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Χριστιανικός Λυκαβηττός. Ανακοίνωσις γενομένη τη
Εταιρεία τη 22 Απριλίου 1891

Γεώργιος  ΛΑΜΠΑΚΗΣ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

A ' 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ 

ΥΠΟ 

Γ\ Δ Α Μ Π Α Κ Η 

Άναχοίνωσις γενοαέντ; xft Εταιρεία xft 22 Απριλίου 1891 

Κύριοι, 

Τις ημών,ή των τήνήμετέραν περιηγούμενων ξένων αγνοεί 

τήν ποιητικήν οξυκόρυφον ψιλήν πέτραν τοΟ Λυκαβηττοϋ, 

τήν οΰτω χαριέντως εις υψος 277 γ. μ. περικοσμοΰσαν 

το ίερον τής Παλλάδος "Αστυ, έκ των χειρών τής δποιας, 

κατά τήν μυθολογίαν και έζέπεσεν; 

Ό ωραίος Λυκαβηττός, δι 'ή μας τουλάχιστον τους Οπό 

τους πρόποδας αύτοΟ οίκοΟντας 'Αθηναίους, είναι ο/ι μόνον 

το καθημερινον Οπό βροχήν, Οπό ήλιον, Οπό άφεγγή ή σε-

ληνιαίαν νύκτα, κοιητικον ημών χάρμα,άλλα και ο εύελπις 

βουνοειδής κώνος, βστις,βταν έκ μακρών ταξειδίων έπιστρέ-

φωμεν,πρώτος άγερώχως Οπερ τήν πόλιν υψούμενος χαιρετί

ζει ήμας και μονονουχί φωνήν άφιείς λέγει δτι μετ' ού πο

λύ θέλομεν εΪσθαι έν μέσω τών άναμενόντων ήμ&ς προσφι

λών οικείων καί φιλτάτων προσώπων. 

Ό Λυκαβηττός είναι το προσφιλές πάντων ορός, ίπερ 



- 88 -

μετ' αγάπης δ λαός ώς έκ τοΟ έπί τής κορυφές ναϊδίου τοΟ 

αγίου Γεωργίου καλεΓ βουνό τον "Αϊ Γι,ωργίου,και βπερ α#-

ριον τήν λαμπραν αύτοΟ άγει πανήγυριν. Πλην άφίνοντες 

πάσας τάς έκ τοΟ βουνοΟ τούτου εμπνεύσεις καί ποιήσεις, 

παρατρέχοντες τήν προχριστιανικήν μυθολογίαν καί Ιστο-

ρίαν τοΟ δρους τούτου, δτι ή πέτρα αΰτη εξέπεσεν έκ τών 

χειρών τής Παρθένου Αθηνάς, δτι τοΟτο έκαλεΓτο καί "Αγ-

χεσμος, έφ' οδ δ Παυσανίας εν τοίς ΆττικοΓς (λ£') αναφέ

ρει δτι ην «και Διός άγαλμα Άγχεσμίου»* πώς δ La Gu-

illetiere εκλαμβάνει τοΟτο αντί τοΟ ΠεντελικοΟ δρους1, 

καί τέλος αν δ 'Γμηττος μέ δύο ή με εν τ πρέπει να γρά-

φηται, ζήτημα, δι* δπερ οί φιλολογοοντες είναι έτοιμοι τρί· 

τομον να συγγράψωσιν έργον, ώς ημείς τετράτομον προ

κειμένου περί Χριστιανικού τίνος μονογράμματος, άφίνοντες 

λέγομεν πάντα ταΟτα, έρχόμεθα, Κύριοι, ν* άνακοινώσω-

μεν ύμΓν απτά της σκαπάνης ευρήματα οφειλόμενα είς τα 

συνεχή άνασκαλεύματα τοΟ άπο ετών έκεΐσε εύσε6"ώς βι-

οΟντος γέροντος Έμμ. Λουλουδάκη. Έκ τών ευρημάτων 

δέ τούτων σαφώς αποδεικνύεται, δτι δπως οί νΟν, ούτω 

καί οί άρχαΓοι 'Αθηναίοι χριστιανοί ένωρίτατα ήδη άπα τοΟ 

δ — ε ' αιώνος τών πρώτων ειρηνικών χριστιανικών χρόνων 

τής εκκλησίας επί τοΟ δρους τούτου ανερχόμενοι, ΰμνουν 

τον θεον τής αγάπης τον δεικνΟντα το φώς καί έλάτρευον 

τον τα διεστώτα συνάψαντα ΊησοΟν. 

