
ΟΝΟΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΦ1ΕΡΩΤΩΝ 
ΕΠΙ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τάς κατωτέρω δημοσιευομένας 41 έπιγραφάς επί μεταβυζαντινών φορη
τών εικόνων τών 'Ιεροσολύμων κατέγραψα κατά τό διάστημα τής αυτόθι παρα
μονής μου (’Ιούνιος 1956) ως μέλους τής Διαχριστιανικής’Επιτροπής Άνα- 
στηλώσεως τοϋ ναοΰ τής Άναστάσεως και τοΰ Παναγίου Τάφου. Μη ύπάρχον- 
τος Corpus αυτών είναι δυνατόν τινές εξ αυτών να έχουσιν ήδη δημοσιευθή 
καί αλλαχού, δεν είχον ό'μως τον άπαιτούμενον χρόνον να τό εξακριβώσω.

Εις την αντιγραφήν τών επιγραφών, ευρισκομένων ενίοτε εις δυσπρό
σιτα μέρη, ως καί την άπεικόνισιν πέντε εξ αυτών πολύ με έβοήθησεν ό πανο- 
σιώτατος αρχιμανδρίτης τοϋ Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων κ. Δανιήλ Χωρια- 
τάκης- έφ’ φ καί εντεύθεν εκφράζω εις αυτόν τάς θερμάς μου ευχαριστίας. 
Θερμώς επίσης ευχαριστώ καί τον φίλον διευθυντήν τοΰ Μεσαιωνικού ’Αρ
χείου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών κ. Μαν. Μανούσακαν προθύμως βοηθήσαντά 
με εις τήν ταύτισιν προσώπων άναφερομένων εν ταις έπιγραφαΐς προς 
γνωστά εξ ά'λλων πηγών.

Συνοδικόν.

1) Είκών (διαστ. 0,55X1,12) Παναγίας βρεφοκρατοΰσης επί θρόνου, 
εφθαρμένη άνω, μέ τήν επιγραφήν:

Μ(ΗΤΗ)Ρ Θ(Ε)ΟΥ

ή κυρία τών άγγελον

Βάθος χρυσοϋν. "Ανω έκατέρωθι τής κεφαλής δύο άγγελοι κρατούντες 
ερυθρά λέντια. Μαφόριον ερυθρόν. Φόρεμα κάτω ελαιόχρουν μέ ωραία φω
τισμένος πτυχάς. Ό Χριστός, εντελώς κατ’ ενώπιον, διά τής μιας χειρός ευλο
γεί, διά τής άλλης ως νά στηρίζεται επί τής χειρός τής μητρός του. Φέρει πορ- 
τοκαλλόχρουν χιτώνα μέ χρυσοκονδυλιές. Όλίγαι ψιμμυθιαί εις τό πρόσωπον 
τής Παναγίας.

Κάτω αριστερή: δι’ ερυθρού χρώματος ή επιγραφή:

Μνήσϋητι Κ(ύρι)ε Σοφρο\νίου Πατριάρχον | Ηεροοολί\μα>ν.

Πρόκειται πιθανώς περί Σωφρονίου τοϋ Δ' (1579 -1608), περί ού βλέπε 
καί τον αριθμόν 35.
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2) Εΐκών φορητή (διαστ. 0,24X0,17) «"Αγιος Παρθένιο; επίσκοπος 
Λαμψάκων». Έν τφ μέσφ ό άρχιερεύς κρατών τό Εΰαγγέλιον. "Ανω εις 
τάς δυο γωνίας έξω τοΰ τοξωτού πλαισίου ό Ευαγγελισμός. Έπί του πρασί
νου βάθους εκατέρωθεν διά λευκών γραμμάτων ή έμμετρος επιγραφή :

Άρχιεράρχα Παρ&ένιε | Λαμψάκου 
ομώνυμόν σοι | σώζε εχϋρών, κινδύνων |

Κατ’ έτος ΑΩ1Τ'
Όκτωβρ. η'

3) Είκών φορητή ( διαστ. 0,345X0,485) 'Αγ. Χριστόφορου κρατούντο; 
διά τής δεξιάς τον σταυρόν τού μάρτυρος καί διά τής αριστερά; δόρυ ήνθι- 
σμένον. Στολή στρατιωτική. Γύρω 12 σκηναί έκ τού μαρτυρίου καί τού 
βίου του ως κυνοκεφάλου 1 (είκ. 1).

’Αμέσως υπό τούς πόδας του διά μέλανος χρώματος ή επιγραφή:

Ή παρούσα άγια είκών υπάρχει κάμοϋ J Χριστοφόρου μονάχου τοΰ 
εκ | τής ’Άρτας. 1781 Αύγουστου Τ'.

Πρόκειται πιθανώς περί τού Χριστοφόρου μοναχού τού εξ ’Άρτης, μα- 
θητού τού Ευγενίου Βουλγάρεως καί ειτα διδασκάλου εν τή Άθωνιάδι, 
περί ου όρα Γ. Ζαβίρα, Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον, έκδοθέν υπό 
Γ. Π. Κρέμου, Άθήνησιν 1872, σ. 553 - 554.

4) Είκών (διαστ. 0,22X0,29) τού 'Αγ. Παγκρατίου εΐκονιζομένου ως 
επισκόπου. Πέριξ αυτού 10 σκηναί έκ τού βίου του. Κάτω αριστερά δι’ έπι- 
σεσυρμένης γραφής ή επιγραφή :

Παγκρά\τιος μοναχός | 
από την Ωχρήδα 1798

'ί. Μονή ’Αβραάμ, προς Άνατολάς τής 'Αγ. Αυλής.
5) Εϊς τον προθάλαμον φορητή είκών (διαστ. 0,95X0,645) τής Θυσίας 

τοΰ ’Αβραάμ μετά βοηθητικών επεισοδίων (μεταφοράς ξύλων, ετοιμασίας 
τής πυράς, προβάτου κλπ.). Κάτω δεξιφ διά μελανού χρώματος ή επιγραφή :

f ενδεείς Χάννα ζογράφος 
Ιεροσολιμήτις tA Ψ. ΙΑ’ 
την αφυεροαε.

’Άνωθεν ταύτης αραβική επιγραφή.

