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ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ

Τό 1963 εΐσήχθησαν είς τό Βυζαντινόν Μου- 
σείον τά κάτωθι άντικείμενα, τά όποια συντηρη- 
θέντα, είς τό άρτι άναδιοργανωθέν έργαστήριον 
τοϋ Μουσείου, έξετέθησαν προσωρινώς είς ιδιαι
τέραν αίθουσαν, είς τήν όποιαν έχουν έκτεθή τά 
νέα άποκτήματα των τελευταίων έτών.

Α' Άγοραί:

1. Όράριον χρυσοκέντητον (Β.Μ. 4192), διαστ. 
1.42x0,31. Τό σπουδαιότερον άπό τά άγορασθέν- 
τα άντικείμενα κατά τό έτος 1963. Έπί κάμπου 
κεντημένου έξ ολοκλήρου διά χρυσοϋ σύρματος 
είκονίζονται εις τετραγωνίδια, μή χωριζόμενα 
μέ διακοσμητικήν ζώνην, αί δώδεκα σκηναϊ τοΰ 
Δωδεκαόρτου, ήτοι κατά σειράν: Ευαγγελισμός, 
Γέννησις, Βάπτισις, 'Υπαπαντή, Έγερσις τοΰ 
Λαζάρου, Μεταμόρφωσις, Βαϊοφόρος, Σταύρωσις, 
Άνάληψις, Άνάστασις, Κοίμησις τής Θεοτόκου, 
Πεντηκοστή. Είς δύο τελευταία τετραγωνίδια 
κάτω άνά τρεις Ίεράρχαι, ολόσωμοι, κρατούντες 
είλητάρια. Είς τόν τράχηλον τοΰ όραρίου Χρι
στός έν Δόξη μέ 4 άγγέλους (είς τό σημεϊον 
τοΰτο τό κέντημα είχεν άποκοπή καί συμπληρω- 
θή διά μεταξωτού ύφάσματος, διά νά χρησιμο- 
ποιηθή ώς έπιτραχήλιον).

Ή τεχνική, τό σχέδιον καί ή όλη έκτέλεσις 
δεικνύουν ότι τό έργον έξετελέσθη βάσει βυζαν
τινών προτύπων είς άξιόλογον έργαστήριον κεν
τητικής καί είναι δείγμα χρυσοκεντήματος άρί- 
στης τέχνης τοΰ 16ου αί. Σχετίζεται μέ έπιτραχή
λιον τής Μονής Διονυσίου τοΰ Αγίου Όρους 
(Millet, Broderies Religieuses, πίν. XCV) καί 
έτερον τοϋ Βυζαντινού Μουσείου, προερχόμενου 
έκ τής Μονής Λειμώνος Μυτιλήνης (Πίν. 6)

2. Έπιγονάτιον χρυσοκέντητον (Β. Μ. 4193), 
διαστ. 0,34x0,34, τοΰ 17ου αί., μέ τήν παράστα- 
σιν τής Μεταμορφώσεως. Τό άνω ήμισυ τοΰ κάμ
που ώς καί αί τρεις πλευραί τοΰ πλαισίου διακο- 
σμοΰνται μέ έλικοειδεϊς βλαστούς. Τό κάτω ήμι- 
συ τοΰ κάμπου πληροΰται μέ χρυσοκέντημα, ένφ 
ή τετάρτη πλευρά τοΰ πλαισίου φέρει τήν έπι- 
γραφήν: «Ό ταπεινός Μητροπολίτης Γρηγό- 
ριος» (Πίν. 7α).

3. Ζεύγος έπιμανίκων (Β.Μ. 4194), διαστ. 
0,33 χ 0,22. Έπί τοϋ ένός ή παράστασις τής Με- 
ταδόσεως, έπί τοΰ έτέρου ή τής Μεταλήψεως, μέ 
τάς άντιστοίχους έπιγραφάς: «Λάβετε, φάγετε 
τοΰτο μου έστί τό σώμα», «Πίετε έξ αύτοϋ πάν- 
τες τοΰτο έστί τό αίμα μου». Επιμελής έργασία 
χρυσοκεντητικής τοΰ 18ου αίώνος, λαϊκωτέρας 
τέχνης.

