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σωσ;< των είς την κόγχηντοΰ Ιερού Ναού του Αγίου 'Ανδρέου τοι

χογραφιών, τοσούτω μάλλον όσον αύται είνε τα μόνα ύπολειφθέντα 

ht των λειψάνων της Ιστορικής Μονή;, όπου έζησαν η οσία Φιλοθέη. 

Ή Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία μετά Ολίψεως αναλο

γίζεται ότι,ή άνέγερσις τη; Άρχ«επ·.σχοπής κχ; της Ίερας Συνόδου 

ώς και ή άνακαίνισις του ίβροο Ναοϋ του Άγίου'Ανδρέου,η^ύναντο 

να κατορθωθώσι καΐ μετά της περισώτεως πολλών αξιόλογων τοιχο

γραφιών και πλήρους του σχεδίου τ:υ εν λόγω ίερου Ναού.Το τοι

ούτον δεηΟελεν επιθέσει εις τα νέα ταύτα έργα την ίεραν σφραγίδα 

της αρχαιότητος και τών Ιστορικών παραίςιεων. "Ηδη άπομένου-

σι τα λείψανα τών τοιχογραφιών της κόγχης, ων ή διάσωσις 

απόκειται εις την *Υμετεραν Σεβάσμιο τ/) τ α. 

Άπεκδεχόμενος τας εύχας και ευλογίας τής'ΓμετέραςΣεβασμιό-

τητος, διατελώ τέκνον Αυτής έν Κυρίω πειθΓ,νιον. 

Ό Πρόεδρος 

Α. ΠΑΠΠΟΥΔΙΙΦ Ό γραμματεύς 

Κ. Δ. ΚΑΙΙΡΑΛΟΣ 

ΑΙ ΕΝ ΤΗι MONHt ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

κατα<ίτοαφεΐ<ίαι π ο λ ν τ ι ι ι α τ (3νζαντιακαΙ 

νριοτιανικαί αρχαιότητες και ά γ ι ο γ ρ α φ ί α ι . 

At καταστροφαΐ τών Χριστιανικών Ναών,ώς η δη και έν τω προς 

το Ύπουργεϊον τών 'Εκκλησιαστικών ύπομνήματι ημών τφ 1884 

έλέγομεν, (*) προέρχονται, το μεν ένεκα της επιδρομής και της ßt-

1) Tò υπόμνημα τούτο υποβληθέν τη αιτήσει του το'τε επί τών Εκκλησιαστικών 

χαί της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως 'Υπουργού, πλήρες έδημοσιεόθη έν τη Έβδομάδι 

τώ 1884 τόμ. Α', σελ 189-190 χαί 193-196. «Υπόμνημα Γ. Λαμπάκη δι-

ίάχτορος της φιλοσοφίας προς το επί τών Εκκλησιαστικών χαί της δημοσίας 

'Εκπαιδεύσεως σιβαστον Ύπουργεϊον, περί του τρο'που της διασώσεως τών χριστια

νικών αρχαιοτήτων,και ιδία της πολιάς χαί ιΰχλεους Μονής του Δαφνιού» 
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βηΛώσιως τούτων νπο των βαρδίρων, ώς ή Μονή Δαφνιού, ^ν επί 

ημέρας εσωτερικώς οί βάρβαροι κατέκαιον νομίζοντες ότι ήθελεν 

αναλύσει ό χρυσός τών ψηφίδων, το δε εξ ευσεβούς ζήλου απλοϊ

κών ανθρώπων, λόγω i.xioxtvîjç και οιακοσμήσεως τούτων. 

Ό Άθήνησι vc.o; -οϋ άγίο« 'Ανδρέου,πολυτίμου; περιέχων αύ-

στηράς Βυζαντ»ακής τί*νης εφ' ύγροίς (fresco) άγιον/ραφίας,ίσχι 

τήν διπλήν κακήν τύχην να καταστραφώ κατά το πλείστον υπό 

βαρβάρων μωαμεθανών έπ' έσχατων δε και χριστιανών ορθοδό

ξων δυστυχώς άνεπιστρεπτεί, λόγω καϋωρ(χΛ'σ|#.οϋ και δ ε α -

*οσμήσεως. 