1 Περί τής εικονογραφίας τοΰ Άγ. Χριστοφόρου ως κυνοκεφάλου όρα τήν 
μελέτην τής κ. Άννης Χατζηνικολάου, Εικόνες τοΰ Αγίου Χριστοφόρου 
τοΰ Κυνοκεφάλου ( Extrait des Melanges offerts a Octave et Melpo Merlier), 
Ά·θήναι, 1956.
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ΕΙκ. 1. *0 "Αγιος Χριστόφορος ( βλ. άριθ·. 3)
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Πρόκειται περί ’Άραβος ζωγράφου όνόματι Χάννα (— ’Ιωάννης).
6) Είκών (διαστ. 1,485X1,275) τής Φιλοξενίας τοΰ ’Αβραάμ, καλής 

τέχνης (είκ. 2). Οί τρεις άγγελοι εις τήν συνήθη στάσιν πέριξ τραπέζης, 
έφ’ ής μαχαίρια καί σκουτέλια. ’Αριστεροί ό ’Αβραάμ καί δεξιά ή Σάρρα 
κρατούντες λοπάδας μέ φαγητόν. ’Όπισθεν τοΰ μέσου αγγέλου κιβώριον μέ

Είκ. 2. "Η Φιλοξενία τοΰ ’Αβραάμ ( βλ. άριθ. 6 ).

ήμισφαιρικόν θόλον. Ψιμμΰθια εις τά πρόσωπα των αγγέλων καί τά γένεια 
τοΰ ’Αβραάμ. "Ανω δι’ ερυθρών γραμμάτων επί χρυσού βάθους ή επιγραφή :

"Η εν τή σκηνή τοϋ Αβρααμ τής ζωαρχικής Τριάδος φανέρωσις.

Κάτω διά λευκών γραμμάτων ή επιγραφή:
Ενδεείς Βινηαμήν μονάχου. Χεϊρ Χάννα ετο ΑΨΙΑ 

καί κατά προέκτασιν τά αυτά άραβιστί, άτινα εν μεταφράσει έχουν ως εξής: 
. Χάννας υιός τοϋ ’Αντωνίου Κασάρ
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Μεταξύ τών πράξεων και γραμμάτων τοϋ Χρυσάνθου 'Ιεροσολύμων 
(τοΰ Νοταρά) εύρηται και διαμαρτυρία τών 'Αγιοταφιτών προς τούτον, ην 
υπογράφει και « ο ηγούμενος τον ’Αβραάμ Βενιαμίν μονάχος » από 22 Αύ
γουστου 1714 (Ά. Παπαδοποΰλου Κεραμέως, Άνάλεκτα'Ιεροσολυ- 
μιτικής Σταχυολογίας, τ. 2, εν Πετρουπόλει, σ. 389). Ή αυτή επιστολή καί 
παρά Eudox. Hurmuzaki, Documente privitoarelaIstoriaRomani- 
lor, τόμ. 14, μέρος I (έκδ. N. Jorga), Bucuresti 1915, σ. 619- 622, οπού ή 
υπογραφή τοΰ Βενιαμίν έν σ. 621.

‘I. Μονή 'Ay. Θεοδοσίου.

7) Έν τφ Καθολική) τρεις εικόνες (διαστ, 0,82X0,91 ) φέρουσαι τήν 
αυτήν επιγραφήν καί είκονίζουσαι:

α) Τήν Παναγίαν καθημένην επί θρόνου καί φέρουσαν τον Ίησοϋν αρι
στερά έν Τϋ αγκάλη της.

β) Τον Ίησοΰν ενθρονον Παντοκράτορα.
γ) Τον 'Άγιον Γεώργιον έφιππον.
Ή επιγραφή εχει ως εξής:

Σαράφη Χατζή Γιωβάννος 
συν τής συμβίας αυτόν 
Σοφίας γ(ο)ν(έων) κ(αι) τίέ)κνων 

Χειρ Ισαάκ εξ ' Ι(ερουσα)λήμ
ΑΨ\Β ( = 1792)

Περί τοΰ άφιερωτοΰ Χατζή Γιωβάννου (ή Ίοβάνου) Σαράφη, βοηθή- 
σαντος σημαντικώς τφ 1809 εις τήν άνοικοδόμησιν τοΰ ύπό πυρκαϊας τό 
1808 καταστραφέντος ναού τής Άναστάσεως, βλέπε τα γραφόμενα ύπό Μα- 
ξίμου Συμαίου παρά Ά. Παπαδοποΰλφ Κέραμέ ΐ, Άνάλεκτα 'Ιεροσο- 
λυμιτικής Σταχυολογίας, εν Πετρουπόλει, τόμος 3 ( 1897), σ. 111 κα'ι 113.

Ναός 'Αγίου ’Ιακώβου ( μητροπολιτικός), προς νότον Βαπτιστηρίου.
Έπι τών τοίχων φορητά! εικόνες. Βόρειος τοίχος:
8) Εικών (διαστ. 1,10X0,55) τοΰ Χριστού ως Μεγάλου Άρχιερέως.
Κάτω δεξιά ή επιγραφή :

f Χειρ Ίωά\σαφ άρχίερέος,| ΑΧ\Δ

9) Εικών (διαστ. 1,10X0,55) Παναγίας έπιγραφομένης 'Η Παντά- 
νασσα. ’Επιγραφή:

Χειρ Ιωασαφ άρχιερέως 
ΑΧ\Δ’

At δύο ανωτέρω εικόνες θά προέρχονται έκ τέμπλου.
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10) Νότιος τοίχος: Εικών 'Αγίου Μήνα εφίππου μέ αραβικήν επιγρα
φήν καί χρονολογίαν 1852.

Ναός ‘Αγίου Κωνσταντίνου.

11 ) Έν τφ νάρθηκι: Εικών τών 12 ’Αποστόλων, εξ ών εις τό πρώτον 
επίπεδον ό Πέτρος καί ό Παύλος κρατοϋσιν ομοίωμα τής εκκλησίας ίστάμενοι 
εκατέρωθεν τούτου. Πρόκειται περί ναού οκταγωνικού μετά τρούλλου. ’Άνω 
εντός ημικυκλίου ό Χριστός ευλογών. Κάτω άχρόνιστος επιγραφή, ής ή αρχή :

γέγωνεν ή παρούσα εικών τον Χ(ριστο)ν, τής Θ(εοτόκ)ου και τών 
’Αποστόλων... κλπ.

