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Εικοσαετηρίς της Χριστιανικής Αρχαιολογικής
Εταιρείας

Γεώργιος  ΛΑΜΠΑΚΗΣ

Δελτίον XAE 7 (1906), Περίοδος A'• Σελ. 3-9
ΑΘΗΝΑ  1906



Ε Ι Κ Ο Σ Α Ε Τ Η Ρ Ι Σ 

Τ Η Σ 

Περί τών άπο τής ιδρύσεως τΛς χριστιανικής Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ έ ς 

'Εταιρείας «Σπονδών καΐ έρεννών τΛς καθόλον 

Χριστιανικές 'Ελλάδος. 

Χριστιανική 'Αρχαιολογικά Εταιρεία τη 24 η 
Δεκεμβρίου του 1904 συνεπλήρωσεν 20 έτη, ά<$' 
ότου υπό την Τφηλην Προστασία ν της Α. Μ. της 
Βασιλίσσης άνερευνά την ιστορίαν καί τέχνην 

των Χριστιανικών μνημείων της καθόλου Χριστιανι
κής Ελλάδος. 

Των τιμών δε υ^ίστην, ημείς τουλάχιστον νομίζομεν, 
δτι ημϊν έπεφυλάσσετο, ου μόνον από των της αναγεν
νήσεως της ημετέρας Πατρίδος, αλλά και απ' αυτών τών 
προ της αλώσεως ήδη χρόνων, συστηματικώς και κατά 
τόπους να άναλάβωμεν την έρευναν παντός μνημείου 
της ιστορίας και τέχνης της Χριστιανικής Ελλάδος, καί 
την έν ίδίω περισέμνω Μουσείω διάσωσιν τών πολυτιμό
τατων κειμηλίων τής αγίας ημών Εκκλησίας. 



Ώ ς δε και άλλοτε εχπομεν, των προσφιλέστατων τιμΐν 

σπουδών τούτων την άρχην και αίτίαν όφείλομεν εις 

την από παίδων άνατροφην και έκπαίδευσιν της ιερω-

τάτης ημών Μητρός ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ, τις δυσκόλως περι-

γοάφεται πόσον η καρδία αύτης είχε τρο)θή ύπό του 

κάλλους της πρωτογόνου "Εκκλησίας των Μαρτύρων, 

και πόσον έπεθύμει ενα των υιών αυτής να χδη άφιερού-

ιιενον εις την σεμνην έπιστήμην της Θεολογίας. 

"Ηδη δυνάμεθα να εχπονμεν ότι έξητάσαμεν άπασαν 

σχεδόν την καθόλου Χριστιανικην 'Ελλάδα, ώς εμφαίνε

ται έκ της κατ' άλφάβητον συστηματοποιήσεως των 

όιαφόροον μερών, άτινα ημείς αυτοί, κατά το ύπερεικο-

σαετες τοϋτο διάστημα έπεσκέφθημεν, τών ιερών Μονών, 

τών έρειπίο>ν και ναών, ους ημείς αύτοι περιεγράι|ιαμεν, 

κατειχετρήσαμεν, έφωτογραφήσαμεν και τας διαφόρους 

αυτών έπιγραφάς, είτε επί μαρμάρων είτε έπι ιερών 

σκευών, εχτε έπι αμφίων, εχτε δι' ακίδος, εχτε εν βιβλίοις 

ώς χρονογραφικά σημειώματα, ιδία χειρι άντεγράιΐ/αμεν· 

τών άνεοευνηθεντων δε χριστιανικών μνημείων τών δια

φόρων τόπων προεξάρχουσιν : 

Ό εν Βυζαντίω Πρύτανις ναός της 'Αγίας Σοφίας, δν 

oi εκεί Χριστιανοί Ίκτΐνοι εσωτερικώς έπι του κάτω μέ

σους της βάσεως τών τοίχων περιεκόσμησαν δια τοΰ 

'Ελληνικού μαιάνδρου (τούτου έν σχήματι σταυρού συμ-

πλεκομένου και οιονεί έξαγιαζομένου) (είκ. 1), έφ' ου 

είτα Μωσαν τους τοίχους καί άνεπέτασαν τον γίγαντα 

τούτον Ναον τοΰ νέου 'Ελληνικού χριστιανικού πνεύμα

τος, ού ό όυθμος αποβαίνει τούντεύθεν τύπος δια, την 

καθόλου Έλληνικην χριστιανικην τέχνην. 

