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V -

ΜΟΥΣΕΙΟΝ 

TBS XPISTIANIKHS ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Γ . Λ Α Μ Π Α Κ Η 

Διευθυντού του Χριστιανικού Άρναιολογιχοΰ Μουι 

ΜΕΛΕΤΑ!» ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΪΕΙΣ ΤΟΥ 1897 

4€βασμιώτατ€ iepapya, 

ΦιΚοι εταίροι, 

A'· Kaxadxachç τοι? Μον<Ιείον. 

1\& 1 τ α ν ό χαλκοθώραξ και κανδάων "Αρης δια των τηλε-

^*~£ βόλων βρυχάται, τότε τα ευγενή τέκνα των Μουσών νε-

\ φ κρίκην σιγην σιγώσιν, ουδέν τών ειρηνικών έργων της 

Επιστήμης και της Τέχνης δυνάμενα να έπιτελέσωσιν. 

Ή ΙΙατρίς ήρ.ών πολλαχώς κατά το λήξαν έτος 1897 έδοκι-

[λάσθη. Έν τη άνωαάλω επομένως καταστάσει του δλου, ουδέν 

το παράδοζον, τουναντίον μάλιστα πολύ «ρυσικόν, αν άνώααλον και 

το (Λέρος, >$τοι αί έργασίαι της ημετέρας Εταιρείας. 

Κατά το παρελθόν έτος, Ύψηλάς Διαταγάς της Α. Μ της Σε

πτής ή(Λών Άνάσσης τελούντες, έ<ρροντισα[Λ.εν [Λάλλον δπως χοοτά-

σω|/,εν τα πεινώντα και άνα τα #ρη γυμ,νητευοντα τέκνα τών 

προσρόγων, η όπως ταζειδευοντες σπουδάσωα,εν τάς προσφιλείς 

ή[λίν Χριστιανικάς 'Αρχαιότητας. 
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Ούχ 3ττον, (/.έ βλην την δυσπραγίαν της φίλης ημών Πατρίδος 

κατά το λήξαν Ιτος 1897 εΕσήλθον έν τώ Μουσείω ημών έν δ'λω 

30 αντικείμενα, εγγραφέντα έν τω κώδικι 6πο τους αριθμούς 

2323—2353. 

Λτοι εΐότίλθον 

Εικόνες 5 

Μολύβδινα·, βοΰλαι 3 

"Αμφια 3 
Βιβλία 3 
Φωτογραφικά άπότυπα 3 
'ΔρχιτεκτονικαΙ κατόψεις 2 
Διάφορα l i 

Tô όλον 30 

προτίλθον δέ 

Εκ δωρεάς 
Φροντίδι της Διευθύνσεως 
Έξαγορδς 

24 
2 
4 

Το όλον 30 

Οί δε Ιπισκεφθέντες το Μουσεΐον ημών κατά το λήξαν Ιτος 

1897, ώς έκ τοΰ βιβλίου τών επισκεπτών εξάγεται, ανέρχονται 

εΕς 2400. η*τοι έπισκέφθησαν τούτο κατ* 

Ίανουάοιον 112 

Φεβρουάριον 205 

Μάοτιον 240 
ι 

Άπρίλιον 212 

Μάϊον 208 

Ίουνιον 127 

Ίούλιον 170 

Αυγουστον 290 

Σεπτέμβριον 140 

Όκτώβριον 250 

Νοέμβριον 206 

Δεκέμβριο\ 240 

Το δλον 2400 ί1) 

Γ'· Αόγον άξια αντικείμενα κατά το έτος 1897 
πεοτελθόντα εις το Μονοειον ή μ ω ν . 

Λόγου άξια αντικείμενα κατά το λήξαν έτος 1897 εισελθόντα 

ε£ς το Μουσεΐον ημών είσίν. 

Ή Μ αριθ. 2325 τρίπτυγος ε?κών,(δψ.0,80 πλ. 0,80), I f ής 

παρίσταται ή Ρίζα του Ίεσσαί, δπεράνω ταύτης δ Μυστικός Δεί-

1. Τον αριθμόν τούτον κατά το σύνηθες διπλασιάζοντες η τριπλασιάζοντδΐ 
αληθή αριθμόν των Ιπισκε~τών ίχομεν 9600. 