’Επί τού βορείου τοίχου:
12) Εικών (διαστ. 0,34X0,46) Άγιου Σάββα τού ήγιασμένου. Έν 

τφ μέσφ ό Άγιος Σάββας καί πέριξ σκηναί εκ τού βίου του εντός κύκλων 
μέ πλαίσια baroque. Έπί τής εσωτερικής βάσεως τής εικόνος ή έμμετρος 
επιγραφή:

Χρίστε πρεσβείαις τον πατρός ημών Σάββα, 
λΰσον πταισμάτων πρωτοσνγγελλον Σάββα 
ου πατρ'ις πέφυκεν ή νήσος Κύπρος 
καί μονή τούτου δ Πανάγιος Τάφος
έν έτει 1783. διά χειρδς Ισαάκ τον π(α)π(α) Δημητρίον.

13) Εικών (διαστ. 0,47X0,62) τής Παναγίας καί πέριξ έπί τού πλαι
σίου οι 24 οικοι τοΰ ’Ακαθίστου.

Ή Παναγία φέρει στέμμα ύποστηριζόμενον υπό πετώντων αγγέλων. 
Βαστάζει τον Χριστόν, φέροντα στέμμα τρουλλοειδές, κρατεί δε ρόδον εϊς 
τήν δεξιάν. ’Άνω ή επιγραφή:

Ρόδον τό άμάραντον χαΐρε ή μόνη βλαστήσασα τό μήλον τό ενοσμον.

(Έκ τοΰ 3ου τροπαρίου τής α' φδής τού κανόνος ’Ιωσήφ τού Ύμνο- 
γράφου «Εις τον ’Ακάθιστον "Υμνον»).

Κάτω έμμετρος επιγραφή έπί δύο έπιμήκων παραλληλογράμμων πλαισίων 
μέ συμμέτρους άκιδωτάς εκατέρωθεν απολήξεις:

α) (αριστερά): Παρϋ·ένε πανύμνητε κόρη Μαρία, 
έξιλέωσαι | δν ετεκες σωτήρα 
άφεσιν δούναι έμο'ι ‘Ιερο\ϋ·έφ 
πατρίδος όντι βλάστημα Βνζαντίδος.

β) ( δεξιοί): Μνήσϋητι καμον δέσποινα Θ(εοτό)κε
τοΰ παναϋλίον Χριστοφόρον Κυπρίου 
τον καϋιατορήσαντος τήν | σήν εικόνα 
όπως λάβω άφεσιν άμπλακημάτων. ΑΨΝΗ’.
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14) Εικών (διαστ. 0,50X0,68) τοΰ Έλκομένου περιστοιχιζομένου 
υπό 16 σκηνών εκ τών παθών τοΰ Χριστού εντός τετραγώνων (είκ. 3). 'Ο 
Ελκόμενος μέ ερυθρόν ποδήρη χιτώνα κα'ι χρυσά σημεία (clavi), εχων συν- 
δεδεμένας εμπρός τάς χεΐρας. Εις τό βάθος εκατέρωθεν άνά εν Χερουβείμ.

Είκ. 3. 'Ο ’Ελκόμενος Χριστός ( βλ. άριί). 14).

Δάπεδον μετά μελανών κα'ι λευκών τετραγώνων πλακών. Τό πρόσωπον τού 
Χριστού, μέ ώραιοτάτην έ'κφρασιν έγκαρτερήσεως, κλίνει ελαφρώς προς τα 
αριστερά. Ή κεφαλή περιβάλλεται διά προσθέτου αργυρού φωτοστεφάνου. 
Εκατέρωθεν, κατά τό μέσον τής εΐκόνος, έμμετρος επιγραφή δι’ ευμεγέθων 
ερυθρών κεφαλαίων γραμμάτων:

Σνγνω&ι μακρο &υμε τοΰ σου Ικέτου
'Ιεροϋέου μονοί κοϋ τε και ϋύτου
τοΰ Βυζαντίου ευ τέλους και αϋ·λίου.

Κάτω άριστερφ έτέρα επιγραφή :
Διά χειρός Ζωρζή Χίον ποτέ ’Αντωνίου τον Γρήγορα 

αψμ’ Μαίου ιη'.
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15) Είκών φορητή (διαστ. 0,37X0,68) έπιγραφομένη « 01 άγιοι και 
δίκαιοι προπάτορες·». Εις την κάτω σειράν εΐκονίζονται οί Νώε, Άδάμ, 
’Αβραάμ, ’Ισαάκ, ’Ιακώβ, εις δέ τήν άνω οί Δανιήλ, Νεφθαλήμ, Ζαβουλών, 
Μελχισεδέκ, ’Ιωσήφ κλπ. ΙΊάντες κρατούν είλητά. Κάτω ή επιγραφή :

Άφιεροϋται εν τφ ναφ των άγιων ύλεοατέπτων βασιλέων Κωνσταντί
νου και 'Ελένης παρά Δημητρίου κανδυλάπτον Κυδωνιέως 

1864 κατά μήνα Νοέμβριον.

16) Είκών (διαστ. 0,275X0,40) τού Όσιου Άβραμίου μέ στολήν μο
ναχού καί κουκούλιον. Διά τής μιας χειρός κρατεί είλητόν, τήν δέ ετέραν 
έχει προ τού στήθους μέ τήν παλάμην προς τά έσω. ’Άνω βάθος χρυσούν, 
έδαφος ερυθρόν. Κάτω ή επιγραφή :

Χειρ Ματθαίον τοΰ Κριτδς ΑΨΠΓ

17) Έν τφ ίερφ τού ναού είκών (0,33X0,57) τοΰ Αγίου Κωνσταν
τίνου καί τής Αγίας Ελένης κρατουντών τον Τίμιον Σταυρόν. Κάτω ή επι
γραφή διά μελανών γραμμάτων :

Δέησις τοΰ δούλου τον Θεόν Διονύσιον μονάχον 'Αγιοταφίτου 
τοΰ Γκιονρτζή ΑΨΝΤ’

18) Έν τφ ίερφ είκών (διαστ. 0,25X0,35) τής Άποκαθηλώσεως.
Κάτω ή χρονολογία: αψνε'.
19) Έν τφ ίερφ τρίπτυχον μέ έξ τετραγώνους πλάκας έν τφ κέντρφ 

καί άνά τρεις εις έκάτερον φύλλον είκονιζούσας τό Δωδεκάορτον. Έπί τοΰ 
μέσου φύλλου (0,19X0,26) εΐκονίζονται ή Γέννησις, ή Βάπτισις, ή Βαϊο- 
φόρος, ή Σταΰρωσις, ή Άνάστασις καί ή Άνάληψις. Έπί τού δεξιού φύλ
λου τό Γενέσιον τής Θεοτόκου, ή 'Υπαπαντή καί δ Ευαγγελισμός. Έπί δέ 
τοΰ αριστερού ή Φιλοξενία τού ’Αβραάμ, ή Μεταμόρφωσις καί ή Κοίμησις 
τής Θεοτόκου.

