπακοή». 

11. Ό άγιος Στέφανος. 

12. Ό άγιος Λαυρέντιος. 

13. Άναγινώσκομεν τήν έπιγραφήν ταύτην 

f Αδε γένηται ευχή και σφραγια . . 

ή τράπεζα ς εύλογων τα παρατιθέμενα. 

ήμίν και κατ Δια τοοτο ούν αετά φόβου 
«ι I I 

έσθίετε και πίνε[τε] . . . της αυτού άγαθότητος. 

πάντα ούν τα χρ[ειώδη] . . . ρί γαρ και άρτον 

ούράνιον Ισθίο[μεν] ώς γαρ το 

σώμα τοΟ Κυρίου ήμ[ών! τα τήν 

άξίαν τών δεχόμενων α το 

άντάςΊον[;] τών δεχόμενων 

πάση σιωπή καί ευχή νοερά αύ 

τής δε τραπέζης τελεσθείσης και της ευχής γενο[μένης . 

τοΟ Κυρίου ημών ΊησοΟ ΧριστοΟ είη μετά πάντων ημών. .θε 

τψ Κυρίω ενός έκαστου εργασίας. Το λοιπόν άδε[λφοί] . 

εν σιωπή και πάση ησυχία και φόβω [θεού] έαυ . . . . 

γελώντας, άλλα πάντα άποδέχεσθε εύκαρδίως . . ών θι 

έγράφη εν ετει çhçco [1589jf εις τους αίώνας'Αμήν.. Ά π \ 

Φωτογραφικάς απόψεις τοΟ ναοΟ ύφ' ημών ληφθείσας 

κατεχωρίσαμεν ύπ' αριθ. 1782 καί 1783* ήτοι τής κόγχης 

ύπ* αριθ. 1785* τής δε υπεράνω τής θύρας Σταυρώσεως 

υπ* αριθ. 1784. 'Ωσαύτως δε τήν άρχιτεκτονικήν τοΟ ναοΟ 

κάτοψιν μετά το8 περιβόλου τής Μονής καί τών κελλίων 

αυτής 6π* αριθ. 1848. 

Ωσαύτως δ' έκ τής Μονής 'Αστεριού έκ τοΟ θόλου τοΟ 

ναοΟ ελήφθη άλλοτε καί ή υπ'άριθ. 346 πωρίνη ύδροχόη. 
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Β'. Ωμορ<ρ' ΕχκΑΎ\οιά 

Τη 18 Απριλίου έπισκέφθημεν τήν πλησίον τών Πατη

σίων καί Γαλάτσι κειμένην «"Ωμορφ' Εκκλησιά»,εξ ής τάς 

διαφόρους φωτογραφίας 6φ ημών ληφθείσας μετά τής φω

τογραφίας τοο Παντοκράτορος κατεχωρισαμεν ύπ' αριθ. 

1786—1791, τήν δέ άρχιτεκτονικήν αυτής κάτοψιν 6π' 

αριθ. 1849. 

Λόγου άξια τα εν τφ ναώ τούτω έντετοιχισμένα αρχαίας 

Χριστιανικές τέχνης έπι μαρμάρου κοσμήματα, και το 

παρά τον ναον τοΟτον δυτικής τέχνης παρεκκλήσιον, φέρον 

δύο φραγγικά σταυροθόλια. 

Ή κόγχη τοο ΝαοΟ τούτου είναι ΐδ&αζούσ^ς Λ(0Ο-

π ο χ ή ^ Sfì^OV, το μεν δια τήν καΛΑιτεχνικηγ τών 

αγιογραφιών Ικτέλεσιν, το δε δια τήν μετά βαθύτατου μυ

στικού ΘεοΛογικοϋ ουναιοθηματος άιάτα(ιν και παράστα-

σιν τών αγιογραφιών ταύτης' διότι μετά τήν ΙΙλατυτέραν, 

αντί τής συνήθους παραστάσεως τής θείας λειτουργίας, ή 

της ίερας μεταλήψεως, κατά πρότυπον ίλως τρόπον εικονί

ζεται δ λεγόμενος Ίησοος τοΟ Πανσελήνου, ήτοι έπί τρα

πέζης ΙρνΗρφ ύφάσματι κεκαλυμμένης, παρίσταται ήπλω-

μένος τριετής !

ν'Κρμ. τών ζωγρ. σ. 254) δ παΓς Ίησοος, 

ώς ούτος εικονίζεται εσωθεν ε!ς το ύπέρθυρον τοΟ Νάρ-

θηκος τοΟ έν άγίφ Όρει Πρωτάτου τών Καρυών1,εκατέρω

θεν δέ τοΟ παιδός ΊησοΟ έν τ? κόγχη ταύτη τής Όμορ-

1. Εΐχονα τούτου μετά αξιόλογου διατριβής του χ. Σ. Λάμπρου, ίδέ έν δέ τώ 

πιριοδιχώ τοϋ* Παρναβιοδ (Τόμ. Ε ' . 4881). Κατά τήν έρμηνιίαν δέ τών ζωγρά

φων πάντοτε ό Ίησους ούτος δέον να ειχονίζεται εις το ύπέρθυρον του ναού. 

«Υπέρ τήνπύλην δέ του ναού, είχο'νιβον τον Σωτήρα ημών έν ήλιχία βρέφους 

rpterotjc χοιμώμενον...» (εχδ. 1853. «ελ. 254), επομένως είναι έξαίρεαις του 

χανο\ος τούτου ή έν τϊ} άνωτέρφ κόγχη άπειχιίνισις τούτου, ώς χαί έν τώ προ τής 

Μονής Καισαριανής μετοχίω του αγίου 'Ιωάννου, è Ίηαοΰς ώς παΐς χοιμώμινος 
ΰπέρχειται τής χογχης. 
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φης εκκλησίας, γονυκλινείς δύο Αγγελοι τρόμω αυτόν λι-

τανεύουσιν. 

Ύπο τήν παράστασιν ταύτην παρίσταται ο ιερός Χρυσό

στομος και Βασίλειος τήν ίεράν τοΟ 

αγίου άρτου μετουσίωσα τελεσιουρ-

γοΟντες, επί τοΰ δισκαρίου, αντί τοΟ 

άγιου άρτο^)^ ήπλωμένου υπάρχοντος 

έν βρεφική ηλικία αύτοΟ τοΟ σώματος 

τοΟ ΊησοΟ. 

Ίδου οέ ώς ε/ει ή διάθεσις της πο

λυτίμου και βαθύ θρησκευτικον συ

ναίσθημα έξεγερούσης αρχαιότατης 

ιεράς κόγχης ταύτης, ης ατυχώς αί 

πλείσται των γραφών οιερρύησαν καί 

διαρρέουσιν. 

1. Η πλατυτέρα των ουρανών . Ατυχώς εντελώς κα-

τεστραμένη. 

2. Το τριετές βρέφος Ιησούς. 

3. 4. "Αγγελοι λιτανεύοντες. 

5. ι Ο ιερός Χρυσόστομος"1 εύλογων τον άγιον Αρτον και 

λέγων « x«i ποέησον τον μεν αρτον τοΟτον 
τέμ&ον σώμα του αρίστου σου » · 

6. [Ό Μέγας Βασίλειος] εύλογων το άγιον Ποτήριον και 

λέγων « το δε έν τφ ποτηρίφ τούτφ τ£μιον 
vï\k% του* "Χριστού* σου » . 

7. Ό άγιος Αρτος έν μορφή παιδιού ήμικεκαλυμμένου έν 

τω ίερώ δισκαρίω. 

8. Το άγιον Ποτήριον κεκαλυμμένον δι έρυθροο καλύμ

ματος. 'Αμφότερα δε 7 και 8 κείνται Οπό Ιερόν κι6*ώριον, 

έζ ού εικονίζεται έξηρτημένη κανδήλα. 

9. Δίθυρον. 

