
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ! 
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

Ή άναζήτησις καί περισυναγωγή των επιγραφών τής Βυζαντινής εν 
γένει περιόδου, καί αυτής ακόμη τής ολίγον ημών άφεστώσης, αποβαίνει 
εις τε τον ιστοριοδίφην καί φιλόσοφον εργον τα μάλιστα χρήσιμον καί σπου- 
δαίον, φέρον εις φώς πλεισθ’ δσα άγνωστα άλλως γεγονότα καί διευκρινίζον 
άπειρα ζητήματα άναφερόμενα εις τε τήν σκοτεινήν ιστορίαν τής Ελληνικής 
Χριστιανικής Εκκλησίας καί τόν θρησκευτικόν καί πολιτικόν καθώς καί τον 
ιδιωτικόν βίον τών αμέσως μεθ’ ημών συνδεόμενων μακαρίων ημών προγό
νων, τόσον ολίγον, ως μη ώφελε, γνωστών εις ημάς.

'Ως απλή συμβολή εις μέλλουσαν τοιαΰτην συστηματικήν εργασίαν, ήτις 
δεν είνε τόσον ευχερής δσον ίσως έκ πρώτης όψεως φαίνεται, άς Οεωρηθή 
καί ή μετά χεΐρας συναγωγή τών μεσαιωνικών καί μεταγενεστέρων επιγραφών 
τής νήσου ’Άνδρου, ελάχιστα προ τών σχετικών δημοσιευμάτων τοΰ γράφον- 
τος γνωρίμων καί άνεξερευνήτων κατά τό πλεϊστον.

Αί δημοσιευόμενοι δέ κατωτέρω έπιγραφαί άποτελοΰσι, δυνάμεθα νά 
ε’ίπωμεν, τό σΰνολον τών εν Άνδρα) σωζομένων τής εποχής ταυτης επιγρα
φικών μνημείων.1 Σημειωτέον δ’ δτι ό αριθμός τών επιγραφών τής ’Άνδρου, 
ιδίως τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας, έν συγκρίσει προς τάς αλλαχού άπαντώσας 
τοιαΰτας, είνε σχετικώς μέγας.

'Ως προς τό περιεχόμενον τών έκδιδομένων επιγραφών έχομεν νά παρα- 
τηρήσωμεν τούτο, δτι δλίγαι μέν αυτών είνε επιτύμβιοι, αί πλεΐσται δέ κτι- 
τορικαί, άναφέρουσαι πότε καί παρά τίνος έκτίσθη ό ναός ή ή μονή ή ή 
γέφυρα ή ή κρήνη κ.τ.λ., λίαν δ’ ευάριθμοι είνε καί αί γραπτοί επί να>ποϋ 
κονιάματος, τοΰ αυτού σχεδόν περιεχομένου.

1.

Έν τφ έν Μεσαρία βυζαντινφ ναφ τού Ταξιάρχου καί επί τοΰ κιονο- 
κράνου τοΰ ετέρου τών έν τφ μεσονάφ οκταγώνων μαρμάρινων κιόνων 
κυκλικώς περιθέουσα τό κιονόκρανον, φέρεται ή εξής έπιγραφή:

1 Αί προχριστιανικαί έπιγραφαί έδημοσιεύθησαν έν τή ‘Ιστορία ημών τής νήσου 
"Ανδρου, τ. Α'. σ. 468—549.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, δτος Δ'. 4
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•f· Ό πάναεπτος ναός ουτος δ τον
μεγάλου Ταξιάρχου Μνχαήλ άνηκοδομήθη επί β 
αοιλέως κνρον Μανουήλ τον Κομνηνοϋ, πατ 
ριάρχον κνρον Λουκά,1 κτητόρων δε 
συνεννων Κωνσταντ οίνου 
κ'ε Ήρίνης, ου κλήσις έατήν επόνημω 
ς Μοναοτηριώτον κ'ε τής Πραοήνης.
Μηνή μαρτίφ, Ινδικτιώνος έκτης έτει 

,ςχξοτ1 2. f

2.