4. Έπιμάνικον (Β.Μ. 4195), διαστ. 0,30 x 0,20, 
18ου αί., μέ παράστασιν τής Γεννήσεως καί πλαι
σίου έκ τετραφύλλων ροδάκων. Χαρακτηριστικοί 
είναι οί έκατέρωθεν τοϋ Βρέφους γονατιστοί Θεο
τόκος καί ’Ιωσήφ, κατά τόν τύπον τόν διαμορφω- 
θέντα είς τήν τοιχογραφίαν ύπό ιταλικήν έπί- 
δρασιν. Επιγραφή έπί τοΰ κάμπου : «Κυρίλλου» 
(Πίν. 7β).

5. Έπιμάνικον (Β.Μ. 4196), διαστ. 0,34x0,21, 
18ου αί., μέ τήν παράστασιν τής’Αναλήψεως, άπο- 
διδομένην μέ λαϊκώτερον χαρακτήρα. Είς τάς 
πλαγίας παρυφάς ταινίαι μετά ροδάκων έρυθρών 
καί φύλλων πρασίνων καί κυανών.

6. Σταυρός-έγκόλπιον χάλκινος (Β.Μ. 4133), 
διαστ. 0,09 x 0,08, 9ου-10ου αί., άποτελούμενος έκ 
δύο κοίλων τεμαχίων συνδεομένων διά κρίκου. 
Έπί τής μιας δψεως φέρει έγχάρακτον συνοπτι
κήν παράστασιν τής Θεοτόκου όλοσώμου καί 
δεομένης μέ τόν Χριστόν πρό τοΰ στήθους, άνω 
δέ τήν έπιγραφήν «Παναγία». Έπί τής έτέρας 
δψεως είκονίζεται καθ’ δμοιον τρόπον ό Άγιος 
Γεώργιος στηθαϊος είς τό κέντρον τοΰ σταυρού, 
καί είς τά άκρα τών κεραιών κοσμήματα.

7. Είκών τής Άκρας Ταπεινώσεως (Β.Μ. 4189), 
διαστ. 0,57 x 0,38. Ό Χριστός είκονίζεται νεκρός, 
όρθιος έντός σαρκοφάγου έμπροσθεν σταυρού, 
κάτωθεν τής οριζόντιας κεραίας τοΰ οποίου ή 
έπιγραφή: «Ή Άποκαθήλωσις». Κατά τόν καθα
ρισμόν άπεκαλύφθη ή υπογραφή: «ΧΕΙΡ ΙΩAN
NOY ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ, ΑΨΜΘ» (1749). Ή εί
κών είναι χαρακτηριστική τής έπιβιώσεως με
σαιωνικών έξπρεσσιονιστικών στοιχείων είς τήν 
λαϊκωτέραν άγιογραφίαν τών μέσων τοΰ 18ου 
αίώνος είς Κεντρικήν Ελλάδα.

Β’ Δωρεαί:

Ό άείμνηστος Ν. Άντωνόπουλος άφήκε διά 
τής διαθήκης του είς τό Βυζαντινόν Μουσείου 
δικαίωμα έπιλογής είκόνων έκ τής συλλογής του, 
καταρτισθείσης κατά τά τελευταία έτη. Ή Διεύ- 
θυνσις τοΰ Μουσείου έπέλεξε τάς κάτωθι δέκα 
τέσσαρας άξιολόγους εικόνας:

1. Αί Μυροφόροι πρό τοΰ μνημείου (Β.Μ. 
4185), διαστ. 0,23x0,17, 14ου-15ου αί. Δεξιά εί- 
κονίζεται ό άγγελος καθήμενος έπί τοΰ λίθου. 
’Αριστερά τέσσαρες Μυροφόροι, δύο δρθιαι άνω, 
δύο καθήμεναι κάτω. Είς τό βάθος όρη. Τό εικο
νιδίου είναι τεχνοτροπικώς καί είκονογραφικώς 
ένδιαφέρον, άνήκον είς τήν τελευταίαν περίοδον 
τής παλαιολογείου τέχνης (Πίν. 8α).

2. Φύλλου τριπτύχου (Β.Μ. 4184), διαστ. 0,21 x 
0,08. Έπί τής μιας δψεως είκονίζεται ή Θεοτόκος 
τοΰ Ευαγγελισμού, ίσταμένη έμπροσθεν ύψηλοΰ
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θρόνου. Έπί τής έτέρας δψεως είκονίζεται ό 
’Αρχάγγελος, όλόσωμος, κατενώπιον. Ή τέχνη 
είναι τυπική Κρητική των μέσων τοΟ 16ου αί.