3 

0 

1 

2 J 4 

—| 9 | — 

7 8 6 
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Ένεκα δέ τοΟ μικρού χώρου τής κόγχης, έπί των πλα

γίων θυρών τοο διακονικοΟ και της Προθέσεως συμπαρί

στανται και έτεροι των Μεγάλων Πατέρων τής εκκλησίας, 

συλλειτουργοοντες τοις άνω Ίεράρχαις* έπί των πλαγίων 

δέ τοί/ων τής κόγχης, επί μεν τοΟ άριστεροΟ εικονίζεται 

το « Λ ά β ε τ ε φ ά γ ε τ ε » , έπί δέ τοΟ άριστεροΟ το 

<( ΙΙέετε εξ αύτοϋ πάντες » . 
Πρωτότυπος δέ και θαυμάσια έν τ*) θρησκευτική ιδιοφυΐ'α 

αυτής είναι ή άνω της κόγχης τοΟ ιεροΟ τής Προθέσεως εΙ-

κών τοΟ θεοΟ Πατρός «ό Παλαιός τών ήμερων», δς έπί 

της δεξιάς χειρός κρατεί λευκήν Περιστεράν, τ ο oxycOV 

Ι Ι ν ε ΰ [ * α 9 εις δήλωσιν τοΟ εκ τοΟ Πατρός έκπορευομέ-

νου αγίου Πνεύματος. 

Έπί τοο δεξιοο σταυροθολίου τοο ναοΟ διηρημένου είς 

τέσσαρα εικονίζεται Ι 

1. Ο 'Ιησούς. IC. XG. δ Εμμανουήλ. 3 4 

2. 77 Θεοτόκος. 2 

3. Ό ' Αρχάγγε.Ιος {Γαβριήά), και 

4. Ό Άρχάγνε.Ιος Ραφαήλ. 

Έν γένει δε αι έν τψ Ναω τούτψ άγιογραφίαι δια τον 

αύστηρον άρχαίΌν Βυζαντιακον αυτόν τύπον είσί πολλοΟ λό

γου και μελέτης ά'ςιαι. 

Έν τω Νάρθηκι μεταξύ άλλων δι ακίδος επιγραφών 

άνέγνωμεν και τάς δύο ταύτας αρχαίας έπιγραφάς* 

Γ μνησθητι Κε Εν Τι βασιΑι 

α σον Δημητρίου του κα 

μηΛΛ; και δος αυτό Κε αψε 

σην αμαρτιών] εν τι ήμερα 

της, κρίσεως αμήν. 
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f μνήσθηη Κε των âovXov [σον] 

Γειωργιων εν βασιΛία [σον] 

και εν ιμερα κρίσεως 

Προς δέ άνεγνωμεν καΐ τάς χρονολογίας 

1605 ΝικόΛας. 
Ì680 Γεώργως [μονόγραμμα) 

Έν δε τφ ίερφ βήματι ετέρας τινας, ών μία τοΟ Ì680. 
Αρχικώς δ ναός είκονοστάσιον δεν εΐχεν, το υπάρχον εί

ναι μεταγενέστερα προσθήκη τοο 1743 ώς δηλοοται έκ τί)ς 
ύμνολογικής επιγραφές ταύτης,τΐ); ύπαρχούσης άνωθεν της 
ωραίας Πύλης' 

Ίο [στερεω]μα 

των επ[ΐ σοι, πεποιθότωλν στερε\ωσο\ν 

Κύριε την εκκ[Χησίαν ην εκτίσ]ω τω τιμί 

ω [σον aiuatt,] . . . Ανγον]στον ΑΨΜΓ. 

Επί της επί τοο εικονοστασίου δε ύπαρχούσης εφ' ύγροΓς 
εικόνος τοΟ αγίου Γεωργίου, ωσαύτως εφ ΟγροΓς άναγινώ-
σκομεν* 

Μνήσθητυ κε των όονΧων] τον θεον 
. . . . Κοτζεων 

Έπί δε τής εικόνος τοο Προδρόμου δι' ακίδος την επι
γραφή ν ταύτην* 

στινομορ 
φικλί,σια 

Ì769 
φερον 
βαρίον 
πρώτη 
ηρθαεγο 
οπαπανε 
οφιτος 
απότοκα 
ΧοΧιβαάι 
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έξ ης δήλον δτι και κατά την έποχήν ταύτην οοτως "Ώμορ-

<ρη Έκχάησιά έκαλεΓτο δ πραγματικώς εσωτερικώς και ε

σωτερικώς περίκομψος και κεκαλλιστευμένος ώραΓος ναός 

οδτος. 

Γ . Βιάν άαψαλα 

Τη 1 Ιουλίου μετέβημεν εις Βίδι το επίνειον τοο Δαμα-

λ&, ένθα έν τφ ναώ της Θεοτόκου μήκος 14,90, πλάτος 

8,65, εορομεν άντιμήνσιον τοΟ 1757 τοΟ Μητροπολίτου 

'Ιωαννίνων Γρηγορίου. Ωσαύτως δε έξητάσαμεν και το εγ

γύς ναΐ'διον τΐ)ς Ευαγγελιστρίας μήκ. 9,05 γ. μ. πλάτος 

3,46, μετόχιον τοο έν Τήνω ίεροΟ ναοΟ τΐ)ς Ευαγγελιστρίας. 

Εκείθεν δε τ? συνενοήσει τοΟ κ. δημάρχου Πόρου ζη-

τήσας δπως έκ τής διαλελυμένης Μονής τοΟ αγίου Δημη

τρίου παραλάβω δια το Μουσείον τήν εικόνα Θεοτόκου της 

'Αμόλυντου, ην έν το περυσινή λογοδοσία (1892 σελ. 10( 

άνέφερον, δι' επιστολές τοΟ έφηυ-ερίου Δαμαλα εμαθον βτι 

ή εΐκών αυτή εκλάπη ακριβώς πέρυσιν 3τε διεδόθη βτι ημείς 

ειπομεν £τι ή εΐκών αυτή είναι λόγου άξιον έργον*. 

Δ'. nópoQ 

Εν Π'όρφ (2 Ιουλίου) έξητάσαμεν πάσας τάς ένοριακάς 

* 'ISov ô>ç έχει ») προς με ίπιστο.Ιι) τον ιερέως' 

αΚύριε Λαμχάχη, 

lipo 4 μηνών μετέβην να ίερουργίσω καθώς και με άλλους 

προσκυνιτάς λόγος βγένετο οτι ή ιΐχών εχη άρχεώτατα και έχά-

θη, βκεΐ είναι δημόσιος δρόμος περνούν δεξιά και αριστερά και 

έχομε μεγάλη φιλωνικίαν μεταξύ χωρικών αύτώ σ&ς βεβαιώνω 

καθος καί δ Κ. Πάρεδρος ή εκκλησία είναι χωρίς κλιδή δεν γνω-

ρίζωμαι πον Γ, ΒΑΣΙΛΑΚΗ* ιερεύς», 
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εκκλησίας και τα παρεκκλήσια, εν αίς πλην άντιμηνσίων 

τινών, το μέν τοΟ 1769 (Μακαρίου τοΟ Νοταρά το δε τοΟ 

1780, ουδέν έτερον εΰρομεν λογού άξιον. Μόνον δέ έν τω 

ναϊδίω τοΟ άγιου Ιωάννου εις θέσιν Καστέλι, εις μεν το 

ύπέρθυρον εύρομεν έντετοιχισμένον εκ λευκοο μαρμάρου 

τμήμα κάτω μέρους διαστύλου η'—θ' αιώνος' έν δέ τω ίε-

ρψ τάς παλαιάς εικόνας τής Μητροπόλεως, ων ή Θεοτόκος 

εστίν έργον τοΟ 1718. 