πνος, επί δε των πτυχών, επί μεν τής μιας, οί "Αγιοι Δημήτριος 

καί Χαράλαμπος, επί δέ της ετέρας, οί "Αγιοι Γεώργιος και Νι

κόλαος, φέρων φαινόλιον μετά περιλαιμίου, άξιόλογον Ιργον του 

1767· δώρον κ. Ροδάνθης Κωνσταντινίδου. 

Ή υπ* αριθ. 2326 είκών τής πενθούσης Θεοτόκου (Mater Do

lorosa) (υψ.0,22 πλ. 0,17) κρατούσης έν χερσί τον έσταυρωμένον. 

*Αμφότεραι αί είκόνες αύται προέρχονται έξΉρακλείου τής Κρήτης. 

Η υπ* αριθ. 2333 έπ! λίθου λευκοο μαρμάρου επιτύμβιος επι

γραφή (υψ. 0,40 πλ. 0,18) έφ* ης επαναλαμβάνεται τρίς το £ερδν 

μονόγραμμα. Το έν m επιγραφή δέ ταύτη 

άναγινωσκόμενον #νομα ΝΙΚΩΧΙ άπαντόέ ετι 

καί σήμερον παρά τοις *Αθηνα(οΐς υπό το 

ανομα ΝΙΚΟΛΗΧΙ.Ή επιγραφή αυτή ευρ,έθη, 

ως έπληροφόρησεν ημάς δ δωρητής κ. Νοστρά-

κης, άνασκαπτομένων τών θεμελίων των ανα

κτόρων της Α. Β. Υ. του Διαδόχου. 

Ή δπ' αριθ. 2338ε*κών (δψ. 0,60 πλ.0,61), Βυζαντινοφραγ-

κικής τέχνης, έφ* ης εικονίζεται ή Θεοτόκος κρατοΟσα έν άγκά-

λαις τον παΐδα Ίησουν. Έν τγ) ε'κόνι ταύτη έν σμικρω παρίστα

ται καί δ Δυτικός "Αγιος Δομένικος, κρατών βιβλίον και σταυρόν. 

Την εικόνα ταυτην έδωρ·ησατο τη ημετέρα Εταιρεία δ λοχαγός 

του πυροβολικοο κ. Ι. Φραγκούδης. 

Ή υπ* αριθ. 2339 ε*κών της Θεοτόκου (μετά του πλαισίου 

υψ.0,61 πλ.0,55), κρατούσης έν χερσί τον Ίησουν έσταυρωμένον 

ωσαύτως καί αυτή οώρον του ανωτέρω φιλόμουσου αξιωματικού. 

Το 6π* αριθ. 2341 άργυρόπλεκτον κομβολόγιον του άπαγχο-

νισθέντος Πατριάρχου Γρηγορίου τοϋ Ε', δπερ έδωρή*σατο ήμΐν δ 

αληθώς σεβαστός και ενάρετος επίσκοπος Τριφυλλίας κ.Νεόφυτος.(*) 

1. Το αύΟεντιχον του χομβολογίου τούτου έπιστώσατο ήμΤν δ "Αγιο; Τρι-
φυλλίας δια της προς ήμας επιστολής αύτοΰ ταύτης : 

9Εν 'Αθήναις τ$ 22 'Ιουνίου 1897. 
' Α ξ ι ό τ ι μ ε φ ί λ ε κ. Α α μ ί ΐ ά κ η , 

Ό Ήγούμξνος τής èv Ιίτεμνίτσί) ίβρας Μονής τον τιμίου ΙΤρο-

Ν Ι Κ Λ Χ Ι 

Μ Ν Η Μ Α 
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Τα υ TU' αριθ. 2 3 1 2 και 2 3 4 3 χρυσοκέντητα υπομάνικα, καΐ το 

υπ ' αριθ. 2 3 4 4 κτένιον του επισκόπου Πχλαιών Πατοών Γερ

μανού, άτινα έδωρησατο ήμΐν δ εύσχημων Αρχιμανδρίτης κ. 

Θεόφιλος 'Ιωάννου, δστις διάκονος ων, ελαβεν δώοον παρά τοΰ" 

Γέροντος αύτοΰ Μητροπολίτου Αθηνών Θεοφίλου, διακόνου γρημ,α-

τίσαντος τοΰ Παλαιών Πατρών Γεομανου. 