Εις τήν εξωτερικήν όψιν τών δύο φύλλων άνά τρία τετράγωνα φέροντα 
ενθεν μέν τήν έγερσιν τού Λαζάρου, τήν Κυριακήν τού Παραλύτου καί τήν 
Κυριακήν τοΰ Τυφλού, ένθεν δέ τήν'Υπαπαντήν, τήν Ψηλάφησιν τού Θωμά 
καί τήν Κυριακήν τής Σαμαρείτιδος.

Εις τό άξονα τοΰ μέσου φύλλου κιονηδόν ή επιγραφή:

Κτήμα | Φώτιον | νιον Αα\ζάρον προσκν\νητοΰ | εν ετει | σ(ωτη)ρίω | α·ψ\ις’ | 
δια χει\ρος Γρη\γοριον | πρωτο\&ύτον J Λαλε\δακη \ ... | έτος j ζσκς |

20) Είκών φορητή (διαστ. 0,26X0,365) τών Τριών 'Ιεραρχών.
’Άνω δ Χριστός εν μέσφ νεφών καί εκατέρωθεν αυτού δύο άγγελοι

πετώντες. Κάτω ή επιγραφή:
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Δεηαις τον δον\λον τον Θ(ε)ον Γρηγο\ριον ιερομόναχον και προτο- 
σν\γγέλον τον Παναγίαν Τάφον [ Χειρ Χριστοφόρον Κνπρίον ΑΨΝΗ.

Παρεκκλήοιον Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, προς βορραν τοΰ Βαπτιστηρίου. 
21) Είκών (διαστ. 0,56X1,12) 'Αγ. Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, όρθιου

Είκ. 4. *0 "Αγιος ’Ιωάννης ό Θεολόγος ( βλ. άριθ·. 21 ).

και γυμνόποδος, κρατοϋντος ήμιανοικτόν Ευαγγέλιον' διακρίνεται ή αρχή: 
Έν αρχή ην δ Λόγος ( Ίωάνν. α' 1) (εικ. 4).

Κάτω επιγραφή:
’Έτ°νς Χ(ριστ)ον < Α ΨΙΒ'
Χειρ Μανονηλ Ιερεος 
τον Ρο[δ]ίτον

22) Είκών (διαστ. 0,60X1,15) τών Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.
Επιγραφή: ετον Χ(ριστο)ν ΑΨΙΒ χειρ

Μανονηλ ιερεος εκ πόλεος Ρόδον 
Σεπτεβρίον ΙΒ'.Καί άνωθεν :
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23) Εικών (διαστ. 0,65X1,33) τοΰ Προδρόμου. Κάτω ή κεφαλή του 
επί πίνακος. Κάτω όπισθεν δεξιά δένδρον μέ άξίνην.

Επιγραφή μεγαλογράμματος:

[Δέηαις π]αραμικρον τοΰ δούλου τον θεόν 
ΧεΙρ 1ω

Ιερουσαλήμ

Παραπλεΰρως άλλη επιγραφή μέ μικρότερα κεφαλαία γράμματα. Λέγει:

Δέηαις παραμικρόν τοΰ δούλου τοΰ Θεοϋ ΧαζΙ 
Φρανκούλι ϋός τοΰ Κωνσταντι από την 

Παναμαν.

Παρεκκλήσιον 'Ay. Θέκλης (εντός τοΰ Πατριαρχείου).
24) Υπέρ τήν Δ. θυραν εικών (διαστ. 0,31X0,45) τής'Αγίας Θέκλης 

κρατοΰσης διά τής δεξιάς τον σταυρόν τής Μάρτυρος. Δυο άγγελοι κρατούν 
υπέρ τήν κεφαλήν αυτής στέφανον. Φορεΐ μαφόριον έλαιόχρουν ανοικτόν καί 
χιτώνα ερυθρόν. Εϊκονίζεται μέχρι ολίγον κάτω τής δσφΰος.

Δεξιά τής 'Αγίας ή επιγραφή:

Η αγία Ιΐροτομαρτνς και ισαποστολος Θέκλα

Καί κάτωθι τής άνω επιγραφής μέ μικρότερα γράμματα:

Δέηαις τοΰ δούλου τοΰ Θ(ε)οΰ 
Διονυσίου μοναχοΰ 

Γκιονρτζη άγιο 
ταψί του ,ΑΨΧ'Γ'

Εντός τοΰ ναοΰ, επί τοΰ βορείου τοίχου:
25) Εικών (διαστ. 0,76X0,98) τοΰ Χριστού ως Μεγάλ,ου Άρχιερέως. 
Κάτω άριστερρί:

Δέηαις τοΰ δούλου τον Θεόν 
Ταμαρι 1765

26) Επιτάφιος (διαστ. 0,57X0,86) κεντητός επί έρυθροϋ βάθους μέ 
αργυρά νήματα (εικ. 5).

Επιγραφή δεξιά:
Ζοηφόρα μονάχη
πονος Μαριορας ΑΨΜΗ ( = 1748).

’Αριστερά:
Μπαλάσης οικονόμος 
Και Μπαλης προσκννηταί.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:54 EEST - 3.236.241.27



350 ’Αναστασίου Κ. Όρλάνδου

Ό Χριστός έξηπλωμένος κάτωθεν κιβωρίου. Παρά την κεφαλήν του ή 
Παναγία καί μία τών Μυροφόρων. Περαιτέρω δ "Αγιος ’Ιωάννης φιλών την 
χείρά του, ενφ δ Νικόδημος κρατεί τούς πόδας του, ΐνα τον τοποθέτηση εις

Είκ. 5. ’Επιτάφιος κεντητός ( βλ. άριΰ·. 26 ).