At έν αύτφ άγιογραφίαι είσιν,αΐ μεν εργάτου ΙΕ' αιώνος,αί δ$ 

καί άρχαιότεραι,το μεν δια τον αύστηρον,πλήν μετ'ελευθερίας τών 

γραμμών κατειργασμε'ν-ον Βυζαντιακον αυτών τύπον,το δε δια τήν 

λαμπραν αυτών σύνθεσιν, και προπαντός διά τήν πλήρη μυστικήν 

συμβολικών διακόσμησιν του Ιερού βήματος,ιδίως κατά την διετύ-

πωσιν καΐ τους αυστηρούς κανόνας και Ερμηνείας τών ζωγράφων 

του αγίου "Ορους, αϊ άγιογραφίαι, λέγομεν, αύται ήσαν ανεκτίμη

του άζίας ιργα,οΊά τι τήν καθόλου ίστορίαν της τέχνης, καί ιδιαι

τέρως δια τήν επιτόπιον των 'Αθηνών Ιστορίαν. Καί τήν μεν κα

θόλου Ιστορίαν της Μονής ταύτης, τήν τε έν τη αρχιτεκτονική και 

τη αγιογραφία^ άξίαν αυτής ε'ς άλλοτε ό λόγος [δηλώσει, νυν δε 

δημισιεύομεν δύω εικόνας έκ της Μονής ταύτης, ας ήμεϊς τη 16 

'Απριλίου 1893 έφωτογραφήσαμεν. Τούτων ή μεν Α παρίστησι 

καί μέρος της ε σ ω τ ε ρ ι κ ή ς β ο ρ ε ί ο υ π λ ε υ ρ ά ς τοΟ χ γ £ ο υ 

βήματος μέρος της κόγχης, ή δ· Β . το «χαίρι τών Μυ
ροφόρων » · 

Α . 
(ΐδε εικόνα έν τέλει). 

Ή πρώτη είκών αύτη παρίστησι μέρος της κόγχης μετά μέρους 

της βορείου πλευράς του αγίου Βήματος, έφ* ης ή προς τήν ίεραν 

Πρόθισιν θύρα. Ό επί της κόγχης εικονιζόμενος συλλειτουργών 

Ιεράρχης, είναι ό επίσκοπος 'Αθηνών, ό "Αγιος Διονύσιος ό *Af>eo· 

χαγίτηζ. 
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"Ανω δι τούτου άπετυπώθη το ακοον μόνον της παραστάσεως 

της Ιεράς Μεταλήψέω;, η ; την διάταξιν άναγινώσκομβ' εν τ$ί Ε ρ 

μηνεία των ζωγρα-ρων (έ\ο\ 'Αθηνών 185 \ σελ. 189). Των τρ·ών 

δε φαινμένω/ μαθητών, οί μεν δύο,κε^αλυμμέναις χεοσιν, εις ενδει-

ξιν θρησκευτικού δ<.ους, βαίνουσι προς λήψιν του Κυριακού Σώ

ματος, ό δε τελευταίος, είναι'Ιούδας ό 'Ισκαριώτης, όστις ώς μελε

τών την Προοοσίαν, στρέφει τα νώτα, βαίνων προς 'Ιουδαίους' ώς 

στερηθείς δε της θείας χάριτος, δεν φέρει στέφανον, άλλα τουναν

τίον, κατά την εκφρασιν του Εύαγγελιστού Ιωάννου, <( t o ö δ ια

βόλου ^δη βεβληκότος εες τήν καρδέαν Ι ο ύ δ α S » 

μ. ω ν ο ς Ίσκαρςώτου ενα αύτον π α ρ α δ ώ (ιγ.'·?.) μαύ

ρος δαίμων έπικάθηται επί του αριστερού ώμου αΰτοΰ^. 

Έν τφ αμέσως δέ συνεχομένφ και όλίγω ανωτέρω μέρει, παρί

σταται η Θεία λειτουργία" ό δε 'Ιησούς Χριστός ώς Μέγας Άρ/ιε-

ρεύς φέρων το/ πολύσταυρον Δαλματικον χιτώνα, εκπέμπει τους 

αγγέλους αυτού εις την έζέλευσιν των τιμίων δώρων. Επειδή δε 

κατά την μυστικην συμβολικην έρμηνείαν της θείας Λειτουργίας, 

η έζέλευσις τών τιμίων δώρων σημαίνει τον ένταφιασμον του 

Χριστού3, δια τούτο έν τη πολυτίμω παραστάσει ταύτη, ώς και 

εν τη Μονή Καισαριανής, οί εξερχόμενοι Άγγελοι, αντί του αγίου 

ΙΙοτηρίου, έπί σινδόνης έκράτουν νεκρον ήπλωμένον. το ά/οαντον 

ΣΩΜΑ του 'Ιησού. Της παραστάσεως ταύτης έν τη είκόνι ταύτη 

διισώθη μόνον ό 'Ιησούς* και τμήμα δύο ακέφαλων 'Αγγέλων. 

1. Πάντοτε εν τη άρ/αία Εκκλησία ή δια τών σουδαρίων, των κρασπέδων κα 
τών ίϊρών αμφίων προσψαυσις τών ιερών αντικειμένων, εθεωρείτο απαραίτητος 
ιίς ενδειςιν φόβου και σεβασμού προς τήν αγιότητα τών άπτομένων, καί νυν εξ 
αρχαιότατης συνήθειας, ό ιερεύς δίδων το εύαγγέλιον προς άσπασμόν κρατεί αυτό 
δια του φαινολίου, ώς καί ό Διάκονος δια του 'Ωραρίου άπτεται τών ιερών πραγμά
των, και έπ' αυτού έπιτίΟησι το Εύαγγέλιον έν τη έπ' αμβωνος αναγνώσει αυτού. 

