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Ε Κ θ ΕΣ Ι Σ 
TOT ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ TOT ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΑΟΓΙΚΟΤ ΙΟΥίΕΙΟΥ 

Γ. ΔΑΜΠΑΚΗ 
flepl των χαχα το hoc Ì891 JZtftpayμένων. 

Κύριοι. 

Εν τή εκθέσει ημών ταύτη βραχεΓ ρήματι Οέλο) αναφέ

ρει ύμΓν : 

α) Περί τής καταστάσεως τοΟ Μουσείου. 

β) Περί των κατά το έτος τοΟτο ανά την Ελλάδχ περι

ηγήσεων και σπουδαιότερων εν τή επιστήμη του κλάδου τής 

Χριστιανικής αρχαιολογίας παρατηρήσεων ημών. 

γ) Περί των μάλλον λόγου αξίων αντικειμένων, τών κατά 

το λήξαν έτος περιελθόντων εις το υπό τήν ήμειέραν διεύ-

θυνσιν Χριστιανικον Μουσείον" και 

δ Περί τής εν τω Ζαππείω Μεγάρω εκθέσεως καί περ'ι 

τών κατά το λήξαν έτος ομιλιών καί συνδιαλέξεων ημών. 

Λ ' · Κ.ατάατ<χβςς τοΰ Μ ο υ σ ε ί ο υ . 

Καθ' βλον το παρελθόν έτος είσήλθον εις το Μουσείον 

477 αντικείμενα εγγραφέντα υπό τους άπο τοΟ 8 7 2 — 1 3 4 3 

αριθμούς, ήτοι : 
Τούτων προήλθον 

Δ(«?ορ« άντιχιίμίνα 241 Έξ αγοράς 21 

Συλλογή θιιρσίου I l i Συλλογή Φειρσίου 111 

Χίΐρο'γρα««. . #> 19 Φροντ(δι του Σ. Μητροπολίτου 1 

Έντυπα 50 » χ. Τσιγάρα . . . 1 

Άρχι«κτονιχαΊ χατόψεις . . . 50 » χ. Βισβι'ζη. . . . 1 

Νομίσματα 6 Έχ διαφο'ρων προσφορών . . . 56 

Φροντίδι ημών 286 

Τ* βλον 477 Το βλοΠτΓ 

Πλην δε τών ανωτέρω αντικειμένων κατεθέσαμεν περί 
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τα 100 φωτογραφικά άπότυπα, μήπω εν τφ κώδιχι. κατα

γραφέντα, ά τίνα έν τη έφετεινή ημών περιοδεία έλάέομεν 

εκ διαφόρων τής Χριστιανικές αρχαιότητος, μνημείων. 

Καθ* 6λον δέ το λήξαν έτος επεσκέφθησαν εν δλω το 

Χριστιανικον ΜουσεΓον 217 άτομα, ως έξης : 

Τον Ίανουάριον 65, Φεβρουάριον 28, Μάρτιον 37, Ά-

πρίλιον 20, Μάϊον 16, Ίούνιον 4, Ίούλιον — , Αύ'γουστον 

9, Σεπτέμβριον 3, Όκτώβριον 2, Νοέμβριον 29, Δεκέμ-

6*ριον 6, έν δλω 217. 

Ο ' . Περιηγήσεις ήμ,ών άνά την 'Κλλάδαι καε Ott 
enoutioicótcpae έν -ĉ  επιστήμη ήμ,ών 

9tQcp«TI)p^eCCÇ· 

Από τοΟ μηνάς Ιουνίου μέχρι τοΟ μηνός 'Οκτωβρίου 

διερχόμενος έν τοΓς ταξειδίοις μου τάς άνά το Κράτος με-

γάλας γραμμας της κυρίως αποστολής μου, έκπληρών φι-

λανθρωπικάς διαταγάς τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης, δεν ώ-

κνησα, κύριοι, δπως σταθμεύων είς διαφόρους τόπους Υ

ψηλή αδεία τής Α. Μ. εξετάζω καί μελετώ αυτούς υπό 

Χριστιανικήν άρχαιολογικήν εποψιν. 

*Αν δέ ήμην ποιητής, τότε μόνον, Κύριοι, θα ήδυνάμην 

να περιγράψω πως ύμιν τάς πολλάς και ποικίλας τών τα-

ξειδίων μου περιπέτειας,τάς ωραιότητας ή φρικαλέας αγριό

τητας τών τόπων, ου; περιηγούμην, πώς άλλοτε εύρισκό-

μην έν μέσω εύτυχοΟς φιλοξενίας, και πώς άλλοτε όρθιος 

ύπό μαύρην κατακαπνι,σμένην καλύβην περιέμενον πότε 

ή παρήγορος αυγή να διαγελάση, βπως εξέλθω τής φω-

λεας μου, πώς πολλάκις οι χωρικοί με έξέλαβον ώς μηχα-

νικον άπεσταλμένον τοο κόμματος, Οπερ ή κατά τοΟ χωρίου 

βουλευόμενον, κατά τάς κομματικάς τών χωρικών υπολή

ψεις και άπο/ρώσεις, πώς ύπό τών αιωνίως το φάσμα τής 
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διαλύσεως των Μονών τρεμόντων μοναχών περιστοιχούμε-

νος,ώφειλον να δικαιολογώ ταύτηνή έκείνην τών Μονών τήν 

καταγραφήν ή καταμέτρησιν, πώς ποτέ μετά του αδελφού 

μου έν καιρώ νυκτός κτυπήσαντες τήν θύραν Μονής έν ά-

πωτάτω έρήμω κειμένης, και ώς λησταΐ έκληφθε'ντες, έκοι-

μήθημεν επί τής κορυφής δρους έν ύπαίθρω έν μέσω ζοφώ-

δους σκότους φρικαλέας φύσεως, πώς πολλάκις έν μέσω πο

λυτίμων ερειπίων έλεεινον έγενόμην θομα τής δίψης ιδίως, 

πώς πολλάκις έν μέσω σεπτών ερειπίων αρχαίων χριστιανι

κών Ναών άνεβιβάζετο προς τ' άνω ή διάνοια μου εξετάζων 

τα ιερά κειμήλια τής ημετέρας πίστεως, και πώς πολλάκις 

κατελήφθην Οπό τοο μυστηριώδους ιεροΟ φό£ου προ τών τρε-

μοσβυνουσών κανδηλών τών εκκλησιών,ας ελλείψει χρόνου έν 

καιρώ νυκτός ήναγκαζόμην να εξετάσω καί μελετήσω* πλην 

άφι'νων πάντα, τα ανταξίου ποιητοΟ δεόμενα θέματα ταΟτα, 

χωρίς σελήνης καί χρυσιζούσης κορυφής ορέων, πεζαίτατα, 

Κύριοι μου, έρχομαι να διηγηθώ ύμΓν δσους κατά το πεντά-

μηνον διάστημα τοΟ λήξαντος έτους έπεσκέφθημεν καί έμε-

λετήσαμεν 40 περίπου τόπους, τους έξης : 

Τήν χερσόνησον τών Μεθάνων, τήν άρχαίαν επισκοπή ν 

Δαμαλά, τάς νήσους Πόρον καί Αίγιναν, τάς Πάτρας τήν 

πόλιν τής 'Αχαίας, τα Λεχαινά, τήν παρά τήν Κυλλήνην 

Μονήν τών Βλαχερνών, το φρούριον ΧλομοΟτσι, το ήρει-

πωμένον φρούριον τής Κυλλήνης, τήν Κυλλήνην αυτήν 

τήν κοινώς Γλαρέντζαν, τήν 'Ανδραβίδα, τήν Γαστούνην, 

τήν 'Αμαλιάδα,τήν Φραγκαβίλλα (Franca-VÌUa^,^v Μονήν 

τής Σκαφιδιας, τόν Πύργον, τα Ολύμπια, το Κατάκωλον, 

τήν άνω και κάτω Κυπαρισσίαν, τήν Χριστιανούπολιν, τα 

Φιλιατρά, τήν Άγίαν Κυριακήν, τήν Πύλον,τάς Καλάμας, 

το Γύθειον, τήν συμπαθή νήσον τών Κυθήρων, τήν παπ-

πωαν ήμίν νήσον Σίκινον, τήν σεπτήν Π άρον, τήν Σύρον, 
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τήν Χαλκίδα, την Έρέτριαν, την Βάθειαν, το Γυμνό, τήν 

Λίμνη ν, τήν Μονήν Γαλατάκη, τήν Μονή ν Γέροντος κα» 

τήν Μονήν Μακρημάλλης. 

Αι σπουδαιότεραι δ' εν τη επιστήμη παρατηρήσεις ημών 

είσίν αί έξης : 

α). Έν τη Χερσονήσω των Μεθάνων, κάτωθεν τοΟ με

γάλου ΧωρίοΟ επί τοο μεγάλου Κάστρου εΰρομεν κυκλικήν 

επαλξιν αρχαίου εγκρίτου τέχνης φρουρίου, 21*', 80 μετα-

βληθεΓσαν εις ιερόν βήμα αρχαίου χριστιανικού" ναοο τής 

Θεοτόκου, ου τίνος έλάβομεν και φωτογραφικον άπότυπον. 

β). Έν Τροιζήνι περιεγράψαμεν καί έφωτογραφήσαμεν τα 

μεγαλοπρεπή ερείπια τής ιστορικής επισκοπής του Δαμαλα 

ής κατά τήν δημώδη εκφρασιν « Ό επίσκοπος fìèr εϊχεν 

ούτε νουν ούτε uvaJa». 