Έπι τής κάτω οψεως τοϋ έπ'ι τής 'Αγίας Τραπέζης τής αυτής εκκλησίας 
σταυρού εινε γεγραμμένη ή εξής επιγραφή:

Δανιήλ τοϋ Σγουρωμένου και Κοσμά τον Πικρ'ι 
και οί άναγινόοκοντες εϋχεσθε διά τον κτίτορα 
δ θεός σώοι αυτόν. Μινι Μαρτήω 
έτος ςχξστ 3. βασιλέβοντος Μανουήλ τοϋ Κομνηνοϋ.

1 Ό Μανουήλ Κομνηνός έβασίλευσε κατά τά έτη 1143—1180, ό δέ πατριάρχης Λου
κάς ό έπωνυμούμενος Χρυσοβέργης άνήλΟε τόν πατριαρχικόν θρόνον τφ 1156, πατριαρ- 
χεύσας μέχρι τοΰ 1169. Βλ. Δ. Π. ΙΙαοχάλη, Χριστιανική Άνδρος, (Andros Sacra) έν 
τφ Δελτίφ τής Χριστιανικής "Αρχαιολογικής Εταιρείας, περίοδος Β', τ. Α' σ. 8 - 10 
(καί έν ίδιαιτέρω τεύχει).

» Ήτοι 1158.
3 Τουτέστι 1158.
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3.

Έν τώ δεξιω στυλω τοϋ ΐδίου ναοΰ σώζεται έγγεγλυμμένη επί μιας των 
προς τα έ'σω πλευρών αυτοϋ επιγραφή μακρά, άλλα κατά τό πλεΐστον παρά- 
τριβος και εξίτηλος διά τε την κακήν τοΰ μαρμάρου σΰστασιν κα'ι τήν τών 
καιρών επήρειαν. Φαίνεται δ’ δτι κα'ι ή γλυφή τών γραμμάτων εγένετο 
κατ’ έπιπολήν. Μόλις δ’ εκ τής επιγραφής ταΰτης, έν αρχή τής οποίας είκονί- 
ζεται σταυρός, άναγινώσκονται τάδε:

·(■ Τον οδν 
οιχέτην 
Μιχαήλ, αρο 
τος . ... πα
κ . . . . . ς
τ . . . . τιω

ον . . . . τ
ευ . .
c . . . . c

4.
Έν Παλαιοπόλει, επί επιστυλίου εκ μαρμάρου φαιοϋ διά μεγάλων 

λατινικών γραμμάτων τοΰ ΙΒ' αίώνος γέγραπται ό τρισάγιος ύμνος:

Sanctus Deus, Sanctus Fortis,
Sanctus immortalis.1

5.
"Ανωθεν τής προς αριστερά θυρας τής προσόψεως τοΰ έν τή πόλει τής 

"Ανδρου ναοΰ τής Παναγίας Θεοσκέπαστης άνάκειται ένφκοδομημένη 
μακρά έπί μαρμάρου έπιγραφή, έγγεγλυμμένη κατά τό βυζαντιακόν ιδιότυ
που, δυσξόμβλητος δε τό πλεΐστον, άτε φέρουσα έπ’ αυτής παχύ έπίχρισμα 
άσβεστου κατά τό έν τή νήσφ κάκιστον έθος.

Ή έπιγραφή, δσον τουλάχιστον μέρος αυτής ήδυνήθημεν άσφαλώς 
νάνιχνεόσωμεν, έχει ώδε, κατά κοινήν παραγραφήν:

................. απάντων θειον δρθώοας δόμον...................
.............................. t..................................

6.