Ευρήματα 

Πλην τής ευρεθείσης δεξαμενής, καί τής έκ πεντελησίου 

1. Περί τοΰ δρους τούτο« ίδε La Guillet. σελ. 219—276. Wheler «. 468. 
Spon. τομ II. «λ. 122 χαί 136. Έλλ. Ραγχαβή toy.. Α' «λ. 463. Γεωγρ. 
Μελ. 9. 348. 
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μαρμάρου πλακός, μεταγενίστέρας Ρωμαϊκής εποχής, μήκ. 

0,75 πλ. 0,35πάχ. 0,15, έφ' ής τα γράμματα 

. . .ONTAAECMIfON;! . . . 

0]ΝΧΩΡΟΝ ΑΚΗίΡΙΑ . . . 
[ΤΟΝ;! 

καθαρώς μνημεΓα των Χριστιανικών χρόνων επί τής κορυ

φή; τοΟ ορούς τούτου ευρεθέντα είσί τα εξής 

α.) ΈπΙ λίθου πεντελησίου μαρμάρου ευρέθη ή άμα τη 

άναβάσει επί τοΟ αριστερού" τοίχου έντετοιχισμένη επιτύμ

βιος επιγραφή αύτη, μήκ. 0,32 πλ. 0, 25 

KOIMHjTHPIf 
ONANAUCTA 

CIOrjXJAPKE 
QJCKA ŒV 

ΩΡΑίΝΤΑΟ 

t 
6*'.) Ανασκαπτομε'νου τοΟ χώ^ου εντός τοΟ εδάφους τής 

εκκλησίας άνευρέθη έτερα, ή επιγραφή αΰτη μηκ. 0,34 

πλ. 0,8 

t ΚΟΙΜΔΙΑ[ΦΕΡΟΝ| 

ήτοι: t Κοιμ[ητήριον] δια[φέρον] 

κατά συγκοπήν τής πρώτης λέξεως, λίαν συνήθους παρά 

τοίς άρχαίοις χριστιανοίς, οΓτινες, ούτω κουμητήρι,ον ή 

οίκητήριον, έκάλόυν τους τάφους αυτών* ωσαύτως δε και 

ή έτερα εκφρασις όιαφερογ (=άνήκον) δείκνυσι τήν πολιάν 

αρχαιότητα τής επιγραφής ταύτης1. 

1. Ή επιγραφή αΰτη χατά σύμπτωσιν ευρεθείσα καθ'ην στιγμήν ανη'λθομεν ιχετά 

τοδ χαθηγητοδ τής Χριστιανικής Αρχαιολογίας χαί φίλου ημών χ. V. Schultze, 

νδν ένετοιχίσθη έπί τοδ Λυχαδηττοδ tic το ύπίρθυρον τής άνατολιχής θύρας τον 

περιβόλου. 
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γ'.) Άνασκαπτομένου τοΟ έν τφ μέσω τοΟ ναιδίου χώ

ρου, μετά τήν ανωτέρω έπιγραφήν, ε!ς βάθος ενός περίπου 

μέτρου άνευρέθη θολωτον οικοδόμημα, δ*περ διαρραγεν άπε-

κάλυψεν εύρύτατον τάφον εντός τοΟ οποίου άνευρέθησαν δύο 

κρανία μετ' ανθρωπίνων οστών. Ό τάφος ούτος έπληρώθη 

έκ νέου, μαρμάροις στρωθέντος τοΟ εδάφους τής εκκλησίας. 