γ). Τήν πόλιν τής 'Αχαίας έπεσκέφθημεν χάριν τής έν 

τφ πρώτω αίώνι αναφερομένης επιστολής των πρεσβυτέρων 

καί διακόνων τής Αχαίας, περί τοΟ μαρτυρίου τοΟ Απο

στόλου 'Ανδρέου.1 

δ). Έν τη Μονή Βλαχερνών είδομεν τον Βυζαντινοφραγ-

κικον ^υθμον τοο ΙΓ' και ΙΑ' αιώνος, εκ Bi τής επί τής ει

κόνος τής Θεοτόκου επιγραφής «7/ Κυρία ή ΒΑαχερνα εκ 

τής Μογής ΚΑαρέντζας» μανθάνομεν καί έτεραν προσωνυ-

μιαν τής νΟν Γλαρέντζας. Έν τη αύτη δε Μονή άνέγνωμεν 

Πατριαρχικών Σιγίλλιον τοΟ Πατριάρχου Γρηγορίου τοο Ε'. 

άντεγράψαμεν δέ καί έτερον τοΟ 1Η77 τοΟ Πατριάρχου Διο

νυσίου, προς δέ λατινικήν έπιγραφήν τοο 1358. 

ε). Εις το ύπέρθυρον τοΟ ΝαοΟ τοο 'Αγίου Δημητρίου 

υπό το φρούριον Χλομοΰτσι, άνέγνωμεν τον δια καλλίστης 

τέχνης έγγεγλυμμένον δακτυλικάν έξάμετρον στίχον : 

t ΠΑΓΚΛΕΑ ΕΙΟΘΙ MATEPOC ΙΔΕ ΘΕΟΙΟ ΝΗΟΝ 

1 (ίΐατρολογια Έ'χδοα. Migli e τόμ. Β'. $ελ. 1187). 

7 
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Έξ ού* δήλον δτι εκεί που υπήρχε ποτέ περικαλλής ναός 

τής Θεοτόκου. 

ς). Εν Άνδραβίδι κατεμετρήσαμεν καί έφωτογραφήσα-

μεν τον περίφημον Γοτθικον ναον τής 'Αγίας Σοφίας 45μ,50 

μήκους και 18%85 πλάτους. 

ζ]. Έν Γαστούνη κυριολεκτικώς έθαυμάσαμεν την πλου-

σίαν άρχιτεκτονικήν κεραμοπλαστικήν διακόσμησιν τής κα

θολικής, ήτις τφ 1702 ίστορήθη δαπάνη του επισκόπου 

Ήλένης Ίωαννικίου, νΟν δε οί έκεΓ διακοσμήσεως χάριν 

έπέχρισαν δι' άσβεστου. 

η). 'Εν Φραγκα6ίλλα παρετηρήσαμεν τρεις έπικειμένας 

περιόδους αγιογραφιών τής ύγρας αρχαίας Χριστιανικής Βυ

ζαντινής τέχνης. 

θ). Έν τή Μονή Σκαφιδιας μελέτης άξια ευρομεν τους 

μεσαιωνικούς αυτής πύργους, τα χρυσοκέντητα έπιμάνικα 

θεοφάνους του επισκόπου ( Ώλένης ) 1617 καί το μέγα 

ώμόφορον (μήκους 3\78 πλάτους 0,26j τοο θεοφιλέστατου 

Αγίου Κορώνης και Κυρ. Αγαπίου (1740). Έν τή μονή 

ταύτη είδομεν και τέσσαρα πατριαρχικά σιγίλλια, δύο τοΟ 

Πατριάρχου Γρηγορίου τοο Ε' (1798), το μεν τής Μονής 

Σκαφιδιας, το δε τής Μονής τοΟ 'Αγ. Νικολάου «το επιλε-

γόμενον Φραγκοπήδημα» τοΟ αύτοο ωσαύτως έτους, το 

τρίτον τοΟ Πατριάρχου Παίσίου ( 1740) τής Μονής τής 

Θεοτόκου πλησίον των Φιλιατρών και το τέταρτον τής Μο

νής του Πατριάρχου Γαβριήλ (1794). Εις άρχιερατικήν 

δε φυλλάδα μεταξύ άλλων άνέγνωμεν και το χρονογραφικον 

έπισημείωμα «1752 έν μηνί Δεκεμβρίω 11 ημέρα Δευτέρα 

έγινε ένας σεισμός και την έρχομένην Κυριακήν εις το και

ρό τοο όρθρου . . . . » και ολίγον κατωτέρω «1756 Μαί

ου 19 έδωσε το κοινόν χρέος ο άγιος Άνδρούσης ό λεγό

μενος Νηκιφόρος τόπιος νησιότης καί ο θεός μακαρίσι του». 
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Λυπηρον βτι τον δια τήν άρχπεκτονικήν και τάς Βυζ. αυ

τού" γραφάς πολύτιμο ν άρχαΓον ναον τής Μονής ταύτης οί 

εκεί Πατέρες, δπως καθωρα^σωσι και προσαυζήσωσιν, εντε

λώς παρεμόρφωσαν και κατέστρεψαν!!! 

ι). Εν Ολυμπίοις έθαυμάσαμεν τον άρχαιότατον, άνευ 

εικονοστασίου, άλλα μετά των ιερών διαστύλων άρχαιότα

τον χριστιανικον ναον, ον λεπτομερώς· κατεμετρήσαμεν και 

πολλαχόθεν έφωτογραφήσαμεν, μεταξύ δε τών εν τω ναώ 

κειμένων χριστιανικών επιγραφών, λόγου άξιαί είσιν ή επί 

λευκοΟ μαρμάρου μήκους 1% 10 και πλάτους 0,78,επιγραφή 

αύτη. 

| KrPIAKOC Ο (-V Κυριάκος ό εύ-

AABfc CTATOC λαβε'στατος 

ANArNQCTHCKAI αναγνώστης καΐ 

€ ΜΦΤΤί TTHC έμφυτευτης 

THCKTHOOC της κτήσεως 

ni€PCÛTHPIAC ύπερ σωτηρίας 

(-ΑΠΌΤΟΓΞΑΜ* εαυτού εύξάμε-

Ν 0 ( * Κ Α Λ Ι € Ρ Γ Η νος έκαλιεργη-

C]<= ΝΤΗΝΟΤΡΩΟΙΝΤ[αύτην σε την ς-ρώσιν τ[αύττ,ν 

Κα» ή ωσαύτως έπι λίθου λευκοο μαρμάρου Γ\07 και 

πλάτους 1μ.04 επιγραφή αύτη : 

|- Κ]ΕΒΟΗΘΙΤΩΔ Κ[ύρι]ε βοήθη τφ δ 

OjTAÛCOTANAPEATÛ ούλω σου Ανδρέα τω 

Α]ΝΑΓΝΩΟΤΗ f 'Αναγνώστη 

ΚΑΙ MAPMAPAPIÛ ί και μαρμαρίω. 

ίζ). Έν Χριστιανουπόλει έπεσκέφΟημεν τον περίφημον ή-

ρειπωμένον -/ριστιανικόν ναον ταύτης, τοΟ Σωτήρος, ου τίνος 

τήν πραγματικώς άμιμητον άρχιτεκτονικήν λαμπρότητα 

εκφράζει το ανά τήν ΙΙελοπόννησον ιδίως δημώδες : « Αγια 

Σωτήρα e zò Μωρία, κι Άγια Σόφια e τψ' ΠοΑι». Εν 

τω καταστήματι της Αημαρ/ίας της πόλεως τών Φιλιατρών 
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ενώπιον των άρχων και των ενδιαφερομένων ευπατριδών έ-

ποιησάμεθα τας δέουσας περί του ΝαοΟ τούτου ανακοινώ

σεις, περί τής άξιας, τοΟ χρόνου και τοΟ τρόπου τής δια

σώσεως τούτου. 

ιβ). Εν Κυθήροις άνεύρομεν Tfòv κτήτορα τοΟ ναοΟ της 

Μητροπόλεως τοΟ Εσταυρωμένου, τον Ίεζάργ-ί]^ Φιλόθεον 

Δαρμάραν (1660] ώς καί τήν εικόνα αύτοΟ. Έπεσκέφθημεν 

τον "Αγιον Ιωάννην «etc zar xyiipròr» 6πο σπήλαιον 4 

μέτρων βάθους καί 8 πλάτους, ναΐ'διον του 1592, εις δ άνι-

στορήτως άξιοΟσιν δτι ό Ιωάννης δ θεολόγος συνέγραψε 

τήν Άποκάλυψιν. Έμελετήσαμεν τους κώδικας της Μη

τροπόλεως έξαγαγόντες ικανήν σειράν αρχιερέων τής νήσου 

Κυθήρων ώς και τινας Μητροπολίτας τί]ς ενδόξου Μονεμ

βασίας. Προς δέ έπεσκέφθημεν μετά τοΟ φίλου ΚαθηγητοΟ 

κ. Στάη τάς πολλάς ήρειπωμένας εκκλησίας της Παληόχω-

ρας, ώς καί τοΟ Μυλοποτάμου, εν ή σπουδαιότατη ή εις 

τον ναον τοΟ 'Αγίου 'Ιωάννου τοΟ Προδότου επιγραφή τοΟ 

1518. Μετ' επιστήμης δέ καί ευλάβειας πολλής έξητάσα-

μεν τήν επί ορειχάλκου γεγραμμένην ίεραν εικόνα τής Μυρ-

τιδιωτισσης, ης τα χρώματα των ιερών προσώπων, ένεκα 

τής έν τοίς ΝαοΓς αναπτυσσόμενης θερμότητος καί τής 

επήρειας τών ηλιακών ακτινών, κατά τας άνα τήν νήσον 

τελουμένας λιτανείας αναλυθέντα, έσχημάτισαν έπί τών ιε

ρών προσώπων κυματισμούς, έν είδει γραμμάτων, χωρίς 

το παράπαν να διακρίνωνται οί χαρακτήρες τών ιερών 

προσώπων. Έν τέλει δέ δεν δυνάμεθα ν' άποσιωπήσωμεν 

το προς το φυτόν της μυρτιάς έγκώμιον,δπερ ήκούσαμεν έν 

Κυθήροις καί έν Μυλοποτάμω, ήτις το πάλαι μεν ήν ιερόν 

τής εκεί λατρευομένης 'Αφροδίτης, νΰν δέ ιερόν φυτόν τής 

Θεοτόκου, εξ οδ καί Θεοτόκος ή Μυρτιδιώτισσα, καί ήν οί 

κάτοικοι χριστιανικώς νΟν έγκωμιάζουσιν ούτως : 
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«Μυρτιά μου χρυσοπράσινη τής Εκκλησιάς στολίδι, 