Ε . Αγιος, Γεώργιος Μεθάνων 

Έν τφ ο'ρμω τοο άγιου Γεωργίου, ύπο το χωρίον Κου-

νουπίτσα (έν τΑ χερσονήσω τών Μεθάνων), τ$ 3 Ιουλίου, 

κατεμετρήσαμεν τον τρίκογχον ναον τοΟ αγίου Γεωργίου μ. 

17,28 γ. μ. πλατ. 8,84, οδτινος τήν άρχιτεκτονικήν κά-

τοψιν ύπ' αριθ. 18ο1 κατεχωρίσαμεν, ωσαύτως και το εγ

γύς παλαιον μονόκογχον ναΐδιον τοΟ αγίου Γεωργίου, μήκ. 

9,05 γ. μ. πλάτ. 3,59, έξ ου" έλάβομεν και τα ύπ' αριθ. 

1757—1759 πεπαλαιωμένα ιερά σκεύη. 

ζ". Ισθμός Μεθάνων 

Έπί τοΟ ΊσθμοΟ τών Μεθάνων τη 7 Ιουλίου έπεσκέ-

φθημεν μικρόν άνευ εικονοστασίου μονόκογχον έρημοκκλή-

σιον, μήκ. 7 γ. μ. πλάτ. 4 Vg τής Φανερωμένης (ή Κοί-

μησις), έν φ ειδομεν μικράν εικόνα «ΜΗΡ-ΘΟΪ ή Άνα-

φωνήτρα». 

Ζ'. Το παρά την ΚυΙΛηνην ναιόιον του αγίου ΝικοΛαου 

Παρά τήν Κυλλήνην έπεσκέφθημεν τον έν τή παραλία 

ναον τοΟ αγίου Νικολάου, μή*. 9,10 γ. μ. πλάτ. 6,45 

άνευ τοΟ εξω Νάρθηκος μ. 1,80 πλ. 6,45, εσχάτως άνα-

καινισθέντα έπί τών αρχαίων αύτοΟ Οάσεων. 
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Περί τοΟ ναοΟ τούτου, εις ενα των αρχαίων κωδίκων τής 

Μονΐ)ς τοΟ αγίου 'Αθανασίου, φυλαττόμενον νΟν εις την 

παρά την Κυλλήνην Μονήν των Βλαχερνών άναγινώσκομεν. 

1 0 1 5 . Έδώ άύικώνομε από τον παλιό κόντι-
κα τοϋ Μοναστηρίου που σάπισε τον τοντάν το© 
Μέτοχοι; αυτού ονόματι ΑΓΙΟΥ ΜΚΟΑΑΟΥ ΑΡ-
ΚΟΥΑΗ δια ένθυηισιν τών ύστερων αρχίζοντας 
από την έκκλησίαν τον ' Α γ ί ο υ την άκρη της 
θαλάσσης περί όστριας εως το περιβόλι του Μονα
στηρίου'ς την στέρνα και εκείθεν το σύρραχον στΛς 
Πέτραις έως στο Β ρ ω η ο ν έ ρ ι 1 και 'ς το λαγκάδι 
που £ρ^εται από το Κάστρον και στην θάλασσα 
εως στον ΑΠΟΝ JNIKOAAOH και τελειόνει. Δια να 
μνημονεύονται οι κτίτορες έγρά^αηεν. \Aunv». 

(ΣφραγΙς). 

Έξ οδ πληροφορούμεθα 5τι 6 ναός οδτος έκαλείτο άγιος 

Νικόλαος « Αρκούδη», καί 6τι ήτο μετόχιον τΐ)ς νΟν εν τή 

Μονή Βλαχερνών συγχωνευθ-ίσης τοΟ αγίου 'Αθανασίου. 

Η. Μονή ΒΙαχέρνας 

Τήν 14 Σεπτεμβρίου, σεπτήν έορτήν τοΟ τιμίου Σταύ

ρου* έωρτάσαμεν εις τήν παρά τήν Κυλλήνην ίεράν Μονήν 

των Βλαχερνών, το δεύτερον ήδη ταύτην από τοΟ 1891 έπι-

σκεφθέντες (ίδέ δελτ. Α', σελ. 97). 

Κατά τήν έπίσκεψιν ημών ταύτην έφωτογραφήσαμεν δύο 

παλαιάς εΙκόνας τής Θεοτόκου, (ων τα άπότυπα Ιδέ υπ' άρ. 

1Τ72καΙ 1773), άντεγράψαμεν διαφόρους έπιγραφας, έμε-

λετήσαμεν διαφόρους κώδικας, έγγραφα, και σιγίλλια, προ· 

σηνέχθη δέ εις το ΜουσεΓον ημών το επί χάρτου υπ* αριθ. 

1. Παρίκβατιχώς δί έπιτραπτίτω ήαΐν να σημεκόσοψεν ΙνταυΒα οτι τα ιαματικά 

{ίφατα της Κυλλήνης εν τω εγγράφω τούτω χο« 1675 ονομάζονται «Βρωμονέρι», 
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1761, ελλιπές εν αρχή, χειρόγραφον νομοκάνονος τοΟ ις' 

αιώνος, εν τέλει τοΟ οποίου άναγινώσκομεν τα έξης: 

t Οεοφάνης ελέω θ ε ο ύ πατριάρχης της 
άγέας πόλεως Ιερουσαλήμ κα: πάσης Πα
λαιστίνης. 

t Tò παρών vóuiuov δοθείη τον παπα Νικολάον 
τον Καρκαλα εν ^ώρα Δημητϋάνα,ΐνα και η *(ώρα 
οπόταν ε^ονν αντο εις ^ρείαν δια να θεορονοιν 
έχέτω· δια τοντο παρέ^ομεν ϊνα και ηηεϊς μνημό-
övvov ε^οηεν όντως άποφαινόΜεθα. Έ ν ετει ζριθ' 
από Χ[ρι<ίτο|ν α ^ α ( ΐ β ΐ ΐ ) ινδικτιώνος θ ' . 

Ι Οεοφάνης 'Ιεροσολύμων. 

ιΓπο τήν υπογραφή ν δε ταύτην ό τάνωτέρω γράψας, δ 

αυτός σημειοΓ 

«ηγονν Θεοφάνης τών Ίεροοολνυων Πατριάρχης 
οτέλνει και εϊν' το γένος αντο# Καρκαλάς καί 
διάδοχος τον Σωφρρνίον τον αντον γένονς. 

*0 Θεοφάνης ούτος, τρίτος τών 'Ελλήνων Πατριαρχών 

από Γερμανού τοΟ 6'τοΟ τψ 1518 διαδεχθέντος τους εγχώ

ριους "Αραβας Πατριάρχας, και άλλοθεν είναι γνωστός. Ό 

Θεοφάνης ούτος,αληθώς ώς αναφέρει και ή ανωτέρω ύποση-

μείωσις, διεδέχθη τ·ν εκ Πελοποννήσου Σωφρόνιον, δστις 

Πατριαρχεύσας δέκα ετη, ένεκα γήρατος παρητήθη υπέρ 

τοΟ νέου τη ηλικία θεοφάνους1. 

Ό Θεοφάνης ούτος ανύψωσε μεγάλως τον Πατριαρχικον 

θρόνον τών 'Ιεροσολύμων, έπ' αύτοΟ έπανελήφθη το άρ· 

1. Πρβλ. Μίλετ. Έχχλ. Ίστορ. Τομ. Γ', οιλ. 431. 
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yatov προνόμιον ο'πως οί 'Ορθόδοξοι πρωτευουσιν εν τφ ναφ 

της 'Αναστάσεως, έλαβε τήν κατοχήν τοΟ Γολγοθά και 

της Βηθλεέμ, μεταβάς δε εις Ρωσσίαν (1640) ίδρυσε τήν 

εν Κιέβω θεολογικήν Σχολήν καί έχειροτόνησε Μητροπολί-

την Κιέβου τον πολύν Πετρον τον ΜογγίΛαν^. 

