
  

  Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

   Τόμ. 3 (1903)

   Δελτίον XAE 3 (1894-1902), Περίοδος A'

  

 

  

  Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής
Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του
1894 

  Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ   

  doi: 10.12681/dchae.1548 

 

  

  

   

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. (2013). Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις
του 1894. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3, 7–13. https://doi.org/10.12681/dchae.1548

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 23/05/2023 07:07:11



Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής
Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του
1894

Δελτίον XAE 3 (1894-1902), Περίοδος A'• Σελ. 7-13
ΑΘΗΝΑ  1903



ΜΟΥΣΕΙΟΝ 

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΚΑ10Α0ΠΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Γ . Λ Α Μ Π Α Κ Η 

Διευθυντού του Χριστιανικού Αρχαιολογικού Μουσείου 

ΜΕΛΕΤΑΙ, ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

1 

%€βασμιώτατ€ Ίςράρχα, * 

Έςογωτατβ ττρ€σβ€υτά9 

Φίλοι εταίροι. 

Α'. Κατάίίταοις τον Μονο*ε(ον· 

έκα ηοη ετη συνεπληρώθησαν από της ιδρύσεως του 

ημετέρου Χριστιανικού Αρχαιολογικού Μουσείου. 

Κατά το λήξαν έτος 1894 είσήλθον εν τω Μουσείω 

2 2 0 αντικείμενα εγγραφέντα εν τω κώδικι του Μου

σείου υπό τους αριθμούς 1 8 6 8 — 2 0 8 8 

4. Ή συνεδρία έγένετο τη 29 'Ιανουαρίου 1895 ε* ν τω μεγάρω τοΰ προέ
δρου της 'Εταιρείας κ. 'Δρ. Παππούδο^φ. Παρήσαν δέ μεταξύ των λοιπών επι
σήμων κεκλημένων ό Σεο. επίσκοπος Νάξου κ. Γρηγόριος, και ή Δ. Έξ. e 
πρεσβευτής της Ρωσσίας κ. Όνου. 
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•frcoi eldfiAGov προτίλθον ôè 

"Εντυπα 

Μολυβδόβουλα 

Φωτογραφίαι 

Κατόψεις αρχιτεκτονικά! . . . . 

Το όλον · . 

11 

46 

24 

61 

1 1 

64 

220 

Έ κ δο>ρεας Σ . Σκουλούδη .. 

» » G. Mil let 

» » 8ιαφ6ρο>ν 

Φροντ'ιδι 1 · Λαμπάκη 

Τό όλον.. 

12 

ιο 
48 

112 

38 

220 

Ί ο Μουσεΐον ημών, ώς εξάγεται έκ του εν τω Μουσείο) βιβλίου 

των εγγραφόμενοι επισκεπτών, επεσκέφθησαν καθ' όλον το Ιτος 

1894, το δλον 6924· ήτοι κατ' 

Ίουλιον 468 

Αύγουστον 

Σεπτέμβοιον 

Όκτώβριον 

Νοέμβοιον 

Δεκέίλβριον 

367 

448 

438 

466 

530 

Ίανουάριον 812 

Φεβρουάριον 704 

Μάρτιον 764 

'Λπρίλιον 539 

Μαίον 905 

Ίοόνιον 483 

Το όλον 6924 

Διπλασιαζομένου οε πάντοτε του αριθμού τούτου, επειοη ώς 

υπολογίζεται οί πλείονες του ήμισεο^ς οέν εγγράφονται εν τω βι

βλίο) των επισκεπτόμενων το Μουσεΐον, οι κατά το λήξαν έτος 

1894 έπισκεφθέντες ανέρχονται εις 13,8 ί8 ήτοι κατά 10,000 

σχεδόν πλέον του προηγουμένου έτους. 

Β'. Περιηγήσεις nu&v άνά την 'Ελλάδα. 

Το έτος τούτο δυνάμεθα να ειπωμεν δτι επέθετο την κορο^νίδα 

των εν Ελλάδι περιηγήσεων ημών, καθ' δσον, ού μόνον τας εν 

Πελοποννησω μελετάς ημών συνεπληρώσαμεν, άλλα και την έρι-

βώλακα βοτιάνειραν Θεσσαλίαν το πρώτον η'δη επεσκέφθημεν, ού 

σμικοάν, ώς εικός, την εκείθεν υπέρ της επιστήμης Χριστιανικην 

συγκο(/.ιοην άποκομίσαντες. 