τό μνημεΐον. Εκατέρωθεν δυο άγγελοι πετώντες. Εις τό βάθος αστέρες. 
Επιγραφή : Ό έπιτάφιος ϋρήνος.

Πολύ καλή τέχνη. Πρόσωπα μέ ώραίαν έκφρασιν καί λεπτοτάτης ερ
γασίας.

27) Έπί τοϋ βορείου τοίχου είκών (διαστ. 0,39X0,735) 'Αγίου Γε
ρασίμου κατ’ ενώπιον, ενδεδυμένου μοναχικόν ένδυμα. Διά τής δεξιάς ευλο
γεί, διά δέ τής άριστεράς κρατεί εΐλητόν μέ την επιγραφήν:

ού κοπιάσεις πολλοις ετεσι, ίάν σεαντόν εν άρχαΐς πόνοις εκδώσβς.

Άριστερφ κάτω ή επιγραφή :

Δέησις τον \ δούλου τοϋ Θ(εο)ϋ | Γερασίμου | ιερομο\ναχον | 
καί προτοσυ\γγέλου

ΑΨΝΕ ( = 1755).

Έπί τοϋ δυτικού τοίχου:
28) Είκών (διαστ.0,64X0,90) Χριστού ένθρόνου. Περί τον θρόνον
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του ροδοπλόκαμοι. Κάτω δεξιά δι’ ερυθρών έπισεσυρμένων γραμμάτων ή 
επιγραφή:

διά χειρος αναγνώστου 
προσκννητον βυζαντιον 
εν ετει ,αωκφ ιανοναρι 

ια

29) Έπι τοΰ προσκυνηταρίου μικρά εικών ( διαστ. 0,215X0,305) τής 
'Αγίας Θέκλης. Κάτω διά λευκών έπισεσυρμένων γραμμάτων ή επιγραφή 
(19 αι.):

δεησις της δούλης τον Θεόν Φροσινια μοναχής

Παρεκκλήσιον των Κλαηών (βόρειον έξω κλιτός τοΰ καθολικού τοΰ
Παναγ. Τάφου).
30) Έπι τοΰ νοτίου τοίχου μεγάλη εικών τοΰ αρχαγγέλου Μιχαήλ 

όρθιου κατ’ ενώπιον.
Δεξιά δι’ ερυθρών γραμμάτων επιγραφή :

Εις τους \ 1808 Σεπ\τεμβριον 30 | ήμερα Τετ\ράδη εκάην δ ναός | καί 
μετά την άνα\καίνισην τον Ναόν | ίστορήϋη ή παρούσα | εικών δι’ εξόδων 
τοΰ εν μο\ναχο!ς Πέτρου Καλινήκον Τζαπή ετι 1812.

Τζαπής = εργοδηγός, επιστάτης. 'Ως έπώνυμον τό Τζαπής άπαντά εν 
Κρήτη' ’Ιωάννης Τζαπής άναφέρεται τό 1786 εν Χάνδακι παρά Στ. Ξάν
θου δ ί δη, Χριστ. Κρήτη Β’( 1913), σ. 716. Περί τής κατά τήν ά’νω χρονο
λογίαν καταστρεπτικής πυρκαϊάς τοΰ ναοΰ τής Άναστάσεως και τής άνοικο- 
δομήσεως αυτοΰ διά παγχριστιανικής συνδρομής βλ. Χρυσοστόμου Ά. 
Παπαδοποΰλου, 'Ιστορία τής Εκκλησίας 'Ιεροσολύμων, εν 'Ιεροσολυ- 
μοις καί ’Αλεξάνδρειά 1910, σ. 650-667, ό'που καί ή σχετική βιβλιογραφία.

Έπι τοΰ βορείου τοίχου είναι άνηρτημέναι αί, εξής εικόνες:
31) Παναγία βρεφοκρατοΰσα (διαστ. 1,30X1,02)’ φέρει στέμμια δπερ 

κρατοΰσι δυο εκατέρωθεν ιπτάμενοι άγγελοι.
Εκατέρωθεν τής Παναγίας γονυκλινείς οι προφητάνακτες, Δαβίδ αρι

στεροί, κρατών ομοίωμα ναοΰ, καί Σολομών δεξιά- Κάτω αριστερά γονυκλι
νής εν ϊκετική στάσει ό άφιερωτής τής είκόνος Νεκτάριος μέ μέλαν καλυμαΰ- 
χιον. ’Αριστερά επίσης κάτω δ προφήτης Δανιήλ κρατών είλητόν μετ’ επι
γραφής.

Εκατέρωθεν τής κεφαλής ή επιγραφή:

ή ελπίς καί ή σκέπη τών Χριστιανών
Γρόνθον πατάξας τήν χρυσήν εικόνα τής Παρθένον.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:54 EEST - 3.236.241.27



352 ’Αναστασίου Κ. Όρλάνδου

Τεχνοτροπία φραγκίζουσα. Ευτραφή και ροδαλά τά πρόσωπα τής Πα
ναγίας κα'ι τοΰ νεαροϋ Χρίστου.

Ή επί τοΰ είλητοϋ έμμετρος επιγραφή έχει ώδε:

Σόν δοϋλον, ώ ’Άνασσα, φρουρεί και οκέτιε, 
ϋντην ταπεινόν Νεκτάριον, Παρθένε, 
τον εκ πόΌον σε πολλοϋ Ιστορήσαντα 
Δι’ εξόδων τε και κόπων εμών, κόρη.

5 ’Έξαρχός εΐμι πατρίδος Κρήτης, φίλε, 
ειπερ πόθος σοι τον μαθεϊν εμόν τόπον.

Τό έν στ. 3 ιστορήσαντα δέον βεβαίως, χάριν τοΰ μέτρου, να διορθωθή 
εις Ιστορηκότα.