Έπί τοΟ τελευταίου δε φύλλου τοΟ νομοκάνονος τούτου, 

δια μελάνης ζωηροΟ μέλανος χρώματος καί μεγάλοις γράμ-

μασι υπογράφεται καί πάλιν δ Πατριάρχης ούτος* 

ν Θεοφάνης ελέω θεού Πατριάρχης 'Ιε
ροσολύμων. 

'Γποκάτω δμως τής υπογραφής ταύτης τοΟ Πατριάρχου 

εύρηται κεκαλυμμένη, πα)ιμψήστου δίκην, έτερα, δι'αδυ

νάτου χρώματος μελάνης γεγραμμένη ή σημείωσις αύτη. 

-J- Το [παρ]ογ ß[i6Mo\r ύ[Λάρ]χι του αγίου χαϊ ζωοο\άχο\υ 

τάφου %αϊμήτις ζενοσι αύτω tra \μ]ην π\έσ\ι εις βάρ[ος [.. 

του? J ' α\ ψ \ωρισμοϋ. 

Ύπέγραψεν δ' έπί της σημειώσεως ταύτης, δ ανωτέρω 

ρέκτης Πατριάρχης δπως λύση καί εξουδετέρωση τον έν αύτη 

έκφραζόμενον άφορισμόν. 

θ . Μονή 'EÂeovoriç 

Έκ τής Μονής Βλαχερνών, τη συνοδία τοΟ μοναχοΟ 

Γρηγορίου Αναγνωστοπούλου μετέβημεν τή 15 Σεπτεμ

βρίου είς τήν διαλελυμένην Μονήν τής 'Ελεούσης (ή εορτή 

αυτής Αυγούστου 31), ήτις είναι νΟν μετόχιον τής Μονής 

Βλαχερνών. 

1. Πλείονας πληροφορίας περί τής εν Ρωασία διαμονής αύτοδ ΐδέ BaXXtavou 

Ίστορ. τής Ρο>ασ. Έχκλ. èx του Ρ<υσσ. « λ . 293 χ. ε. 

2. Άλυτου ; 
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Ό ναός τΐ)ς μονής ταύτης εντελώς ύπο τεχνικήν εποψιν 

ανάξιος λόγου, εσωτερικώς έχει μήκος μέν 11,85 γ.μ. πλ. 

τος δε 5,90* ή στέγη αύτρΟ έξωτερικώς μεν είναι ψαλίς, 

εσωτερικώς ο'έ εντελώς σανίσιν επίπεδος. 

Επί λίθου λευκού" μαρμάρου κειμένου επί τοΟ εδάφους εν 

τφ ίερώ βήματι, και έφ' οδ κακοτέχνως εστίν άναγεγλυμ-

μένος δ δικέφαλος αετός άναγινώσκομεν: 

ΑΨΙΕ' [=1715] Ιανουαρίου 

Γ (Δικέφαλος αετός) Μ 

Πέριξ τοΟ θυμιατηρίου τοΟ ναοΟ άνέγνωμεν: 

1 2 3 4 5 6 

ΤΗΣΚ ΕΛΕΟΥ ΤΟΘΙ ΕΓΙ AÌTOT 
ΙΡΙΑΣ CAC ΜΙΑΤΟ NE 1817 CTOV 

30 

Άφαιρέσαντες δέ τήν άργυραν πλάκα τΐ)ς κυρίως έορτα-

ζούσης εΙκόνος τ?)ς Θεοτόκου, άνέγνωμεν: 

«ΜΗΡ ΘΟΪ Η ΚΪΡΙΑ Η ΕΛΕΟΓΣΑ». 

« Αέησ:ς του δούλου 
του θεού Νικόδημου 'Ιερομόναχου » . 
Περίπου έργον τοΟ 1650—1700. 

Ό έν τί) Movf) ταύτη διαμένων ιερομόναχος κ. Γαβριήλ 

Κυριαζόπουλος εδωκεν ήμΓν το ύπ' αριθ. 1762 ίερον άντι-

μήνσιον, έφ' ού δι' άπλΐ)ς τέχνης παρίστανται τα σύμβολα 

τοΟ ΣταυρικοΟ Πάθους καί έφ' οδ πληθής συμβολικών 

γραμμάτων. Ίδου δέ ώς έχει ή διάταξις τοΟ ίεροΟ άντιμην-

σίου τούτου: 
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j " θυσιαστήριον θεΓον καί ιερόν άγιασθέν Οπό τΐ)ς χάριτος της αγίας και ομοουσίου 
και ζωοπιοο καί αδιαιρέτου Τριάδος τοΟ Πατρός και τοο υίοΟ καί τοΟ 'Αγίου Πνεύματος ε 
π* ονόματι ταύτης καί τϊ]ς Θεοτόκου τοο τιμίου σταυρού" των 'Αγίων 'Αγγέλων 
καί πάντων των 'Αγίων τοΟ έκτελεΓσθαι έν αύτω τάς θείας ίζροτελε 
στίας βπου αν παρατύχοι. ο δ χάριν απελύθη έν Χριστφ ΙησοΟ τω Κυρίφ ημών 'Αμήν. 

τ Χ Χ Χ Χ. Ε Ε Ε Ε. » Λ μ στ [ «υ 1 'ρ ò ς. Τ Κ Π Γ. 
ΛΟΥΚΑΣ Τ ΤΞ Δ]Φ Ρ Ρ [Δ Ρ] Ι Ν |Β] Ι Φ Χ Φ Π ΙΩΑΝΝΗΣ 
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ΤοΟ άντιμηνσίου τούτου, των επάνω γραμμάτων, άγνο-

οομεν την σημασίαν πλην τοΟ γνωστού" IC. XC. NI. ΚΑ. 

των δε επάνω δύο θ, πιθανώς είναι ή αρχή των τεσσάρων 

θ s=s Θεον, θέα, Θείον, θανμα, άτινα λέγεται δτι δ Ί η -

σοΟς επέθηχεν εις το τέλος τής προς Αύγαρον επιστολής 

αύτοΟ, δ'ταν δια τοΟ ζωγράφου Άνανίου επεμψεν αύτω και 

τήν επί τοΟ αγίου Μανδυλίου άχειρότευκτον αύτοΟ εΙκόνα. 

(έκτενέστερον περί τούτων ίδέ εν τω Συναξαριστή τη 16 Αυ

γούστου. Έκδ. 1819. σ. 266). 

Τα κάτωθι δε γράμματα είσί. 

1. Τα, Χ X X X = Χριστός Χάριν Χριστιανοΐς Χα' 

ρίζει. 

2. Τα, Ε Ε Ε Ε — Ελένης Ενρεσις Εβραίων Έλεγχος. 

3. Τα, α, π, μ, ςρος == 'Αρχή πίστεως μαρτύρων (;) 

σταυρός. 

4. Τα, Τ Κ Π Γ = Τόπος Κρανίου Παράδεισος Γέ-

γονεν. 

5. Το ύπ' αυτό Φ. είναι, νομίζομεν, το τέλος των γραμ

μάτων T. T. S. Δ. Φ.,ήτοι τής ^ήσεως = [Τοϋτο Το Ξύ-

Χον Δαίμονες] Φ[ρίττουσι]. 

6. Τα, Ρ Ρ. . af= Ραββί Ρϋσαι [Δεινής 'Ραθυμίας}. 

7. Τα. 1 Ν Β Ι = Ιησούς Να(ωραϊος ΒασιΛενς 'ίου-

όαίων. 

8. Τα δέ, Φ. Χ. Φ. Π, άτινα και μόλις διακρίνονται = 

Φως Χρίστου Φαίνει Πασι. 

