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Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής
Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του
1895

Δελτίον XAE 3 (1894-1902), Περίοδος A'• Σελ. 19-34
ΑΘΗΝΑ  1903



îKASi&SPôr<98S^2S3 

ΜΟΤΣΕΤΟΝ 

TBS ΧΡΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Γ . Λ Α Μ Π Α Κ Η 

Διευθυντού του Χριστιανικού Άρ·/αιολογιχου Μουσείου 

ΜΕΛΕΤΑ!, ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

t 

Φίλοι. €τα?ροι. 

νδέκατον τουτί έτος εύσχημως κχι πάλιν παρουσιάζομαι 

ενώπιον υμών, εκτιθέμενος τα περί ττ\ς κατά το 1895 

καταστάσεως του ημετέρου Μουσείου, τών άνα τγιν Έλ-

λάοα περιηγήσεων και σπουδών ημών, και τών ε?ς το 

Μουσεϊον ημών λόγου άξιων περιελθόντων αντικειμένων. 

A'. Kaxadxadiç τοί? Μουοείον. 

Καθ* δλον το λ^ξαν Ιτος περιήλθον εις το Μουσείον ημών 120 

αντικείμ,ενα,Ιγγραφέντα εν τω κώδικι του Μουσείου υπό τους αριθ. 

2089—2208. 
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Λτοχ εΙοΛλθον 

Φωτογραφίαι 

Άρχιτεκτ. κατόψεις 

Μ'ιτρα 

Σάχχος αρχιερατικός 

Χειρόγραφα 

120 

προτίλθον δέ 

47 

9 

1 

Εκ δωρεά; 

Έ ξ αγοράς 

Φροντ'ιδι Δι ευΟύνσεο 

51 

ι 55 

14 

Μ όλον ..120 

Επεσκέφθησαν δε το Μουσεΐον καθ' δλον το έτος 1895 εν δλω 
επισκεπται 4631 

Ίανουάριον . . . . 

Φεβοουάριον . . . 

Μάοτιον 

'Απρίλιο ν . . . . 

Μάϊον 

Ίουνιον 

ήτοι κατ 

680 

760 

1100 

614 

220 

135 

Ίούλιον . . . 

Αυγουστον . 

ίεπτεμοριον 

Όκτώβριον . 
Γ 

Νθέ(λβρΐθν . 

Δεκέυ-βριον 
Το δλον 4631 (*) 

261 

284 

258 

J21 

87 

111 

Β'· Π ε ρ ι η γ ή σ ε ι ς η μ ώ ν ά ν ά τ η ν Ε λ λ ά δ α . 

"Οσω περισσότερον την προσφιλή ημών πατρίδα έξετάζωμεν, 

τοσουτω, φίλοι Κύριοι, των λόγων ούο σοφών ανδρών άναμιμνη-

σκόμεθα, του αειμνήστου εν Βερολίνω καθηγητού της χριστιανικής 

'Αρχαιολογίας κ. P i p e r , δστις μοί ελεγεν δτι το έδαφος της Ελ

λάδος υπό χρισπανικην αρχαιολογικών εποψιν εΤνε άνερευνητον 

και άνεςέταστον, και του ημετέρου αειμνήστου Ραγκαβή, όστις έν 

Βερολινω ωσαύτως ήμΐν ελεγεν,δτι δσω ταχυτερον κατέλθωμεν προς 

την 'Ελλάδα, τοσουτω πλείονα της πολιάς Χριστιανικής Άρχαιό-

ητος κειμήλια θέλομεν διασώσει. Τοσούτος 5 πλούτος, 6ν εϊς τα 

λάγχνα αυτής περικλείει ή προσφιλέστατη ημών Πατρίς. 
τ 

σπ 

1. Ε'ις τδν αριθμόν τούτον 4631, προστιθεμένου και του διπλάσιου αύτοΰ, 

επειδή ο'ι διπλάσιοι και πολλάκις οι τριπλάσιοι των ε'πισκεπτομένων εισιν οι 

μή υπογραφόμενοι, ο'ι ε*πισκε©Οέντες κατά τό 1895 ανέρχονται περ\ τους 13893. 
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Κατ« το παρελθόν έτος 1895 κατά του; μήνας Αύγουστον και 

Σεπτέμβριον έπεσκέφθημεν, το υπερηφανον της Πελοποννήσου 

στέμμα την Τρίπολιν (τη 24 Αυγούστου), την επισκοπην Τεγέας 

(24 Αύγουστου), τδ βαρυσημαντον δια τάς χριστιανικας αύτοΰ 

αρχαιότητας χωρίον Πιελι (27 Αυγούστου), την Μονην Γοργοεπη-

κόο.» η των Τσιπιανών (29 Αυγούστου), τον άνω ταύτης ήρειπω-

μέν*ν ναον της Αναλήψεως, και την Μονην Βαρσών(30 Αύγουστου). 

Είτα δε πάλιν έπεσκέφθημεν τδ Ναυπλιον, Πάτρας, Πυργον, 

'Αμαλιάδα, (1 — 8 Σεπτεμβρίου). 