χωρίς έσέ δεν γίνεται κανένα πανηγορι». 

. ιγ) Έν τη νήσω Σικίνω έθαυμάσαμεν τάς εν τω Μητρο

πολιτικά) Ναφ τοΟ Εσταυρωμένου καί άλλαχοΟ έν τη νή

σφ λαμπρας αγιογραφίας τοΟ ίερέως'Αντωνίου τοΟ Σκορδίλη 

έργα τοΟ 1697, ώς καί τον είς χριστιανικον ναον μεταβλη-

Οέντα άρχαίον Ελληνικον ναον τοο 'Απόλλωνος. 

ιγ) Έν τη νήσω Πάρω τη 23 Σεπτεμβρίου 1891 ηύτυ-

•/ήσαμεν ν ανεύρωμεν τ όνομα Τλασίου τοΟ Επισκόπου 

του καθ' ήμας σχεδόν αναμφιβόλως κτίτορος τοΟ πολυτι

μότατου Ναοο τί)ς Έκατογταπν.Ιηανηο1. Τον ναον τοΟτον, 

έχοντα μήκος μεν 38,75. τοο γ.μ. πλάτος δε 24,60. ώς 

εκ της πολιάς αυτοΟ αρχαιότητος, ώς έκ της σοβαρας Χρι

στιανικής αυτοΟ αρχιτεκτονικής, της γλαφυρας καί εγκρίτου 

Χριστιανικής αυτοΟ τέχνης, και τοο παρακειμένου αύτφ,έν 

σχήματι ΣταυροΟ,αρχαιοτάτου Χριστιανικού βαπτιστηρίου, 

τον Ναον λέγομεν τοΟτον δυνάμεθα να ονομάσωμεν Ίεράν 

Μητρόπολιν πασών των Εκκλησιών της Χριστιανικής Ελ

λάδος, καί Ίεράν Βηθλεέμ των έν Ελλάδι Χριστιανικών 

άρ/αιοτήτων. Το κατ αρχάς δεξιά καί αριστερά έπί τών θω· 

ρακίωντης γυναικωνίτιδος του ναοο άνέγνων τα μονογράμ

ματα ταοτα : 

t. Γιαφομίν ιό θ/θμ* ώς έ^ιοημως TIJVTt* if v. til: 'τ,ς μίγαλ/,ς ιιχόνος ιτ,ί 

'•Ηοτοχου tv τω EtxovoaTaat'·?;)· £* too ÌMCIXÒV sr.fac ('χ**γ· ' * ' '·> rt V.'2?^ 

^νλ^βντ,ς ν α του Η in τοΰ πΰλη. 

# 
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Πλην πολυτρόπως συνδυάζων ταΟτα, ουδόλως ήδυνάμην 

να εξαγάγω το κύριον όνομα τοΟ επισκόπου τούτου, οτε 

αίφνης εξετάζων τα φυλλώματα των κιονόκρανων τοΟ ναού, 

εντός άναγεγλυμμένου ΣταυροΟ σαφέστατα άνέγνων òY έγ-

γεγλυμμένων γραμμάτων 

Τ 
Λ 

e n i c Α Κ Ο Π Ή 

C 
1 
ο 
r 

ήτοι rAAcior EniGKonor. 
Ότε ουδεμία πλέον αμφιβολία περί τής ορθής αναγνώ

σεως τοΟ ονόματος ήμίν ύπελείπετο1. 

Επειδή δέ από τής περιγραφής Συμεώνος τοΟ Μεταφρα-

στοΟ, άπο τοΟ ι . ήδη αιώνος ήγνοείτο το δνομα τούτου, 

1 "Οτι δέ ούτος εστίν ό χτίτωρ,τοοτο σαφέστατα καθ' ημάς εξάγεται έχ τούτου, 

οτι εις πάντα τά θωράκια της γυναιχωνίτιδος, εντός χύχλων,άντι παντός άλλου χο-

βμη'ματο; χαράσσεται το μονόγραμμα τον» έπισχόπου τούτου, οτι πλην TOUTOU 

ολόγραφον το όνομα αυτού επαναλαμβάνεται εις τα φυλλοφόρα χι·νόχρανα τοΰ-

Ναου, ότι η γλυπτιχή αυτών είναι της αυτής αρ/ΐ/ή; "&L Kooi yopo>T >fç τιχ 

νης, ότι η χατα γενιχην πτώσις, δηλοΐ το άνα.Ιώμασί 'Τλασι'ου Έπισχόπου ή τό 

ίχειευτιχόν, μνηΌβητι Κύριε 'Τλασίου Έπισχόπου. Τέλο; ότι χα'ι άλλαχόθεν ε'ατΊ 

γνωστόν ort όπως χατα γενιχτ(ν,εν τοΐς θωραχίοις της γυναιχωνίτιδος ίν Κων|πό-

λει, tv Μιστρά χαι αλλαχοΰ, ούτως χατα γενιχην ε'γ/αράσσοντα: τα ονόματα των 

χτιτόρων των 'Ιερών Ναών. 
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οια τοοτο μετά συγκινήσεως οί κώδωνες του ΙεροΟ τούτου 

ΝαοΟ τη 4 [λ.α. της αύτη ς ή αέρας, ήτοι τη 23 Σεπτεμβρί

ου 1891 ανά πασαν την πόλιν μετέοωκαν την άνάγνωσινταύ-

τνιν, οτε εν αύτώ τω Ναώ παρόντος τοο Σεβασαιωτάτου 

Επισκόπου Κυρίου Γρηγορίου, παντός τοΟ Κλήρου, τοο Δη

μάρχου κ. Μάτσα, τοο προσωπικού των σχολείων και πλή

θους λαοΟ, άνεκοινώσαμεν τα περί της πολυτίμητου άξιας 

και της ιδρύσεως τοΟ ΣεπτοΟ τούτου ΝαοΟ, μεΟ' δ ό Επί

σκοπος εφ' υψηλής άναβάς κλίμακος, εφ' ης ημείς άναβάντες 

το βνομα τοοτο πρώτον άνέγνωμεν,πρώτος αυτός άνεκοίνωσε 

και έζεφώνησε τοΟτο είς το κάτωθεν άνυπομόνως και εν μυ

στική σιγή παριστάμενον πλήθος, μεθ' 6 τη tòta τοο Σε-

βασμιωτάτου Επισκόπου εύσεβεΓ πρωτοβουλία συγκινητικον 

έψάλη μνημόσυνον υπέρ του πολιοο Επισκόπου τούτου 

Ύλασίου. 

Ίδοΰ ως s {/ Ξ ν r. προσρώνησις του Σίδασμιωτάτου Επισκόπου. 

Teiera kr Κυμίω αγαπητά. 
«Είς πάντας ημάς είναι γνωστόν, δτι ό περικαλλέστατος και παλαιότατος 

ούτος ναός της ύπεραγίας Θεοτόχου ό καταχοσμών ό'/ι μόνον τήν νήαόν μας 

ΙΙάρον, αλλά χαι άπασαν την Άνατολ:χην Όρθόδοξαν Έχκλησίαν δια το παν-

άρχαιον αυτού, εντός του οποίου σώζεται xat το ιερόν βαπτιστήριον των πρώ

των ypionavtxcüv χρόνων είναι λέγω γνωστόν όχι ουδείς εξ ημών ε?« έχ παρα

δόσεως είτε εξ ιστορίας έγίνωσχε τίς ό άρχιερατεύσας χατά τους χρόνους εκείνους, 

δτε ό ναός ούτος άνιυχοδομήθη, ή' τις δ κτήτωρ αυτού. 

"Ηδη όμως οτε ό άχάματος χαι πολυμαθής της χριστιανικής αρχαιολογίας θεο

λόγος χ. Γεώργιος Λαμπάχης, χατά προτροπήν χαί σύστασιν εμού τοΰ μετρίου 

Ιεράρχου σας διαμένοντος εν Αθήναις κατά το παρελθόν έτος ώς συνοδικού συν

έδρου, μετέβη ενταύθα Γνα σπουδάση έχ τοΰ- πλησίον χαι επ' αυτής τής πράξεως 

έΰαρμόση τας θεωρίας του, εξετάζων χαι ερευνών, άνεχάλυψεν έπ' αυτής τής 

οιχοοομής χαί είς σχήμα σταυρού το όνομα του τότε 'Επισκόπου, προσήλθΐν ιίς 

τήνοίκίαν μου πλήρης χαράς και αγαλλιάσεως ανάγγειλα ς μοι την ανάγνωσιν του 

τέως ήγνοουμένου. 

