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Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προς
τους ανά το Κράτος Σεβασμιωτάτους Ιεράρχας, τας
Επισκοπικάς Επιτροπάς, τα Ηγουμενοσυμβούλια
των ευαγών Μονών, τους Ιερείς, τους Επιτρόπους
των Ιερών Ναών και προς άπαν το Χριστεπώνυμον
πλήρωμα

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A'• Σελ. 102-103
ΑΘΗΝΑ 1904

Άρι&.

159.

Διεκπ.

930.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
II ΙΕΡΑ ΣΊΤΝΟΑΟΣ T i l i ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΙΙΣ ΚΛΛΑΔΟΣ

ΙΙρός τους ά ν * το Κράτος Σεβασμιωτάτους Ίεραρχας. τ ας Έ π ι σ χ ο π ι χ ά ς Έ π ι τ ρ ο π ά ς , τα ΊΙγουμενοσυμβούλια των ευαγών Μονών,
τους 'Ιερείς, τους Ε π ι τ ρ ό π ο υ ς των Ιερών Ναών veal προς άπαν
τ ο Χριστεπώνυμιον πλήρωμα.

Γνωστόν εϊνε ήδη εις πάντας ήμας ou tfj 4 Μαρτίου è. ê, επι
σήμως ενώπιον των A.A. Μ.Μ. των Σεπτών ημών Βαοιλέων
υπό τήν ευσεβή και Ύψηλήν προαταοίαν της Α. Μ. της Βασιλίσβης ημών "Ολγας καϊ υπό τας ευλογίας της 'Ιεράς Συνόδου, σεμνώς b> αϋτφ τω καθιδρύματι της 'Ιεράς Συνόδου εγκα&ιδρύ&η
το Ιερόν και περίοεμνον Μουοεϊον της Χριστιανικής "Αρχαιολογι
κής "Εταιρείας.
Επειδή δε tv αυτφ, ώς èv σωστική κιβωτφ, οκοπεΐται καϊ
καθοραται ή ευσεβής περισυναγωγή και επιστημονική καταγραφή,
Ικτίμησις και διάσωαις των τέως τήδε κάκεϊσε άπερριμένων και
ήμελημένων κειμηλίων τής 'Αγίας ημών "Εκκλησίας, ή "Ιβρά
Συνοδός Ικ καθήκοντος ϊνδελεχώς μεριμνώσα και σπουδαίως εν
διαφερόμενη ΰπερ τής διασώσεως τών άγιωτάτων τής 'Εκκλησίας
ημών κειμηλίων, πατρικώς προτρέπει και εντέλλεται τοις àvà το
Koéfoç Σεβασμιωτάτοις Ίεράρχαις, τάϊς 'Επισκοπικούς Έπιτροπαϊς, τοις ευλαβεστάτοις Ίερεΰσι, τοις Έπιτρόποις τών 'Ιερών
Ναών, πάσι τοις Ενσεβ$σι Χριστιανοΐς κα\ ιδίως τοις Ήγουμενοσυμβουλίοις τών ιερών Μονών, όπως πάντα τα άχρηστα δια τας
ιεράς τελετας Ιερά σκεύη, και 'Ιερά άμφια, οίον διαφόρου μεγέ
θους 'Ιεροί Σταυροί, 'Ιερά ποτήρια, δισκάρια, αστερίσκοι, λαβί
δες, λόγχαι, διάφορα δοχεία του ζέοντος, πεπαλαιωμένα αρτοφόρια,
άντιμήνσια, κολυμβήθραι, μυροθήκαι, επιτραχήλια, οράρια, στιχά,ψ
ρια, ϋπομάνικα, Ιπιγονάτια, φαιλώνια, εικόνες, δίπτυχα, επιτάφιοι,
καλύμματα, παλαιά άχρηστα μηναία, τριφδια, Ίερα Ευαγγέλια
καί εΐτι έτερον, πάντα ταϋτα καλώς καϊ ώς èμπQêπει τη ίερότητι
τφν ιερών τούτων κειμηλίων, εύλαβώς τοποθετούμενα φίοστέλλωνται προς την Αιεν&υνσιν του Χριστιανικού Μουσείου εις Άθήψ
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—

νας, &> φ taiha πάντα ως èûVtxà της" ΓΪίατεως και Πατρίδος #βίμήλια εϋλαβώς και μέΐα βεγίοτου έπίσΗημονικοϋ ενδιαφέροντος &έλονοι SiacpvAâttëdUat είς atâfôà τον απάντα σωζόμενα οϋίως από
τον βέβαιον κινδύνου τΐ\ζ σήψεως, tfjç καταστροφής καί της τελείΗς αυτών èÇtiipû&ldkœçi
Οοδαμώς δ' αμφιβάλλουσα ή "Ιερά Σύυοδος 8τι πάντες Ι |
επιβαλλομένου χριστιανικού και πατριωίΜ&υ* αίσΰήματοζ en πανtbç τρΟΜου θέλετε φροντίσει περί ifjç θϋτω διασώσεως των îèQÔbv
κειμηλίων της "Αγίας ημών 'Εκκλησίας και άδιστάκΌοζ πεποι&νΊα
ölt αϊ προτροπαϊ Abtfjç Φέλουσΐ τύχη της παρ" ϋμΧν ϋίφοσηκούσης
εκτιμήσεως άϊίεκδέχεται το εύάρεστον αποτέλεσμα των ϋμβτερων
ενεργειών.
Έν 'Αθήναις τ $ 2 Ιουλίου 1890.
Ι
f
Ι
+
-J-

Ό
Ό
Ό
Ό
Ό

'Αθηνών ΓΕΡΜΑΝΟΣ, πρόεδρος
Μεσσηνίας ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
Ζακύνθου ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Νάξου ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ν α υ π α κ τ ί α ς και Ε υ ρ υ τ α ν ί α ς ΔΑΥΙΔ
Ό Γραμματεύς
'Αρχιμανδρίτης Γ. ΙΙαναγκοτόπουλος

Άρι&. Πρωτ. 10,134
Διεκπ. 8,611.
'Εγκύκλιος περί τοϋ έν Άθιίιναις Μουσείου τ η ς
Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς .

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΟ ΤΠΟΥΡΓΕΙΟΝ TUN ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΏΝ ΚΑΙ TUS ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Προς τους Πανοσιωτάτου* ΊΙγΟυμΐ¥«Η»9 των άνα το Κράτος διατη
ρουμένων εύαγων Μοναστηριών xal τους πβρί αύτους Όβιωτάτους Συμβούλους.
Ή 'Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της "Ελλάδος, σπουΟαιως
ενδιαφερόμενη ϋπερ της διασώσεως τών αγιωτάτων της Έκκλη-
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