3. Τρίπτυχον (Β.Μ. 4183), διαστ. 0,26 x 0,19. ΕΙς 
τό μεσαΐον φύλλον καί ύπό τρίλοβον έπίστεψιν 
είκονίζεται ή Θεοτόκος ενθρονος, βρεφοκρατοΰ- 
σα, μεταξύ τοϋ 'Αγίου Ίωάννου τού Θεολόγου καί 
τού Προδρόμου σεβιζόντων. Είς τά πλάγια φύλλα 
τού τριπτύχου είκονίζονται δύο Ίεράρχαι όλόσω- 
μοι καί άνωθεν αύτών άνά είς ’Απόστολος στη- 
θαίος. Έπί τής έξωτερικής δψεως τών δύο πλα
γίων φύλλων είκονίζεται ό Εύαγγελισμός. Κρη
τικής τέχνης 16ου-17ου αίώνος, χαρακτηριστικής 
διά τόν έπιτηδευμένον μικρογραφικόν χαρακτήρα 
( Π ί ν. 8β ).

4. Εύαγγελισμός (Β.Μ. 4182), διαστ. 0,32χ 
0,23. ’Επαναλαμβάνεται ό κοινός κατά τόν 16ον 
αίώνα τύπος τού Εύαγγελισμοΰ άπό λαϊκώτερον 
ζωγράφον τοϋ Που αίώνος.

5. Χριστός Παντοκράτωρ (Β.Μ. 4186), διαστ. 
0,25x0,21, είκονίδιον 16ου αί. Ό Ίησοΰς είκο- 
νίζεται στηθαϊος καί κατ’ ένώπιον. Είς τόν φω
τοστέφανον τά γράμματα Ο ΩΝ.

6. Ό "Αγιος Γρηγόριος ενθρονος (Β.Μ. 4176), 
διαστ. 0,43 χ 0,31, φέρων άρχιερατικήν στολήν, 
16ου-17ου αίώνος.

7. Ή Αγία Τριάς (Β.Μ. 4174), διαστ. 0,84 x 
0,585, τοϋ Που αί. Ό Παλαιός τών ήμερών καί 
ό Ίησοϋς είκονίζονται καθήμενοι έπί θρόνων 
άνευ έρεισινώτου. Ό μέν πρώτος κρατεί είλητά- 
ριον μέ τήν έπιγραφήν: «ούτός έστιν ό υιός μου ό 
άγαπητός», ό δέ Ίησοϋς Εύαγγέλιον άνοικτόν: 
«Δεϋτε πρός με οί κοπιώντες καί πεφορτισμένοι 
κάγώ άναπαύσω υμάς». Είς τό μέσον άνω τό Άγιον 
Πνεΰμα ύπό μορφήν περιστεράς έντός συμπλέγμα
τος δύο τετραγώνων μετά χρυσών άκτίνων.Ή είκών 
έπαναλαμβάνει τόν τύπον τής Άγιας Τριάδος, ό 
όποιος έπικρατεϊ μετά τήν Άλωσιν, πιθανώτατα 
δέ άντιγράφει τήν έν τώ Μουσείιρ Μπενάκη εί- 
κόνα τοϋ Μιχαήλ Δαμασκηνοΰ (βλ. Ά. Ξυγγοπού- 
λου, Μουσείον Μπενάκη, Κατάλογος τών εικό
νων, Άθήναι 1935 σ. 15 κέ. πίν. 10).

8. Ό Άγιος Νικόλαος (Β.Μ. 4179), διαστ. 
0,65 χ 0,51, Που αί. Ό άγιος, φέρων άρχιερα- 
τικήν περιβολήν, κάθηται έπί χαμηλοϋ θρόνου- 
άνω, έκατέρωθεν τής κεφαλής του, ή Παναγία καί 
ό Χριστός προσφέρουν τό ώμοφόριον καί τό Εύ
αγγέλιον. Έργον συντηρητικού Κρητός ζωγρά
φου τοϋ Που αί.