"Ερχομαι λοιπόν σήμερον χαι εγώ ό ανάξιος των επισκόπων χαι έχ τής θέ

σεως ταύτης, μετά παλλούσης καρδίας και πολλής συγκινήσεως, θεωρών έμαυτόν 

ευ:υχή ώς προς τούτο, να σας αναγγείλω τό όνομα του τότε έπισχόπου τοΰ 

xat χατά πασαν πιθανότητα χτήτορος τοΰ ιερού χα\ σεβασμίου χαι πανάρχαιου 

τούτον veoû. Άφοΰ δε άναγνώσητε χα\ υμείς αυτό πεισθέντες, άσπασθήτε αυτό 
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μετ ευλάβειας, είτα δε ποιήσωμεν δίησ-ν προς τον εν Tptaòt οεον ίνα aù:óv \ih 

toy μίγ στον ευεργέτην τή; νηΌου μας ανάπαυση, 'ημάς δε ε'λΕήση ο»; αγαθός χα\ 

βιλάνβρωποΓ. 

Ίδοί» το δνομα επί τη; χεφαλής της στήλης. 'ϊ*λασ:'ου επίσκοπου. 

Μετά την χνάγνωσιν ετελεΌΟη ή δ^ησις ίσταμε'νων των yptonavtT.v μετ' ευλά

βεια; χβι αυγχιν^σειος μετά τοδ ίεροδ κλήρο«, χαι του 'Επίσκοπου αυτο~>ν Γρη-

γορ/ου. 

Έν Παροικία της Πάρου τη 23 Σεπτεμβρίου 1891. 

Ό επίσκοπος Παρόν xal Νάξου. 
(Τ. Σ.) f ΓΡΗΓΟΡ10Σ 

Ταύτην ίέ ύπογροίψας χα\ τη σφραγιδι της Μητροπόλεως «ΰτοδ έπισημάνας 

παρέδωχεν ημιν, ώ; Ιστοριχήν άνάμνησιν του γεγονότος, όπως χαταΟε'σωμεν ίν 

χω άρχει'ω του ημετέρου Μουσείου, ή'ν χαι ύπ' αριθμ. 1181 χατεγράψαμεν. 

Πλην των μονογραμμάτων τούτων, επί των σταυροφό
ρων θωρακίων των αρχαίων οιαατνΛων άτι να, δυστυχώς ά-
κόμψοις γλυφαΓς οι έκεΓ παρεμόρφωσαν, αί δε λόγου άζιαι 
εικόνες τοΟ Μαυρογένους, έργον τοο 1788, περιέφραξαν το 
σύνηθες εικονοστάσιον σ/ηματίσασαΓ επί μεν τοο ύπο τον 
ΙησοΟν θωρακίου άναγινώσκομεν : 

•\ KECOCONTÛNBACIAÊ AS(- IlAKsCONH 
M 
ü 
Ν 

ήτοι : «f Κύριε σώσον τον Βασιλέα χαι έπάκουσον ημών». 
Έπι δέ των άκρων άναγινώσκομεν τα μονογράμματα ταύτα. 

βεοτό οκε 

ώ 
Γεωργί 

βοήθει 

ιο υ Έ πισκοπου 
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'Επί δε τοΟ υπό τήν εικόνα τής Κοιμήσεως της Θεοτό

κου θωρακίου άναγινώσκαμεν ταΟτα : 

κτήτορος; 

•W 

ώ 
Κ ωνςαντίνου 

* 

η 

ω 
εωργιου 

0; 

Βεβαίως τα θωράκια ταΟτα είσί μεταγενέστερα των ιερών 

(haazvddìv, άτινα καθ' ήν έποχήν έκτίσθη ό Ναός οδτος ή

σαν ελεύθερα, ουδόλως δ' άπίθανον δτι ταΟτα άλλαχόθεν 

μετηνέχθησαν εις τον Ναον τοΟτον, ή αναφέρονται'εις μετα-

γενεστέρας έπι τοΰ ΝαοΟ τούτου προσθήκας. 

'Επί της εικόνος του" ΊησοΟ επί τοΟ εικονοστασίου ά-

ναγινώσκομεν IC XC ό ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ, έπίδε της Θεο

τόκου, ΜΗΡ - Θ8 Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΤΑΗΑΝΗ· Οπ'άμφο-

τέρας δε άναγινώσκομεν συντετμημένως ΙΩ.(άννου) ΝΚ (Νι

κολάου ΠΤΡ Πέτρου Β. Β. Δ (Βόϊβόδα) ΜΡΔΜ. ;Μαρίας 

Δομνίτσας) ΚΤΚΝ ;καί τέκνων . 1788. ΒΟΓΚΟΤΡΕΣΤΗ. 

Εις το υπέρθυρον τής μεγάλης θύρας τοο Νάρθηκος, 

όστις είναι άκομψος μεταγενέστερα προσθήκη ιζ . αιώνος 

άναγινώσκομεν άνορθογράφως : 
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f MNHCHTI KE TOT ΔΟΪΛδ 

TOT ΘΕΟΤ MIX SAI ΓΑΣΣΑΡΟ 

ΠΟΓΛΟΣ ΜΑ^ΟΡΗΣ. 

t MNHCHTI KE ΤΗ Ψ1ΧΙ TOT Δ0ΊΓΛ8 

ΤΟΓ ΘΕΟΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΓ,ΧΑΜΑΡΤΟΤ 

1678. 

Δεξιά τώ είσερχομένω εις τόν Νάρθηκα επί μαρμάρινου 

τάφου, εφ' ο δ εστίν άναγεγλυμμένον οίκόσημον /ειρός κρα

τούσης τρεΓς λαμπάδας,άναγινώσκομεν: 

-;- (ΒΓΩ ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΟΓΤΖΑΡΑΣ ΗΚΑΜΑ TO Ι1ΑΡΟΝ 

[ΜΝΗΜΙΟΝ 

β ΠΙ ΖΩΗΣ MOV» ΚΑΙ Ο ΛΕΣΙ10ΤΗΣ Ο XC ΝΑ ΒΑΛΙ ΕΙΣ 

ΤΑΙΣ ΑΓΚΑΛ^Σ TOT TUN ΨΓΧΙΙ MOT €ΤΟΤΣ 1617. 

'Αριστερά ο*έ τοο Νάρθηκος ευρηται έτερος έκ μαρμάρου 

τάφος, εφ ου ευρηται οίκόσημον χειρός κρατούσης γραφίδα 

έκ πτεροο, και εφ οΰ άναγινώσκομεν 

1651 ë IKON Α «Μ; PON 
ΜΗΝΙ Δ(-;Κ€ΜΒΡΙΩ ΛΑΚΡΓΟΡ8Σ1Σ ΩΡΑΣ 

24 NIKOAAOr ΙΙΙΚΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΙΣ 

ΚΟΝΤΙΛΗ ΠΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

Εις το ύπέρθυρον τοΟ επί της γυναικωνίτιοος παρεκκλη

σίου, πλήρους οστών επί λίθου λευκού μαρμάρου άναγινώ

σκομεν : 
ι 

ϊ 
ANAKCNICI ΕΚ ΒΟΘΡΟΥ ΟΓΤΟΣ Ο ΘΗΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝ-

[ΤΙΜΟΣ ΝΑΟΣ 

ΤΗΣ ΔέΥΤ6ΡΑ2 TOT Χ8 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩ 

ΘΕΝ €Ν ΤΩ ΚΗΜΙΤΗΡΙΟ ΔΙΑ ΣΓΝΔΡΟΜΙΣ K<è <ΒΞΟΔ« 

[ΓΕΩΡΓΙ8 

ΜΑΣΟΓ KÉ ΤΗΣ ΣΤΜΒΙΑΣ ΑΠΌΤ ΜΟΣΚΟΤΣ 

1698. 

Î. Ληλ. ζώντος. 
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Κάτωθεν δε τοο ναϊδίου τούτου επί τμήματος λίθινου 

κρασπέδου άναγινώσκομεν : 

ΤΑΔΑΠΟΧΤΚΑΤΑΒΑΣΕΙ 1 6 3 5 = τα ht (Ιτη) άπο Χρίστου 

καταβάβει 1635. 

Είς το ύπέρθυρον του παρεκκλησίου του αγίου Δημη

τρίου άναγινώσκομεν ; 

ι U 
Ν Ι 

XC 

Κ Λ 

ΜΝΗΣΤΙΤΙ KTPIÉ TOT ΔΟΥΛ8 TOT 0€OV 

ΔΗΜΗΤΡΙ8 ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΑ 1666. 

Όπισθεν δε του μαρμάρινου κοσμήτου τοο ιερού βήμα

τος άναγινώσκομεν : 

Ιω]σή$ RÇt Δοξ δ Ζακύνθιος 1057. 

Τπο τον Σταυρόν δε, τοΟ οπίσω της Άγιας Τραπέζης 

υπάρχοντος, «Δέησις τοΟ δούλου τοΟ θεοΟ Ιωάννη Σκορδεί-

λη» έργον ώς νομίζομεν τοΟ 1690. 