Άριστερφ κάτω:
Χειρ Πολυχρονίου τοΰ 
Κρητός ΑΩΙ (= 1810)

'Ο άναφερόμενος ζωγράφος Πολυχρόνιος ό Κρής είναι καί άλλοθεν 
γνωστός ως καταγόμενος έκ Χάνδακος. Εικόνες του χρονολογημένοι των 
ετών 1775, 1788 καί 1790 άναφέρονται υπό Κ. ’Αμάν του (Σιναϊτικά 
μνημεία ανέκδοτα, εν Άθήναις [1928], σ. 59). Επίσης εις τον υπό Στεφ. 
Ξανθουδίδου (Χριστιανική Κρήτη, τ. Β' [1913], σ. 77“) δημοσιευ- 
θέντα κατάλογον τών υπό τοΰ Μητροπολίτου Κρήτης Μαξίμου επί τή εις 
τον θρόνον τφ 1786 άναρρήσει του προσφερθέντων δώρων φέρεται (άρ. 
210): «εις τον σιώρ Πολνχρόνην είκονογράφον 1 ζευγάρι τερλικοπάπου- 
τζον...» κλπ. Ό Πολύχρονης δεν άναφέρεται εΐς τον κατάλογον τοΰ Δ. Σ ι- 
σιλιάνου, Έλληνες 'Αγιογράφοι μετά τήν "Αλωσιν, Άθήναι, 1935.

32) Παραπλεύρως τής ύπ’ άρ. 31 είκών τοΰ Χριστοΰ με τήν επιγραφήν:

IC XC ό βασιλεύς τών βασιλευόντων και μέγας άρχιερενς.

Τοΰ αυτοΰ ζωγράφου καί τών αυτών διαστάσεων, με τήν αυτήν επι
γραφήν :

Χειρ Πολυχρονίου τοΰ Κρητός
ΑΩΙ

Αί δυο ανωτέρω εικόνες θά προέρχωνται έκ τοΰ αυτοΰ τέμπλου.

Παρεακλήσιον ’Ακάνθινου Στεφάνου.

33) Δυο μεγάλαι εικόνες είκονίζουσαι τά πάθη τοΰ Χριστοΰ είς 6 δια
μερίσματα. Έπιγραφαί:

Χειρ Δημητράκη τοΰ ποτέ ’Ισαάκ 1809 25 Σεπτεμβρίου 
Δέησις μονάχου Άβερκίου τοΰ και δραγουμάνου.

21 -1 -1957
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Ό άφιερωτής μοναχός Άβέρκιος υπήρξε δραγουμάνος (διερμηνευς) 
τοΰ Πατριαρχείου των 'Ιεροσολύμων καί μαρτυρεΐται υπό τών συγχρόνων 
του πηγών κατά τα έ'τη 1788, 1804 καί 1809. Βλ. Ά. Π α πα δ ο π ο ύ λο υ- 
Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής Σταχυολογίας, έν Πετρουπόλει, τ. 
2 ( 1894), σ. 480 καί τ. 8 ( 1897), σ. 98, 194, 368, σημ. 3. Ό Άβέρκιος 
ολίγους μήνας μετά την άφιέρωσιν τής ως άνω είκόνος καί τής επομένης, ανα
καινιζόμενου τοΰ ναοΰ τής Άναστάσεως, κατεδιώχθη υπό τών έπιδραμόντων 
Γιανιτσάρων καί κατέφυγεν εις την γειτονικήν Ραμάλλαν ( βλ. Χρυσό στ. 
Π απαδοπούλου, έ.ά., σ. 662).

Παρεκκλήαιον 'Ay. Λογγίνου.

34) Είκών τοΰ Νυμφίου, δλοσώμου μέ δεδεμένας τάς χεΐρας. Επι
γραφή :

Χειρ Αημητρίου τοΰ ποτέ ’Ισαάκ 1809 Σεπτεμβρίου 14 
Δέησις μονάχον ’Αβερκίου τον και δραγονμάνου.

Περί τοΰ δραγουμάνου Άβερκίου βλέπε τον προηγούμενον αριθμόν.

Πατριαρχική αίθουσα.

35) Είκών ( διαστ. 0,80Χ 1,37 ) τής Δευτέρας Παρουσίας. Έν τφ μέσφ 
ή επιγραφή:

Γέγονε δΐ ή παρούσα εικονογραφία διά εξόδου
καί..............................τοΰ δσιωτάτον Κνροΰ
Παϋσίου μονάχου...........................εν τοΰ κε
Σωφρονίου τοΰ μακαριωτάτον τοΰ καί πατριάρχου τής 
[αγίας] πόλεως 1(ερουσα)λ(ή)μ έτους ζρις' [ = 1608]
Χειρ Σολομώντος Κυπρίου.

Ό άναφερόμενος Πατριάρχης είναι δ Σωφρόνιος ό Δ' (1579-1608) 
περί ου βλέπε Χρυσόστομον Παπαδόπουλον (έ.ά., σ. 481 - 487 ). 
Οΰτος έφερε τό έπώνυμον Καρκαλάς, κατά τά προσφάτως περί αΰτοΰ γρα- 
φέντα υπό Τ. Γριτσοπούλου (Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ., τ. 20 [1950], 
σ. 222-229). Οΰτος πιθανώτατα είναι καί δ έν τή ΰπ’ άρ. 1 άχρονίστφ 
επιγραφή άναφερόμενος.

"Οσον δ’ άφορφ εις τον ζωγράφον Σολομώντα τον Κύπριον, οΰτος 
δύναται μετά πολλής πιθανότητος νά ταυτισθή προς τον Σολομώντα Ροδι- 
νόν, ποιητήν τοΰ « Θρήνου τής Κύπρου » καί πατέρα τοΰ γνωστοΰ λογίου τοΰ 
17ου αϊώνος Νεοφύτου Ροδινοΰ. Ό Σολομών είναι γνωστόν, ό'τι ήτο καί 
ζωγράφος (βλ. Σ ι μ. Μ ε ν ά ρ δ ο ν, Περί τοΰ Θρήνου της Κύπρου, έν 
Δ.Ι.Ε.Ε., τ. 7 [1910], σ. 65-68 καί Γ. Κ. Σπυριδάκην, έν Έπετ. 
Φιλοσ. Σχ. Πανεπ. ’Αθηνών τοΰ 1955/6 [άφιέρωμα εις Γ. Χατζιδάκιν],
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ~Ειος ΚΤ' 23
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σ. 433-435). Σημειωτέον δτι ό προσφάτως βιογραφήσας τον Νεόφυτον Ρο- 
δινόν Aristide Brunello (Neofito Rodino, Grotta Ferrata 1951, 
σ. 10 ανατύπου) αναφέρει, άγνωστον ποΰ στηριζόμενος, δτι ό Νεόφυτος, 
γεννηθείς τό 1576 ή 1577, απώλεσε τον πατέρα του εις νεαρωτάτην ηλικίαν. 
"Αν τό πράγμα εΐχεν ούτως, δ ταυτισμός ημών θά ήτο αμφίβολος. Άντι- 
θέτως όμως προς την βεβαίωσιν ταΰτην τοΰ Brunello, έκ των ΰπ’αύτοΰ τοϋ 
Νεοφύτου περ'ι τοϋ πατρός του Σολομώντος γραφομένων, δτι κατά την "Αλω- 
σιν τής Κύπρου ( 1570) δ Σολομών ήτο « νέος φιλομαθής » και δτι « άπέθανε 
εβδομήντα χρονών άνθρωπος » (βλ. Με νάρδον, έ.ά., σ. 65-66) προκύ
πτει δτι δ Σολομών δεν άπέθανε προ τής δευτέρας δεκαετίας τοΰ 17ου αιώ- 
νος και επομένως δ Νεόφυτος δεν απώλεσε τούτον εν νεαρωτάτη ήλικίςι. 
Κατά ταΰτα δ ήμέτετος ταυτισμός δεν κλονίζεται.