9. Ό Άγιος ’Ιωάννης ό Πρόδρομος (Β.Μ. 
4180), 0,965 χ 0,66, Που αί. Ό άγιος είκονίζεται 
δρθιος, πτερωτός, έστραμμένος πρός τόν Χρι
στόν, παριστανόμενον έν μικρογραφία άνω δεξιά,

έν νεφέλαις εύλογοΰντα’ κάτω, αριστερά ή κεφαλή 
τοϋ Προδρόμου έντός πινακίου, δεξιά ή άξίνη καί 
τό δένδρον. 'Υπογραφή ΒΙΚΤΩΡΟΣ. Είναι έν έκ 
τών μάλλον συντηρητικών έργων τοϋ Κρητός 
τούτου ζωγράφου τοϋ Που αίώνος, άντίγραφον 
πιθανώς άνεκδότου είκόνος τοϋ Μιχαήλ Δαμα
σκηνοΰ, εύρισκομένης έν τφ Μουσεία) Ζακύνθου 
(Πίν. 9α).

10. Άγιος ’Ιωάννης ό Πρόδρομος (Β.Μ. 4181), 
διαστ. 1.13x0,85. Ό άγιος είκονίζεται μέχρις 
όσφύος, έστραμμένος πρός τά δεξιά του. Διά τής 
δεξιάς ευλογεί, είς τήν άριστεράν κρατεί είλητά- 
ριον, έκτυλισσόμενον πρός τά άνω, καί σταυρόν. 
Κάτω δεξιά ή κεφαλή τοϋ άγιου έντός πινακίου, 
ύπ’ αύτό ή ύπογραφή τοϋ γνωστού Κρητός ζω
γράφου, δστις είργάσθη κυρίως έν Ζακύνθφ: 
ΧΕΙΡ ΗΛΙΟΥ ΜΟΣΚΟΥ ΑΧΟ (1670).

11. Ό Άγιος Δημήτριος (Β.Μ. 4177), διαστ. 
0,565x0,455, περί τό 1700. Ό άγιος είκονίζεται 
μέ πανοπλίαν, καθήμενος έπί θρόνου μέ υψηλόν 
έρεισίνωτον ρυθμοϋ μπαρόκ. Ίσως άντιγράφει 
έργον τοϋ Έμμ. Τζάνε.

12. Σταύρωσις (Β.Μ. 4175), διαστ. 0,68x0,51. 
Έπί χρυσοϋ τοξωτού κάμπου είκονίζεται ό ’Ε
σταυρωμένος μέ άκάνθινον στέφανον. Έπί τής 
άνω κεραίας τοϋ σταυροϋ ή έπιγραφή: «Ίησοϋς 
Ναζωραίος ό Βασιλεύς τών Ιουδαίων». Κάτω 
άναγινώσκεται ή ύπογραφή: ΡΩΜΑΙΟΥ (;). Ή 
μορφή τοϋ ’Εσταυρωμένου, μόνου καί μέ ίσχυράν 
κάμψιν πρός τά δεξιά, μαρτυρεί έντονον Ιταλικήν 
έπίδρασιν. Χαρακτηριστικόν έργον ζωγράφου πι
θανώς Ζακυνθίου, άρχών 18ου αίώνος.

13. Ό Άγιος Σπυρίδων συλλειτουργών μετά 
τών άγγέλων (Β.Μ. 4187), διαστ. 0,72x0,575. 
Έντός μεγαλοπρεπών έκκλησιαστικών κτηρίων, 
ό Άγιος, κάτω αριστερά, λειτουργεί έμπροσθεν 
Τραπέζης βοηθούμενος ύπό διακόνου. Κάτω δε
ξιά άσθενεΐς θεραπευόμενοι διά θαύματος. Άπό 
τοϋ έξώστου ό λαός παρακολουθεί. Άνω παρι- 
στάνεται ή Αγία Τριάς καί άγγελοι κατερχόμε- 
νοι κρατοΰντες άνοικτά είλητάρια μέ έλληνικάς 
έπιγραφάς. Ή ώοειδής σύνθεσις περιλαμβάνει 
τήν Ούρανίαν τοϋ Αγίου Σπυρίδωνος Κερκύρας, 
έργον τοϋ Παναγιώτου Δοξαρά (1729), όπως τήν 
γνωρίζομεν άπό τό μέτριας τέχνης άντίγραφον 
τοϋ Κερκυραίου άγιογράφου Ν. Άσπιώτου (1897). 
Ώς γνωστόν, ό Δοξαράς ένεπνεύσθη τήν σύνθε- 
σιν άπό τό έργον τοϋ Βερονέζε ό «Θρίαμβος τής 
Βενετίας» τής όροφής τοϋ Δουκικοϋ Παλατιού.