Είτα την Χαλκίδα (12 Σεπτεμβρίου), τδν Βώλον (14 Σεπτεμ

βρίου), την άρχαίαν επισκοπην Δημητριάδος (15 Σεπτεμβρίου), 

την Λάρισσαν (15—20 Σεπτεμβρίου), τα Τρίκκαλα (20 Σεπτεμ

βρίου), την Μεγάλην ΙΙουλιάνα, την Μονην των Μεγάλων Πυλών 

(22 Σεπτεμβρίου), την Μονην Δουσίκου (23 Σεπτεμβρίου), την 

Καλαμπάκαν, τδ δεύτερον (26 Σεπτεμβρίου), τδ Μέρτζι (28 Σε

πτεμβρίου), καϊ την Καρδίτσαν (29 Σεπτεμβρίου). 

Κατά δε Δεκέμβριον την περίφημον Μονην του 'Οσίου Λουκά, 

τα Άντίκυρρα,καΙ την παρά τα Άντίκυρρα Μονην του Προδρόμου. 

Και έν μέν τη Τριπόλει ουδέν λόγου άξιον παρατηρήσαμεν, 

καθ* δσον πασαι cd εκκλησιαι αυτής εισιν ανάξια λόγου έργα συγ

χρόνου τέχνης* σημειωτέον όμως δτι κεντημένας έπι της ένδυτής 

της αγίας Τραπέζης του ναού του άγιου Δημητρίου άνέγνωμεν τάς 

εςής θεολογικωτάτας ρήσεις : 

α). Εις τδ έμπροσθεν μέρος α Ό θ ρ ό ν ο ς d o v ό θ ε ό ς ε ι ς 

τον αιώνα ». 

β). Δεξιά τω δρώντι « Ό καθΛιιενοο επι θοόνον δό · 
ξης θεότητος ». 

γ). "Αριστερά « Ό ενων θρόνον τον ονρανον και 

ν«ο*ΛΟδιον τΗν vîiv ». 

δ). "Οπισθεν « Ό καθήμενος ε«ι τών Χεοον6ι*α και 

ντμνούμενος υπό τών Σεραφείμ ». 
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Τουναντίον δ|Λως Ιθαυμάσαμεν την εν Τεγέα Έπισκοπην (*) 
μετά των ποικίλων κεραμοπλαστικών αυτής κοσμημάτων, η*ν πολ-
λαχώς έφωτογραφησαμεν, και φωτογραφικας εικόνας ταύτης εν τω 
ήμετέρω Μουσείω κατεθέσαμεν υπ' αριθ. 2173 και 2174. 

Ενταύθα άνέγνω{Αεν την περίεργον έπιγραφην (υψ. 0,31 

**· 0,42)-

Ε Ν Θ Α 

Δ Ε Κ Η Τ Ε Ω Δ Ο Υ Λ Ο Σ 

Τ Ο Υ Θ Ε Ο Υ Λ Ε Ω Ν 

Ο Μ Α Ζ Α Γ Α Σ Α Ν Θ Ρ Ο 

Π Ο Σ Γ Ε Ν Α Μ Ε Ν Ο Σ 

Ωσαύτως έθαυμάσαμενταςέν ΙΙιελΙ Χριστιανικάς'Αρχαιότητας, 

τάς παραστάσεις του μυστικού αστέρος της Άποκαλύψεως, τας επί 

σαρκοφάγων παραστάσεις τοΟ Α καΐ Ω συμπεπλεγμένων μετά σταυ

ρού, τα εν τω ναω του 'Αγίου Νικολάου περισωθέντα θωράκια 

Γ-'-ζ' αιώνος, καΐ το έπι του έοάφους του ναού περισωθέν μαρμα-

ρο.ψηφοθέτημα (opus alexandrinum), κατά το υπόδειγμα 
ομοίων έργων των εν Πανόρμω και ΜοΠΓΘ&Ιβ κ. λ. της Σι

κελίας ναών. 

Τη 28 Αύγουστου έπεσκέφθημεν την Μονην Επάνω Χρέπας, 

λεπτομερώς ταύτην σπουοάσαντες καΐ μελετ^σαντες. 

Έν τγ) Μονή ταύτη ταύτη ευρηνται ττλεΐστα άναγεγλυμένα μάρ

μαρα του Θ', αιώνος, κοσμούμενα οια ποικίλων φυλλωμάτων. 

Έ π ι της πλακός της 'Αγίας Τραπέζης (μηκ. 1,03 πλ. 0,72 

παχ. 0,10) ευρηται άναγεγλυμμένος σταυρός έν [/.έσω φυλλοψ,ά· 

των μετά της επιγραφής « Γα(>οιη^, ι ε ο ο μ ο ν ά χ ο ν ». 

ΈπΙ του μύακος του ναού παρίσταται το α Έ « 1 S o l Vai· 

ρει » · επί οέ του Δυτικού τοίχου του ναού παρίσταται έν εκτε

ταμένη εικόνι το «rcddci π ν ο ή » · "Εργα μετρίας τέχνης.Ωσαύ

τως έν τη Μονή ευρηνται και οι* ακίδος έπιγραφαι ΐς' αιώνος. 

