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συνοψίζονται αρκούντως αϊ λεπτομερειαι του ζητήματος. 

*Όπως περισωθώσι τά ακόμη σωζο'μενα εις την Ελλάδα λεί-

ψανχ των Χριστιανικών Αρχαιοτήτων, ανάγκη να έννοήσωσι την 

μεγ^λην αυτών σπουδαιότητα, ή Εκκλησία, ή πολιτική εξουσία 

και ή κοινωνία. 

ΕΚΟΕΣΙΣ 
προς τον Πρόεδρον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής 

Εταιρείας. 

Kvpie Πρόεάρι 

Τον σεμνον χώρον της Μονής του άγιου 'Ανδρέου επισκεφθεν-

τις τνί ίντολή του Συμβουλίου και ίδόντες τα σωζόμενα λείψανα 

της αρχαίας αύτου εύκλείας, παρατρέχοντες το Ιστορικώς îv-

δοξον παρελθόν αυτής, ως γνωστόν ε»'ς ΰμας δια τών αξιόλογων 

μελετών του τι κ. Διευθυντού του ημετέρου Χριστιανικού Μου

σείου καΐ του κ. Δ. Γ. Καμπούρογλου έν τνί Ιστορία τών Αθη

ναίων, περιοριζόμεθα ν άνακοινώσωμεν ύμΐν τίς ή αξία της Μονής 

ταύτης ΰπο καλλιτεχνικήν και άρχιτεκτονικήν εποψιν, καΐ τίς ό 

κατάλληλος τρόπος της διαφυλάξεως ταύτη;. 

Kai πρώτον* έν τψ Ιστιατορίω τής (ίηθείση; Μονή; εύρηνται 

πολλαί τοιχογραφία». I C αιώνος καί τινε; μεταγενεστεραι,ολιγωτε-

ρας μεν καλλιτεχνικής αξίας, μεγάλης Ομως σημασίας, καί 

σπανίζουσαι παραστάσεις λόγου αξίας Βυζαντιακής τέχνης. Του 

ΙΕ' αιώνος τοιχογραφίαι σώζωνται μόνον τρεις" αύται εινε κεφα-

λαΐ παριστώσαι, ή μεν τήν άγίαν Αίκατερίνην, al δε άλλους 

αγίους. Ή τε'χνη αύτώ* εινχι πολλώ ίξχιρετωτε'ρα τών συνήθων 

αγιογραφιών, και Ισως al μόναι, αίτινε; διεσώθησαν μίχρις ημών 

αοβαρας καλλιτιχνίας, at όποΐαι ύπενθυμιζουσιν ήμϊν τα »ιρί-
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φημα ίργα του ΙΕ' καΐ 1ζ" αιώνος της ενδόξου εποχής της Φλω-

ριντίανής σχολής. 

Τοτς κεφάλας ταύτας ως και τα σωζώμενα ίχνη των τοιχογρα

φιών του εν Άκροπόλει ΙΙαρθίνώνος,ό ευγενής κοί μέγας ευεργέτης 

της ημετέρας εταιρείας Λόρδος Μπιούτ, δι'ά^ρα; δαπάνης εν 

πανομοιοτύπω άντιγράψας έπλούτισε την Xpwr.e'w.r.v αΰτοΰ 11ε-

νακοθήιην. ΈπίσΥ,ς της αυτής ίποχής και της αυτής κ*)λιτεχνι-

κης άξίΑς σώζωνται και άλλα «ργα, μόλις όμω; διαΛρινόμινα εκ 

της βαρβάρου επιχρίσεως της άσβεστου. Έν τ?, άχιοάδι διακρί

νεται ό άγγελος Μιχαήλ, ίσως όμως πολύ f'S!·>;.';•·;«ιίρας εποχής. 

Του 1C αιώνος έργα είναι ή παριστά^; της ριν,ης του Ίεσσαί, 

ήτις σήμερον δια τον άνω; «ρω λόγον δεν δια'.pive;?ι, ημείς όμως 

άπο τών παιδικών ακόμη χρόνων όδηνν. u o t Οπό των ευσεβών 

γονέων μας προς προσκύνησιν, κατά τή> ημέρα ν της μνήμης του 

άγιου 'Ανδρέου,εις τον ναον, ενθυμούμεθα λαμπρώς την παράστα-

σιν ταύτην. 