Είς το Διακονικον τοο παρεκκλησίου τοΟ αγίου Νικολάου 

άναγινώσκομεν 

Λφλξ=153β 

μην . . τοβρηΗ 

G . . ΟΥ . . θΥ 

πουϋ τ εο . ΑΥ 

τοΥ 

Είς δέ το ύπέρθυρον της θύρας της ιεράς Προθέσεως 

γ MNICITI ΚΕ ΤΙ ΨΥΧΙ ΤΟΥ ΔΟΥΛ8 ΊΟΥ 

ΒΕΟΥ ΜΑΝΟΛΙ Β1ΤΖΟΡΕΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 1611. 

Έπί τοο μαρμάρινου δέ εικονοστασίου τοο παρεκκλησίου 

τούτου, επί της λίαν πεπαλαιωμένης είκόνβς της Θεοτόκου 

άναγινώσκομεν «ΜΗΡ-ΘΟΥ Η EAEOYCA», ύπ' αυτήν δέ 

άναγινώσκομεν*. 
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ir 
Ό 

s: 

"S--

Ή εικών αυτή, αυστηροΟ καλοΟ ΒυζαντιακοΟ τύπου, 

εστί πολύτιμον έργον ιε'. περίπου αιώνος, εγκρίτου Βυ

ζαντιακοΟ αγιογράφου, το πρώτον ήδη ήμίν γνωριζομένου. 

ΤοΟ αύτοο δε ιερέως έργον εστί καί ή εν τφ νάρθηκι 

τοΰ μεγάλου ΝαοΟ ευρισκομένη λόγου αξία μεγάλη ημικυ

κλική προς τα άνω είκών, οψ. 1,80 μήκ. 1,30, ης άνω μεν 

εικονίζεται το μυστήριον τής άγιας Τριάδος, κάτω δέ άφ' 

ενός ή θεία Λειτουργία, καί άφ' έτερου ή χειροτονία Ίαχώ-
£ου τοΟ Άδελφοθέου. 
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Ούτως, άνω τί)ς εικόνος άναγινώσκομεν « f H μ ε γ α 

λώνυμος άΐδιος 2Βοφια του Π α τ ρ ό ς συν τ$ 

ν ο ε ρ ά ο υ σ ί α » έπι τοΟ θρόνου δ' εφ' οΰ καθέζεται ή 

'Αγία Τριας άναγινώσκομεν « τ ρ ό μ ι υ JBOl λ ε ί τ ο υ ρ -

γ ο υ σ ι » έν τω μέσω τοΟ θρόνου « Ά , γ γ ε λ ι κ α ι λ α μ 

π ρ ό τ η τ ε ς » , δεξιά τούτου «παρεστώσαι μέλ-

πουσιν αεί » . 

'Αριστερά παρίσταται ή Θεοτόκος, προς ήν Χερουβιμ 

λέγει « Τρισάκτινε ήλιε τρισσοκλεέστατον 

φώς » · Δεξιά δέ ο Πρόδρομος, προς βν έτερον Χερουβίμ 

λέγει « δέ τρισί γ ν ω ρ ι ζ ό μ ε ν ο ς , άγιος άγιος 

άγιος». 

Κάτωθεν δέ τοο θρόνου δεξιά τούτου « τήν τ ή ς 

Ο ε ό τ η τ ο ς φύσιν ένι » εν μέσω τούτου « ζ ο μ έ -

νην μονάδα τρία » αριστερά « π ρ ό σ ω π α Π α 

τ ρ ό ς ν ί ο υ και Ά γ ι ο υ Ι ΐ ν ε ύ μ α τ ο ς » . 

Ο θεός Πατήρ κρατεί σφαιραν μετά Σταύρου, εφ' ο»3 είσι 

τα γράμματα 

Ο 

£Μ OC = ό έμος κόσμος. 

KO 

Μεταξύ δέ τοΟ Πατρός και τοο ΤίοΟ δύο Σεραφείμ λέ-

σιν, το μεν « θ ε έ Π ά τ ε ρ Κ·ιέ και άγιον Π ν ε ύ 

μ α ή άναρχος φύ-» το δέ συνεχίζει «σις και 

δό«α ό εις μεν τιρ φύσει (τρισί δέ τοις π ρ ο σ ώ -

ποις»· 
Προς τα κάτω ή είκύν διαιρείται εις δύο, και εις μεν το 

πρώτον μέρος ύπό τον τίτλον Η ΑΓΙΑ ΣΙΩΝ γίνεται ή 

έξέλευσις των τιμίων δώρων, άτινα ò ΊησοΟς άσκεπης ώς 

Μέγας Άρχιερεύς δέ/εται παρά των είσδευόντων αγίων 

'Αγγέλων, αΓτινες έπί κεφαλής φέροντες τους ά^ας, ομοι-
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άζουσι προς Αιγύπτιας θεότητας, εις το δεύτερον δέ μέρος 

ό ΊησοΟς πάλιν ώς Μέγας Άρχιερεύς φέρων Μίτραν και 

έκφωνών το « ή Οεέ& χάβΐξ » χειροτονεί γονυκλιν?) 

είς Έπίσκοπον τον άδελφον αυτοΟ Ίάκωβον. 

Και ταΟτα μεν περί των δύο πολυτίμων τούτων τής χρι

στιανικής Βυζαντιακής τέχνης εικόνων 

Τη υποδείξει δε τοΟ αξιότιμου γ,^ρίου Ιωάννου Παπανι-

γ,όλάου Βιτζαρα άποξύσαντες το ύπόχρισμα της έγγύτατχ 

τοΟ ίεροΟ βήματος αριστεράς τοΰ μεγάλου ΝαοΟ παραστά-

δος εΰροριν οι ερυθρού χρώματος γεγραμμένα τα γράμματα 

| C Γ Ω Ο ; Ν Μ . Ι POCON Γ . C . Γ 6 Ο Κ 
Ν Ε . . Ψ . . Ν . . Ν . . . C 

. . . Ο . . . 
ΟΤ 

ΤΙΝΟΝ 
ΟΝΠΑΓΙ . . ΛΟ 

άφ' ών ούδεμίαν εννοιαν ήδυνήθημεν να έξαγάγωμεν. 

Είς το ύπέρΟυρον δε του παοεκκλησίου της άγιας Θεοδο

σίας επί λίθου λευκοΟ μαρμάρου εύρηται ή επιγραφή 

f Ι€ΡΑ eeOAOCIA (FTXOY ΤΟΓ ANAKAINlCANTOC 
KÜCIAC ΚΑΛΑΡΓΙΡΟΓ. 

1619. 

Επί άργυροΟ δε δίσκου τοΟ Ναού ^ίροντοζ πέριξ Ι '2 

Προφήτας έχοντος και τρείς θέσεις προς πήξιν τριών κη-

ρίων άναγινώσκομεν 
;- A€HCIC ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ TOT θ€ΟΓ 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΟΥ MAPIAC ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ 
ΤΖ1; 13. ΚΤΡΙΑ ΚΑΤΑΠΩΛΗΑΝΗ1. 

1 Τ« περί τοο αρχαιοτάτου χαι μεγαλοπρεπεατάτου τούτο« Ναοϋ χρη'ζουσιν 

Ιδίας μονογραφίας, tv r, χαι μόνον ήδύναντο νά ίξετασθώσιν ό χρόνος ιης ιδρύσεως 

χαί ή αξία του Ναοΰ τούτου, των ιερών διστύλων, τοΰ Θρόνου τοΰ ιερού συνΟρό-

νου, τοΰ Ιιροϋ χιβωρίου της γυναιχωνίτιδος του πολυσεπτου βαπτιστηρίου, των εν 

aùîîj διαφόρων επιγραφών των εν αυτω διαφόρων ιερών είχυ'νων, χαι των τοιούτων. 
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Παρά τή Μεσημβρινή πλευρά του πολυσέπτου τούτου 

Ναοο, έθαυμάσαμεν το πανάρχαιον Οαπτιστήριον, έργον του 

ο —ε . καθ ημάς αιώνος, ούτινος τήν άρ/ιτεκτονικήν κά-

τοψιν ύφ ημών καταμετρηθείσαν ένταοθα και οημοσιεύο-

μεν ούτως. 

α ) Εσωτερικός χώρος του Βαπτιστηρίου ïy ου 

ß'j μεταγενέστερα επί του μύακος άγια Τράπεζα και 

γ' μεταγενέστερα ίερά πρόθεσις. 

ο Η έν σ/ήματι Σταύρου ίερά κολυμπήθρα, ε/ουσα 

τρεΓς βαθμίοας προς Λυσμας, οι* ων κατήρ/οντο οί βα

πτισμένοι, και τρεΓς προς Ανατολάς, οΥ ών άνήρν/οντο 
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προς το φως τοΟ νοητοΟ Ηλίου τής Δικαιοσύνης ποοσ-

βλέποντες. 

Τα θωράκια τής ίερας κολυμβήθρας είσίν εκ λευκοο 

μαρμάρου, έφ ών είσίν εν δλω 38 άναγεγλυμμένοι 

Σταυροί. 

ε') Ή ίερά νησίς, εφ* ής ιστάμενος δ Πρεσβύτερος έτελε-

σιούργει τάς τρεις αναδύσεις και τάς τρείς καταδύσεις. 