36) Εικών τής Θυσίας τοϋ ’Αβραάμ, 18ου αι., φέρουσα πλατύ πλαίσιον 
με φυτικήν διακόσμησιν. Εις τό κάτω μέρος εϋρηται δέλτος, έφ’ ής ή επι
γραφή :

Δέησις τοΰ δούλου τον 
θεόν Βαρνάβα άρχιερέως

Ό Σκυθουπόλεως Βαρνάβας άναφέρεται ύπογράφων κανονισμόν τής 
'Αγιοταφικής ’Αδελφότητος τφ 1755 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, 
Άνάλεκτα 'Ιερ. Σταχ. 4, σ. 46), επίσης καί έγγραφα τοϋ Μαΐου 1765 (αυ
τόθι, τ. 2, σ. 359) και τής 6 Σεπτεμβρίου 1766 (αυτόθι, τ. 4, σ. 61). 
Είναι άρα γε δ άρχιερεύς Βαρνάβας τής επιγραφής;

Ναός Άναατάσεως.

Έν τφ γραφείς» τοΰ Γέροντος Σκευοφύλακος αί κάτωθι εικόνες:
37) Εικών τής Δεήσεως (διαστ. 0,25X0,17) με τον Χριστόν έν τφ 

μέσφ έπιγραφόμενον « 'Ο Βασιλεύς τών Βασιλευόντων και μέγας ’Αρχιε- 
ρενς » και εκατέρωθεν αύτοΰ τήν Παναγίαν (ΜΡ ΘΥ ) και τον Πρόδρομον 
( Ίω. ό Πρόδρομος). Κάτω ή επιγραφή:

Χειρ Γρηγορίου Ζ(ωγράφου) Ίερομ(ονάχ)ου.

38) Εικών (διαστ. 0,48X0,38) τοΰ προφήτου Δανιήλ, δλοσώμου.
’Επιγραφή:

"Ον τρόπον | είδες δτι | από ορούς [ ετμή&η | λίϋος. ’Ά|νευ χει\ρών
και | έλέπτν\νε τοϋ...
έν χιλιοστώ | επτακοσιοστά) | ενενηκοστά) j ετει |
Χειρ Χατζή Λαμπρινοϋ ) Σμυρναίου

39) ΕΙκών (διαστ. 0,85X0,65) τής Γεννήσεως τοΰ Χριστοΰ.
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Επιγραφή:

ΔΑ εξόδων τον δούλου τοΰ Θεόν Χ(ατζ)ή Μάρκον Ντιλικάτον μνή- 
σΊλητι Κύριε, τοΰ δούλου σου Νικολάου Παπαδάκι Κρητός. Διά χειρός 
Χ(ατζ)ή Λαμπρινοΰ σμυρναίου, εν ετει αωιη' Νοεμβρίου ις'.

40) Εικών (διαστ. 0,65X0,85) έπιγραφομένη «Οί'Άγιοι καί Δίκαιοι 
Προπάτορες ». Επιγραφή:

Δέηοις τον δούλων τοΰ Θεού Μάρκου προσκυνητον Τιλικάτου διά 
χειρός Χ(ατζ)ή Ααμπρινοϋ Σμυρναίου εν ειει αωιη' Νοεμβρίου ις’.

41) Εικών (διαστ. 0,33X0,43), εφ’ ής εΐκονίζονται εν τφ μέσφ «ό 
"Αγιος "Ανϋιμος, επίσκοπος Νικομηδίας», αριστερά «ό "Αγιος Νικόλαος» 
καί δεξιά «ό "Αγιος Χαράλαμπος». Εις τό άνω μέρος τής εικόνος παρί- 
στανται θαύματα τών ανωτέρω αγίων, εΐς δέ τό κάτω μαρτύρια αυτών. “Επι
γραφή έμμετρος:

"Αν&ος ιερόν {λείας δομής πλήρες 
δέχον τόδ’ άνάύλημά οοι ομωνύμου 
Παγωνίδον τε Άγχιαλίτου γόνου, 
δν άν&ηφόρον δεΐξον τής μετάνοιας 
και καρποφόρον {λεωρίας τής {λείας.

ΑΩΜΒ.