1. .Δΰτη άνεκαιν'ισΟη τω 1888 παρά του Τεγεατικοΰ συνδέσμου. '.Δπότυπα 
δέ ταύτης άνακαιν.σΟε'ισης κατετέθησαν έν τω ήμετέρω Μουσε'ιω υπ' αριθ. 
2349 και 2350. 

Ένθα 

δε κείται ό δοΰλος 

τοΰ Θεοΰ Λέων 

ό Μαζαγας ανΟρω 

πος γενάμενος. 



Έν χειρόγραφο) δε κώδικι εν ττί Μονή ταύτη φυλασσόμενο) 

άνέγνο)[Λεν τα λόγου αςια χρονογραφία <τγ)|/.ειώ[λατα ταύτα : 

1796. Μαρτίου 19 ειρ&αν να παρονν τίν χώρα και ςες δέκα 

τρις τον άπριλίον άνιξαν το πμουτρονμ και πΐραν ταοκεβι τον 

μοναςιριον τι αυτί ιμερα έπϊραν και τα πρόβατα του μοναςη· 

ρΐον 872 κ' τι αντί εϊμερα απανον coßovvo έκοψαν τον ιγον-

μενον Καλΐνικον χρόνον 85. εονΧα τον ι μνιμη. (*) 

182Φ1' Μαρτήου 29 ηρυαν ητονρκη εις τα) μωναοτηρι κεπι-

ραν πράγματα τον μωναοτηριου κε τωεκαχραν και η Πανάγια 

τονςεδοοε τα> πελάτονς. 

1821 Οεπτεβρίου 23 εγηνετωρεσαλτω ( έφοδος ) ςηντρι-

πολιτζα καιεγινε ταραχή μεγάλη. 

1822 Νωεμβρήον 30 επήραν ηχρηςανη τω παλαμηδη και 

εζονς επηκαν κατον εις το βαρονση. 

1825 ήμερα δ. ηρ&εν ο πραημης αράπης ειςτριμπολιτζα και 

έκανε φετονς εις τών μωρία χρονιά :3: εως ωπονηρ'&εν ο 6υλω-

γειμενως ιώαννης κνβερνιτης κετονεδίωξε. 

1833 "Ιανουαρίου :1Ί: ήλυεν ο βασΊλενς Ή&ων ω πρώτως 

της Ελάδως. 

1790 : Ιουνίου : 28 : εσκορπηοι ητριπολντζα απο την πα" 

νονκλα και εκρατηαεν σωςά διώ χρονιά. 

Εις τας Π93 Ιουνίου 3: ανεδωσε εις νανπλιον και ες-ο 

εν&νμηοιν. 

ΚαΙ έν τέλει του κώοικος άναγινώσκο|Λεν : 

Καγώ Ιάκωβος Ιερομόναχος και αρχιμανδρίτης της Τριπο· 

λιτΖάς εδεοα τον παρόν κόνδικα. 

Έν τγ) Μονή της Γοργοεπη<όου ·η τών Τσιπιανών τη 29 Αυ

γούστου επί τοΰ εδάφους έμπροσθεν τνϊς Άγιας Τραπέζης επί 

λίθου λευκού μαρμάρου (τηκ. 0,26 πλατ. 0,13 άνέγναψ,εν την 

έπιγραφην ταυτην : 

1. Δύο ^πιγραφαΐ εν τη Μονή ταύτη φέρουσι το όνομα Καλλινίκου, ή μ£ν 
Ι'χουσα Ι'τος Π42, ή δε έχουσα ούτω : 
ΚΛΝΚΙΡΜΧ | [=ΚαλλινΊχουΙερομονάχου| | ΙΟΓΝΙΟΤ—14 | ΗΚΩΔΟΜΗ-
ΘΙ | CAN ΤΑ ΚΕΛΙΑ | ΤΟΪΤΑ 
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Η Ξ Ε Ν Η Ξ Ε Ν Ο © Ε | ΐ ] 
Ο Α Τ Ο ν Ο Ι Κ Ο Τ Κ Α ί Ο Ι Κ Ε Ι Ω Ν 

Ο Ι Κ Ε Υ Ρ Α Τ Ο Τ Μ Ο Ν Η Ν 

T H C K T P I A C j A N E ] 

Π Α Τ Ο Α Τ Ο Ε Ι 

Ο Τ Η Π Ρ Ο Τ Η Ι Ο Υ Λ Ι 

Κ Α Τ Α Τ Ο , Α Ψ Μ Θ ' Ο · 
ETOC ^ τ 0 1 : ή ξένη ξενωΟεΐ | σα του 
οΤκουκα! οικείων Ι οίκον εΰρατο τήν|χονήν ! 

της Κυρίας [άνε] | παύσατο 'ει J ςττ) ποώττ| 

Ιουλίου Ι κατά το α^αΟ' σιυτήοιον έτος. 