ζ') Εξωτερική αίθουσα τοΟ Βαπτιστηρίου, εν ή έγίνοντο 

αί προ τοΟ αγίου Βαπτίσματος διατυπώσεις τής κατηχή

σεως των προς το άγιον Βάπτισμα προευτρεπιζομένων 

αδελφών. 

η') Σκευοφυλακείον εν ω έφυλάσσοντο τα περί τήν τελε-

τήν τοΟ αγίου Βαπτίσματος χρειώδη* vöv παρεκκλήσιον 

τοΟ Άγιου Πνεύματος. 

θ') Διάδρομος δια τής 

ι') θύρας συγκοινωνών μετά τοΟ κυρίως ΝαοΟ. 

ία'] Γενικός Νάρθηξ τοο αρχιτεκτονικού" συστήματος τοΟ 

Βαπτιστηρίου δια τής • 

ιβ') θύρας συγκοινωνεί ωσαύτως μετά τοΟ κυρίως Ναοο. Καί 

ταΟτα μεν περί τοΟ έν Πάρω ίεροΟ ΝαοΟ καί του αρχαιο

τάτου χριστιανικού Βαπτιστηρίου. 

Εν Πάρω ωσαύτως εύρομεν καί δύο παλαιούς κώδω

νας, τον μέν εν τω Ναψ τής Έκατονταπυληανής τοο 

1592, (MDLXXXX11) τον δε εν τω μετοχίω τοΰ αγίου 

Γεωργίου τής Μονής της Νάξου, τοο 157Ö ;MDLXXV). 

ιδ). Έν Εύβοια έξητάσαμεν τήν τω 1 οΗΘ ίδρυθεισαν 

Μονήν Γαλατάκη, έν ή άνέγνωμεν καί άντεγράψαμεν 

τα έξης 4 πατριαρχικά σιγίλλια α) τοο Πατριάρχου Ιε

ρεμίου τοο 1574, ο δ τίνος ελάβομεν και φωτογραφικών 

άπότυπον, β') του Πατριάρχου θεόληπτου τοΟ 1586, 

γ ) τοΟ Πατριάρ/ου Μεθοδίου του 1669, καί δ ) τοο Πα-
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τριάρχου Κυρίλλου τοΟ 17ΒΗ. Είτα έξητάσαμεν τήν 

' Μονήν Γέροντος και Μακρημάλη, οπόθεν κα'ι λόγου 

τινά άξια αντικείμενα τω ήμετέρω Μουσείω προσεπορι-

σάμεθα' πολλάς δε φωτογραφικά; εικόνα; έλάβομεν εκ 

των παρά τη Βάθεια αρχαίων χριστιανικών ναών, τών 

δια μοναδικών αρχιτεκτονικών κεραμοπλαστικών κοσμη

μάτων κεκοσμη μένων. 

Γ". ν\όγου άξια άντοχεέμ,ενα κατά το 1 8 ί * 1 ecç 
το ΰπο τήν ήμετέραν Α:εύ6υνα&ν Χ ρ ^ τ ε α -

vcxòv Μουσε to ν περεελθόντα1. 

Εκ τών κατά το παρελθόν έτος ει; το Χριστιανικον 

ΜουσεΓον πεοιελθόντί.υν αντικειμένων τα υ,αλλον λόγου άξια 

είσί τα εξής : 

Ή ύπ αριθμ. 906 επί μαρμάρου επιγραφή τοΟ 871 

μ. Χ. ην πρώτο; άνέγνω καί έδημοσίευσεν εν τω δελτίω 

τ η ; Ιστορική; καί Εθνολογική; εταιρεία; εν τω Β . τόμω 

τεύχει ε', σελ. 29, ο εν μακάρια τή λήξει αντιπρόεδρο; τ η ; 

ημετέρα; εταιρεία; Ιωάννη; Σακκελίων. Τά υπ αριθ. 91? 

πάλαια όίπτυ/α τοΟ Κ) 14, άτινα άνεύρομεν εν τή παρά τήν 

Σπάρτην υπό το σπήλαιον άρ/αιοτάτη Μονή αγίων Μ'. Το 

ύπ' αριθ. 927 εν τώ νωοίω Κάστρω, υπό το ορουοιον Χλο-
1 · Λ . Ι Ι t i » i l l 

ΐλοΟτσι εν τώ Ναώ τοΟ 'Αγίου Δηυιητρίου ύφ ημών εύρεθέν 
t . ι ΐ 1 ι. ι ι Τ li ι 

"Αγιον ποτήριον τοΟ 1Β.-1Γ . αίώνο;. Ή υπ' αριθ.948 είκών 

ΒυζαντιακοΟ τριμόρφου ληφθείσα εκ τοΰ εν Κυθήροι; ναοο 

τοΟ άγ. Ιωάννου τοο θεολόγου, υορ ην εικονίζεται ό κατά το 

Ιο92 ιδρυτής τοΰ ΝαοΟ τούτου Νικόλαο; Ιερεύς Χαρμαντά-

νης μετά της συμβίας και τέκνων αύτοϋ φερόντων τα ενδύ

ματα της εποχής αυτών. Αί ύπ' αριθ. 9ö i καί 9ο2 έκατέ-

ρωσε τοΟ τιμίου Σταυρού* άνω τοΟ εικονοστασίου τιθεμέ-

ναι εικόνες τής Θεοτόκου καί τοΟ Ιωάννου ληφθεΓσαι 
8 
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4κ τής εν Κυθήροις ίεράς Μητροπόλεως τοΟ Εσταυρωμέ

νου. Το ύπ' αριθ. 981 άρχιερατικον έπιγονάτιον ΙΕ . — I C . 

αιώνος ληφθέν εκ του" εν Κυθήροις έπί τοΟ φρουρίου κειμέ

νου ΝαοΟ Παναγίας της Ορφανές,εν ή οΥέλαιογραφίας λόγου 

αξίας παρίσταται το «Μαρία μη μου άπτου»1* Ύπ'άρ. 996 

οΣεβ\ επίσκοπος Νάξου κ. Γρηγόρης έδωρήσατο ήμίν την άρ-

/ιερατικήν £ά££ον τοο τελευταίου Μητροπολίτου Μονεμβα

σίας Χρύσανθου τοο κατά το 1821 εν Τριπόλει ώς όμηρου 

μεταβάντος καί έκεΓ θανόντος2.Ή ύπ'άρ. 998 πολυτιμωτάτη 

είκών τής ευρέσεως τοο Τιμίου ΣταυροΟ, ληφθείσα εκ τοΟ 

έν Πάρω ναού της έκατονταπυλιανής, εν ή παρίσταται ή 

έπί παρουσία τής Αγίας 'Ελένης ανασκαφή τοΟ Τιμίου 

ΣταυροΟ, ή δια της αναστάσεως τοΟ νεκροο άναγνώρισις 

αύτοο ώς Τιμίου ξύλου, καί υπό του Πατριάρχου Μακαρίου 

υψωσις αύτοο εν Ίεροσολύμοις. Η υπ' αριθ. 999 λόγου 

αξία εικών, έν ή 6 Ιησούς ώς μέγας Άρχιερεύς έκφωνών το 

«ή θεία χάρις» χειροτονεί τον άδελφον αύτοΟ Ίάκω-

£ον πρώτον Ίεράργτ^ Ιεροσολύμων. Τα υπ' αριθ. 1013 

καί 1014 χρυσούφαντα χρυσόκλαδα έπιτρα^ήλια. Ό ύπ' 

αριθ. 1036 καλλίστης Βυζαντιακής τέχνης Σταυρός, έφ'ού 

εικονίζεται άφ'ένος ή σταύρωσις και άφ'έτέρου ή βάπτισις, 

μετά τής προσωποποιήσεως τού ποταμού 'Ιορδανού. Τα ύπ' 

αριθ. 1112 καί 1114 άντιμήνσια, τον μεν τού Πατριάρχου 

'Αντιοχείας κ. Σιλβέστρου του 1724, το δε του αρχιεπι

σκόπου Σίφνου κ. Κοσμά τού 1714' το ύπ αριθ. 1123 λό

γου άξιον πράσινον μεταξωτον χρυσόκλαοον .στοι/άριον εκ 

τής Μονής Γαλατάκη, ούτινος εικόνα ιδέ εντέλει Πίναξ Β. 

1. και το ύπάριθμ. 1 122 έκ τής αυτής Μονής "Αγιον πο-

τήριον. 

1. Εικόνα και π«ριγρα»ήν toutou ίδέ ίν τΑεί. 111ν*ξ Β. 5. 

2. Ωσαύτως ίδέ ταύττ,ν tv zilc I1:VJÇ. Β. 11. 
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Κατά τους μέσους αίώνας, γινώσκετε,Κύριοι, fai οι πει

ράται μετά λύσσης έπιτρέχοντες, κατέστρεφον τάς νήσους 

καί τάς παραλίους χώρας, εφ' φ τα απαραίτητα τών νήσων 

«Attorca» ή «Λό&βς» και τα «Παραπόρτια» βσα οί νησι-

ώται γινώσκομεν, και εν οίς οι κάτοικοι έγκλειόμενοι, ή -

μύνοντο κατά τών ληστοπειρατών τούτων.. 