Ούτω κατά το λήξαν έτος έν συνόλω εξητάσαμεν τεσσαράκοντα 

περίπου πόλεις και τόπους τους έςής : 
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Έν έκτάσει έσπουδάσαμεν καί κατεμετρησαμεν τον εν Πατη-

σίοις της Όσιας Φιλοθέης ναον του αγίου Ανδρέου. Έξητάσαμεν 

το Ναυπλιον, την Κόρινθον, το Ξυλόκαστρον, τα Τρίκκαλα της 

Κορινθίας μετά της εγγύς Μονή; του άγιου Βλασίου, την παρά 

τον Φενεον Σιβίστρα, την Μονην Φενεου, τα Καλύβια, το Κεφα-

λόβρυσον Λυκουριας, την Τοπόριστα Γορτυνίας μετά του καλου

μένου Θεοκτίστου, τα Φυλλνχ του δήμου Λευκασίου των Καλα

βρύτων, την Μονην του αγίου Αθανασίου *), τα κατάφυτα καΐ 

περίρρυτα Μαζέϊκα του δήμου Κλειτωρίας, την ιστοοικην Μονην 

της αγίας Λαύρας, τα Καλάβρυτα, το αληθώς όνομα και πράγμα, 

Μέγα Σπήλαιον, την Ζαχλουρου, την Μαμουσιά, τα Τρυπχά, τας 

ΙΙάτρας, τον Πυργον και την άμφιλαφή Αμαλιάδα. 

Εκείθεν δε προς μικρόν Άθήνησι άνασυνταχθέντες, διηρευνη-

σαμεν τον Βόλον, πόλιν νέαν, την άρχαίαν καί εφ' υψηλού λό

φου έπισκοπτν Δημητριάδος, τα ωραία και γραφικά Τρίκκαλα, 

την επί αχανούς πεδιάδος νωχελώς έφησυχάζουσαν Λάρισσαν, την 

πολιαν Καλαμπάκαν, τους κροκαλοπαγεΐς καί υψιτενεΐς βράχους 

των Μετεώρων, την Μονην τνίς αγίας Τριάδος, του αγίου Στεφά

νου, του Βαρλαάμ καί της Μεταμορφώσεως, την Καρδίτσαν, το 

Βελεστΐνον η Φερράς, την ένδοξον πατρίδα Ρήγα του Φερραίου, 

την Χαλκίδα κλπ. 

Παραλείποντες τα πολλά, άναφέρομεν δτι εν Τοικκάλοις της 

Κορινθίας κατεγράψαμεν πάσας τάς αρχαίας αγιογραφίας του ναοΰ 

της Θεοτόκου, ακριβή κατάλογον τούτων συντάξαντες. 

Έν τνί Μονή Φενεου άντεγράψαμεν τάς έν ταύτη έπιγραφάς, 

έσπουδάσαμεν τας αγιογραφίας, καί ?δία τας έν τω νάρθηκι με

γαλοπρεπείς παραστάσεις των αγίων αναχωρητών Κοσμά του 

ποιητου, 'Ιωάννου του Δαμάσκηνου, Έφραιμ του Σόοου, 'Ιωάννου 

του της Κλίμακος καί Νηφωνος 2) καί τών άγιων Μαρτύρων 

1) Ενταύθα έκτελών την ποιμαντορικήν αυτοί» περίοδε'ιαν παρέδωκε το 
πνεύμα ό έκ Τήνου επίσκοπος τη; Γορτυνίας, αληθώς φίλος τοϋ ("hoù Φι
λόθεος. 

2) Εικόν. τούτων ορα Lambakis" Mémoire sur les antiquités chré
tiennes. Fig. 158. 
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Ίουλίτης, Μαρινης, Παρασκευής, Κυριακής, Βαρβάρας, Αικατερί

νης i) ων τα σώματα αντί του συνήθους ύψους 6 J / 2 — ? ^χουσι 

12 κεφαλών υψος 2 ) , λαμπρά έργα Παναγιώτου του εξ 'Ιωαν

νίνων 1754 3 ) . Έφωτογραφησαμεν εσωτερικά του ναού μέρη, 

εμελετησαμεν τον μεγαλοπρεπέστατο ν καΐ πολυτελή εν μέσο) του 

ναού αιωροόμενον χορόν, κατεμετρησαμεν την άρχιτεκτονικην του 

κάτοψιν κλπ. (αρ. κώδ. Μουσείου 2076). 

Έν τη Μονή επί της φόδρας υπομανίκων και έπιγονατίων εΰ-

ρομεν φύλλα μεμβράνης, έφ' ων ή δια κεφαλαίων γραφή η' — θ' 

άτςνα κατεγράψαμεν έν τω κώδικι του Μουσείου υπ' αριθ. 1927, 

1928, 1975. 