Έ π ί οέ ίερου οιαστύλου(υψ. 1,80) 

εκ λίθου λευκού μαρμάρου, άπεοιμίλέ-

νου που έν τγί αύλη άνέγνοψ.εν ττ,ν 

έπιγραφην 'Ιακώβου ίεοοαονάνου : 

Έν τη Μονή 

Βαρσών όπισθεν 

των κελλίων ευ 
οοαεν ανάγει ι 
γλυμμένα κο

σμήματα Υ,'.— 
Ö'. αιώνος. "0-

Φ Ω. C 

πισθεν bï του 

ιερού βήματος 

επί άπεοιμίλέ-

νου κιονίσκου 
τα εξής ενσχτό-

μάτι σταυρού 
γράμματα. 

Ο 

R 

Ο 

ι 
Τ Ι 

Η 
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Γ 
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Cl 

T C 
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ι 
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Ι 

φ :": 
i&m 

'ÉMâ · 
ÄK 
m MB. 
ÉÉfp 
•filfe 
"'•lôâ: 
#llî 
TO© 
Τ 3 # ; 
T t r 

i f » 
m i t 

Τ a s 

Ρ<£*§§ 

Ia>io 

βου ί 

ερο 

μον 

άχον 

τον ελ 

ατομ 

ίοαν 

τος 

ταν 

τας 

τούτον μ 

νήοτ 

101J 

τι Χροοτε 

εν ο 

ρα κα 

ταδί 

κι Ν 

Οροι της άγιωτάτιις ΈκκληιΗ(ΐ· 
ΦΟζ — Ζ ω ή . 
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Τη 14 Σεπτεμβρίου έπεσκέφθημεν εν Βόλω την εφ* υψηλού 

λόφου πάλαιαν επισκοπην Δημητριάδος και το προ τούτου ήρειπω-

μένον ναΐδιον των Γενεθλίων του Άγιου Ιωάννου του Προδρόμου. 

Ή επισκοπή αυτή έχουσα ναον της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 

δυνάμεθα να ειπωμεν ότι, είναι πλουσιώτατον μουσεΐον συντριμ-

μάτων άριστης αρχαίας χριστιανικής τέχνης,οιαστύλων, θωρακίων, 

κιονόκρανων, κεραμοπλαστικων κοσμημάτων κ. λ. 

Εις το υπέρθυρον της βορείου Πύλης èrsi αρχαίου χριστιανικού 

μεσοθυρίου ευρηται ή επιγραφή αυτή : 

Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Α Δ Ο Ο K A A I C T C [=Κάλλιστς] 

Κ Α Ι Κ Τ Η Τ Ο Ρ T H C E K K A H C I A C 

Ε Τ Ε Ι , Ζ Ρ Μ Ζ [=7141— 1639J 

"Οπισθεν δε του ιερού βήματος ευρηται άναγεγλυμμένη ή 

παράστασις αυτή (Eix. 3 ), άναμιμνησκουσα εντελώς τα αρχαία 

ανάγλυφα. 

'Bici uaoffaootr παοάόταότς τΛς θεοτόκον όδιιγούόιις 
τΟ"ν π«ΐδα 'Indotfv ιτοός τον Δίκαιον Ίωόίιψ 

ft, τδν Σνςιεών. 

Έν ττ, απεικονίσει ταύτη παρίσταται ή Θεοτόκος, τη μεν αρι

στερά κρατούσα μανδηλιον, ττ, δε δεξιά οδηγούσα τον παϊδα Ί η · 

σουν προς άνδρα καθημενον είς το βάθος έπι εδράνου. 
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Πιθανώς έστι π-αράστασίς της 'Υπαπαντής του Κυρίου η δ κα

θήμενος παρίστησι τον Δίκαιον 'Ιωσήφ, προς $ν ή Θεοτόκος άγει 

τον παΐδα Ίησουν. 

ΈπΙ της παραστάσεοις ταύτης άναγινώσκομεν εκατέρωθεν μεν 

της Θεοτόκου : 
Η Μ Α Κ Ρ Ι Ν Ι Κ Α Ι Ο Ξ Ε Ι Α Ε Π Ι 

Τ Ι Σ Σ Α Σ Κ Ε Ψ Ι Ο 

κατωτέρω οέ 
ΔΕΗ | £ΙΣ ι ΕΥ | ΤΕΛΟΥΣ | ΛΕΟΝ | ΤΙΟΥ MO | Ν ΑΧΟΥ 

Ωσαύτως έν τω περιβάλω του ναού εΐδομεν καλλίστης χρΐ7· 

τέχνης άνάγλυφον ε?κό\α του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ου φωτο

γραφικών άπότυπον κατεθέσαμεν τω Μουσείω υπ' αριθ. 2160, 

αρχιτεκτονικών δε κάτοψιν υπ' αριθ. 2203 

"Εξωθεν του ναού παρίσταται Ιφ* ύγροις ή Δευτέρα παρουσία, 

το ίεοον τρίμορφον, καΐ πληθυς ετέρων αγιογραφιών, ων φωτο· 

γοαφικα άπότυπα μετά τών πέριξ χριστιανικών μνημείων ωσαύ

τως κατεθέσαμεν υπό τους αριθ. 2156 — 2161. 