Εφέτος κατά την εν τη Παππψα ήμΓν νήσω-Σικίνω πε

ριοδεία ημών εν τω παρεκκλησίω τοο Νεκροταφείου, μεταξύ 

σωροΟ άπερριμμένων πραγμάτων, ε^ρο\; το ύπ αρ. 1179έπί 

γ^άρτου χειρόγραφον ιζ'. αιώνος «Ευχή εις την Τπεραγίαν 

θεοτόκον τοΟ άγιωτάτου Πατριάρχου Καλλίστου, εις έπέ-

λευσιν βαρβάρων καί έπιορομάς ληστών φθοροποιών». Ή 

ευχή δ αυτή, ώς παρετηρήσαμεν, δεν περιέχεται εν τω Εύ-

χολογίω εις τάς εν ταις αυταΐς περιστάσεσι γνωστάς ευχάς 

τοΟ αύτοο Πατριάρχου.Έν ίοιαπέρω. δέ τεμαχίω χάρτου 

εν τω χειρογράφω τούτφ, εύρον και την έζής σημείωσιν. 

«Αυτήν τήν εύ/ήν τήν εϊγα άπο το άγιον δρος καί τώρα 

τήν ηύρα καί τήν έξανάγραψα,καί αύριον μετά τήν λειτουρ-

γίαν κράξε τους ιερείς ψάλλοντες τήν παράκλησιν, ας τήν 

διαβάσουν καί αυτήν ένας ένας με κατάνυξιν φορεμένοι τα 

πέτρα·/ήλια, καί έτζι κάμετε κάθε κυριακήν εις τον Σταυ

ρόν λειτουργώντας ό ενορίτης αργότερα, δια να ευρεοοον οί 

ά'λλοι ιερείς εις τήν Έκκλησίαν μετά τήν άπόλυσιν». 

. Ύπ' αριθ. δέ 1182 κατεχωρίσαμεν το ύπ' αριθ. 3336 

άποσταλέν ήμίν Αγγλικόν περιοδικον το « Αθήναιον», εν 

εν ω εν σελ.458-9 ό λόγιος Fr. Halbher δημοσιεύει οκτώ 

λόγου αξίας χριστιανικάς επιγραφας τών Κυκλάδων καί τής 

Κρήτης, ένθα εύρε καί σταυρόν φέροντα ακριβώς τον τύπον 

τών γραμμάτων Α καί Ω της Αποκαλύψεως, οίον φέρει δ 

σταυρός, δν ημείς εύρομεν εν τη ύπο τάς υπώρειας τοΟ Ύ-

μηττοΟ Μονή τοο άγιου 'Ιωάννου τοο θεολόγου. 
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Α ' . Ή έν τώ Χαπηεέοι έκϋεσες 

και αϊ κ α τ ά τ ο λ^ξαν έτος δεαλέξεος 

καί ο μ. ίλ cot e η μ ώ ν . 

Δια της από 28 8βρίου 1890 προς ημάς επιστολής τοΟ 

διασήμου, αγιογράφου Λουδοβίκου θειρσίου, έδήλου 6μΙν 

ούτος δτι, εις όνομα ημών απεστάλη το κιβώτιον το περιέ

χον τά πρωτότυπα των αγιογραφικών αύτου σχεδιαγραφή-

ματα,δπερ τη 18 Μαρτίου 181)1 άνοίξαντες ενώπιον των με

λών τής εταιρείας Θεοδώρου Παπακωνσταντίνου, Σακελλα-

ρίου, Κ. ΙΙρινοπούλου, Σ. Χατζηγιαννοπούλου και Ι. Λαμ-

πάκη, εύρομεν έν αύτώ 29 έν δλω κυλίνδρους,όος τή άπο-

φάσει τοΟ Διοικητικού συμβουλίου παρεδώκαμεν εις τήν επί 

τής εκθέσεως σχηματισθεΓσαν έπιτροπείαν, άποτελουμένην 

Οπό τών συμβούλων κ. Ν. Διαμαντή, Γ. Ι. ίίουρούτΎΐ κα'-

Έ μ μ . Λαμπάκη, ήτις άναπτύξασα τους κυλίνδρους, εύρεν 

έν δλω περιέχοντας 111 αγιογραφίας, ων όνο ωσαύτως 

καταγράφεσαι, είσίν άσχετο: προς τήν χριστιανικήντέχνην. 

Έκ διαφόρων δε ανά χεΓρ.ας ημών σημειώσεων και επιστο

λών τοο Λουδοβίκου θειρσίου, συνεγράψαμεν τον έκ σελ. 

46 κατάλογον τής έν τω Ζαππείω εκθέσεως, έν φ λεπτομε

ρώς άναφέρομεν τάς περί προσκτήσεως τών έργων τούτων 

φροντίδας ημών, και τοΟ συμβούλου άοελφοο ημών Έ μ μ . 

Λαμπάκη, βιογραφικά; περί τοϋ θειρσίου μετά τής εικό

νος αύτοΟ σημειώσεις περί τών έν Ελλάδι έργων αύτου" και 

άλλαχοο, καί έν γένει περί τής έν'τοΓς νεωτέροις χρόνοις 

ζωηράς δράσεως, προς έκτέλεσιν εγκρίτων αγιογραφικών έρ

γων αύστηράς Βυζαντιακής τέχνης. Έν τή συγγραφή δε 

ταύτη κατελήγομεν δια τής αξιωματικής προτάσεως ημών 

ταύτης, δτι ή εκΟεσις αύτη οφείλει να κατάδειξη τήν ανάγ

κην τής ιδρύσεως Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ς π ι ν α κ ο θ ή κ η ς , 

καί τής ιδρύσεως ιδίας β χ ο λ ή ς τοο κλάδου τής Χριστια-
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νικής Βυζαντιακής τέχνη;, εν ή να μορφώνται "Ελληνες 

καλλιτέχναι αγιογράφοι (σελ. 17). 

Τη 10 Νοεμβρίου 11 π. ut., δ Πρόεδρος της ημετέρας 

εταιρείας κ. 'Αριστείδης ΙΙαππούδωφ επισήμως εν τω Ζαπ-

πείφ έκήρυξε τήν Εναρξιν τής εκθέσεως, ήμεΓς δε παρ' αύ-

τοΟ λαβόντες τον λόγον έλέξαμεν τάδε : 

Κ ν ο t o t , 
. ι 

»Άπλα τίνα μονογράμματα, συμπεπλ·:γμένα μετ* άγκυρας ή 

Σταύρου, καΐ μυστικαι συμβολικαί τίνες παραστάσεις του νέου. 

Δόγματος, άπετέλουν τον μόνον διάκοσμον της διωκόμενης 'Εκ

κλησίας. 

»ΙΙλήν ταύτα, εν δόξη και θριάμβω εξελθόντα των σπηλαίων 

και των κατακομβών, απετέλεσαν τά λαμπρά ψηφοθετήματα τοΰ 

Βυζαντίου, και τας σεμνας γραφας του Cimablie, του D u c -

CIO, του Dafiesole και τών γιγάντων Μιχαήλ 'Αγγέλου του 

Τιτιανου, τοο 'Ραφαήλ, τών Πανσελήνων και του Λουδοβίκου 

θειρσίου,προ τών έργων του όποιου τήν στιγμήν ταύτ/,ν Ιστάμεθα. 

» Ό Λουδοβίκος θειρσιος μαθητής τών περίφημων S c h o r n και 

Schwanthaler, στηριζόμενος έπί τών τύπων της Βυζ. αγιογρα

φίας, ως ai εικόνες αύτου, καί ίδια ή τών Μυροφόρων της Μετα

μορφώσεως, της 'Αναλήψεως, της Βαΐφο'ρου, καί της Β'. ΙΙαρου-

σίας δηλοϋσιν, εξετέλεσε τα πλήρη ζωής καί κινήσεως έργα ταύτα, 

δι* ων, ώς δια φακού τίνος καταδείκνυται ήμϊν το επιβάλλον με-

γαλεϊον της σοβαρας χριστιανικής τέχνης, ήτις, άπο της Πόλεως 

του BvCaniov, έν ή τα τελειότατα έργα τοΰ είδους τούτου παρή

χθησαν, καί Βυζακτιαχή τέχνη υπό πάντων εκλήθη. 

»Τα έργα δε ταυτβ* του Λουδοβίκου θειρσίου, δεν θα ήτο δυ

νατόν μετά τοσαύτης ζωής καί δυνάμεως να έκφράσωσι τήν σο-

βαράν ταύτην της Βυζ. τέχνης μεγαλοπρεπειών, έαν μή ό Βυζαν-

τιακος τύπος, εφ* ου έστηρίχθη ό ημέτερος τεχνίτης, δεν ένεΐχεν 

έν έαυτώ το επιβάλλον τούτο μεγαλεϊον, καί τήν τφ θρόνω της 

χάριτος έμπρέπουσαν ίεραν σεμνότητα καί εύπρε'πειαν. 
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»Ένεκα δέ της μετ' επιστήμης γνώσεως του κλάδου τούτου, ό 

Λουδοβίκος Θείρσιος προσκληθείς, έπαφήκεν ήμϊν έν Αθήναις αί-

ώνιον της τέχνης αύτου μνημεϊον τας έφ' ύγροίς γραφας του Ναοΰ 

του Νικόδημου, δι* ας μετά το πέρας τούτου ΑύταΓς Βασιλι-

καϊς χβρσίν έτιμήθη δι/ του αργυρού Εταυρου του Σωτήρος. 

»Κατά το έτος I860 ό Λουδοβίκος" θείρσιος προσκληθείς, με

τέβη εις Πετρούπολιν όπως παγίωση Βυζαντιακήν Σχολήν αγιο

γραφίας, μορφοιση μαθητάς καί άφήση διαδόχους της τέχνης. 