2. Κατά τήν Έρμηνείαν τών Ζωγράφων ό δαίμων οΖτος πρέπει να ίΐκονίζη-
ται είσερ/ο'μενος ί!ς το στόμα αυτοϋ' «καί ΰ 'Ιούδας όπισθεν αυτών (τών μαθη
τών) γυρισμένος εις τα οπίσω, χαϊ ένας δαίμων εισερχόμενος εις το οτόμα 
τούτον (εκδ. 'Αθηνών 1853 σελ. 159). 

3. Ιερά Καττίχησις Ν.Βουλγαρι. 1750 σελ. 100. 
4. Ότε τη 16 'Απριλίου 1893 μετίβημεν Γνα φοτογραφτ^σωμεν τήν παράστα-
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Τπο την παράστασιν της Θείας Λειτουργίας, h κύκλοις είκο-

νιζον.αι "Αγιοι,υφ' ους εύρηται ή προς την Ιεραν Πρόθεσιν άγουσα 

θύοα. Εκατέρωθεν ταύτης εικονίζονται δύο των αρχαίων Διακό

νων της εκκλησίας, ων ό μεν προς τα δεξιΧ τφ όρώντι, εστίν ό 

ΙΙρωτομάρτυς Στέφανος κρατών θυμιατήριον, ό δε προς τα αρι

στερά, ό"Ανιος Φίλιππος· άνω δε της θύρας,ώραϊον δια την έλευ-

θερίαν και την δύναμιν τών γραμμών αύτου* έξειργασμένον, εικο

νίζεται Ιερόν β ζ α π τ έ ρ υ γ ο ν . 

Μεταξύ δε της κόγχης και της θύρας ιής Προθέσεως λόγου 

άξιον ην το εν διπλαϊς κυκλικαΐς γραμμαϊς περιεχόμενον πλούσιον 

βυζαντιακον άνθέμιον. 

Δια μέσου δε της θύρας, εις το βάθος του βορείου τοίχου της 

Προθέσεως, εν τή είσοχή του τοίχου, είκονίζετο ό Δίκαιος Μελχι-

σεδέκ. 

Έκ της απεικονίσεως του εσωτερικού τούτου μέρους του αγίου 

βήματος Ικανώς, νομίζομεν, δηλουται, οίας άριστης βυζ. τέχνης, 

γλαφυρας και σεμνας γραφας ό θειος ούτος Ναός περιεΐχεν, πόσον 

βαθύ ην το δια τη; διατάξ€ω; τούτων εξεγειρο'μενον τφ χριστιανώ 

και ιδίως τφ λειτουργοΰντι ίερεί θρησκευτικον συναίσθημα, και,όπερ 

με'γιστον, μεθ'όπόσης βαθείας θεολογικής σπουδής και περινοίας 

ήν διατεταγμένη ή μυστική αγιογραφική αύτη του αγίου βήματος 

διάθεσις ! 

Ούτως,Ινα βραχεί ρήματι άπαν το Ιερόν βήμα σκιαγραφήσωμεν, 

άνω της κόγχης του Ιερού βήματος είκονίζετο ή Πλατυτέρα τών 

Ουρανών, ήν εκατέρωθεν φόβω έλιτάνευον ol 'Αρχάγγελοι Μ[ι_ αήλ] 

και Γ[αβριήλ|, ενώ πέριξ έν μικροϊς κύκλοις υμνούν αυτήν οί Προ-

φήται. 

σ·.ν ταύτην, οΰ JXÙ'VOV sGtoo[j.ev ή'δη κατεστραμμένον το (χέρος τοΰτο, αλλά και 

ίκτισαένον δια νέου τοίχου,<ος ή'δη έν τη είκο'νι φαίνεται.Οΰτο> δε διά παντός ir.i>)-

λέαααεν την ώραίαν συγκινητικών και μυστικήν της ΒείαςΛειτουργίας παράστασιν, 

ήτις χαι ΜΟΝΗ μέχρις 'Απριλίου 1803 διεσώζετο ίν τη αγιογραφία τών χρι-

«τιανικών ΆβηνΛν! 
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Ύπ* αυτήν παρίστατο ή θεία Μιτάληψις, και ύτο ταύτην εξ 

των Μεγάλων Πατέρων τη; εκκλησίας συλλειτουργοΰντες, ό 'Αρεο

παγίτη; Διονύσιος, Γρηγόριο;, -Χρυ<τόστθ|Χθς, Βχιίλειος, Αθανά

σιος καΐ 'Ιερόθεος. 

Έκχτέρωθι δε ênri των πλαγίων τοίχων μεγαλοπρεπής άνε-

πτύσσετο ή παρχστασις τη; θείας λειτουργίας, και υπ' αυτήν 

λ*μπρότχτχ εζχπτέρυγα, ύ<ρ'ά, έκχτέρωθι τών θυρών, είκονί-

ζοντο ττι; πρωτογόνου έ<κλητίχ; οί "Αγιοι Διάκονοι, οΙ»νεί έκτης 

χνω Ιεραρχία; τφ έ<άστοτε ίβρεϊ τη; ιτρχτίυοαένη; εκκλησίας 

παριστάμενοι, διακονουντε; κχί συλλΐΐτ$υργουντες αύτφ. 