Έν Τρικκάλοις έν τώ Ναω του 'Αγίου Νικολάου έθαυμάσαμεν 

την άρχαίαν χρησιν τών δύο αμβώνων, του μέν, οία. την άνάγνω-

σιν τοΰ Ευαγγελίου, του δέ, δια την του Αποστόλου. Φωτογραφι-

κον άπότυπον τούτου καταθέσαμεν εν τω Μουσείω υπ' άρθ.207 1 (*). 

1. Μετά ψυχικού άλγους πληροφορούμεθα οτι οί επίτροποι τοΰ ναοΰ, διακο-

σμήσεως νάριν αφόρεσαν τον ενα τών αμβώνων -' Άπωλέσθη δ' οΰτω σεβάσμια 

γρήσις, ήτις συνέδεεν ήμας πρδς την χρήσιν της πολιάς χριστιανικής αρχαιό

τητος· και $ν ηδη βλέπομεν έν ταΐς αρχαία ι ς Έκκλησίαις τής Ρώμης, της Βε

νετίας, καί άλλα*/οΰ. Πόσα·, τοιαΰται καταστροφαί θα προύλαμβάνοντο, αν οι 

Σεβασαιώταται 'Ιεράρχαι και οί Δήμαρχοι μείζονα έπ3θείκνυον προσοχήν. 

Οι επίτροποι τών Ναών,ώς επί το πολύ απλοί άνθρωποι, κυριολεκτικώς υπό 

θείου ζήλου εμπνεόμενοι, και κύριον έλατήριον την εύπρέπειαν τοΰ οίκου τοΰ 

Κυρίου 'έχοντες, άχουσίως τοιαύτας καταστροφάς ε'πιφίρουσιν εις τα χριστιανικά 

οικοδομήματα, δι' ας, αν είχον άνεωγμένα τα όμματα της επιστήμης πικρώς 

θα Εκλαιον έπί τη φοβέρα καταστροφή, ην καταφερουσι προς την Ιπιστημονιχήν 

τιμήν καί δόξαν της 'Εκκλησίας και της Πατρίδος. 

Τις δύναται να άντικαταστήση πλέον τον πανάρχαιον καί μοναδικόν ο'κτά-

πτερον Ναον τοΰ ΆΟήνησι ναοΰ τών 'Αγίων 'Αποστόλων, δν οί επίτροποι ευπρε

πείας καί ευρυχωρίας χάριν δια παντός εξηφάνισαν .' 

Ατυχώς ή Γενική 'Εφορία τών 'Αρχαιοτήτων (τ. '(. ό κ. Καββαδίας) ε*κ 
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Τη 22 Σεπτεαβρίου έπεσκέφθημεν την Μονην των Μεγάλων 

ΙΙυλών ( Πόρτα—Παναγιά ), η; δ ναός καΙ Ιδία δ [/,υαξ φέρει 

πλουσκοτάτην κερα[/.οπλαστικην άρχιτε*τονικην διακόσμησιν κα

θαρώς Χριστιανικής τέχνη?, άποπνέουσαν πλήρες το άρω(/.α του 

αρχαίου Ελληνικού πνεύματος δια του ωραίου κερα[Αοπλαστικου 

κοσίΛΤ^αατος του ι/,αιάνορου ( Ε?κ. 4 ) (*). 

Αρχικώς δ ναός ούτος δεν είχεν είκονοστάσιον λαμπρώς οέ 

σώζονται έν αύτω τα ιερά διάστυλα· ε?ς τους ανατολικούς δε πεν-

σους τούτων διεσώθησαν δύο λαμπρά ψηφοθετη^ατα, αντιστρόφου 

της συνήθους διατάξεως, κείμενα δεξιά αέν τω δρώντι ή Θεοτόκος 

αριστερά δε δ Ίη-τους (2) εν δρθη [Λεγαλοπρεπη Έλληνικωτάτη 

στάσει ( Εικ. 5 ). 

Έν τω νάρθηκι ευρηται εν υγροίς είκών, εν ή παρίσταται άγ

γελος Κυρίου δδηγών γο^υκλινή έν [Αοναχικω σχή{/.ατι τον σεβα-

στοκράτορα Κθ(Ανηνον Ίωάννην "Αγγελον τον Δουκαν, τον καΐ ώς 

ίδρυτην της Μονής άναφερό[Λενον, προσκυνοΟντα την Θεοτόκον. 

Φωτογραφίκον άπότυπον της εικόνος ταύτης κατεθέσα|/.εν έν τω 

Μουσείω υπ' άριθ.2152, την Άρχιτεκτονικην οϊ του Ναού κάτο-

ψιν υπ9 αριθ. 2202. 

Τη 23 Σεπτεμβρίου 1895 έπεσκέφθημεν την Μονην Δουσίκου, 

έν fi άντεγράψαμεν πληθύν χριστιανικών επιγραφών, άνέγνωριεν 

πολλά έπι (χε(/.βράνηςλειτουργι<ά ειλητάρια, και πολλά έτερα έπ! 

(Αεα.βράνης ωσαύτως αρχαία έγγραφα, ών τίνα και έφωτο-

γραφησαριεν. 