Έν τφ μέσφ δέ τής αυλής τής Μονής ταύτης εορηται δ 

άλλοτε οχυρός, νΟν δ' εγκαταλελειμμένος υψηλός Πύργος, 

έφ' ού επί πώρου λίθου, μετά δυσκολίας, ένεκα τής απο

στάσεως, άνέγνωμεν: 
4 
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γ ΤΟΝ ΔΕ ΝΕΩΝ ΕΠΕΠΟΙΗΚΕΙ 

IIA1CIOC Ο ΘΕΙΟΟ | ; | 

E|T0VMIOC ΤΑΪΤΟΓ CVITONIÙHC 
Ο 0ÏTHC 

ΑΧΙ13 1=1683) 

Φ.Τ.ΓΙ..Ζ: 

Όλίγω δε ύψηλότερον της Μονής έπεσκέφθημεν τήν λε-

γομένην «Σπηληά τΐ)ς ευρέσεως τής εικόνος». ΤοΟ σπηλαίου 

τούτου το μεν ύψος είναι ούο περίπου μέτρων,το μείζον βά

θος 2,30 καί το μήκος περίπου 1,60, εν ω ουδέν λόγου 

άξιον ειδομεν. Έκ των πέριξ ερχόμενοι ένταΟθα οί χωρικοί 

άνάπτουσι κηρία καί τελοΟσιν αγιασμούς και παρακλήσεις. 

Τήν φωτογραφικήν εικόνα τής Μονής κατεχωρίσαμεν ύπ 

αριθ. 1773' τήν δε εικόνα της Έλεούσης ύπ' αριθ. 1774. 

/'. ΒαρθοΑομίο 

ΈκεΓθεν μετέβημεν εις Βαρθολομίο, φιλοξενηθέντες εν τφ 

ο?κω τοΟ κ. Σωκράτους ΙΊαπαϊωάννου, (16 και 17 Σεπτεμ

βρίου). Ενταύθα * ουδέν παρετηρήσαμεν άντικειμενον ή 

σύντριμμα της Χριστιανικής αρχαιότητος. 

Επειδή δέ δ κυρίως ενοριακός ναός τής Παναγίας (ή 

Κοίμησις),εσωτερικώς μήκους 25 γ. μ. πλάτους 14, (έκτος 

τοΟ Νάρθηκος έχοντος μήκ. 3,10), ήδη κτίζεται, άπασα ή 

κωμόπολις εκκλησιάζεται εν τω εν τφ νεκροταφείω ναω τοο 

άγιου Νικολάου,έστεγασμένου δια ξύλινης ψαλίδος, ενθα,άνε-

ρευνήσαντες τα ίερά σκεύη, εύρομεν έντέχνως καί λόγου 

άξιον έν Βενετία κατεσκευασμένον άργυρεπίχρυσον άγιον Πο· 

1. Κατ' èy/cópiov -αράδοσιν, οί Σταυροφόροι Barthélémy καί Chavalia 

if] Chevalier) εστρατο-έδευσαν. ό JASV τον ζιζ·;/.ο\ΐ Barthélémy εις Βαρθολο-

(χεϊον, ό δε δεύτερος ει; τήν Οεσιν Σαβάλια ττληαίον του χωρίου >Καραγ·.ούζτ;, έξών 

λέγουσιν χαί τά ονόματα «ΰαρθοΛομιο» χαί «ΣαβάΛια» προηλθον. 
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τήριον (οψ. 0,23, διαμέτρ. κύλικος 0,10, διαμέτρ. ποδώ-

σεως 0,13,) έφ' οδ έπί της κύλικος ε'.σί γ-γρααμένοι οι 

ώραΓοι και κατανυκτικοί έκεΓνοι λόγοι, ούς 6 ιερεύς κοινω

νών αναφέρει προς τον Μέγαν 'Αρχιερέα ΊησοΟν ήτοι; 

f ΜΕΤΑΔΩΣ MOI ΔΕΣΠΟΤΑ ΤΟ ΤΙΜΙΟΝ ΓΑΡ ΑΠΟΝ 

ΚΑΙ ΓΠΕΡΑΠΟΝ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ 

ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΑΦΕΣΙΝ ΜΟί* 

ΑΜΑΡΤΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΙΣ ΖΟΗΝ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΑΜΗΝ1. 

Έπί τ?)ς ποδώσεως δέ κεχωρισμιένως άναγινώσκου,εν 

1 2 

το « α ρ 
ον οίγεον « 
οτήρ&ον ύπάρ 
χ ε ι τ ή ς ύ π ε ρ α 

γίας βεοτό 
κου του ΚαΟο 
λικοϋ Δημ.ητ 
ζάνης fica βν>ν 

δ ρ ό μ ο ς Ι 
εροΟέαυ £ε 
ρομονάχου 
μνήαθητη μου 

Πέριξ δέ ταύτης 

Κύριε ο 
ταν έ'λθ 
:ς έν τή β« 
σηληα σου. 

« f At* εξόδου Ι ε ρ ο θ έ ο υ . 
f Ένετήυβη αψί! ( U D O ) . 

Χεχνουργος ο*έ τούτων Αλέξανδρος » 

1. Κυρίως έν τώ λειτουργιχώ χειμένω ή ευχή αύ'τη ê'/êt ούτω: 

«... μετάδος μοι Δέσποτα το τίμιον, χαί άγιον Αίμα του Κυρίου ζα;. 0«οΰ, 

χαίΣωτήρος ημών Ίησου Χρίστου, είς αφεσίν μου αμαρτιών, χαί etc ζωην α!ώ-

νιονι. (Έχδ. Κων)π&ιως 1858 σελ. 114). 
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Tito τήν ποδωσιν δε άναγινώσκοαεν 

« .%1νήβτ/4τη Κύρ'ε τήν 
δούλην σου Ο&νέτα » 

Άπο τοΟ ίεροΟ δέ αστερίσκου κρέααται ές* αργύρου Πε

ριστερά, αυστικον σύμβολον τής επί του" αγίου "Αρτου 

έπ.φοιτήσεως και ευλογίας τοΟ αγίου Πνεύματος. 

Το ανωτέρω δέ άγιον Ποτήριον μιετα τοΟ ίεροΟ αστερί

σκου φωτογραφήσαντες, κατεχωρήσααεν υπ' αριθ. 179/. 

Έν τω αύτψ ναω,επί τής ποδώσε<υς έτερου άργυροΟ αγίου 

Ποτηριού, ύψ. 0,22, διαμ,έτρ. κύλικο; 0,^0, διααέτρ. πο-

δώσεως 0,14, άναγινώσκοαεν. 

«f ΤΑ ΣΑ ΕΚ ΤΟΝ ΣΟΝ ΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΙ ΑΠΕ ΝΙΚΟ
ΛΑΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΪ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ1Σ1ΝΗΣ· 1ΙΡΟΤΙ ΔΕ
ΚΕΜΒΡΙΟΙ* 1823 ΓΑΣΤΟΥΝΙ». 

Έπί άρ^υρι-κιγ^ρύσου δε δισκαρίου 

«γ Μνήστητς άγιε Μοκόλαε Β%ρ6ολομ.ίου Γεωρ
γίου 2Εησάνη· l H ' i l Γεναρήου 1 1 . χηρ Χ^»ΐ· 
στοδούλου Χρησοχόου » . 

Έπί άργυροΟ δίσκου 

«f ΟΥΤΟΣ Ο ΔΙΣΚΟΣ VIΙ ΑΡΧΕΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΒΑΡ-
ΘΟΛΑΜΗΩΤΙΣΑΣ ΕΝ ΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΤΕΦΑΝΗ ΤΟΝ ΕΙΙΗΤΡΟΙΙΟΝ Π94». 

Άναί«τάβ:ος Δημηταοινέτης Χρησηκός ·(·. 