Έ π ι των έπιμανικίων τούτων, έπι μεν του ενός παρίσταται δ 

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, μετά της επιγραφ*?ίς : 

" Κ Τ Η Μ Α Τ Α Π Ε Ι Ν Ο Υ Ί 8 θ 1 · , 

έπι δε της ετέρας δ ασπασμός της 'Ελισάβετ μετά της επιγραφής : 

" Σ € Β Α Σ Τ € Ι Α Σ Γ € Ρ Μ Α Ν Ο Υ „ (') 

Κ α τ ά το έτος τούτο το ήμέτερον Μουσεϊον επλουτίσθη και ες 

δρόμου πανοσιώτατος κ. Καλλίστρατος Χυνοδινος εδωρησε μοι 

tv κομβολόγιον χρυσόδεσμον παλαιόν. Το ειρημενον κομβο-

\oyiov μ€ ειπεν €χει ιστοριαν, ητο τον αοιΒιμου Πατριάρχου 

Γρηγοριου τον απαηχονισθ εντός νπϊρ Πίστεως και Πατρίδος κατά 

το έτος 1 8 2 1 εν Κωνσταντινουπόλει νττο των Μουσουλμάνων. 

Ήρώτησα τον *Ηγούμενον πώς ευρέθη εϊς τάς χείρας του9 με ei« 

πεν ότι συγγενής στενός τον μακαριτου Πατριάρχου εκ Δημη» 

τσάνης τον εδωρησε το κομβολόγιον. 

Επειδή φίλε κ. Λαμπάκη τοιαύτα κειμήλια δεν πρέπει να 

καταστρεφωνται και να χάνουν την ίστορικήν των αξιαν, έκρινα 

καλόν όπως πέμψω τον Γ ο εϊς την φιλόμουσον λογιότητα Ίνα το 

τοποθέτηση εϊς το Μονσειον της Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας 

να ευρίσκεται ως ιστορικόν μνημείον. Διατελώ ενγ^ετης διάπυρος. 

τ ό Τρα$υ?νΐας κ α \ Ό λ ι / υ π ί α ς 
» C Χι a ΐΓ * 

Λ ϊ ε ο φ υ τ ο ς 
1. Έκ της επιγραφής ταύτης γίνεται δήλον οτι τα έπιμάνιχα αρχικώς ανή

κον εις έτερον έπίσκοπον, τον Σεβάστειας Γερμανόν, και ovy\ ε'ις τον Πα
λαιών Πατρών Γερμανόν, καθ' οίον δ Παλαιών Πατρών ε̂ ειροτονήΟη άρ·/ιερευς 
τώ 1806 έν ηλικία 29 ετών (πρβλ.Ύπόανηυ.. περί της επαναστάσεως συγγραφέν 
παρά τοΰ Μητροπολίτου Παλαιών Πατοών Γερρ.ανοΰ. 'Αθήναι, 1837 σελ. δ.)· 
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αγορά; τής υπ' αριθ.3248 ε'κόνος του 'Αγίου Γεωργίου, (υψ.0,85 

πλ. 0,53), έξοχου έργου του διασήμου αγιογράφου Ν. Καντουνη, 

υφ' h άναγινώσκομεν : α Χ ε ι ο Ν . K u v x o v v n ι ε ρ έ ω ς » · 

Ωσαύτως έν τω κώδικι του Μουσείου κατεχωρτασαμεν υπ' 

αριθ. 2352 την άρχιτεκτονικην κάτοψιν του έν τω χωρίω 

( ( " Α γ ι ο ς » της Α'δηψου, ναού του 'Αγίου Δημητρίου (Είκ. 11), 

και υπ' αριθ. 2353 την αρχιτεκτονικών κάτοψιν του ε'ς θέσιν Μα-

ραθέα της Αίδηψοϋ ναού τής αγίας Θεοτόκου (Ε'κ. 12). 

Ή κάτοψις του ναού του 'Αγίου Δημητρίου έν τω κυρίως ναω 

φέρει οκτώ νόμφας, έν φ ποτέ άπεικονίζοντο στρατιωτικοί "Αγιοι 

της Εκκλησίας, καΐ ων την κατακλείδα άπετέλει 6 επί του θόλου 

Παντοκράτωρ. Αί θέσεις Α και Β έχρησίμευον ώς κρυπτή τών 

κειμηλίων του ναού. 

Ή οέ αρχιτεκτονική κάτοψις του ναού της Θεοτόκου,ή υπ' αριθ. 

2353 καταχωρηθεΐσα, πολλού λόγου αξία Ιστιν δια την μοναδικην 

ίσως κυκλικην οιάθεσιν του νάρθηκος. 