μονομερούς προς τάς χριστιανικά; αρχαιότητας άφοσιώσεως ουδέποτε ήνόησε η 

ηύνόησε τάς χριστιανικάς αρχαιότητας. Και είναι μέν άλη&ές ότι δια νόμου 

εσχάτως ετέθησαν αύται υπό την προστασ'ιαν της Κυβερνήσεως· από των πραγ

μάτων όμως απεδείχθη ότι τούτο ήτο ό ασφαλέστερος τρόπος, όπως αύται επι

σήμως μένωσιν Α Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ε Γ Τ Ο Ι . 

4. Τοιούτοι μαίανδροι εΰρηνται έν τη Μονή Δαφνιού (πρβλ.Memoire. F i g . 

28), έν τη 'Αγία Μονή Ναυπλίου (αύτόΟ. F i g . 46), έν τω παρά το Ναύ-

πλιον ναω Μέρμπαγα(αύτοΟ. Fig 91), έν ναω 'Αγίου Βασιλείου "Αρτης (αύτοΟ. 

F i g . 92) κ. λ. 

2. Ή σ^έσις των δεξιών και αριστερών έν τω ναω τούτω τηρείται ώς προς 

τον ιερέα έστραμμένον προς τόν λαόν. 



Blx. 4. 
Κεοα|ΐοπλα<?ττκίι ôtuKotiuiiotç t o Γ' UÎ'ÎIKOC το Γ' vuoi? 

των Μεγάλων Πνλων ^Θεσσαλίας). 
tue Movile 
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Τούτων λόξου άξιον έστι το Μητροτολιτικον εγγραφον του ,ς-ων 

( = 1 3 8 1 ) , ου ή άρχη « Ή (Λεν σεβάσμια Μονή της Ύπεραγίας 

Θεοτόκου των Μεγάλων Πυλών βελτιούμενη... », εν φ αναφέρονται 

αφιερώματα και κτήσεις τ*?ίς Μονής ταύτης. 

ν* « 

$1 

** e* 
Ο «-

1 = 5 

v i 

K>> a. 

g« 
Ό *· 

Χ? 
OF; ι» ν 

£ r 

* > 
Κ e? 
w 
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Εν τέλει του εγγράφου τούτου άναγινώσκομεν τάς υττογραφάς. 

t Νείλος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Λαρίοοης ύπέρτι· 
μος και εξαρχος δευτέρας Θετταλίας κα\ πάοης Ελλά
δος και τον τόπον επέχων του Σίδης. 

t 'Ιωάννης Ουρεσχς ό Παλαιολόγος ό δια τοΰ θείον 
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κα\ α γ γ ε λ ι κ ο ύ α γ ή μ α τ ο ς Μετονομασθείς Ίωάΰαψ μο

ν α χ ό ς Μ κλ. 

Φωτογραφικον άπότυπον τούτου κατεχωρηθη εν τω Μουσείω 

υπ» αριθ. 2154. 

Ωσαύτως δέ έφωτογραφησα[Αεν το εγγραφον του Μητροπολίτου 

Λαρίσσης Βησσαρίωνος, ου ή άρχη «f Της έ[/.ης ρ,ετριότητος τάς 

διατριβας ποιούσης άνα την επαρχίαν τ*?ίς άγιωτάτης επισκοπής 

Δημητριάδος », δπερ καταχωριησαρ^εν υπ' αριθ. 2153 (*). 

Κατά Δεκέίλβριον δέ του 1895 Ιπεσκέφθημεν την παρά την 

Λεβαδείαν Μονην τοί Όσίου Λουκά, ένθα λεπτομερή συνετάςαρ,εν 

κατάλογον των £ν ταύτη περισωθέντων ψηφοθετημάτων. 'Αρχι

τεκτονικών δε κάτοψιν τοΰ ναού κατε^έσαμεν έν τω Μουσείο; 

υπ* αριθ. ;>204. 

Τη 5 Δεκεμβρίου 1895 έπεσκέφθημεν την παρά την Άντι-

κυρραν άρχαίαν Μονην του Προδρόμου, εν γ, ευρομεν αγιογραφίας 

του'J 660. 

Φωτογραφικά άπότυπα της Μονής ταύτης κατέθεσα (/.εν έν τω 

Μουσείο) υπ'αριθ. 2186—2187. 

Έν δε Άντικύρρα ευρομ,εν συντρίμμ,ατα Χριστιανικού Ναοΰ 
Γ Γ · Γ Γ Γ " Γ Γ 

ε—ς''. αγώνος (3). 
Τη 7 Άποιλίου κατά τάς εν 'Ολυμπία έορτας επί τοις άποκα-

1. Κατά πληροφορίαν τοΰ Σεβασμ. Άρχιερέως Τρίχκης κ.Προκοπίου έν τω 

ναώ της Μεταυ,ορφώσεως των Μετεώρων εΰρηται ή κάρα, το στέμμα χα", το 

κύπελον τούτου· έν 8è τη 'Εθνική Βιβλιοθήκη έν τω τμήματι των χειρογράφων 

ΰπ' αριθ. 58 εΰρηται τό έγκόλπιον αύτοΰ Εύαγγέλιον μετά τοΰ ονόματος αύτοΰ 

Ί ω ά σ α φ (πρβλ. Κατάλ. χειρογρ. Έ θ ν . Βιβλιοθήκης Σακελ'ιωνος σελ. 12. 