Ή συμβολική αύτη παράστασις -της ρίζης του Ίεσσαί, καθό

σον ήμεϊς γνωριζομεν άφου περιηγ/,θημεν τα ς σπόυδαιοτερας Μο

νάς της Αττική; και τή; Πελοποννήσου, μό<ον ενταύθα τοσού

τον λαμπρώς διεσώθη καί ti; τήν Επί του Υμηττού Μονήν της 

Καισαριανής, ήτις όμως είναι πολύ μ«.κροτερχ καί ούοόλως ίχιι 

τήν άξίοςν, ην ίίχει ή έν τώ έστιατορίω τής Όσιας Φιλοθέης πα-

ράστασις τής ρίζης τ<«υ Ίεσσαί. 

Διό, κ. Πρόεδρε, προτείνομεν, όσον άφορ$ τας έν τφ έστιατο-

ρ''ω εικόνας, όπως αύται έκτοιχισθώσι μετά πάσης προσοχής καί 

κατατεθώσιν εις το ήμέτερον Μουσεϊον Ενα χρησιμεύσωσιν ώς βά-

σις τής Πινακοθήκης ημών. Επειδή δε ή ρίζα του Ίεσσα? ένε

κα τοο μεγέθους αυτής δεν δύναταΛ να άποτοιχισθή ολόκληρος, 

ανάγκη να διαιρεθή ιις τεμάχια, άφου πρώτον άφαιρεθή £ξ αυτής 

ή άσοεστος. Τα περί τής άποτοιχίσ£'ΐ>; θέλει κανονίσει ιδιαιτέρα 

σπουδή καί μελέτη Ταΰτα περί του εστιατορίου. Ό ναός του 

αγίου Ανδρέου ύποστας τρεις καταστροφας, είναι συμπίλημα 

πολλών αιώνων άπο του ι ' ή ς' αιώνος μέχρι τής ti' έχατονται· 
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τηρίδος, φκοδομημένος κατά το δροηκον σύστημα τών Βασιλικών 

στοών, και ό μόνος μέχρις ημών περισωθείς τοιούτος ναός έν'Αθήναις 

και κατ ' άπομίμησιν του οποίου ανήγειραν οί Δυτικοί τον ενταύθα 

καΟεδρικον αυτών ναον του αγίου Διονυσίου. 

Αί τοιχογραφίαι του ναου,όλίγισται σωζόμεναι, και αύται σχε

δόν κατεττραμέναι èv τώ ίερφ βήματι, ου* όλίγην τήν καλλιτε-

χνικήν αυτών άξίαν ε/ουαιν.'Εν τη κεντρική κόγχη ή Πλατυτέρα 

μετά τών αγγέλων επί θρο'νου καθήμενη,είναι έργον λαμπρας τέχνης, 

ην ό Λουδοβίκος βείρσιος αντέγραψε πιστότατα. Κάτωθεν ταύ

της,ή Μετάδοσις του Κυριάκου σώματος,ην επίσης ό θείρσιος έμε-

λέτησι και έν τώ έν Πετρουπόλει άνακτορικώ ναώ έξετέλεσε' 

κάτωθεν δε πάλιν της παραστάσεως ταύτης απεικονίζονται οί 1ε· 

ρ*ρχαι έν μεγαλοπρεπεί στάσει ούδαμου διεσωθέντες τόσον κα

λώς, (οί έν τη Μονή της Φανερωμένης έν ΣαλαμΙνι εικονιζόμενοι 

Ιεράρχαι τυγχάνουσιν κατωτέρας καλλιτεχνικής άζίας). 

Έν τη Upc£ προθέσει ωσαύτως ευρίσκονται τοιχογραφίαι, κατω

τέρας μεν τέχνης τών προηγουμένων, άλλα λίαν περίεργοι διά την 

παράστασιν και δια την διάθεσιν (composition) αυτών. Έν 

Ελλάδι ούδαμου άλλα/ου εΐδομεν τοιούτον θέμα παριστάμενον. 

