Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Τόμ. 4 (1904)

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A'

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προς
τους ανά το Κράτος Σεβασ. Ιεράρχας και τας
Επισκοπικάς επιτροπάς
(ΙΣΕΕ) ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
doi: 10.12681/dchae.1593

Βιβλιογραφική αναφορά:
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΣΕΕ). (2013). Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προς
τους ανά το Κράτος Σεβασ. Ιεράρχας και τας Επισκοπικάς επιτροπάς. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής
Εταιρείας, 4, . https://doi.org/10.12681/dchae.1593

https://epublishing.ekt.gr | e-Εκδότης: EKT | Πρόσβαση: 08/01/2023 15:50:19

https://epublishing.ekt.gr | e-Εκδότης: EKT | Πρόσβαση: 08/01/2023 15:50:19

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προς
τους ανά το Κράτος Σεβασ. Ιεράρχας και τας
Επισκοπικάς επιτροπάς

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A'
ΑΘΗΝΑ 1904

'Αριΰ. Πρωτ. 2555
Διεκ. 272.

Πεοι αναγραφής χ ρ η μ α τ ι κ ο ύ ποσόν έν τοις π ρ ο ϋ π ο λογισαοΐς τ ω ν έν τω Κράτει δ ι α τ η ρ ο υ μ έ ν ω ν
*Ιερών Μονών υ π έ ρ τ η ς Χριστιανικής
'Αρχαιολογικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ

Τ Η Σ ΕΛΔΑΔΟΣ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προς τους άνα το Κράτος Σεβασ. Ίεράρχας
xal τΑς Έπισχοπικάς έπιτροπάς.
Ή αρχαιολογική αξία των χριστιανικών μνημείων και κειμη
λίων της ορθοδοξίας, οι9 ων ερευνατκι το άρχαϊον πολίτευμα, ή
λατρεία, κοά δ βίος των χριττιανών των πρώτων αιώνων και δηλδννται τα ήθη και τα έθιμα αυτών, και δι' ών φωτιζομίνη ή
επιστήμη ορίζει ιστορικώς τας διαφόρους έποχας του χριστιανικού
πολιτισμού και την άνάπτυξιν της τέχνης, παραβάλλουσα άμα την
σύγχρονον πρόοδον της ζωγραφικής, της γλυπτικής καί της αρ
χιτεκτονικής προς την άρχαίαν και μεσαιωνικήν χριστιανικήν τέχνην, άνομολογέίται ύπο πάντων τών και άκρφ τφ δακτύλω θεο
λογικής και φιλολογικής παιδεύσεως άψαμένων.
Τήν άξίαν ταύτην, τής περί ής δ λόγος επιστήμης έκτιμήσαντες
άνδρες διαπρεπείς επί παιδεία και διακρινόμενοι hù πατριωτισμφ,
μετ* ευγενούς δε άφιλοκερδείας και αϋταπαρνήσεως, ώς αληθείς
χριστιανοί εργαζόμενοι εις περισυλλογήν και Οΐάαωσιν παντός Ιερω—
τάτου και τιμιωτάτου τφ ήμετέρφ πολυπάθει εθνει, από τής εμφα
νίσεως αϋτοϋ εν τή ιστορία του χριστιανισμού, ίδρυσαν Χριστιανι
κην *Αρχαιολογικών Έταιρείαν υπό την προστασίαν τής Α. Μ. τής
Σεπτής ημών Άνάσσης. Ούδένα δε λανθάνει, δτι το έργον τοϋτο

της περισυλλογής και δίαοώοεως τών τοιούτων και τηλικούτων ιε
ρών της αρχαιότητος κειμηλίων δεΐται έκτος των πολλών κόπων
και δαπάνης ου αμικρας.
9

Εκ τούτον oh ορμώμενη ή Ίερα Σύνοδος, και ΰ-έλουσα, ίνα,
το επ9 αύτη, προσέλ&η αρωγός ύπερ της διασώσεως παντός μνη
μείου των πρώτων τον χριστιανισμού αΙώνων και εκείνων τον
Μεααίωνος, καΰώς και τών Βνζαντιακών χρόνων, εγνω, ίνα προσκαλέση τα συμβούλια τών υπό την πνευματικην υμών παροικίαν
διατηρουμένων εναγών μονών του Κράτονς, δπως φιλοτιμούμενα
ταύτα, άναγράψωσι χρηματικον ποσόν εν τοΐς προϋπολογισμούς τών
ών προΐστανται, Ιερών μονών, νπερ της είρημένης Χριστιανικής
3
Αρχαιολογικής Εταιρείας, εδρευούσης εν 'Α&ήναις.
Ταντα δ9 έχοντες υπ9 όψει ·θ·έλετε κοινοποιήσει την παρονσαν
προς πάντα τα νπο την δικαιοδοσίαν νμών
Ήγονμενοσνμβονλια,
προτρέποντες αντά σνγχρόνως, iva συμμορφωΰ·ώσι προς το περιεχόμενον αυτής, ης την εκτελεσιν άπεκδέχετα^. ή 'Ιερά Σύνοδος από
την Ινεργειαν υμών.
. Έν 'Αθήναις τφ 19 Φεβρουαρίου 1899.
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