δ'-ε') Άνευρέθη φυλλοφόρον χριστιανικον κιονόκρανον έκ 

λευκοΟ λίθου πεντελησίου μαρμάρου μηκ. 0,40 πλ. 0,20 

καί πάχ. 0,12 ε'—ς' αΙώνος* προς δε τούτοιςετερον έκ πεν

τελησίου μαρμάρου κιονόκρανον μηκ. 0,55 πλ. 0,23 κα* 

παχ. 0,12 πλούσιας γλαφυρας Βυζαντιακής τέχνης. 

ς'.)Πλήν δετών ανωτέρω ευρημάτων, προ τής είς Γερ-

μανίαν αναχωρήσεως ημών κατά το 1881, έν τψ έπι τοΟ 

ΛυκαΕηττοΟ ναϊδίω τοΟ άγιου Γεωργίου, άνεύρομεν πάλαιαν 

Ιερόν άντιμήνσιον καθιερωθέν παρά τοΟ πολύπαθους Μητρο

πολίτου 'Αθηνών Βενεδίκτου, και 5περ ήδη υπ' αριθ. 684 

εύρηται έν τφ ήμετέρω Χριστιανικοί Άρχαιολογ. Μουσείω. 

Ιδού δέ ώς έχει ή έπί τοΟ άντιμηνσι'ου τούτου επιγραφή: 

IC 

ΊΝΓ 
xc 
ΚΑ 

ΘΥΣΙΑΣΤΙΡΙΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕ 

ΡΟΝ ΑΓΙΑΣΘΕΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΘΕΙ 

ΑΣ ΧΑΡΙΤΩΣ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΓ ΚΑΙ 

ΖΩΑΡΧΙΚΟΓ ΠΝΕΥΜΑ ΓΩΣ 

ΕΥΛΟΓΙθΕΝ ΔΕ Κ[ΑΙ)ΚΑΘΗ 

ΕΡΩΘΕΝ ΠΑΡΑ TOT ΠΑΝΙ 

ΕΡΩΤΑΤΟΥ Μ[ΗΤΡ]ΟΠΟΛΙΤΟΥ 

ΑΘΙΝΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ 

Έκ των ανορθογραφιών τής επιγραφές ταύτης ευκόλως 

δύναται τις νομίζομεν να συμπεραίνη, 5τι αί προς τήν 
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γραμματικήν σχέσεις τοΟ Μητροπολίτου τούτου δεν ήσαν 

πολύ φιΑικαί, άλλως και άλλαχόθεν γινώσκομεν τοΟτο' 

ούτως έν τφ 'Επιμετρώ τής Ιστορίας «οί Καταλάνοι έν τΐ| 

Ανατολή» Οπό Έπαμ. Σταματιάδου. Άθήνησι 1869 περί 

τοο Μητροπολίτου τούτου άναγινώσκομεν τα έξης: 

«Περί τα τέλη τοΟ έτους καί τάς αρχάς των 1782 ήλ-

6εν εις Αθήναις το πρώτον ò μητροπολίτης κυρ Βενέδι-

κτος, πρώην ων Πισσιδείας, δ'τε προκάτοχος καί διάδοχος 

αμαθείς αμφότεροι», (σελ. 297). 
Ό άτυχης των 'Αθηνών ούτος Μητροπολίτης άναβάς 

εις τον θρόνον τφ 1782, μετά δύο ετη, τφ 178ο καθηρέ-

θη καί έξωρίσθη εις "Αγιον Όρος ώς εχθρός τοο Χατζή 

Αλί) Χασεκή, καί άντ'αύτοΟ χειροτονείται Μητροπολίτης 

δ Μέγας Πρωτοσύγκελος Αθανάσιος, άλλα μετά δύο ετη 

τφ 1787 έξορισθέντος καί τούτου, ώς έρίσαντος μετά τοο 

έν Αθήναις "Αγγλου προξένου, εις τάς 22 Νοεμβρίου 1787 

επανήλθε το Β' δ Μητροπολίτης Βενέδικτος εις 'Αθήνας, 

άλλα πάλιν δχι μόνον καταβιβάζεται του θρόνου, άλλα καί 

εις σκληράν φυλακήν κατακλείεται υπό τών Τούρκων φέ

ρων σίδηρα είς τους πόδας καί δεινώς έν αυτή Οπό σφοδρού* 

πυρεττοΟ νοσήσας. 