'Αληθώς, οία εν τω άγίω τούτω βήματι μυστική συνένωσις της 

άνω κχί κάτω Ίερχρ/ίχ; ! 

Έν τοιούτω άγίω άβάτω χώρω ό ευλαβής ιερεύς Ιστάμενος, έν-

δυόμενο; η άτεκίυόμε/ος, είτερχόμίνο; η έζερχό,ιενος πλήρης 

αγίου Ινθουσιχιμου, ή^υνχτο νχ λέγη την περικοπήν του 'Ακάθι

στου ύμνου, ει; την άγίχν του Χριστοί» έκκλησιαν άναφε'ρων αυ

τήν, «Χαίρε, on τα ονράηα συ^αγάΛΛεται trj γί}' χαίρι, Su ta 

εηίγεια. συγχορεύει cvpavocç». 

Έκ πχντω; όμως τούτων ούδεν σήμερον διεσώθη, ουδέν! 

Ποίχ δε διακόσοησις σημερινή; τέχνης θέλει,ή δύναται ν ' αντι

καταστήσω) την άγιωτάτην ταύτην και άρχαιοτάτην διάθεσιν και 

διακό&μησιν ; Ήμεϊς τουλάχιστον άγνοουμιν. 

Β . 

(Εικόνα ίδε έν τέλει). 

Ή ιίκών αύτη εκείτο εσωτερικώς έπί του μεσημβρινού τοίχου 

της Ίιρα; Προθέσεως, έν η ό ΊησοΟς παρίστατο έν μέσω τεσσάρων 

γυναικών, ων αϊ δύο κρατοΰστ τους πόοας αΰτου. 

Το κατ'αρχάς ή εξήγησις της εικόνος ταύτης παρέχιι'δυσκολίαν 

τίνα, διότι ούδαμου αναφέρεται, ότι δύο γυναίκες έβάστασαν δρ-

θιον, ούτως ειπείν, τον ΊησοΟν, ή δτι ό Κύριος ευρέθη έν μέσω 

τεσσάρων γυναικφν Ιστάμινος και εύλογων αύτάς, ώς έν Τ? δημρ· 
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ίιιυομί'νγ) ταύτη ει*όνι φαίνεται* και Ομως η βίκων αύτη etve ά-

κριβοί πχρχστατ: καί δι* του χρωστηρος πισ:η εκφρασις ώρισμί-

νων νωνω; τη; 'Λγίχ; Γραφής περί τε του Ιησοΰ, και των Ιερών 

Μυροφόρων. 

Ί Η η κχτχ τον η ' , αιώνα 'Ιωάννης ό Δαμασκηνός év τοϊς περί 

των αγίων εί<ονων λόγοι; αΰτου αναφέρει ότι οί αγιογράφοι κατ* 

οΰδβ^ δι*φ·>,ουτ. τών Ευαγγελιστών, διότι, δ,τι εκείνοι (οί Εύαγ-

γίλ-.στχι) δια του γραπτοί λόγου ω; λογογράφοι εν τοϊς Εύαγγε-

λίοις περί του Ίητοϊ, του βίου και τών θαυμάτων αύτου διδά

σκουσα τούτο ΧΊριοώ; ούτοι (οί ζωγράφοι) οιά του χρωστηρος 

άπεικονιζουσι. κα ! επομένως, συμπεραίνει ότι, οί μεν Εύ^γγελισταί 

ιίσί λ ό γ ω ζωγράφοι, οί δε ζωγράφοι ε ^ γ ω Εύαγγιλισται. 

«Και γάρ ό λογογραφος έγραψε το Εύαγγελιον* και τι έ'γρ*ψεν 

έν τφ Εύαγγελιω ; πάσαν την ενσαρκον του Χρίστου οίκονομίαν 

και παρεδωκε τ?, εκκλησία. Όμοια ς και ό ζωγράφος ποιεί, έζω-

γράφησεν έν τψ πίνακι της εκκλησίας την εύπρεπβιαν άπο του 

πρώτου 'Αδάμ έως της Χρίστου γεννήσεως καί πασαν την ενσαρκον 

οίκονομίαν του Χρίστου και τάς μαρτυρίας τών άγιων και παρε

δωκε καί αύτος τη εκκλησία μάλλον αμφότεροι, μίαν έξηγησιν βπ. 

εγράψαντο καί διδάσκουσιν ήμας». ( Ί ω . Δαμ. λόγ. άποδεικτ. 

περί τών άγιων εικόνων κεφ. ι', τόμ. II . σελ. 325) καί «όντως 

εάν κατανόηση άνθρωπος, ερμηνεία εστί του Ευαγγελίου καλή καί 

ενάρετος η Ιστορία καί έξήγησις. 'Επειδή γάρ, άπερ Εύαγγελιον 

λ ό γ ω εξηγείται, ούτος (ό ζωγράφος) έ ρ γ ω δεικνύει». (Αύτόθ 

κεφ. γ . σελ. 316. πρβλ. και λόγ. α', κεφ. β', και κα'.) 