έπί έτερου ωσαύτως άργυροΟ δίσκου 

«γ Ούτος ο αίσχος ύπάρχεο τής Φεοτόχου Ιίαρ-
Οολομέου ος το έτος τον επιτροπον Acjiixpc 11α-
ναγ:ώτ: 1 8 0 β » . 
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ΙΑ . ΚαβάΰιΧΧα 

Εις Καβάσιλλα 17 Σεπτεμβρίου έπί της αρκτικής θύ

ρας τοΟ ένοριακοο ναοΟ τοΟ άγιου Γεωργίου (έγερθέντος τω 

18ο0 ;, εύρομεν έντετοιχ^ισμένον έπί λίθου λευκού μαρμάρου 

οίκόσημον, εφ' ού* εικονίζεται δένδρον, και άνω τούτου δ I-

ησοΟς, βασταζόμενος ύπο δύο ανδρών. Ύψηλότερον δε τού

του ωσαύτως έπί λίθου λευκοΟ μαρμάρου εύρηται άναγε-

γλυμμένος φυλλοφόρος Σταυρός ιβ —ιγ αιώνος' οπίσω δε 

τοΟ ίεροΟ βήματος είρηται κιονίσκος χριστιανικού δίθυρου 

ζ ' — η ' αιώνος. 

Ό ναός ούτος μονόκογχος, έχων μήκος 18,20 γ. μ. και 

πλάτος 7,83, και έστεγασμένος εσωτερικώς δια ξύλινης ψα-

λίδος, έσωτερικώς δε δια στέγης επιπέδου, ούδεν παρέχει 

λόγου άξιον. 

Έπί τοΟ άργυροΟ Ευαγγελίου 'εκδ. 1776 άναγινώσκομεν 

(( 1 ΤίΜ» Γεν α ρ e ου π ρ ό τ : 

Χρέστος Ί Ι ε ο έ ο υ K o 

ρατζηνος » . 

Περί τα 10 τοΟ χωρίου Κα6ασιλλα απέχει το Μονα

στηράκι «ό άγιος Νικόλαος», εις ου το ύπέρθυρον επί πώ

ρου λίθου άναγινώσκομεν 

« 1837 άγιος 

NwóÀaoc 

ή έπίτροπι 

Γιογάκκ: 

ΑΑε(όπονΛος». 

Ό ναός εστί μονόκογχος, έχων μήκ. 13,80, και πλάτ. 

ϋ,8ο. Τπό τάς εικόνας δε τοΟ είκονοστασίαυ εορηνται 4 μι-
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κραι έλαιογραφίαι ιταλικής τέχνης, βεβαίως εξ αντιγραφής 

μεγάλου τεχνιτου, άλλα και δ άντιγραφεύς τούτων δεν είναι 

πολύ άδόκιυ,ος. 

Ούτως ύπο τήν εικόνα τοο Ι. Χ. εδρηται ή Σαμαρίτις, 

Οπό τήν τής Θεοτόκου, ή Βάτος καιομένη και δ Μωϋσής 

γονυκλινής ακούει τής άπο τής Βάτου φωνής. 

Ύπο τον άγιον Ίωάννην εορηται «ή Χαναναία», και ύπο 

τον άγιον Νικόλαον δ 'Ιωάννης δεικνύων τον Ίησοον. 

IB . Ξ.υΛ6κασΐξ>ον 

Έν Ξυλοκάστρω (22 Σεπτεμβρίου αποικία νέα έκ των 

ορεινών δήμων), ουδέν εορομεν μνημεΓον τής Χριστιανικής 

τέχνης. Εν τφ μόνφ ένοριακφ ναφ τοΟ άγιου Βλασίου 

ίδρυΟέντι τφ 1868, επί τοο Δεσποτικού* θρόνου εορηται ή 

είκών των αγίων Πάντων, έργον αύστηρας και μάλλον κα

λής Βυζαντιακής τέχνης, υφ' ήν άναγινώσκομεν 

« Λέησις τοϋ δούλου του Ο~ο\> Ανδρέου Μω· 
ταρδ μετά τ^ς αύτοο ομόζυγου Ειρήνης * ψ ^ ' 
( = 1 1 , 9 Ό ) fîcà χειρός Α ρ γ ύ ρ η Ε μ μ α ν ο υ ή λ του 
ex Καλαβρύτων » . 

ΙΓ'. Σνκια 

Έν Συκιά1 (22—23 Σεστεμβρίου,, χωρι'φ νέω, ουδέν 

ωσαύτως παρετηρήσαμεν τής Χριστιανικής αρχαιότητος 

μνημεΓον. Η Παναγία (Κοίμησις\ ναός τοΟ 1842, είναι δ 

ενοριακός ναός, χρησιμεύων ωσαύτως καί ώς νεκροταφεΓον. 

ΙΔ '. ΝανπΑίον 

'Εν Ναυπλίω (26 Σεπτεμβρίου) έςητάσαμεν τον έν Προ-

1. ΏνομάσΟτ, ουτ«·»ς άπο τίνος συκής, -'ς η; τήν £ίζ*ν ύπ^ρχεν ΰδωρ, χαί 

ν« ' r,ν έζαΟίζοντο οί ο·.αζάται άναπαυό(.«ν<Η. 
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vota vaòv τ?)ς άγιας Τριάδος ίδρυθέντα τφ 1836" έπί τοΟ 

άργυροδέτου δέ Ευαγγελίου τοΟ ναοΟ εσωτερικώς άνέγνωμεν 

« Μ νεβτοτε Λίηκθθ*Εμθ μ ο 

ναχοο Ιτος I T S » » . 

Εσωτερικώς δε έν τω πρώτω φύλλω 

» μεβέτην βάνω τον Käpeov ημών Ίηαουν Χρεατον 

εις το νά εύαρεστήαωΟεόν τε xal ανθρώπους με τήν 

βοήΟεεαν του *al οτο έ'γενα ΰεληματικώς ιερομόνα

χος κατά το 1 £4ίΚ» μαεου %SS η τρίτη εΰρεαις τ^ς 

τιμίας κεφαλής τοϋ Προδρόμου ημέρα πέμπτη » · 

/fi1'. Ό ε κ ΑύΑίαι raÒQ τοΟ αγίου ΝικοΛάον 

Έν Αύλίδι (απέναντι τΐ)ς Χαλκίδος εις θέσιν Βαθύ), τη 

2 Οκτωβρίου μετά των δικηγορών κ.κ. Άντ. Χαϊνα καί 

Α.Άντωνιάδου έπεσκέφθημεν τον περίφημου αρχιτεκτονικής 

διαθέσεως μονόκογχον vaòv τοο άγιου Νικολάου μήκ. 

11,90 πλάτ. 8,δο, ο δ τας μεν φωτογραφικάς απόψεις ύπ' 

αριθ. 184ο —1846 κατεχωρίσαμεν, τήν δε άρχιτεκτονικήν 

κάτοψιν ύπ' αριθ. 1850. Ό ναός ούτος είναι έκτισμένος κατά 

τήν βάσιν Ιδίως, δι' ογκολίθων αρχαίας τέχνης καί πιθανώς 

ίδρύθη έπί τοο ναοΟ της έν Αύλίδι 'Αρτέμιδος, ένθα δ Α 

γαμέμνων προ τής είς Τροίαν εκστρατείας ώφειλε κατά 

συμβουλήν τοΟ μάντεως Κάλχαντος να θυσιάση τήν θυγα

τέρα αύτοΟ Ίφιγένειαν, άνθ' ης ή θεά "Αρτεμις παρουσίασεν 

αυτόθι ελαφον είς θυσίαν1. 

1. Άρ/αίαν είχονα της 'Ιφιγένειας αγομένης προς θυσίαν προ τού Κάλχαντος, 
και ούρανόθεν της θέας 'Αρτέμιδος επιφαινόμενης xaì φερούσης ελαφον προς 
θυσίαν, ευοεθεΐσαν δέ έν Πομπηία, ΐδέ Seemann. Kunsthistorische Bil
derbogen, No 189. i. Opfer der Iphigenia, 
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Κατά τον Παυσανίαν δέ πλησίον τοΟ ναοΟ τούτου της 

Αρτέμιδος έδείκνυτο και πηγή, ήτις και νΟν υπάρχει πλη

σίον τοΟ Χριστιανικού τούτου ναοΟ1. 