2. Άντίγραφον της διαθήκης τοΰ Άγ'ιου Βησσαρίωνος μεΟ' υπογραφών πολ

λών άλλων μεταγενεστέρων 'Αρχιερέων δρα έν τη Ακολουθία τοΰ Ά γ . Βησσαρίω

νος, 1897. σελ.69—70. Πολλάς όμολογοΰμεν χάριτας τω λογίω της Μονής Δου-

σίκου προηγουμένω κυρίω Θεοφάνει 'Αγγελίδη ίκ\ ταΐς προΟύμως παρασχεΟεισαις 

ήμΤν εύκολίαις. Τα περί τής Μονής Δουσίκου Οέλομεν δημοσιεύσει ά*λλοτε. 

3) Ευτυχείς λορζδμεΟα ότι έγενόμεΟα αίτιοι να ΊδρυΟη έν Άντικύρρα το 

"•'"^ιον τοΰ Αγίου Νικολάου προς έκκλησιασμον τών έχεϊ πιστών, οΰδενδς 

προ τούτου ναϊδίου υπάρχοντος. Ή δΙ A . M . ή σεπτή ημών "Δνασσα τήν εύ-

σέβειαν τών κατοίκων τιμώσα κ α'· υ,έγαν κώδωνα έδωρήσατο έπί άλήστω μνή

μη τής πολύκλαυστου βασιλόπαιδος Αλεξάνδρας. 
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λυπτηριοις της προτομής του σοφού φιλέλληνος Έρνέστου Κουρ-
τιου, εν οίς παρήσαν περί τους 70 κεκλιμένοι, ήμεΤς την ήα,ετέοαν 
άντιπροσωπευοντες Έταιρείαν προσε<ρωντόσαμ.εν ώδε : 

,ΚΥΡΙΟΙ 

Ή Χρχστχανχκη Άρχαχολογχκη Έταχρεία, έρεχ/νώσα 
δεκαεννέα όλων αίώνων τέχνην—σχ/νέχεχαν ττίς αρχαίας 
τέχνης—ευγνωμοσύνης άποτείνουσα όφεχλήν, σχ/γχαίρεχ 
έπχ ταχς έορταχς ταΰταχς τω μεγάλω της Γερμανίας τέ-
κνω καχ κλεχνω έξευρενητη ττίς 'Ολυμπίας Έρνέστω 
Κοχ/ρτίω. 

Ώ ς δ* έν μέσω υμών ιχκομεν άντιπρόσωποχ της Χρχ-
στχανχκίίς Άρχαχολογχκης Έταχρείας, ούτως καχ έν μέσω 
των αθανάτων τούτων μνημείων, ές άεχ τα ς σπουδας 
ημών σεμνώς άντχπροσωπεχ/ουσχ τα άνευρεθέντα χρχ· 
στχανχκοϋ ναον έρείπχα, λαμπρον ημχν παρέχοντα δείγ
μα της άπο τοϋ τέταρτον αχρχ του έκτου αίώνος έσωτε-
ρχκης τών αρχαίων χρχοτχανχκών βασιλχκών δχαθέσεως. 

Αχ τελεχ/ταχαχ δε τοΰ ένδοξου Κουρτχου περχ Παΰλου 
τοΰ 'Αποστόλου μελέταχ σαφώς καταδεχκνΰσχν οτα άμφό-
τεραχ, ϋ τε προχρχστχανχκη καχ χρχστχανχκη αρχαχολογία 
σκοπον ενα εχουσχ, πώς αν ώς αρχστα τα σκοτεχνά σημεχα 
ττίς εξελίξεως του ένχαίου Έλληνχκοΰ πνεύματος δχαφω-
τίσαχεν. 

Ή Χριστχανικη Άρχαχολογχκ^ι Έταχρεία εύχεταχ τώ 
γεραρώ Έρνέστω Κοχ/ρτίω σθένος άγήρω κα\ ημέρας 
μακράς έπ* άγαθώ της έπχστήμης καχ τέχνης. 

(Die Ernst Curtius—Büste in Museum zu Olympia 
Bericht für die An der Stiftung Beteiligten, σελ. 20). 

Γ'· Α-όγον άξια αντικείμενα κατά το έτος 1895 
πεοιε^Οόντα ε ις το Μονόεΐον ημ&ν. 

Κατά το λήξαν έτος 1895 λόγου άξια αντικείμενα περιήλθον 

εις το Μουσειον ήΐλων τα έξης : 
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Ή υπ' αριθ. 2090 χρυσοκέντητος μίτρα του Άρχιμανδρίτου 

Μελέτιου Μυριανθέως, οι* ·λς ούτος υπεδέχθη τον Αύτοκράτοοα της 

Ρο>σσιας έν τω εν Καυκάσω Μετοχίω της Παναγίας του Κύχου.(*). 