Οι έν Θεσσαλονίκη ναοί τού 'Αγίου Γεωργίου, της 

'Αγίας Σοφίας, τών Αγίων 'Αποστόλων και η Βασιλική 

τού 'Αγίου Δημητρίου. Ai μοναι τού 'Αγίου "Ορους, ai έν 

Βεροία Χρισηανικαι 'Αρχαιότητες, το έν τη Μητροπόλει 

Σερρών ι^ηφοθέτημα, η παρά τάς Σέρρας Μονή τού Προ· 



δρόμου, τα ερείπια των Φιλίππων, ή Νεάπολις, ένθα το 

πρώτον άπο της 'Ασίας εις Ευρώπην απέβη ό Παύλος, 

αϊ Χριστιανικαι 'Αρχαιότητες της Δράμας, των 'Αβδήρων, 

της Εάνθης, της Αίνου, τοϋ Διδυμοτείχου, τής Άδρια-

νουπόλεως, της Χαλκιδικής, της ΣμύρνηΓ και άλλων. 

Τα ερείπια των Κεγχρεών,ένθα ην Φοίβη η. διάκονος της 

πρωτογόνου 'Εκκλησίας. Οί Άθήνησι ναο\ τοΰ Νικοδή-

( Ε'ΐκών 1 ) 

μου και τών 'Αγίων 'Αποστόλων, ος ην αρχικούς λαμπρόν 

όκτάπτερον οικοδόμημα, η Μονή Δαφνίου, ό "Οσιος 

Λουκάς, οι έν Μιστρά ναοί, ένθα τω 1888, το πρώτον 

ημείς άνεύρομεν και άνέγνωμεν τα αυτοκρατορικά χρυ-

οόβουλα, οι ναοί της Μονεμβασίας καί "Αρτης, η έν 

Χαλκίδι Βασιλική, ή Μονή τών Μεγάλων Πυλών, ένθα 

λόγου άξια τα ύηφοθετήματα τοΰ Ίησοΰ και τής Θεοτό

κου, ή Μητρόπολις Σταγών δια τον έν αύτη περισω-

θέντα μοναδικον άμβωνα, το έφ' υγροϊς αυτοκρατορι-

κον χρυσόβουλον και πατριαρχικόν σιγγίλιον, ως καί 

δια τας λόγου αξίας έφ' υγροϊς αγιογραφίας. 

Ό παρά το Ναύπλιον δι' ελληνικού μαιάνδρου κεκαλ-



λιστευμένος ναός της Άγιας Μονής, ό του Μέρμπαγα 
και Χώνικα. Οι έν Καλάμαις ναοί του Αγίου Χαραλάμ
πους και των Αγίων 'Αποστόλων. Ό της Σάμαρη, ό έν 
Άγγελοκάστρω ναός του 'Αγίου Γεωργίου μετά της 
εγγύς Μονής του Παντοκράιορος και οί έν Αιτωλικό). 

Τα Χριστιανικά σπήλαια τοΰ Πεντελικοΰ. Ai Μοναι 
Πετράκη, Καισιαριανής, Σαλαμίνος, Ιεροθέου των Μεγά
ρων. Αι Μοναι της Μυκόνου, Τδρας, Πόρου, Φενεοΰ, 
Λαύρας, Μεγάλου Σπηλαίου, των Ταξιαρχών καί Βαρνα-
κώβης* το Καθολικον της Γαστούνης, οι ναοί της'Ανδρα
βίδας της έν Άμαλιάδι Φράγκα-Βίλλας, τής έν Κυλλήνη 
Βλαχέρνας. Ή Έκατονταπυλιανή της Πάρου κλ. κλ. 

Κατά δε το παρελθόν θέρος έπ\ μακρόν έξητάσαμεν 
τάς Κυκλάδας, έξ ών απτά έχομεν τα μαρτύρια έκ των 
έν Μήλω κατακομβών, έκ των έν Πάρω και Μήλω Βαπτι-
στηρίων, έκ των επιγραφών, έκ των χριστιανικών συμ
βόλων, έκ των έν Σερίφω αρχαιοτάτων χριστιανικών 
παραδόσεων κτλ., δτι ό Χριστιανισμός είσήχθη έν αύταϊς 
ήδη από τών ποώτων αιώνων. 

Τών λαμπρότερων δ' εργασιών της Χριστιανικής 'Εται
ρείας εστίν ή έν τη άναγεννηθείση Χριστιανική Ελλάδι 
ϊδρυσις του πρώτου χριστιανικού Μουσείου, έν ω ως έν 
κιοωτω περί τάς 10,000 αντικειμένων διεσώθησαν. 

Τ ο Μ ουσείον ημών tSc&cpetxaic· 

Α· Είς το κυρίως Μουσεϊον. 