»Αυτή ή Μεγαλειοτάτη Αυτοκράτειρα, υπό ζωηρού, υπέρ της 

ιδέας ταύτης κατείχετο ενδιαφέροντος ή δε Αδελφή του Αύτο-

κράτορος, Μεγάλη Δούκισσα Μαρία Νικολϊγεβιτς, ήτις ην καί 

Πρόεδρος της έν Πετρουπολει Ακαδημίας των ωραίων τεχνών, 

δια του 'Αντιπροέδρου ταύτης Ιΐρίγγιπος Γαγγάριν, άνήγγιιλεν 

αΰτώ τήν ίπιθυμίαν τΓΰ Αυτοκρατορικού Οίκου, και τίς ό σκοπός 

της προσκλήσεως αύτου εν ΙΙετρουπόλιι. 

»Ής λαμποόν τότε της Βυζαντιακής τέ/νης υπόδειγμα ό Λου

δοβίκος θείρσιος, έζωγράφισε τας δύο Άνακτορικας εκκλησίας των 

δύο Μεγάλων Δουκών Μιχαήλ καί Νικολάου Νικολάγεβιτ;, αδελ

φών του άοιδίμου Αΰτοκράτορο; 'Αλεξάνδρου του Β'. 

»Πλην δε τούτων, ô Λουδοβίκος Θείρσιος προσκληθείς, έζωγρα-

φισεν έν Καρλσρούη καί τον Ναόν της Α. Β. Τ. της Μεγάλης 

Δουκίσσης Μαρίας Μαζιμιλιανόβνας-

»'Ωσαύτως δέ καί oi εν Βιέννη και Λονδίνω ορθοδο;ο·. ναο 

περικοσμουνται ΰπο των καθαρώς έργων του θειρσίου. 

»Τα πρωτότυπα δέ σχεδιογραφήματα ταύτα, άτινα εκ παν

τός τοόττου έΐϊεθύΐΑΟυν,όπως άποκτήσωσιν al έν Γερμανία και ίδίω; 

al εν Μονά/ω πινακοθήκαι, ό Λουδοβίκος θείρσιος προΰτίμησεν 

όπως άποστείλη εις τας προσφιλείς αύτφ ίοστεφάνου; 'Αθήνας, 

άποδείζας ούτως εαυτόν άντάζιον υΐον του πατρός αΰτοΰ του με

γάλου σοφού φιλέλληνος Ειρηναίου θειρσίου. 

»Δια τήν δωοεαν ταύτην εθνική τώ Λουδοβίκω θειρσίω οφεί

λεται ευγνωμοσύνη. 

» Ή Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία έκτιθείσα τα έργα 
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ταύτα σκοπεί το μεν,όπως δείξη το μεγαλεϊον της Βυζαντινής τέ

χνης, πώς αύτη άπο τέχνης χτέχνου είς καλλιτεχνίαν υψοΰται, το 

δε όπως γενίκευση την ίδέαν του κάλου ίν τη καθ ημάς καταπεπτω-

κυι'ς Εκκλησιαστική 'Αγιογραφία, προς ο*ε σκοπεί όπως, δια των 

έργων τούτων κατάδειξη την απόλυτον ανάγκην της παρ* ήμϊν 

ίδρύσεως Χριστιανικής Πινακοθήκης, και τής Ιδρύσεως ιδίας Σχο

λής τής Βυζαντιακής αγιογραφίας, εν ή νά μορφώνται "Ελληνες 

'Αγιογράφοι, μετά σχεδίου και έκ φύσεως σπουδάζοντες τους αρ

χαίους σοβαρούς Βυζαντιακούς τύπους, πάση δυνάμει δέ άποφεύ-

γοντες, πάν ο,τι ξένον και όθνεΐον τυγχάνει τής παλαιγενους ορ

θοδόξου ημών 'Εκκλησίας. 

» Ή καθ'ήμας εταιρεία εκφράζει ευχαριστίας τή επιτροπεία των 

'Ολυμπίων επί τη εύγενεϊ φιλοξενείς, αλλ' εκφράζει ωσαύτως και 

τον βαθυν πόνον καί την λύπην αυτής, ότι μετά το πέρας τής 

εκθέσεως ταύτης, ελλείψει ίδιου οικοδομήματος Χριστιανικού Μου

σείου, τα πολύτιμα ταύτα αντικείμενα περιελισσόμενα, θελουσι 

κατακλεισθή εν σκοτεινοϊς κιβωτίοις, και ριφθώσιν εις κάθυγρα τής 

εταιρείας υπόγεια. 

Κύριοι, 

»*Αν έργον ημών ήν ή πρΟΟΚΐΥ)<κς τούτων, έργον μερίμνης 

tt&tptut^ç Κυβερνήοεως εστίν ή Scaecoeeç αυτών. 

»Προς τοις εργοις τούτοις ή ημετέρα εταιρεία συνεκτίθησι και 

την δωρηθεΐσαν τη εταιρεία συλλογήν, του έκ τών έργων αυτού 

γνωστού Βυζαντινολόγου κ. Άλεξ. Πασπάτη αντιπροέδρου Λυτής. 

α'ΙΙ συλλογή αυτή είναι πολύτιμος, διότι πολλά τών ιστορικών 

τούτων του Βυζαντίου οικοδομημάτων καταστραφέντα, εν μόναις 

ταϊς άπεικονίσεσι ταύταις ήμϊν διεσώθησαν. 

»Μετά τής συλλογής δε ταύτης συνεκτίθεμεν καί τήμείς διαφό

ρους άρχιτεκτονικας κατόψεις αρχαίων χριστιανικών Ναών, οΰ; εν 

ταΐς άνα την Ελλάδα ιδίως περιηγήσεσιν ημών, χάριν τής επι

στήμης ημείς αυτοί κατεμετρήσαμεν και περιεγράψαμεν. 

»Είθε κύριοι, ή εκθεσις αύτη, ης σήμερον σεμνώς τα εγκαίνια 
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τελουμεν, είθε, όπως γίνη αφορμή και ληφθώσι μέτρα τινά παρά 

της Σ. Κυβερνήσεως, .προς ενίσχυσιν του έργου, ου, υπό τήν ευ

μενή προστασίαν τής A.M. τής Σεπτής ημών Άνάσσης, υπό τάς 

εύλογτας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου επιτίμου Προέδρου, 

και υπό τας ενδελεχείς μέριμνας του τακτικού ημών Προέδρου κ. 

'Αριστείδου Παππουδωφ, μετ' αγάπης και ζήλου ήψατο ή καθ 

ήμας Χριστιανική 'Αρχαιολογική 'Εταιρεία.» 

Τη παρακλήσει είτα του Διοικητικού συμβουλίου τη μεν 

1 Δεκεμβρίου 1891 εν τω Ζαππείω ώμιλήσαμεν περί τής 

Βυζαντιακής αγιογραφίας τη δε 13 Δεκεμβρίου 1891 περί 

Βυζαντιακής αρχιτεκτονικής καί ιδίως περί των Βυζαντιακών 

αρχιτεκτονικών κεραμοπλαστικών κοσμημάτων, άτινα έξω

θεν τών Ναών σχηματίζουσι τα ιερόν μονόγραμμα Ί η σ ο 0 ς 

Χ ρ ι σ τ ό ς καί άλλα χωρία τής Αγίας Γραφής. 

Τις ή εκ τής 'Αγιογραφικής ταύτης εκθέσεως εις τον 

τόπον ημών ωφέλεια, έγένετο δήλον έκ τών γενικώς αρί

στων κρίσεων τοΟ τύπου, έκ τοΟ ενδιαφέροντος, βπερ έδειξε 

το κοινόν, καί έξ δσων ή χ. Καλλιόπη Κεχαγιά ανέφερε 

κατά τήν εν τω συλλόγω τοΟ «ΠαρνασσοΟ» 3 Ιανουαρίου 

περί τέχνης, μεστήν εννοιών λαμπραν αυτής δμιλίαν. 

Άστοργον διαγωγή ν προς τα θαυμάσια ταΟτ.α έργα, ως 

εις άνθρωπος, είς μόνον έπεδείξατο, ή επιτροπή τών Όλυα-

πι'ων, ως ήδη ήκούσατε καί εν ταίς έφημερίσιν άνέγνωτε. 

Τή Διευθύνσει κατά το λήξαν έτος άνετέθησαν καί δύο 

λυπηρά καθήκοντα, δύο πένθιμοι προσφωνήσεις, ή μεν επί 

του νεκρού τοΟ Σ. 'Αρχιεπισκόπου τών Λατίνων Ι. Μαρα

γκού, επιτίμου μέλους καί ^ωρΎΐτοΟ^ δε επί του νεκροΟ τοο 

οτρηροΟ Βυζαντινολόγου Ά λ . Πασπάτη αντιπροέδρου τής 

εταιρείας καί δωρητοΟ τής πολυτίμου αύτοΟ συλλογής τών 

εν Βυζαντίω αρχαίων Χριστιανικών οικοδομημάτων. 

ΤαΟτα, Κύριοι, εν συντόμω είσί τα έργα ημών κατά το 

λήξαν έτος 1891. 

• Ό Κύριος, ο εύλογων τους έπ* Αυτόν πεποιθότας, ένι-

σχύων ή μας, ας ευλόγηση το ϊρ^ο^ ημών καί έν τφ σταδίω 

τοΰ προ μικροο άρξαμένου νέου έτους τοο 1892. 
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