Ol υπ' αριθ. 2095 ξύλινοι πίνακες, έφ* ών μεθοδικώς οι έν 

Κρήτη διδάσκαλοι άναπτυσσουσι τα πεοι του μυστηρίου του δόγ-

[Λατος της Άγιας Τριάδος, πολύτιμον δώρον του σεπτού Ίεοάο-

χου Ρεθύμνης καί Αύλοποτάμου 9 Διονυσίου. 

Αι M fyrt- 2100—2114 δωρεαΐ της παρά την Τρίπολιν Mo-

νής Γοργοεπηκόου. 

Αί υπ' àpiQ. 2119—2136 δωρεαι της έν Θεσσαλία Μονής Δου

σίκου, ών υπερέχει ή υπ' αριθ. 21 2:? .εικών, $ν ο επίσκοπος Διδυ

μοτείχου και Έλασσώνος Αρσένιος, μεταβας εις Ρωσσίαν μετά 

του Πατριάρχου 'Ιερεμίου και του Μονεμβασίας 'Ιεροθέου δπως 

χειροτονήσωσι τον πρώτον Πατριάρχην της Ρωσσίας, εκ Μόσχας 

απέστειλε ώς εύλογίαν προς την Μονην Δουσίκου (*). 

Το υπ* αριθ. 2138 χειρόγραφον ψαλτήριον, δωρηθεν υπό του έν 

Μικρώ Μέρτζι της Θεσσαλίας ιερέως Σακελλαρίου κ. Κωνσταν · 

τινου. 

Τα υπ' αριθ. 2139 — 2140 έργα αρχαίας τέχνης Κλεινωβου, 

δώρα του ζηλωτοϋ των πατρώων 'Αρχιεπισκόπου Τρικκάλων κ. 

Προκοπίου. 

Τα υπ' αριθ. 2143—2187 φωτογραφικά άπότυπα τών Χρι

στιανικών Αρχαιοτήτων της Πελοποννήσου καί Θεσσαλίας καί ίδια 

του ιερού άμβ&>νος Καλαμπάκας, τών Μετεώρων, της Μονής τών 

Μεγάλων ίΐυλών, και τών έν αύτη ψηφοθετημάτων τής Μονής 

Δουσίκου, τής αρχαίας Μητροπόλεο^ς Δημητριάδος, τών ψηφοθε

τημάτων τής παρά την Λεβαδείαν Μονής του Όσιου Λουκά, καί 

τής παρά τήν Άντίκυρραν αρχαία; Μονής του Προδρόμου. 

Τα υπ' αριθ. 2188—2194 δώρα τής ανωτέρω μονής του Προ-

ορόμου, ών λόγου άςια τα χρυσόπαστα υπομάνικα του 1642, έζ 

ών έπί μεν του ενός εικονίζεται 6 Ευαγγελισμός, έπί δε του έτέ-



ρου ή Γέννησις του Χρίστου μετά της επιγραφής « θ ε ό ς το τε· 

^ θ έ ν n δέ μ ι ι τ η ο π α ρ θ έ ν ο ς » · (Ε?κ. 6 και 7). 
f O υπ' αριθ. 2195 αρχιερατικός σάκκος, ου χαρακτηριστικών 

λίαν αι βραχείαι χειρΐοες, κατά τον apyaTov τρόπον, δπως φαίνων-

C Ό 

> y 

ται τα μεγάλου μεγέθους υπομάνικα, υπό της Μονής Φλαμουοίου 

οωρηθείς φροντίδι του Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Γρηγορίου. 

Α.Ι ύπ' αριθ. 2196—2204 αρχιτεκτονικά! κατόψεις της Μονής 

Καισαριανής, των παρά την Τρίπολιν Μονών Γοργοεπηκόου, Έπά-

νο) Χρέπας, Βχρσών, των ένθίσσαλία Ναών της Παρτο-Παναγίας, 

Δουσίκου, αρχαίας Μητροπόλεως Δημητριάδος κ.λ. 

Ή υπ' αριθ. 2208 από του Φρουοίου Ζακύνθου άποσταλεϊσα 



ή[Αΐν |4.αρ(λαρίντ, πλαξ υψ. 1,31 πλ. 0,75, Ιφ' ίς ανάγλυφος παρί

σταται Ιωάννης δ Πρόδρομος ιστάμενος επί τριών μεσαιοίνικών 

οικοσ'Λίλων,την [λέν οεξιαν ενων προς τα άνω (οι οάκτυλοι εισι κατε

στραμμένοι), τη αριστερά δε κρατών εΣλητάριον, έφ* ου αναγινω· 

σκομ,εν το σύνηθες ρητον α Μ ε τ α ν ο ε ί τ ε . , κλ ». 

-· m 
MA' 

Ss 

Τοσαύτη Κύριοι η κατά το έτος τούτο 1895 Κυρίο), συναι-

ρομένω μοι συντελεσθείσα εργασία. 

Ε£θε το έπόμενον πλείονας να εχη τας επιτυχίας και πλειοτέ« 

ραν την συγκομιδην του άφθαρτου πλούτου του αθανάτου Πνεό« 

ματος της Επιστήμης. 
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