Όλίγον κατωτέρω τής έπιγραφής ταυτης, ήτις άνήκει προδήλως είς πολύ

1 Πβ. Α. Μ ου σ τοξ ύδη ν έν -Ίονίφ Άνθολογίρ*, τ. Β', ’Απρίλιος 1834. Δ. Π. 
Πασχάλη, Ίσιορία της νήσου "Ανδρου, τ. Α’ ο. 562.
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52 Δημητρίου Π. Πασχάλη

αρχαιότερου ναόν, πάντως βυζαντιακών χρόνων κτίσμα, άνάκειται Ιγγεγλυμ- 
μένη επί λευκής μαρμάρινης πλακός ή έξη; επιγραφή:

f 6 παρών ναός τής ΰπεραγίας θ(εοτό)κον
δδηγιτρίας ένεονργήθη παρά του εντελούς ίερέως 
β . τ . . . κον έτους ζξγ.' = 1555.

7.

Εις την προμνημονευθεΐσαν εκκλησίαν τής Θεοσκέπαστης καί εν τή 
Β.Δ. πλευρά αυτής, εις ικανόν ύψος, ευρηται έντετοιχισμένον παλαιόν άνάγλυ- 
φον είκονίζον επί μαρμάρου λευκοί άγγελον βαίνοντα επί νεφών, κρατούντα 
δ’ έν τή αριστερά είληιάριον άποτεθραυσμένον διαγωνίως, επί τοϋ σωζομένου 
μέρους τοΰ οποίου άναγινώσκονται τά γράμματα:

... .ΡΘΗ

....................ΚΗ
ΩΝ 

ΝΑ Ω 
ΚΑΙ AΥΤΟΥ

8.

Έν τώ παρά την θέσιν ’Άβυσσος εγγύς τής πόλεως ’Άνδρου υπάρ- 
χοντί ποτέ καί εις ερείπια νϋν κατακειμένω δυτικά» ναφ τής Αγίας Αικα
τερίνης εσώζετο εντετοιχισμένη μέχρι πρό τινων ετών λατινική επιγραφή 
κεφαλαιώδεσι γράμμασιν επί λευκοί μαρμάρου κεχαραγμένη.1 'Η επιγραφή 
αυτή κατά κοινήν μεταγραφήν έχει ωδε:

Te[m]plu[m . hoc . . dive1 2. Cholerine . ha- 
bitu[m] fuit . a . d Nicolao Camilla

’Ήτοι
'575-

Τοΰ ναοΰ τονόε τής Άγιας Αικατερίνης 
κτήτωρ ύπήρξεν δ Νικόλαος Καμίλλας. 

15 75. 3

Έν Άνδριακώ έγγράφφ τοί έτους 1532, άποκειμένφ παρά τώ γρά- 
φοντι, άναφέρεται ό σερ βισκόντε Δεκαμίλλας, δστις άναμφιβόλως

1 Μήκος τοΰ μαρμάρου 0,40, ΰψ. 0,20, πάχ. 0,13.
’ = Jvvar
3 Ή επιγραφή, άποκειμένη σήμερον έν τφ Μουσεία» Άνδρου, έδημοσιεύθη τό 

πρώτον ΰπύ Ί. Κ. Βογιατζίδου έν τφ περιοδ. «Βυζαντίδι», τ. Α’ σ. 333, άλλα 
παραναγνωσθεΐσα, κα-0’ οί ύπέδειξεν ό Σπυρ. Βάσης έν «Βυζαντίδι», τ. Β' σ. 267.
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ανήκει εις τήν ιδίαν φραγκικήν οικογένειαν, εις ήν καί ό Νικόλαος 
Καμίλλας ό κατά τό 1575 κτήχωρ τοΰ ναοΰ τής 'Αγίας Αικατερίνης.1

9.

Έν τή έν Γαυρείφ μονή τής 'Αγίας υπάρχει ή επιγραφή:

f Συμεών επίσκο
πος Σύοας, Τζιας, Θερ- 
μίων. 1594, Ίνδ. ζ”
Μηνη ιανουαρίω 15. 1 2

10.

Έν τή αυτή μονή τής Αγίας επί αργυρών έξαπτερΰγων τής μονής:

Διονυσίου τοΰ εξ "Ανδρου f αφιέρω
μα π(ατ)ριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.3

11.