Έξωτερικώς ò ναός περικοσμείται δια πολλών σχημά

των κεραμοπλαστικών κοσμημάτων, άτινα πάντα και iyvo-

γραφήσαμεν. Εν τη αρχιτεκτονική τοΟ ναοΟ κατόψει, ήν 

ένταΟΟα καί δημοσιεύομεν, διαφυλάσσεται το σ/ήμα κομψοΟ 

Ό Ιν Αύλίδι ναός του αγίου Νικολάου. 

ημικυκλικού" κατά τα τρία κέρατα Σταυροο, είς ού τάς δύο 

1. Πρβλ. Παυσ Βοιωτικ. |5ιβλ. θ'. Κεφ. tô'. «Ναός δε 'Αρτέμιδος εστίν 

ένταΰθα καί αγάλματα λίθου λευκού, το μεν δάδας φέρον, το δέ εοικε τοξευβύστ), 

φαβί δε επί του βωμού μελλόντων εκ μαντείας του Κάλχαντος 'Ιφιγενειαν τών 

Ελλήνων θύειν, τον θεόν άντ' αΰτης ϊλαφον το ίερεΐον ποιήσαι. 

....Δείχνυται δέχαί ή πηγή παρ'ήν ή Πλάτανος επεφυχειο. πρβλ. χαί Baede 

ker's Griechenland «λ. 166. 
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κάτω άκρας ύπάρχουσι και δύο παρεκκλήσια. Αρχικώς 

είκονοστάσιον έν τω ναω δεν ύπήρχεν' έν συνόλω οέ μετά 

της ΙΙροΟεσεως και τοΟ ΔιακονικοΟ πέντε έν βλω έν τω ναω 

τούτω εύρηνται άγιαι τράπεζαΓ κοινός δε Νάρθηξ συνδέει 

τάς διαφόρους έσωτερικάς διαρθρώσεις του οικοδομήματος. 

Εν τω κυρίως ναψ, εξαιρουμένου τοΟ άγιου βήματος, πα

ρατηρείται ή ουχί συχνή περίπτωσις της υπάρξεως 8 μυά-

κων ή νυμφών,ων 4 είσίν άμα τη εισόδω έν τφ κυρίως ναω, 

καί 4 ε!ς αμφότερους τους χορούς, δύο είς τον δεξιον, και 

δύο είς τον άριστερόν. 

Το οικοδόμημα τοΟτο έκ πρώτης όψεως της εσωτερικής 

αύτοΟ διαθέσεως, (αρχικώς μάλιστα καί άνευ εικονοστασίου), 

ήδύνατό τις να εκλάπη ως έργον η'—θ' αιώνος'ένεκεν ό'μως 

του δυσαναλόγως λίαν ύψηλοΟ τύμπανου τοΟ θόλου αύτοΟ, 

ημείς το οικοδόμημα τοοτο θεωροΟμεν ώς έργον τής γ' πε

ριόδου τής Βυζαντιακής αρχιτεκτονικής, τής από τοΟ ια' 

αίώνος αρχομένης ! ' το τύμπανον μάλιστα αύτοΟ δεί-

κνυσιν δτι δ ναός ούτος είναι έργον ιβ'—ιγ' αίώνος,έκτος εάν 

άποδειχθή δτι δ θόλος είναι έργον μεταγενέστερον τοΰ λοι

πού ναοΟ, 5περ δ'μως δεν άποδεικνυται, καθόσον ενθυμού

μεθα, έκ τής εσωτερικές αύτοΟ εξετάσεως. 

Όπως δε δ ναός της Μανωλάδος (σελ. 14 έν τ? αρχι

τεκτονική αύτοΟ κατόψει φέρει τάς γενικάς γραμμάς τοΟ έν 

Βενετία ναοΟ τοΟ αγίου Μάρκου (Seeman.Kunst. Bilderb. 

No. 63), και τοΟ έν Rósheim ναοΟ (αυτόθι. No. 56), δ δε 

έν Πλατάνι παρά το Ρίον (σελ. 16) τής Μητροπόλεως της 

Φλωρεντίας, (αυτόθι. No. 89), και ίδια τοΟ εν Kurtea d' 

Argyisch ναοΟ (αυτόθι. No. 48), ούτω καί δ ναός ούτος 

τοο έν Αύλίδι ναοΟ τοΟ άγιου Νικολάου, εσωτερικώς μό-

1. Περί των περιόδων τής Β^ζαντ'.ακήί άρ·/ ιτεχτονιχης !δε ηαετεραν περί Λα

τίου διατριβών. 1888 σελ. 77—89. 
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νον φέρει τας γενικάς γραμμας τής Μητροπόλεως τϊ]ς Πί-

ζης (αυτόθι. No 62), τοΟ έν Marburg ναοο τϊ)ς αγίας Ε 

λισάβετ (αυτόθι. No. 76},το0 εν Κολωνία ναοΟ τΐ)ς Θεοτό

κου, έγερθέντος τφ 1049, (αυτόθι. No. 52) καί τοΟ έν Βη

θλεέμ ναοΟ της Γεννήσεως τοΟ Κυρίου1. 

ΠολλαχοΟ δε τοΟ ναοΟ εσωτερικώς εΰρηνται έντετοιχι-

σμένα πήλινα άγγεΓα χάριν τί)ς εύηχου ακουστικές. Όπίσω 

τοΟ ιεροί) βήματος δι' ακίδος άναγινώσκομεν 

«Ì767 Γαιράσιμοο». «ό γραμματικός θεόάωρος* 

Εντός δε τοΟ ναοΟ" 

Επί τί)ς εικόνος τοΟ άγιου Σάββα 

«Γεωργάκηο, ΚάπουΑΎ\ο,τ>. 

Επι δε το 9 αγίου Γεωργίου 

«4603 

ΔιμιτριΚατονΑι 

αθινεως». 

Αμυδρά δε έν τφ ναφ διεσώθησαν ?χνη αγιογραφίας 

έν τφ μύακι ή Μετάληψις καί τέσσαρες των μεγάλων ιε

ραρχών* εις το έσωτερικον ύπέρθυρον τοΟ ναοΰ διεσώθη άρ-

χαϊκοΟ ρυθμοο ύφ* ύγροίς γραφή, ή είκών της Θεοτόκου. 

1. Ιΐροσκυνητ. Βενιαμίν, 1877. σελ. 304. 
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Γ ' . 

Λόγου άξια αντικείμενα κατά το έτος τοϋτο 
περιελΟόντα ευ; το Μουόεΐον ημών. 

Ύπ'άριθ. 1761 κατεγράψαμεν τον χειρόγραφον νομοκά-

νονα, δν δ Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεοφάνης δωρείται 

τφ Παπ$ Νικόλα τω Καρκαλα έν χώρα Δημητσάνης καί 

περί οδ ήδη τα δέοντα εν σελ.44—46 ειπομεν. 

Τπ' αριθ. 1762 κατεχωρίσαμεν το πλήρες συμβολικών 

γραμμάτων ιερόν άντιμήνσιον, περί ο 8 ωσαύτως τα δέοντα 

έν σελ. 48—49 είπομεν. 

Κατά το έτος τοΟτο το Μουσείον τής ημετέρας Εται

ρείας έπλουτίσαμεν δια 80 φωτογραφιών, ων τάς 71 έφω-

τογραφήσαμεν ήμεΓς οί ίδιοι* τούτων αι άξιολογώτεραι εισί' 

τοΟ έν θεσσαλονίκη ναοΟ τών αγίων 'Αποστόλων (ύπ* αριθ. 