Κατά τάς έργασίας τής συντηρήσεως τής είκό
νος διεπιστώθη ότι είχε καί παλαιότερον στρώμα 
μέ τήν αυτήν άκριβώς παράστασιν άλλα είς τε
χνικήν πλησιεστέραν πρός τήν τών μεταβυζαντι

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:58 EEST - 3.236.241.27



ΑΘΗΝΑΙ - ΑΤΤΙΚΗ 19

νών είκόνων. Είναι δυνατόν τό παλαιότερον αύτό 
στρώμα τής ήμετέρας είκόνος νά είναι αότό τό 
προσχέδιον τοϋ Π. Δοξαρα διά τήν Ουρανίαν. 
Καί έάν ή ύπόθεσις δέν άποδειχθή όρθή, πάντως 
εχομεν έργον πλησιέστατον πρός τό άπολεσθέν 
εργον τοϋ Π. Δοξαρα, τό όποιον 6χει Ιδιαιτέραν 
σημασίαν διά τήν ιστορίαν τής νεοελληνικής 
τέχνης, διότι είναι τό πρώτον μνημειακών δια
στάσεων εργον ζωγραφικής, καθαρώς ιταλικής 
τεχνοτροπίας τοϋ 18ου αίώνος, έκτελούμενον έν 
Έλλάδι ΰπό Έλληνος καλλιτέχνου δι’ όρθόδο- 
ξον έκκλησίαν. Είναι δέ έξόχως διδακτικόν διά 
τόν τρόπον προσαρμογής έπΐ τό μετριοπαθέστερον 
τής γνωστής μεγαλειώδους συνθέσεως τοϋ ζωγρά
φου Π. Βερονέζε, τόν όποιον έθαύμαζεν Ιδιαιτέ
ρως ό Π. Δοξαράς ( Π ί ν. 9β).

14. Χριστός Επιταφίου (Β.Μ. 4178), έπΐ σα- 
νίδος περικεκομμένης κατά τό περίγραμμα τοϋ 
σώματος. Ό Χριστός παριστάνεται καί έπΐ τών 
δύο όψεων νεκρός εις ίταλίζουσαν ζακυνθη- 
νήν τεχνοτροπίαν Ν. Καντούνη (19ου αί.). Ό 
τρόπος αότός τής παραστάσεως προέρχεται έκ 
Κρήτης, όπου συνηθίζετο άπό τοϋ 16ου αίώνος 
(Μ. Chatzidakis, leones de Saint - Georges des 
Grecs κλπ., Βενετία 1962 σ. 134)

Γ' Έκ περισυλλογής:

1. Ή Α' ’Εφορεία Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων 
παρέδωκεν είς τό Βυζαντινόν Μουσεϊον τριάκον
τα άρχιτεκτονικά μέλη βυζαντινών ναών τών ’Α
θηνών μέ γλυπτικάς διακοσμήσεις περισυλλε- 
γέντα είς τόν περί τήν Άκρόπολιν άρχαιολογικόν 
χώρον (Β.Μ. 4143-4173).

2. ’Από τό έξωκκλήσιον Μερέντα ’Αττικής, 
κατά τάς έργασίας άποκαταστάσεως τοϋ μνημείου, 
καθαρισμού καί στερεώσεως τών τοιχογραφιών, 
άπετειχίσθησαν τέσσαρα τεμάχια τοιχογραφιών 
τοϋ 18ου αί. (Β.Μ. 4136-4139), παριστώντα με
μονωμένος μορφάς άγίων. Ταΰτα έκάλυπτον μέ
ρος τοϋ παλαιοτέρου στρώματος τοιχογραφιών, 
αϊτινες έκαθαρίσθησαν καί έστερεώθησαν ύπό 
τοϋ συντηρητοϋ τής Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων κ. 
Φώτη Ζαχαρίου, ύπό τήν έπίβλεψιν τοϋ Διευθυν- 
τοϋ τοϋ Βυζαντινού Μουσείου. Αί άποτειχισθεϊ- 
σαι τοιχογραφίαι είσήχθησαν είς τό Βυζαντινόν 
Μουσείον. ’Επίσης είσήχθησαν ετερα δύο τεμά
χια, προερχόμενα έκ τών έρειπίων τοϋ κατεδαφι- 
σθέντος όκταγωνικοΰ ναοϋ είς θέσιν Μετόχι τής 
Άντικύρας (περί τοϋ όποιου ύποβάλλεται χωρι
στή έκθεσις) (Β.Μ. 4140-41) καί 6ν τεμάχιον έκ 
Νάξου (Β.Μ. 4142).