Καί όντως ή είκών αύτη κυριολεκτικώς είναι η οι' έργου πα* 

ράστασις καί η δια του χρωστηρος κατά γράμμα ερμηνεία τών tv 

τω ευαγγελιστή Ματθαίω κεφ. κη ' . 9—10 στίχων 

στ£χ. Ο. « Ά ς δ έ έ π ο ρ ε ύ ο ν τ ο (Μαρία η Μαγδαληνή 

καί ή άλλη Μαρία)1 αποτ,γγείλαε τ ο ϊ ς μα-.0ητα-.&ς α ύ τ ο ϋ 

(Ι).Αΰτη ήν τοί! Ίαχώβου xaì Ίωση μήτηρ. πρβλ.Δαμαλα, Ερμηνεία Τ#μ. 

Γ', «λ 732. 



— 142 -

καΐ Σδού ό ΊηβοΟς άπήντησεν αύταίς λέγων χαί
ρετε, αε δέ «ροβελθοϋσαε έ*ράτησαν αύτοϋ τους 
πόδας καΐ «ροβεκυν^σαν αύτω ». 

στίχ. Ι Ο . Τότε λέγεο αύταίς ό ΊησοΟς· Μή 
φο6εΙβ0ε·ύπάγετε,αναγγείλατε τοϊς άδελφοϊς μου, 
evo, άπέλθωοιν εες Γαλελα£αν, κάκε? με οψονται». 

Ό ζωγράφος πιστώς εμμένων εις την χαζά γράμμα εκφρασιν 

των χωρίων τούτων,και χωρίς ουδόλως να άποβλέψη εις το πνεύμα, 

ότι σκοπός των Μυροφόρων δεν ητο αύτη καθ' ίαυτήν ή κράτησις 

των ποδών του Ίησου. ά λ λ ' ή προς τον Ίησουν τ ι μ ή , προσκύνη-

σις και λατρεία τούτων 4 , · ζωγράφος, λέγομεν, παριδών πασαν 

άλλην ερμηνείαν,καί τήν εννοιαν ταύτην της κρατήσεως των ποδών, 

ως χνρίαν ίδεαν λαβών, απεικόνισε τάς Ιεράς γυναίκας xvpcoJexri-

xèç xarà την ίχγρασιν του γράμματος,παραστήσας ταύτας πραγ-

ματιχώζ να χρατώσι τους πόαας του Ιησου Χριστού, ήτοι κατά 

τήν εκφρασιν 'Ιωάννου του Δαμασκηνοί», ό ζωγράφος ούτο', έγέ-

νιτο αληθώς ίργω ευαγγελιστής 2. 

Ή είκών αύτη συνήθως επιγράφεται «το χαίρε των Μυροφό

ρων» και h αΰτ9ϊ κατά τήν έρμηνείαν τών ζωγράφων, κυρίως δύο 

μόνον ίεραι γυναίκες πρε'πει να άπεικονίζωνται^' ών ή μεν προς 

τα δεζια πρέπει να είνε ή θεοτο'κος, ή δε προς τ'άριστερά Μαοία 

ή Μαγδαληνή, * και ούτως ακριβώς ύπο δύο μόνον Μυροφόρων, 

ίν άλλαις άρ/αίαις Βυζαντιακαϊς άγιογραφίαις, παρίσταται βα-' 

1. «Ai μεν ix πόθου και τιμής τούτους έκοάτησαν» Ζυγαο. τόμ. Λ' σελ. 601, 

πρβλ. και. Δαμαλα Έρμ. τόμ. Γ' σελ. 730. 

2. "Οπως π. χ. το «Δκαίων ψυ/aì εν χειρ'. Θεού» χωρίς οί βυζαντιακοί αγι

ογράφοι ν* άποβλέψωσιν εις τήν εννοιαν του χωρίου, άπεικονίζουσι εκ τών νεφε

λών εξ«ρ/ομένην νεΐρα (τήν του Θεοΰ) εντός της οποίας υπάρ·/ουσι γυμνοί άν-

θρωπίσκοι, (αί ψυ/αί τών δικαίων), ώς τούτο βλε'πομεν είς τήν εν Σαλαμΐνι Μονήν 

της Φανερωμένης είς τά έργα Γεωργίου Μάρκου (1735). Εικόνα της χειρός ταύτης 

ίδέ Didron. Iconographie chrétienne, σ. 216. πρβλ και σ. 202. 

3. Αί Μυροφόροι εύρηνται όνομαζόμεναι και άρωμαζοφόροι (τότε ή άρωματο-

φόρος τριττυς τών Ιερών γυναικών το ζωηφορον μνήμα κατέλαβε. Θεοφάνους 

Ό μ . χθ') και άΧαΟαστροφΰροι (Ηεοφ. όμ. λβ') και μνροχομίστριαι (Θεοφ. δμ. 

λα') πρβ. Οικονόμου τά σωζόμενα τόμ. Α' σελ. 325. 