Έπί ήκρωτηριασμένης πλακός, μήκους 0,96, υψους 0,20 καί πάχους 0,10, 
υπάρχει επιγραφή, ής τό σφζόμενον μέρος έχειώδε:

Τοΐς μοχθήσααιν δλη διαθέσει 
Χρίστου Γεώργιε έπί την άνω 
Τούτων πρεσβείαν ποιεί προς 
καί a .. .

Εντός δέ άναγεγλυμμένου θυρεοΰ σταυρός εκατέρωθεν τοΰ οποίου τά 
γράμματα IC XC (=Ίησοΰς Χριστός) καί ή χρονολογία 1613. Τοΰ μαρμά
ρου λείπει δλον τό δεξιόν μέρος.

Ή επιγραφή ήτο έμμετρος, άνήκουσα εις τον μικρόν παλαιόν βυζαντινόν 
ναόν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, οΰτινος κατεδαφισθέντος άνηγέρθη ό σημερινός 
τοιοΰτος. Έχρησιμοποιεΐτο δ’ είς έπίστρωσιν τοΰ παρά τον ναόν πεζοδρομίου, 
ονίεν έξαχθεΐσα υπό τοΰ γράφοντος μετεφέρθη καί κατετάχθη ΰπ’ αΰτοΰ είς 
τό Μουσεΐον “Ανδρου ύπ’ αΰξ. άριδ. 237.4

1 Δ. Π. Πασχάλη, Χριστιανική "Ανδρος (Andros Sacra), σ. 26-7.
2 Βλ. Δ. Π. Πασχάλη, Συμεών, επίσκοπος Σύρας, Τζιας, Θερμίων, Τήνου, έν 

περιοδ. «Θεολογία», τ. Γ', σ. 316 -329.
3 Είνε τοΰ οικουμενικοί πατριάρχου Διονυσίου Γ'τοΰ Βαρδαλή (1662-1665), περί 

οΰ βλ. ίδιον φρόντισμα τοΰ γράφοντος, καθώς καί ιστορίαν τής νήσου "Ανδρου, 
τ. Β' σ. 361, ένθα δημοσιεύεται καί είκών τοΰ πατριάρχου τούτου.

4 Βλ. Δ. Π. Πασχάλη, Χριστιανική "Ανδρος (Andros Sacra), σ. 35.
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12.

Εις to ύπέρθυρον τοϋ εν tfj μονή τής Παναχράντου ναού τής 
Θεοτόκου σώζεται ένουκοδομημένη πλαζ μαρμάρινη, έφ ής ανάγλυφος 
παράστασις τοΰ Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου. Είκονίζονται δ’εν τφ αναγλύφου 
ένθεν μεν ή Παρθένος γονυπετής, έτέρωθεν δ’ δ αρχάγγελος Γαβριήλ προσ
φέρουν τό κρίνον εν τφ μέσο) ή εξής ανορθόγραφος επιγραφή, διά πολλών 
βραχυγραφικών σημείων κεχαραγμένη κατά τό παρά βυζαντίνοις έθος και 
έχουσα κατά κοινήν μεταγραφήν ώδε:

Γαβριήλ. Χέρε κεχαριτομένη δ Κύριος 
μετά σου.
Παρθένος. Ήδου I δούλη Κυρίου γένητό 
μι κατά τό ρήμα σου' αχβ!

Παρά τήν ανωτέρω καί ή εξής έμμετρος:

Γαβριήλ παμμέγιστε συν τή μητρϊ τοΰ βασιλέως 
πρεαδεύαατε υπέρ Ιμοΰ Γαβριήλ άρχιερέως.

Κατωτέρω δ’ άναγινώσκονται τάδε:

ΤΩ πανάχραντε μήτερ των τιμόντων σε ενχον.

Ή χρονολογία δυσδιάγνωστος διά τό έπ’ αυτής παχύ κονίαμα ασβέστου.

13.