1802—1803;, τής Μονής Βελανιδιάς (1770—1771), της 

Μονής Βλαχερνών;ΐ772—1775), τής Μονής ΝταοΟ-Πεν-

τέλης (1778—1780), τής Μονής Αστεριού (1782—1785), 

τής Όμορφης Εκκλησίας (1786—1791), τών ιερών σκευών 

τοΟ χωρίου ΒαρθολομιοΟ 1797, τής έν Τροιζήνι ήρειπω-

μένης Μητροπόλεως Δαμαλά καί Βίδι (1804—1805« ), τής 

υπεράνω τοΟ χωρίου Δαμαλά διαλελυμένης Μονής τοΟ 

αγίου Δημητρίου\ΐ806—1808), τής Μονής Πόρου (1809 

—1812), τοΟ παρά το Ρίον αρχαίου ναοΟ τοΟ αγίου Νι

κολάου ^1815—1817) καί ετέρων Χριστιανικών μνημείων 

Πάρου, 'Αθηνών, Δαφνιού, Καισαριανής, Μεθάνων, Ευ

βοίας, τοΟ έν Αύλίδι ναοΟτοΟ αγίου Νικολάου (1845-1846), 

τών αγιογραφιών τοΟ έν τη Μονή Φιλοθέης ναοΟ τοο αγίου 

'Ανδρέου, καί ιδία τής Ο&ά π α ν τ ό ς δυστυχώς απολε

σθείσης πολυτίμου εικόνος τών Μυροφόρων, περί ής ή ήμ&· 
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τέρχ εταιρεία ματιών, Jjtillfjv παρά τψ Αρχηγώ τής εκ

κλησίας τα δέοντα περί τής διασώσεως ταύτης ένήργησεν. 

Αρχιτεκτονικάς δε κατόψεις προς ταΓς ύπαρχούσαις 84 

προσεθέσαμεν ετέρας ο, ων λόγου άξιαι 

α'.) ή της όλης περιοχές της Μονής Φιλοθέης μετά των 

κελλίων και υπογείων, κρυπτών, υδραγωγείων, τάφων κλ. 

fin αριθ. 1847). 

β'.) ή της Μονής 'Αστεριού μεθ' άπάσης της περιοχής 

των κελλίων κλ. (υπ' αριθ. 1848;. 

γ'.) ή της Όμορφης Εκκλησίας (υπ' αριθ. 1849),και 

δ'.) ή τοΟ εν Αύλίδι κομψότατου ναού τοΟ αγίου Νικο

λάου (ύπ' αριθ. 18ο0). Τούτου τήν άρχιτεκτονικήν κάτο-

ψιν Ιδέ έν σελ. 56. 

Προς τούτοις δια τί)ς δωρεδς τοΟ εκ Ζακύνθου ευλαβέ

στατου Πατρός Διονυσίου Θεοδόση, περιήλθον χειρόγραφοι 

διατάξεις τής λειτουργίας τοΟ Ιακώβου τοΟ τε ιερέως, τοΟ 

Διακόνου και τοΟ Άναγνώστου '1732—1736). 

Γπ αριθ. 1798 κατεχωρίσαμεν το εις το χωρίον Κα-

βάσιλλα υπεράνω τοΟ ενοριακού* ναοΟ περισωθέν οίκόσημον, 

περί ού ήδη έν σελ. 53 άνεφέρομεν. 

Γπ αριθ. 1831 έξ ελαιογραφίας τοΟ άδελφοΟ ημών και 

συμβούλου τής Εταιρείας Έμμ. Ααμπάκη, κατεχωρίσαμεν 

φωτογραφικον άπότυπον τής έν Μιστρά, έν τψ Νάρθηκι τής 

Παντανάσσης εικόνος Ε μ μ α ν ο υ ή λ τοΟ Α α σ κ ά -

Ή ε'ικών αύτη άντεγράφη τψ 1887, δτε έπ* αυτής άνε-

γνωμεν τήν έπομένην επιγραφή ν, ήτοι 



- 61 -

ΕΚΗΜΗΘΗ Ο ΛΟΓΛΟΣ 

ϊ[0Τ|ΙΙ|ΑΝΓΠΕΡΣ|Ε[ΒΑΣ|Τ|01'ΔΕ|Σ[110Τ0νΐ;ΗΜϋΧ 

Κ |ΩΝ| Σ |ΤΑ[ NT |INOÏïOTII| Α ]ΛΕΩΛΟ |ΓΟΤ | 

EMMANOT )ΗΛΛΑΣΚΑΡΙΣΟ.Χ.ΚΤΙΚ...: 

ΕΤΟΤΣ] CANTINA. Η( = 1445)1. 

Έχ τΐ)ς εν τη επιγραφή δε ταύτη αναφοράς τοΟ ονόματος 

Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, τινές ένόμισαν δτι ή εί-

χών αυτή τΐαρίστησι τον τελευταΐον των Βυζαντινών Αυ

τοκρατόρων ΚωνσταντΓνον τον Παλαιολόγον"2. 

Ανω της εικόνος ταύτης εντός κύκλων άνέγνωμεν τα 

γράμματα 
Μ; Χ 

Η Λ Τ Ζ 
Ν Κ 

3 

ΜΑΝΟΥΗΛ 

Έτ:' αυτής δε τής εικόνος δι ακίδος άνέγνωμεν 

Ì528 [Δημήτριος; 

1. Ό συγγραφεύς του φυλλαδίου τών Συμμίχτο>ν σελ. 38 ανίγνω 

έκημηθη 6 δούλος 

του Θίου . . . [ύπάρ]τίμων 

του Παλαιολόγου 

Εμμανουήλ Λάσκαρίς. 

[Έτους] [ς] n N T ' [Ν]»μτ(σΐως] Η. (μ. Χ. 1445). 

2. «Έβδομάς» τομ. Β ' , σελ. 426. 

3. Ό συγγραφεύς τών Συμμίκτων σ. 37 φρονεί ori t i γράμματα ταΰτα σ>(-

μαίνουσι Χ[ριστός] Κ(ύριος[ τ[ών] ζ[ώντι·>ν|, ημείς φρονοΰμεν δτι ταΰτα δηλοΰσι 

το έπίθετον η τίτλον του άνωτε'ρο/Εμμανουη'λ,ώς εξάγεται /.%: έχ τών τελευταίιυν 

γραμμάτυν της επιγραφής Ο. Χ . K T 

4. Ό συγγραφεύς τών Συμμίχτων σ. 38 Κιθανώς λέγει άναγνωστέον «διάκονος». 
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Έν τή Μονή Γαλατάκι τφ 1890 μεταξύ των λοιπών 

Πατριαρχικών σιγιλλίων άνεύρομεν τοΟ 1574 σιγίλλιον 

Ιερεμίου τοΟ Β', [ούτινος το φωτογραφικον άπότυπον υπ' 

αριθ. 1844 κατεχωρίσαμεν), δι οδ ούτος έπικυροΓτήν άφι-

έρωσιν κτημάτων Λαυρέντιου τοΟ Μητροπολίτου Εύβοιας 

ε!ς τήν ανωτέρω Μονήν Γαλατάκι. 

Τπ' αριθ. 1856, αν μη πολιάς αρχαιότητος άντικείμε-

νον,ούχ ήττον βαρυσήμαντου νεωτέρας ιστορικής άξιας κει-

μήλιον κατεχωρίσαμεν, το χρυσοίίφαντον επιτραχηλιον 

«rov κα\ άπο νΛώσσηο με.Ητος γλυκέων ρεεν αύάή» τοΰ 

νεωτέρου έκκλησιαστικοΟ ρήτορος Κωνσταντίνου Οικονόμου 

τοΟ έξ Οικονόμων. 

Τπ' αριθ. $έ 1866 κατεχωρίσαμεν λεπτεπίλεπτου ξυ

λογλυπτικής τέχνης άρχιερατικον έγκολπιον εις ευσεβή 

μνήμην τοΟ ποτέ κατόχου αυτού τοΟ έν μακάρια τη λήξει 

Άρχιερέως Φωκίοος Δαυίδ, και ού ή ύπ' αριθ. 1867 σεμνή 

φωτογραφική είκών έκλεισε τον αριθμόν τώνέντφ Μουσείω 

ημών περιελθόντων αντικειμένων κατά το λήξαν έτος 1893. 
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