Β· Εις την Πινακοθήκην. 
Γ· Είς την Βιβλιοθήκην μετά τών χειρογράφων και 

τοΰ αρχείου. 
Έν τω κυρίως Μουσείω, τω είς ίδια ανεξάρτητα 

άπ' αλλήλων τμήματα διαιρούμενα), διεσώθησαν μεγί
στης άξιας αντικείμενα, ών τα άξιολογώτερα : 

Έν τω τμήματι τών αμφίων, αί αρχιερατικοί περίβο
λοι, το υπ' άριθ 21*23 τεμάχιον αρχιερατικού φελονίου, 



ανήκοντος εις τον Άρχιεπίσκοπον Λαρίσσης "Αγιον Βησ
σαρίωνα, κοιμηθέντα τη 15 Σεπτεμ. 1541, το υπ' άριθ. 
5*28 Έγκόλπιον Γρηγορίου τοϋ Ε' ('), ή ύπ' άριθ. "757 
ποιμαντική ράβδος του Όσίου Συμεών τοϋ Μονοχύωνος 
τοϋ καί 'Ανυπόδητου καλουμένου, έκ τής Μονής Φλα-
μουρίου καί τα υπ' αριθ. 759 έκ της αυτής Μονής, τα 
ϋπ' άριθ. 4029 — 4030 δικηροτρίκηρα τοϋ έν Μεσολογγίω 
ολοκαύτωμα υπέρ πατρίδος εαυτόν προσενεγκόντος 
'Ιωσήφ Επισκόπου Ρωγών, η υπ' άριθ. 996 'Αρχιερατική 
Ράβδος τοϋ Ιστορικού Μητροπολίτου Μονεμβασίας Χρύ
σανθου, τα βαρύτιμα δια μαγγάνου τέχνης χρυσοκέν
τητα έπιτραχήλια, το από τής Μονής 'Αγίας της "Ανδρου 
χρυσονέντητον όράριον, έ<|' ου τα A r i o c Α Γ Ι Ο Ο 

Arioc, ή συλλογή των άντιμηνσίων, ών προεξάρχουσι 
τα υπ' άριθ. 684, 1762 καί 4080 κλ. 

Έν τω τμήματι των ιερών σκευών, τα ύπ' άριθ. 3108 
και 4066 υάλινα άγια ποτήρια, το ύπ' αριθ. 216 "Αγιον 
ποτήριον, ο περιέφερε μεθ' εαυτού ό ιερεύς τοϋ στρατο
πέδου 'Αθανασίου τοϋ Διάκου το ύπ' άριθ. 1990 "Αγιον 
ποτήριον, άνευρεθεν ύφ' ημών εις τα ερείπια τοϋ μόνου 
τότε ναοϋ τής πατρίδος Ρήγα τοϋ Φερραίου, η συλλογή 
των αγίων Λαβίδων, Λογχών κτλ., ή συλλογή τών αρ
τοφορίων, ών προξάρχει το ύπ' άριθ. 3462, ή συλλογή 
τών πυξομήλων, αργυρών περιρραντηρύον κτλ. 

Έν ιω τμήματι τών σταυρών, θαυμάσιου λεπτεπίλε
πτου μικροξυλογλυπτικής τέχνης σταυροί και ό υπ' άριθ. 
4007, ό μόνος τέως περισωθείς u<J)' ημών έκ σιδήρου 
σταυροπηγιακός σταυρός τοϋ 1644, έφ' ου άναγινώσκο-
μεν την «επί σταυροπηγίου εύχήν» (2) μετά τοϋ ονόμα
τος τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου Παρθενίου κ.λ. 

(') Πρβλ. Δελτ. Α' οελ. 132 και 67. και Κατάλογον τοϋ Χριότ. 

Μουοείου. 1906. οελ. 12. 

(s) Πρβλ, Ενχολ. Έκδ. Βενετίας οελ. 337. 



Έ ν τώ τμήματι της αρχιτεκτονικής, τα αγγεία της 

εύηχου ακουστικής, ποικίλα στοιχεία κεραμοπλαστικών 

διακοσμήσεων, ενεπίγραφων κεράμων εκ των έν Βυζαν-

τίω ναών τοϋ Άγιου Διομήδους, Νέας 'Εκκλησίας, τμή

ματα μαομαροι^ηφοθετημάτων αρχαίων χριστιανικών 

Ναών τοϋ Μιστρά, Χαλκηδόνος και άλλων. 

Έ ν τω τμήματι της αρωματικής, πλην των άλλο)ν 

αρωματικών συλλογών, αϊ αρωματικοί ϋλαι τοϋ χρίσμα-

ματος(') και θυμιάματος(2) της Παλαιάς Διαθήκης. 

Έν τω τμήματι τών επιγραφών, αι έπιγραφαι Κλήμα-

τίου επισκόπου 'Αθηνών (άρ. 541) και τών εν Θεσσαλία 

μαρτύρων (άρ. 5178). 