Ό έξ Άγχιάλου μοναχός ’Άνθιμος υπήρξε λόγιος μέ σημαντικήν δρά- 
σιν. Έχρημάτισεν άρχιγραμματεύς τοΰ 'Ιερού Κοινού τοΰ Άγ. Τάφου από 
τοΰ 1812 μέχρι τοΰ 1845 και έταξινόμησε τήν μεγάλην βιβλιοθήκην τοΰ 
Πατριαρχείου (Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, 'Ιστ. Έκκλ. 'Ιεροσ., 
σ. 708). Ό "Ανθιμος συνέχισε τήν ιστορίαν τοΰ Παν. Τάφου τοΰ Προ
κοπίου Ναζιανζηνοΰ συγγράψας τό πέμπτον αυτής τμήμα (από 1808-1828) 
τό έκδοθέν εκ τοΰ ύπ’άρ. 176 ιεροσολυμιτικοΰ κωδικός (βλ. Ά. Παπα
δοπούλου Κεραμέως, 'Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. 1, σ. 268), 
ύπό Ά. Παπαδοπούλου Κεραμέως (Άνάλεκτα 'Ιεροσολυμ. Σταχυολ., 
τ. 3, σ. 309-333). Λόγος του εισβατήριος προσφωνηθείς « τφ μακαριωτάτφ 
Πατριάρχη τών 'Ιεροσολύμων κυρίφ κυρίφ Άθανασίφ » ( 1837-1845) σώ
ζεται επίσης εις τον ύπ’ άριθμ. 293 ίεροσολυμιτικόν κώδικα (Ά. Παπα
δοπούλου Κεραμέως, 'Ιεροσολυμ. Βιβλ., τ. 1, σ. 362), αύτόγραφος 
διήγησίς του περί τής εν έτει 1832 λοιμικής νόσου εν κώδικι 290 (αυτόθι, 
1, σ. 393), αντίγραφα επιστολών του μέχρι τοΰ 1836 εϊς τον ύπ’άριθμ. 203 
κώδικα (αυτόθι, σ. 283), σημείωμά του δέ (τοΰ έτους 1833) «περί τών 
τριών ιερών λίθων» έξεδόθη ύπό Ά. Παπαδοπούλου Κεραμέως 
(Άνάλ. ’Ιεροσολ. Σταχυολ. τ. 2, σ. 479- 480). Ή ανακομιδή τών λειψάνων
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του εγένετο τή 5 ’Απριλίου 1858 κατά σημείωμα εν 'Ιεροσολυμ. κώδικι 375 
έκδοΟέν υπό Ά. ΙΊαπαδοποΰλου Κεραμέως ('Ιεροσολ. Βιβλ., τ. 1, 
σ. 395).

ΠΙΝΑΞ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

( Οί αραβικοί αριθμοί δηλοΰσι την έν τώ κατολόγφ 
αριθμητικήν τάξιν τών επιγραφών )

Άβέρκιος μοναχός, ό καί δραγουμάνος 
( 1809 ) : 33, 34.

"Αναγνώστης ό Βυζάντιος, προσκυνητής, 
ζωγρ. ( 1820 ) : 28.

"Ανθιμος Άγχιαλίτης 41' βλ. καί Παγω- 
νίδης "Ανθιμος.

Βαρνάβας άρχιερεΰς ( 17 αί. ) : 36.
Βενιαμίν μοναχός ( 1714 ) : 6.

Γεράσιμος πρωτοσύγκελλος ( 1755 ) : 27.
Γιωβάννος. Βλ. : Σαράφης Χατζή Γιω- 

βάννος.
Γκιουρτζής Διονύσιος μοναχός Άγιοτα- 

φίτης ( 1756 ) : 17, 24.
Γρηγοράς Ζωρζής τού ποτέ ’Αντωνίου, 

Χίος, ζωγρ. ( 1740 ) : 14.
Γρηγόριος Ιερομόναχος ζ(ωγράφος ;) : 37.
Γρηγόριος ιερομόναχος καί πρωτοσύγ- 

κελλος Παν. Τάφου ( 1758 ) : 20.
Γρηγόριος πρωτυθύτης. Βλ. : Λαλεδά- 

κης Γρηγόριος.

Δημητράκης ( ή Δημήτριος ), τοΰ ποτέ 
’Ισαάκ, ζωγρ. ( 1809 ) : 33 , 34.

Δημήτριος κανδηλάπτης, Κυδωνιεϋς 
( 1864 ) : 15.

Διονύσιος μοναχός. Βλ. : Γκιουρτζής
Διονύσιος.

Ζωηφόρα μοναχή ( 1748 ) : 26.

'Ιερόθεος ό Βυζάντιος ( 1758 ) : 13“ .
'Ιερόθεος ό Βυζάντιος, μουσικός καί θ-ύ- 

της ( 1740 ) : 14.
’Ισαάκ έξ Ιεροσολύμων, ζωγρ. ( 1762 ) : 7.

’Ισαάκ τοΰ παπά Δημητρίου, ζωγρ. 
( 1783 ) : 12.

Ίωάσαφ άρχιερεύς, ζωγρ. ( 1694 ) : 8, 9.

Λαλεδάκης Γρηγόριος, πρωτοθύτης ζωγρ. 
( 1718 ) : 19.

Λαμπρινός ό Σμυρναΐος, ζωγρ. ( 1790, 
1818 ): 38, 39, 40.

Μανουήλ ίερεύς έκ Ρόδου, ζωγρ. ( 1712 ): 
21, 22.

Μαριόρα, κεντήτρια Επιταφίου ( 1748 ) : 
26.

Ματθαίος Κρής, ζωγρ. ( 1783 ) : 16.
Μπαλάσης οικονόμος, προσκυν. : 26.
Μπαλής, προσκυν. : 26.

Νεκτάριος θύτης, έξαρχος, Κρής ( 1810 ) : 
31.

Ντιλικάτος Χατζή Μάρκος (1818) : 39, 
40.

Παγκράτιος μοναχός έ| Άχρίδος 
( 1798 ) : 4.

Παγωνίδης "Ανθιμος, Άγχιαλίτης 
( 1842 ) : 41.

Παΐσιος μοναχός ( 1608 ) : 35.
Παπαδάκης Νικόλαος Κρής 1818:39.
Παρθένιος ( 1816 ) : 2.
Πολυχρόνιος ό Κρής, ζωγρ. ( 1810 ) : 

31, 32.

Ροδινός Σολομών' βλ. : Σολομών ό Κύ
πριος.

Σάββας ό Κύπριος, πρωτοσύγκελλος 
Παν. Τάφου ( 1783 ) : 12.
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Σαράφης Χατζή Γιωβάννος ( 1792) : 7. 
Σολομών ό Κύπριος ( 1608 ), ζωγρ. : 35. 
Σωφρόνιος πατριάρχης 'Ιεροσολύμων [ ό 

Καρκαλάς ] 1, ( 1608 ) : 35.

Ταμάρης (1765 ) : 25.
Τζαπής Πέτρος Καλλινίκου, μοναχός 

(1812 ) : 30.

Φραγκούλης ( Χατζή - ) υιός Κωνσταν- 
τή : 23.

Φροσυνια μοναχή : 29.
Φώτιος υιός Λαζάρου, προσκυνητής 

(1716): 19.

Χάννα ό Ίεροσολυμίτης, ζωγρ. ( 1711, 
1714) : 5, 6.

Χριστόφορος μοναχός ό έξ ’Άρτης 
( 1781 ) : 3.

Χριστόφορος ό Κύπριος, ζωγρ. ( 1758 ) : 
13β , 20.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ
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