4. « Ό Χριστός ιστάμενος ευλογεί με τας δύο του χείρας και εκ δεξιών του ή 

Παναγία, έξ αριστερών του ή Μαγδαληνή Μαρία γονατισταί και αί δύο άσπαζό-

μιναι τους πόδας του». (Έρμην. Ζωγράφων «δ. 1853 σελ. 141). 
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βταζόμενος ό Ιησούς, ω; άλλα/ου καί εν τψ εν Άμπελοκήποις παρά 

τας'Αθήνας ναϊοίω του αγίου Δημητρίου,όπερ διακοσμήσεως χάριν 

ωσαύτως έπέχρισαν και κατέστρεψαν. Παρά το σύνηθες δε εν ττ, 

δημοσιευομε'νη παραστάσεις εικονίζονται τέσσαρες Ιεραί γυναίκες, 

ών ή προς τα αριστερά τφ βρώντι, ήτοι η εκ δεξιών του Ίησου, 

κατά την έρμηνείαν τών ζωγράφων εϊνε ή Θεοτόκος. ' (σελ. 141). 

Υψηλά δε προς το άνω άκοον της εικόνος έκ δεζιών τοο Ίησου 

μόλις άναγινώσχομεν τα γράμματα « χ α ΐ ρ β » , εξ ου δήλον ότι 

έπί της εικόνος ην έπιγεγραμμενη ή εν τ9) ερμηνεία τών ζωγρά

φων άναφερομε'νη επιγραφή « τ ο χ α ί ρ ε τ ώ ν Μ υ ρ ο φ ό ρ ω ν » . 

"Ετεραι ε ν τ φ Ρ ίαώ κ α ι τΛ Μ ο ν Λ έ π ε λ θ ο υ ϋ α ι 

κ α τ ι κ ί τ ρ ο ο α ί Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ώ ν μ ν η μ ε ί ω ν . 

Δεν εινε όμως μόνον αϊ λόγω επισκευής και καθωραίσεως εν τ$ 

Movi) ταύτη ε'πβλΟουσαι καταστροφαί. Οΰτως' εύθυς ίξ *PX̂ -C 

έφχνη ή τύχη του πολιού τούτου ιίαού, διότι τιθεμένων τών θε

μελίων τοϋ νέου οίκου της Μητροπόλεως Αθηνών, αντί του εθιζο-

μένου σφαγίου μέλανος αλέκτορος, *flrr£fy«tWrç,olov8Î θυσιασθεΐσα, 

η έκ ΙΙεντελησίου λίθου λευκού μαρμάρου αρχαία χριστιανική κο-

λυμβηθρα, ήτις εκείτο δεζ($ *ν τ Φ Νάρθηκι της εκκλησίας* χατε 

στράφη καί εντελώς παρεμορφώθη ό άρχαϊΑΟς αρχιτεκτονικός ρυθ

μός τοΰ αρχαίου Ναού του 'Αγίου Ανδρέου, όστις έχων ρυθμον 

1. Εις την περίστασιν ταύτην ό Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει άΰο μυροφό

ρους· Μαρίαν την Μαγδαληνήν καί τήν άλλην Μαρ(αν (κη' 8. 10)* ό δέ Μάρ

κος αναφέρει τρεις, Μαρίαν τήν Μαγδαληνήν, Μαρίαν τοΰ 'Ιακώβου, καί τήν Σα-

λώμην (κςτ' 8.) ό Λουκάς τρεις' Μαρίαν τήν Μαγδαληνήν, Ίωάνναν, και Μαρίαν 

του 'Ιακώβου (κδ' 10)* ό δέ Ιωάννης μόνον μίαν, Μαρίαν τήν Μαγδαληνήν 

(κ' \)' δήλον δ' έκ τούτων δτι ή Θεοτόκος μή αναφερομένη έν τοις Ευαγ")ελί·ις, 

προσετέθη ένταΰθα έκ της Ερμηνείας τών ζωγράφων, έν η αναφέρεται δτι ή Θεο

τόκος πρέπει ν« ηναι προς τα δεξιά τοΰ Σωτήρος. 
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ΒασιΜχης, νυν, άγνωστον κατά τίνος αρχιτεκτονικής κανόνας, 