Περί τών παραστάσεων τούτων ό κ.Διευθυντής τοο ημετέρου Μου-

σείουθέλει ομιλήσει ύμϊν έν έκτάσει. 'επίσης έν τω ναώ εύρηνται 

γλαφυρώτατα κοσμήματα έν πρωτοτυπώ,καί ιδίως έφιστώμεν ύμΐν 

τήνπροσοχήν έπί της κυρίας «σόδου εις το ύπέρθυρον,ενθα δεζι$ μεν 

παρίσταται Πένρος καΐ ό αδελφός αύτου 'Ανδρέας ρίπτοντες τα 

δύκτια, αριστερά δ' έτερα σχετική, καΐ έν τώ μέσω ό μαρτυρικός 

θάνατο; του πρωτοκλήτου 'Αποστόλου* πέριξ δε τών παραστάσεων 

τούτων είσι λαμπρότατα βυζαντινά κοσμήματα μεγίστου ενδια

φέροντος και μεγ'στης καλλιτεχνικής άζίας. 

"Ηδη λέγομεν ύμϊν,κ.Πρόεδρε, τίνι τρόπω είναι δυνατόν να δι-

ατηρηθώσι ταύτα.Και πρώτον, ό μεν ναός πρέπει νά συμπληρωθη, 

ή μάλλον στεγασθη,ώς αρχικώς εϊχε,συμφώνως τφ δρομικφ αύτου 

ρυθμώ μετά πάσης της προσοχής καΐ άκριτους μελέτης, ως θαύμα-
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σίως συνεπληρώθ/) ό Ναός του Άγ. Νικόδημου, όστις πολύ περισ-

ο:,τερον τούτου ητο κατεστραμμένος. 

Al μεν σωζόμε^αι τοι/ογραφίαι, άφου δι'ιπιτηδιίου τρόπου κα-

θαριοθώσιν έλαφ ρώς, καί λίαν προσεκτικώς έπιδιορθωθώσι, τα δι 

επίλοιπα fiepvj του ναού διακοσμηθώσιν,ώς τώ'Αγίω ημών Μητρο

πολίτη δόζϋ,καί ώς êv τώ Ρωσσικώ Ναώ ίγένετο,ενθα αί μεν δια-

σωθεϊσαι τοιχογραφΐαι, αΐτινις,ώς γνωστόν ύμιν, κ. Πρόεδρε, κατά 

πολύ είσΐν ύποδεέστεραι τών του 'Αγ. 'Ανδρέου, μετά μεγίστης 

προσοχής διεφυλάχθηιαν ύπο του Άρχιμανδρίτου Άντωνίνου καΐ 

έπιτηδείως ύπο του κ.Σ. Χατζ'/ιγίαννοπούλου τότε έπιδιωρθώθησαν. 

ΑΙ δε ύπο του κ. Γ. Λαμπάκη άνακαλυφθείσαι κατακόμβαι,δίν 

άμφιβάλλομεν ότι θα διαφυλαχθώσιν ώς εχουσαι έθνικήν σημα-

σί*ν, και επιδεικνύουσαι τας φιλάνθρωπους πράξεις της Άγ. Φι

λοθέης, ένθα Ικρυπτε τα ς Παρθένους έκ της άτιμώσεως τώνΤούρκων. 

Τοιούτος ο Ιερός ούτος χώρος και τοιαυται αϊ δυνατόν γενέσθαι 

•πισκευαί,ας, φρονουμεν ότι,ό Σεβασμιώτατος ύμών'Επίτιμος Πρό

εδρος,θέλει λάβει υπ' δψιν ώς εμφορούμενος ύπο ζήλου διά τι την 

Έκκλησίαν, το Έθ^ος και την Ίστορίαν της επαρχίας Αττικής, 

ής προΐσταται. 

'Αθήναι τη 18 Μαρτίου 1892. 

Ή επιτροπή 

ΕΜΑΝ. ΛΑΜΙΙΑΚΗΣ 

ΚίΙΝΣΤ. ΠΡΙΝΟΙΙΟΓΛΟΣ 

ΣΐΙ. ΧΑΤΖΗΠΑΙΝΟηΟΥΛΟΣ 
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