'Ως έν παρόοω δε ειρήσθω, Κύριοι, δτι έν τ*/) άνωμάλο) κατά-

στάσει του πολέμου, ώς έπληροφορηθημεν, κατεστράφησαν πολλά 

μνημεία της 'Αρχαιότητος υπό του 'Οθωμανικού στρατού έν Λα-

ρίσση καΐ άλλαχου. Ευτυχώς δμως πάσας τάς έπιγραφάς τούτων 

προ πολλού εχομεν αντιγράψει (*). ~ 

ΚαΙ ταύτα (/.έν περί τών λόγου αξίων αντικειμένων, τών εισελ-

θόντων έν τω ήμετέρω Μουσείω κατά το λήξαν έτος 1897. 

ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ 

"Ηδη δε θέλομεν απασχολήσει υμάς δι* ολίγων ε?ς τ^ν άδια-

φιλονείκητον άπόδειξιν, δτι τα ψηφοθετηματα της Μονής Δα

φνιού είναι αδύνατον να είναι έργα σύγχρονα τών της Άγιας 

Σοφίας,η βλίγον τι μεταγενέστερα, ώς έτεροι δι'ίσχυρίσθησαν. 

Ημείς εύθυς έξ αρχής από της έξ Ευρώπης επιστροφής ημών εϊπο-

μεν ήδη δτι ταύτα είσιν έργα ι', αιώνος. (Άστυ 5 'Ιουλίου 1893.) 

1. Έσνάτιυ; έπληροφορήΟημεν ότι εύτυ-/ως ού^εμίαν βλάβην υπέστησαν αύται. 
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TY) δε 5 Όκτωβρίου 1897 δ\ά αυριοστην φοράν διη^ερεύσαντες 

Ο 7C 
Elx. 11. 

αοά την Λίδιιι^ον ruoù το χωρίον «"Αγιος» ηοειπωηένος 
ναός τον? "Λγίον Δηηητοιον. 



εν τφ ναώ, (χετά τάς διενεργηθείσας Ιπισκευάς, δτε καθαρώς άνεφ« 

νησαν τα πρόσωπα καί τα βνόίΛατα των 

αγίων, (ους καί κατεγράψα[/.εν) καταχω-

ρησαντες κατά τας διαφόρους έπονάς, 

καθ* ας Ιζησαν (*), ευρόντες είκόνα του 

άγιου Γρηγορίου επισκόπου Άκραγαν· 

τιων. τελευτήσαντος 16 ϊτ η προ τη< 
ενάρξεως του η', αίώνος, ήτοι τω 685 (2) 

•/ίλθθ{Λεν εις το συ[/.πέρασ{Λα, δτι τα ψη-

φοθετη|/.ατα του ναού της Μονής Δα-

φνίου είναι αδύνατον να είναι έργα του 

ς αίώνος* διότι άλλως πώς ήτο δυνατόν 

να ευρέθη ψηφοθέτηρ,α αγιογραφίας άγιου, 

ζησαντος 16 Ιτη προ της ενάρξεως του 

η', αγώνος; 

Κατ* ανάγκην επομένως, έάν 6 "Αγ. 

Γρηγόριος έτελεύτησε λήγοντος του ζ''. 

αγώνος, πρέπει να υποθέσω|Λεν οτι ι/,ετα 

200 η τουλάχιστον [χετά 100 ετη άνε-

κηρύχθη άγιος, ήτοι κατά τον θ', η ι', 

αιώνα, οτε ακριβώς συι/,πίπτει καί ή 

οικοδομή του ναού της Μονής Δαφνιού (^). 

Καί ταύτα ως κατακλείδα εΕς τάς 

περί της Μονής ΔαφνΕου σπουδάς καί με

λετάς ήαών. 

Εικ. 12. 

Ό -παρά τίιν Αιδη-
V;òv εις ΟέόινΜαρα-
θέα ναός της Θεοτό
κο \', λόγο ν άξιος 
δια τον κνκλικον 

αυτοί? νάοθηκα. 

1. Πρβλ. Γ. Λαμπάκη· Μονή Δαφνιού μετά τας έπισκευας σελ. 85-
2. Πρβλ. αυτόθι σελ.88 και 89. 
3. Πλείονα περί τούτου παράβαλε αύτόΟ. σβλ. 8—10. 

-90. 
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