εσωτερικώς έδέξατο θόλον. [κύριον θόλογ^ ipov.îor δηλ. το μόνον 

ξένον άρχιτεκτον.κον στοιχεϊον του ρυθμού της Βασιλικής], χάριν 

του όποιου έξωτερικώς ύψώθη άσυμμέτρως 1,50 γ, μ. καΐ πλέον 

ή στέγη του αρχικού* σχεδίου του ναού. Κατεοτράφησαγ αϊ εις το 

ύπέρθυρον του Ναού* της Μονής, ώ; πολύτιμος άδάμας της Ιστο

ρίας και τέχνης, πΐ;ισωθεϊσαι τρεϊς άγιογραφίαι, ών ή έν μέσω 

παριστά τον Σταυρικον θάνατον του Αποστόλου 'Ανδρέου, ούτινος 

όμως μόλις ol επί του Σταύρου πόδες έφαίνοντο, ατό πολλού 

της εικόνος καταστραφείσης* ή δευτέρα δεξι̂ έ τφ όρώντι παριστά 

τον Ίησουν μνρτυρούμενον υπό του Προδρόμου, δν ό Πρόδρομος 

έδείκνυεν ε'ις τον Ίωάννην και Άνδρέαν, δσπς κρατών ειλητάριον 

έλεγε <ιΕυρήκαμίν ròr Meaoiavn* ή δε τρίτη, αριστερά τφ όρώντι 

παριστά τον Ιησού* περιπατοΰντα παρά την θάλασσαν της Γα-

λιλαίας και καλούντα τους δύο αδελφούς Σίμωνα και Αν

δρέαν, βάλλοντας άμφίβληστρον*· χαηστράγησα? τα' όλως πρω

τότυπα και αμίμητα βυζαντιακα κοσμήματα, τα πέριξ τών ει

κόνων τούτων υπάρχοντα,και ών ετι την πρωτοτυπίαν θαυμάζων, 

μετά στοργής έν ταϊς εν Μονάχω συνδιαλέξεσιν ημών άνεμιμνή-

σκετο ό πολύς θείρσιος· χατ εστράφησαν αϊ δεξιΑ και άριστερ* 

τών τοίχων τής παραστάδος, τής κυρίας του ναού εισόδου, αϊ ει

κόνες τής Όσίας Μαρίας, καί του Άββα Ζωσιμά κοινωνουντος 

την Όσίαν Μαρίαν, ών αϊ εικόνες πάντοτε εκ τη ιισόδω, ώς καί 

έν τ>ί Μονή Καισαριανής, έτίθεντο υπό τών χριστιανών προγόνων 

ημών,προς ύπόμνησιν, δτι πρώτον καθήκον του χριστιανού εισερχο

μένου έν τω ναφ εστίν ή μετάνοια* χατεστράφη ή άνω του δυτι

κού τοίχου πολύπλοκος σύνθεσις τής Σταυρώσεως του Κυρίου, πα-

σαι αϊ έν τη Προθέσει καί τφ Διακονικώ αγιογραφίας εξ ών έν 

μεν τη ΙΙροθέσει ανω,είκονίζετο ό Ίηαοϋς Χριστός ερχόμενος ίκ του 

οΰρανοδ ώς ΜίγάΛης BovMjç "ΑγγιΑος κατά το προς 'Εβραίους 

1 .Περί αμφοτέρων τών παραστάσεων τούτων ίδε έν τγ" Ερμηνεία τών Ζωγρά

φων σελ. 117—118. 
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(κεφ. ι'. 5 — 7) εν σχέσει προς την εν τη ίερ$ Προθεσει τελουμέ-

νην προσκομιδήν ύποδηλούσαν την έν Βηθλεέμ διχ της γεννήσεως 

ελβυσιν του Ίησου εις αον Κόσμον. Ύπ' αυτήν δε είχονίζετο &ή 

Axça ταπείγωσιςτ) καθ' όλως ίδιόρρυθμον τύπον, δν καΐ έφωτο-

γραφήσαμεν* εν δε τώ Διακονικώ είκονίζετο ό ΆρχάγγεΛος Μι-

χαηΛ κρατών σφαϊραν καΐ σκήπτρον, τα σύμβολα της λειτουργικής 

αυτού" δόξης, ύποδηλών, κατά το προ; 'Εβραίους (β'. 2), τον δι' 

'Αγγέλων λαληθέντα βέβαιον λόγον, εν σχέσει προς τον άνω εν τ$ 

Προθεσει είκονιζόμενον Λόγον του θεού. Ύπο τον Άρχάγγελον δε 

είκονίζοντο οί lepdcp̂ ott Ιάκωβος ο' ΑοεΑφόθεος, ό Ιερόθεος καί δύο 

έτεροι Ίεράρχαι. 

Πλην δε τούτων τών εν τω ναώ πολυτίμων αγιογραφιών χατε-

στράψη ή εν τώ εστιατορίω της Μονής σπανιωτάτη παρχστασις 

τής ρίζης του Ίεσσχί* προς δε κατεκαλύφθη καί παρεγνωρίσθη 

ή θέσις τής ιστορικής υπογείου κρύπτης, ήν ημείς,του δήμου, έπί 

Φιλήμονος, χορηγουντος τω 1892 άνεύρομεν, καί εν η Φιλοθέη ή 

Όσία (ή έκ του ευγενούς τών Αθηνών οίκου τών Βενιζέλων), τας 

χριστ^ανικας κόρας έκ τών χαρεμιών καί τής άλλης πίκρας δου

λείας τών Τούρκων υφαρπάζουσα, εν ταύτη κατεκρυπτεν,έν καιρφ 

εύθέτω εις τώνΜητέρων τήν γλυκεΐαν άγκάλην αύταςάποδιδοΟσα(*). 