Έν τέλει δε δ πολυτλήμων ούτος ιεράρχης κατ' Ίού-

λιον τοΟ 1801 έγένετο Μητροπολίτης Βιδύνης1. 

Το ιερόν άντιμήνσιον τοΟτο, αν υποθέσωμεν, βτι δεν πε-

ρ«ήλθεν άλλαχόθεν είς το επί τοΟ ΑυκαβηττοΟ ναί'διον τοΟ 

αγίου Γεωργίου, τότε τοΟτο χρησιμεύει καί ώς ιστορικόν 

τεκμήριον βτι το vatòiov τοΟτο ένεκαίνισεν αυτός ούτος δ 

Μητροπολίτης Αθηνών Βενέδικτος. 

i. Πλείονα περί του Μητροπολίτου τούτου ίδέ Καταλάνοι ύπο Έκ. Στα -

ματιάδου σελ, 297—313, 'Αθανασίου Κομνηνού 'Τψηλάντου τα (χιτα την άλω-

σιν σελ. 638, 654, 682. Σωτηρ. 1877 « λ . 78. 
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Növ έκατέρωσε τοΟ παλαιοΟ εκκλητιδίου τοΟ αγίου Γε

ωργίου, δ έκεΓσε διαμένων γέρων Λουλουδάκης προσέθηκε 

δύο έτερα παρεκκλήσια, τό τοΟ Προφήτου 'ΗΛιον και τοΟ 

αγίου Κωνσταντίνου προς τιμήν τής Α.Ρ.Υ. τοΟ Διαδόχου. 

Προς συμπλήρωσιν δέ τής Χριστιανικές ιστορίας τοΟ 

βλου Λυκαβηττού* άναφέρομεν βτι εις τήν ΒΔ. πλευράν 

τούτου ύπο ίκανώς ευρύ σπήλαιον εορηται έτερος Χριστι

ανικός ναός τοΟ αγίου 'Ισιδώρου. 

Όλίγω δέ τούτου κατωτέρω Οπό ήλιβάτου; πέτρας εΰρηται 

ευρεία ($ωγμή, ήτις έκ των περισωθέντων έν αυτή άσβε-

στοχρισμάτων πιθανώς έχρησίμευεν επί τουρκοκρατίας ώς 

χαταφύγιον άσκητοΟ τίνος. 

ΤαΟτα, Κύριοι, περί τοΟ Χριστιανικού ΛυκαβηττοΟ* αν 

δε είς τήν φυσικήν ποίησιν τοΟ δρους τούτου προσθέσωμεν 

καί τάς έπ' αύτοΟ συχνας ευσεβείς αναβάσεις τί)ς Σεπτής 

ημών Άνάσσης ΟΛΓΑΣ, τότε, νομίζομεν, Κύριοι, 5τι το 

δρος τοΟτο αποβαίνει ού μόνον προσφιλής καί ωραία τής φύ

σεως ποίησις, άλλα καί ευσεβών αναμνήσεων καί παραδό

σεων έςΌχωτάτηοξυκόρυφος πέτρα. 

Β ' . 

ΣΟΦΙΑΣ ΒΙΜΠΟΤ ΠΡΕΣΒΤΤΕΡΑΣ 

Άναχοίνωσις περί τη; μονής Δαφνιού. 

Τπ' αριθ. 1729 είς ευσεβή μνήμην Σοφίας πρεσβυτέρας 

τής μητρός τοΟ Σεβ. Αρχιεπισκόπου Μαντινείας καί Κυ

νουρίας χ. θεοκλήτου Βίμπου,κατεχωρίσαμεν τήν έξης περί 

τής Ιδρύσεως τής Μονής Δαφνιού παράδοσιν, ήν ή Α. Σ. 

από τοΟ στόματος τής σεβάσμιας μητρός αύτοΟ ήκουσεν, 
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