Έν τη Άγια Λαύρα έσπουδάσαμεν τα ιερά της Μονής κειμή

λια, καΐ ίδία την ίστορικην σημαίαν του Παλαιών Πατρών Γερ· 

μανοϋ, έφωτογραφησαμεν τα σπουδαιότερα τών κειμηλίων κ«1 

άντεγράψαμεν τας έκει έπιγραφάς. 

Έν τω Μεγάλω Σπηλαίω κατεμετρησαμεν την αρχιτεκτονι

κών του ναού κάτοψιν ( αριθ. κωδ. 2082 ) έφωτογραφησαμεν το 

έσωτερικον του ναού ( aptö. κωδ. 2041 ) καΐ έσπουδάσχμεν τινά 

τών έν τω σκευοφυλχκίω κειμηλίων 4 ) . 

Έν Καλαμπάκα έν τω Μητροπολιτικό) ναω ευρομεν εικόνα 

της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (υψ. 0,83 πλ. 0,60) αίωρουμένην 

άνω της βασιλικής πόλης του Νάρθηκος, έφ* ης άνέγνωμεν. 

« Α ε ν ί ί π ς τοί? ο ο ύ λ ο ν τοί? θεοί? Ί ω ά ν ν ο ν τοί? 

Καντακουζηνοί? κέ θεοδόρας της Κ α τ α κ ο ν ί η ν η ς 
κε τον τέκνον αντοί? ». 

Τα περί τής ^Αρχαιολογίας του ίερου ναού τής Καλαμπάκας 

του έν υ.έσο> τούτου "Αμβωνος, τών επιγραφών, αγιογραφιών κλπ. 

ταΰτα πάντα δέον ν' άποτελεσωσι ιδίαν μονογραφίαν. 

Ε?ς δε τα Μετέωρα μη δυνηθέντες ώς έκ του ύψους να άνέλθω-

1) Elxóv. τούτων ορα Lambakis Mémoire Fig. 157. 
2) Γ. Λαμπάκη 'Αγιογραφία <3. 55 σημ. 2. 
3) Πρβλ. Γ. Λαμπάκη· Mémoire e t c σελ. 85—86. 
4) 'Ατυχώς ώς έκ του ύψους παθόντες έξ Ιλίγγου ήναγκάσΟημ.εν αυθημερόν 

να άνανωρήσωμεν έκ τής Μονής. 
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[λεν περιωρίσθημεν μόνον εις την έπίσκεψιν τής Μονής του αγίου 

Στεφάνου. 

Γ'. Λ,όγον ά ξ ι α α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α κ α τ ά το έ τ ο ς 1894 

« ε ρ ι ε λ θ ό ν τ α ειο το Μονό*εΐον i i u & v . 

Τα σπουδαιότερα των εις το Μουσείον ημών περιελθόντων κατά 

το έτος τούτο αντικειμένων ε£σί· 

Τα υπ' αριθ. 1929 χρυσοκέντητα υπομάνικα και 

Το υπ* αριθ. 1930 χρυσοκέντητον έπιγονάτιον, άτινα ευρομεν 

έν Τρικκάλοις της Κορινθίας, και άτινα έκ της έπ' αυτών έπιγρα· 

φης· « Μνήό*θητι τοί? δ ο ν λ ο ν τοί? θεοί? Μ α κ α ρ ί ο υ 

ι ε ο ο ι ι ο ν α Υ ο ν » καΐ της εποχής αοτών, ουδόλως άμφιβάλλομεν 

δτι ανήκον ε?ς τον έκ των Τρικκάλων τούτων τής Κορινθίας κατα-

γόμενον αγιον Μακάριον τον'Νοταραν, δτε ακόμη ην ιερομόναχος. 

Την υπ' αριθ. 1979 ιεραν κολυμβηθραν, ληφθεϊσαν έκ τής ιστο

ρικής Μονής Άγιας Λαύρας. 

Το υπ* αριθ. 1990 μολυβδινον ποτηριον, δπερ έλάβομεν έκ 

Φερρών, έκ τής μόνης εκεί προ τής επαναστάσεως υπαρχούσης εκ

κλησίας τής Παναγίας 4 ). 

Τον υπ* αριθ. 2000 άρχιερατικον σάκκον του αρχιεπισκόπου 

Ζακύνθου Διονυσίου Λάτα. 

Τα υπ* αριθ. 2001—2010 φωτογραφικά άπότυπα των ψηφο-

θετημάτων τής Μονής Δαφνίου, ληφθέντα και δωρηθέντα παρά 

του κ. G a b r i e l Mil let . 