Δια τούτο, ή κρύπτη αύτη, ως Ιερόν της Ελληνικής Παλιγγενε

σίας Παλλάδιον, ώφειλε να μένη ανέπαφος, ού μόνον δια τάς επι

σήμους δέλτους τής Ιστορίας τών 'Αθηνών καί του έθνους, άλλα 

καί δια τον έν σοφία πεποιημένον ύπόγειον κρυπτον όργανισμον 

ταύτης.2 

(1) Ή αληθής θέσις τής υπογείαυ κρύπτης, χατα τον μηχανιχο'ν χ. Φιλίππίδην, 

απέχει 6 1)2 μέτρα τής θέσεως, έν fl ετέθη ή νΰν επιγραφή «αρχαία κρύπτη», 

Ι.Ίδουώς εΰρομεν τα κατά τήν δπόγε'ον κρύπτην ταύτην ιίσελΟο'ντες το πρώτον 

έν τψ μεσημβρινώ διυτέρω χελλίω τής Μονής, έν ω ην ή τέως ήγνοημένη κάθοδος 

τής υπογείου κρύπτης ταύτης, παρετηρήσαμεν απλώς χωματόστρωτον Ιδαφος, εφ' 

ou εκείτο μαρμάρινη τις πλάξ· άφαιρέσαντες ταύχην εΰρομεν τάφον πεπληρωμένον 

χώματος, δν κενώσαντες, άνεύρομεν όπήν επί του εδάφους τούτου, δι' ής χαταβάν-

τες] έξεπλάγημεν εδρεθέντίς έν μέσω τετραγωνικού δωματίου τής υπογείου χρυ-

10 
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Άντί^ετον ο^ον των επισκευών τούτων ήκολούΟησιν ό άοσμος 

Ρώσσο; Αρχιμανδρίτη; Άντωνϊνο; βίς τά; έπισκευας του ενταύθα 

νχου του Νικόδημου, 8ν ΐγκαταλελειμμενον και ερείπιον υπό των 

βολών τών βαρβάρων παραλαβών, κεκαλλιστευμένον οικοδόμημα 

παρέδωκεν ήμϊν τούτον, ου μόνον την άρχαίαν άρχιτ»κτονικήν αυ

τού διάταζιν και κεραμοπλαστικήν διακόσμησιν έξωτερικώς μίτ' 

αγάπη; και φροντιδος οΰ της τυχούσης διατήρησα;, άλλα και εσω

τερικώς προ; ται; άρχαϊκαϊς είκοσι, και αυτας ετι τας επί τών 

τοίχων δι' άκΐδο; (grafito) έπιγραφας, ύελίναις θήκαις, αδα

μάντων δίκην, περιφράζας, εις το διηνενες την σπουδήν τούτων 

ήμϊν ήιφαλίσατο. 

Αιωνία ευγνωμοσύνη τώ Ρώσσω φιλέλληνι και σοφώ Αρχι

μανδρίτη ΓΙατρί ΑΝΤΩΝΙΝ^ 1 ) 

Γ. AAMUAKUÌ. 

'Εν ΆΘΛναις TÏJL 27 Ίοϋλίον 1894. 

πτης ταύτης, ήτις έδέχετο φως και αέρα δι' αεραγωγού συγκοινωνούντος μετά φρέ

ατος υπάρχοντος κατά την μεσημβρινήν πλευράν τής υπογείου κρύπτης ταύτης. 

Ευτυχώς ή ημετέρα Εταιρεία, υπ' αριθμ. 1847, κέκτηται λεπτομερέστατον άρ-

χιτεχτονιχον σ^έδιον του υπογείου "/ώρου, τών υπογείων κρυπτών και διόδου τής 

Μονής Φιλοθέης, εκπονηθέν υπό του κ. Φιλιππίδου, του σπιθαμήν προς σπιθαμήν 

σπουδάσαντος καταμετρήσαντος και γινώσκοντος το έδαφος· τής Μονής ταύτης. 

Ì. Χάριν τής άρ·/αιοφιλίας δ* και του φιλελληνισμού του ανδρός τούτου,Οίκονο-

αος ό εξ Οικονόμων χαί ίδίαν υμνολογίαν τώ όμωνύμω αυτοΰ άγίω'Αντωνίω (Νο

εμβρίου ζ') συνέγραψε, ώς σημειοΐ ό λόγιος του Οικονόμου υιός Σοφοκλής λέγων: 

«Τά εις τον ίγιον 'Λντώνιον (τον παρά τοΐς Ρώσσοις Αντωνΐνον) έποίησε τω 

185() -/αριζόμενος τή ευλαβεϊ εφέσει του αίδίσιμωτάτου και γνωστού επί παιδεία εξ 

άλλων τε πολλών χαί χαλών, χαί έξ ης τώ 1859 συνέγραψε διατριβής «περί τών εν 

τώ'Λθήνησι Ρωσσικώ ναώ ανασκαφών», τής εκδιδομένης εν τώ Β'.τόμω τών Α γ 

γελιών τής Αυτοκρατορικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, του άρχιμανδρίτου Ά ν -

τωνίνου, του μέχρι μεν του 1860 την εν 'Αθήναις Ρωσσικήν έκχλησίαν άξίως ποι-

μάναντος, νυν δε εν Κωνσταντινουπόλει τά πνευματικά μετά ζήλου oil·/' ήττονος 

τελούντος». Οίχονόμου τά σωζόμενα εκχλησ. Συγγρ. τόμ. α' σελ. 278.' 
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