’Εργαστήριον συντηρήσεως

Κατά τό 1963 ώργανώθη είς ειδικούς χώρους 
νέου κτηρίου τοϋ Μουσείου έργαστήριον συντη- 
ρήσεως, άποτελούμενον άπό τέσσαρα τμήματα, 
ήτοι τμήμα φωτογραφικόν, τμήμα συντηρήσεως 
εικόνων, τμήμα συντηρήσεως τοιχογραφιών καί 
τμήμα ξυλουργικών έργασιών. Τό έργαστήριον 
έξωπλίσθη καταλλήλως δΓ άρτιων τεχνικών μέ
σων. Είς τοΰτο έργάζονται ήδη οί μόνιμοι συντη- 
ρηταί τής ’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Ά. Μαρ- 
γαριτώφ καί Στ. Μπαλτογιάννης, ώς καί άριθμός 
έκτάκτων συντηρητών. ’Εκτός τών συνήθων έρ
γασιών έγένετο κατά τό τρέχον έτος συντήρησις 
σημαντικοΰ άριθμοϋ είκόνων καί άποτειχισμέ- 
νων τοιχογραφιών προοριζομένων διά τήν όργα- 
νουμένην είς ’Αθήνας Έκθεσιν Βυζαντινής Τέ
χνης. ’Επίσης οί συντηρηταί ήσχολήθησαν είς 
τήν συντήρησιν τοιχογραφιών είς έκκλησίας 
’Αττικής, Ίωαννίνων, Μαλεσίνας. Ό κ. ’Αναστά
σιος Μαργαριτώφ συνέχισε έπΐ κεφαλής συνερ
γείου τάς έργασίας συντηρήσεως είκόνων είς τό 
Σινά, έργασίας άναληφθείσας άπό τοϋ 1962 ύπό 
τήν καθοδήγησιν τοϋ Διευθυντοϋ τοϋ Μουσείου. 
Περί τών έργασιών είς τό "Ορος Σινα θά ύποβλη- 
θή χωριστή έκθεσις.

Εκθέσεις

Μέ τήν εύκαιρίαν τής συσκέψεως τών ’Εμπει
ρογνωμόνων τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης, όρ
γανωθείσης διά τήν προετοιμασίαν τής Βυζαντι
νής Έκθέσεως ώς καί τής Συνελεύσεως τής Διε
θνούς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, έξετέθη- 
σαν είς τήν δυτικήν πτέρυγα τοϋ Μουσείου τά 
νέα άποκτήματα αύτοϋ (1962-1963) ήτοι μεγάλη 
συλλογή άνθιβόλων 17ου-19ου αί., εικόνες 15ου- 
18ου αί., χάλκινα άντικείμενα, χρυσοκεντήματα 
κλπ. Ταυτοχρόνως έξετέθη μεγάλη συλλογή με
γεθύνσεων φωτογραφιών βυζαντινών τοιχογρα
φιών τής 'Ελλάδος έκ τοϋ φωτογραφικού άρχείου 
τό όποιον καταρτίζεται ύπό όμάδος βυζαντινο- 
λόγων μέ πρόεδρον τόν άκαδημαϊκόν κ. Γ. Σω
τηρίου. Τό άρχεΐον αύτό χρηματοδοτείται ύπό 
τοϋ Βασιλικοϋ Ιδρύματος ’Ερευνών.

Ή προετοιμασία τής μεγάλης διεθνούς Έκθέ
σεως Βυζαντινής Τέχνης διά τήν άνοιξιν τοϋ 1964, 
ύπό τήν αιγίδα τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης, 
άπησχόλησεν έντατικώς τήν διεύθυνσιν τοϋ Μου
σείου κατά τό 1963, τής σχετικής ύπηρεσίας έγ- 
κατασταθείσης είς τά Γραφεία τοϋ Βυζαντινού 
Μουσείου.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Βυζαντινόν Μουσεΐον: Όράριον χρυσοκέντητον. Ή Σταύρωσις (λεπτομέρεια). 16ου αί. (Β.Μ. 419
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Βυζαντινόν Μουσεϊον: α. Έπιγονάτιον χρυσοκέντητον. Ή Μεταμόρφωσις, 17ου αί. (Β. Μ. 4193), 
β. Έπιμάνικον. Ή Γέννησις τοϋ Χριστού (Β.Μ. 4195)
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