Τα υπ* αριθ. 2024 — 2073 φωτογραφικά άπότυπα τών ανά 

την Πελοπόννησον και Θεσσαλίαν περιοδειών ημών, τών Μονών 

τών Μετεώρων και του εν Καλαμπάκα μ,οναοικώς εν μ,έσω του 

ναού περισωθέντος μαρμάρινου άμβωνος (ε?κ. 1). 

1) ΤΑράγε έκ του αγίου ποτηριού τούτου δέν έκοινώνησε παϊς η νεανιας ο 

πρωτομάρτυς Ρήγα; δ ΦερραΤος ; Ημείς τουλάχιστον προς τον Δ^ακον, τον 

Ίεοον αύτοΰ συνάδελ<&ον ναριζομενοι? παρά το αγιον ποτήριον του στρατοπέδου 

αύτοϋ και το έκ Φερρών άρχαιότατον τοΰτο αγιον ποτήριον παρεΟήκαμεν. 
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Το υπ' αριθ. 2055 φωτογραφικό ν άπότυπον χρυσόβουλου του 

332 του αύτοκράτορος Νικηφόρου του Βοτανειάτου, καΐ του σι-

KlxrOv 1. 

Ό έν uédo) τοίτ vctof* της Μητροπόλεως Καλαμπάκας 
•περισωθείς μοναδικός ηαρηάρινος <Ίη6ων 

γιλίου του πατριάρχου Άντίυνίου του 1393, α.τινα τη εύγενεΐ 

συνεργασία του φίλου υπιλάρχου κ. Ευγενίου Ραγκαβή άνέγνωμεν 

και αντέγραφα μεν. 
Ι Γ Τ Γ 

Τας υπ* άοιθ. 2075 — 2088 διαφόρους άρχιτεκτονικας κατό-



εις του ναού της 
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Μονής Φενεου, Λαύρας Μεγάλου Σπηλαίου, 

της Μητροπόλεως Καλαμπάκας 

(ει £.2),τής Μονής αγίου Στεφάνου 

καΐ τάς υπό του κ. Εύγ. Ραγκαβή 

καταμετρηθείσας, τής Μονής Βαρ

λαάμ, τής Μεταμορφώσεως και 

του αγίου Κωνσταντίνου. 

Ή δπ' αριθ. 1894 έπτί λίθου 

λευκού μαρμάρου (υψ.0,87 πλατ. 

4 παχ. 0,10) επιγραφή 

α< 

ο. 
1750 τής εν 'Αθήνα! 

λής του Ντέκα. 

Τα Μ αριθ. 1926—1928 

επί μεμβράνης τεμάγια Εύαγ-
Γ Γ Γ '* ™ Λ. 1 

γελίου του η—θ', αίώνος,εδρεθέν-

τα εν τω υπ* αριθ. 1925 ζεύγει 

τών υπομανικίων, ως και τα υπ' 

αριθ. 1975 επί μεμβοάνης δύο 

φύλλα Ευαγγελίου ευρεθέντα εν 

έπιγονατίω τής Μονής Φενεου, εξ 

ών άριοηλως καταφαίνεται δτι οι 

εκ Θεσσαλονίκης άοελφοι Κύριλλος 

και Μεθόδιος προς μετάφρασιν 

τών ΓΑγίων Γραφών παρά τοίς 
ι Γ Τ Γ » 

Σλαύοις, παρέλαβον τα σν/ηματα 

ΕΙχών 2. 
Άο^ιτβκτονικυ κάτοι|τις τ< 

vaor τής Μητροπόλεως 
Καλαμπάκας 

τής Ελληνικής αλφάβητου, ως ταύτα έγράφοντο κατά τον θ'.αΐώνα. 

Προσέθηκαν οέ στοιχεία τινά τής Σλαυικής γλώσσης,ές ου έσχημα· 

τίσθη το καλοόμενον Κ ν ρ ι λ λ τ α ν ο ν ά λ φ ά β η τ ο ν . (πρβ. ιστ. 

τής Ροισσ. αύτοκοατορίας Ν.Καραμσίνου τόμ.α'. 1855 σελ. 117). 

ΣΗΜ. Λεπτομερή περιγραφί/ν τών εν τάϊς περιοδείαις ημών 
διαφόρων χριστιανικών μνημείων d-ελομεν δημοσιεύσει εν τοις 
επομένοις δελτίοις. "Ηδη αοκούμευα να αναφέρωμεν èv γενικαΐς 
γραμμαϊς την σειράν τών καϋ·' εκαστον ϊτος περιοδειών ημών. 
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