Έν τω τμήματι τοϋ ιδιωτικού βίου, ό επί αίματίτου 

λίθου έν Κορίνθω ευρεθείς δακτυλιόλιθος τών προ')των 

ειρηνικών χρόνων της 'Εκκλησίας, έ<|' ου εικονίζεται ό 

Ίησοϋς coç αμνός μετά σταυροϋ (αριθ. 51(,)8), λύχνοι 

ιδιωτικής χρήσεως τών αρχαίων χριστιανών ποικίλοι, 

άπλοϊ και κεκοσμημένοι μετά σταυρών, ιερών μονογραμ

μάτων, χριστιανικών συμβόλων, περιστεράς, ιχθύος, 

ταών, αγιογραφικών παραστάσεων κ.λ. έλαιοδόχαι κ.λ. 

Έν τω τμήματι τών φυλακτηρίων, το ύ π ' α ρ ι θ . 5014 

μολύβδινον φυλακτήριον προερχόμενον εξ Άμοργοϋ τών 

πρώτων χριστιανικών αιώνων φέρον εξορκισμούς. 

Έν τω τμήματι τοϋ μοναχικού βίου, πλην άλλων τοϋ 

μοναχικού και ασκητικού §ίου, ai σιδηραϊ ζώναι τών 

σιδηρουμένων τα σιδηρά σχήματα, κουκούλια, άνάλαβοι, 

κομβοσχοίνια, ήγουμενικαι ράόδοι κλ 

Έν τω τμήματι τών αναμνηστικών, το υπ ' αριθ. 2341 

κομβολόγιον Γρηγορίου τοϋ Ε', το ύπ' αριθ. 2344 κτέ-

νιον τοϋ Παλαιών Πατρών Γερμανού κλ. 

Έν τη Πινακοθήκη, ή είκών·Θεοτόκος ή Ήλιόκαλλος», 

(') Έξόδ. λ', 12—24. 
(*) Έξόδ. λ', 35. 



_ 9 — 

h είκών, ην ό Έλασσώνος 'Αρσένιος τω 1592 έπεμιΙ;εν 

εκ 'Ρωσσίας εις τήν Μονή ν Δουσίκου (*) (αριθ. *21 ^t ), αί 

εικόνες 'Εμμανουήλ του Τζάνε, ή της έν Ναυπάκτου 

τω 1571 Ναυμαχίας (αριθ. 4207), αϊ έκ Κυθήρων ν.λ. 

Έν τη Βιβλιοθήκη,λειτουργικά ίδύος βιβλία των προΓ)-

των εκδόσεων (incunabula). 

Έν τω τμήματι των χειρογράφων, τα έκ cric Μονής 

Φενεοϋ επί μεμβράνης φύλλα (dp. 1925 — 1928), τα λει

τουργικά ειλητάρια, οί δια μινυογραφιών κεκοσμημένοι 

κώδικες Ευαγγελίων, και προ παντός το χρυσόβουλον 

του Αϋτοκράτορος Ανδρόνικου του πρεσβυτέρου τοΰ 

1293, δώρον τοΰ Σεβ. Επισκόπου Κυθήρων κ. Καββαθά. 

Έν δε τω Άρχείω, πολυτιμότατα ιστορικά έγγραφα, 

ους το τοΰ 11. Πατρών Γερμανού κλ. κλ. 

'Ωσαύτως έν τω Μουσείω εύρηνται αί πολύτιμοι συλλο-

γαί της Α. Μ. της Βασιλίσσης, τοΰ Μακ. Πατρ. Ιεροσο

λύμων κ. Δαμιανού, τοϋ διασήμου αγιογράφου Θειρ-

σίου, του Βυζαντινολόγου Πασπάτη και τοΰ κ. Καλαμίδα. 

Πλην τούτο^ν ή Εταιρεία κέκτηται : Φωτογραφίας ποι

κίλων χοιστ. μνημείων 1360, 'Αρχιτεκτονικός κατόψεις 

ναών 156 και τήν ίδια χειρι καταγραφεΐσαν συλλογήν 

ενεπίγραφων δελτίων επιγραφών πλέον τών 5,000. 

Ή 'Εταιρεία μέχρι τοϋ νυν έξέδωκε τέσσαρα Δελτία, 

έν οις λεπτομερέστερον εκτίθενται αί έργασίαι αυτής. 

Τοσαΰται αί επί εικοσαετίαν έρευναι και αί κατά το 

διάστημα τούτο συντελεσθεϊσαι έργασίαι. 

Ευτυχείς έσόμεθα έαν τοις διαδόχοις ημών άξιωθώμεν 

να παραδώσωμεν λαμπροτέραν, πλουσιωτέραν και 

πολυτιμοτέραν τήν συγκομιδήν τών ερευνών της πολιάς 

χριστιανικής άρχαιότητης έπ 'άγαθώ της επιστήμης της 

φίλης ημών πατρίδος και της αγίας ημών 'Εκκλησίας. 

ΛΑΜΠΑΚΗΣ 

(') Πρβλ. Κατάλογον τοϋ Χρχοτ. Άρχ. MoucJeiou Οελ. 73. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