’Άνωθεν τής Τραπέζης τής μονής Αγίας σφζεται ή εξής επι
γραφή κεφαλαιώδεσι γράμμασι γεγραμμένη:

ή- “Ετους ξρα f και από Χρίστου καταβάαεως αχγ. 
εϋχεαθε αδελφοί των τούτους άφυπνόσαντας

Κατωτέρω δε έπι άλλου μαρμάρου:
ή· Ή Ζωοδόχος πηγή ή άεννάως βρύουσα

Έν τφ μέσφ παρίσταται ανάγλυφος ή είκών τής Ζωοδόχου Πηγής λίαν 
εύτέχνως είργασμένη.

14.

Έν παρεκκλησίφ των 'Αγίων ’Αποστόλων εγγύς τής έν Κατα- 
κοίλφ μονής Αγίας Μαρίνης, έν δεξιά τφ εισερχομένου εύρηται έντετοιχι- 
σμένον μάρμαρον τεθραυσμένον φέρον τήνδε τήν έπιγραφήν κεφαλαιώδεσι 
γράμμασιν:

ή· Αχη , 1 Αύγούατου 
εκτιαεν ό μαστροθε- 
οδορις Χαλάχα
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τους άγιους ’Αποστ
όλους στϊ Κατάκ 
[ι]λο. ανμπληα τής 
άγιας Μαρήνας 

+.................................
15.

Έν τή μονή τής Παναχράντου σώζεται επιγραφή έγγεγλυμμένη κεφα- 
λαιώδεσι γράμμασιν έπί μαρμάρου, δπερ άνάκειται ένφκοδομημένον έπ'ι τοΰ 
αριστερά τω είσιόντι τοίχου τοΰ νάρθηκος τοΰ ναοϋ. Βρίθει δ’ ή επιγραφή 
αΰτη μεγίστων καί άπεπτων άνορθογραφιών καί έχει κατά κοινήν μεταγρα
φήν ώς εξής:

Των κτητόρρον
άνακαινίοτη εκ βάθρου τοΰ πρόϊ 
θεοφιλεστάτου ’Άνδρου Γαβριήλ' έτελι 
όθη εις τους 6 δκτοβρίου διά σιδρο- 
μις και κόπον Γερμανού ιερό μονά
χον και μοναχόν. 1608 μηνι δ
κτοβρίου. 14. ιμέρα παραοκεβί, 
ώρα τετάρτη.

16.

Έπί τοΰ εις τό χωρίον Γίδες ήρειπωμένου παρεκκλησίου τοΰ 
'Αγίου Γεωργίου εύρέθη μάρμαρον, φέρον εγγεγλυμμένην τήν εξής 
επιγραφήν:

Άνηγέρθη δ θείος καί πάνσεπτος ναός τον μεγαλο
μάρτυρας και τροπαιοφόρου Γεωργίου 
διά συνδρομής καί εξόδου Γαβριήλ ίερο- 
μονάχον καί καθηγουμένου Μπράϊλα 
καί τής σννοδίας. 1610.

17.

Έν τφ ναω τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος εις τό χωρίον 
Γίδες επί των κιόνων τοΰ τέμπλου επί μεν τοΰ άριστεροΰ φέρεται ή εξής 
επιγραφή, παραλειπομένων των άνορθογραφιών:

Κύριος φωτισμός μου καί σωτήρ μου 
τίνα φοβηθήσομαι;

Έπί δέ τοΰ δεξιοΰ ή εξής:

Κύριος υπερασπιστής τής ζωής μου 
από τίνος δειλιάσομαι;
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Έπ'ι δέ τοΰ δεξιοϋ κίονος τοΰ ύποβαστάζοντος τον τροΰλλον τοΰ ναοϋ 
ή επιγραφή:

_Ι_
Ν

Χ_
Κ

Δέησις τον δούλου τοΰ θεόν Ίωάννον 
Καλιάρι και της οιβίας αντοϋ άνέζας

18.

Έπ'ι ετέρου δέ κοινού μαρμάρου, κατακειμένου έν τώ ναφ, άναγινώ- 
σκεται ήδε ή επιγραφή :

. . . διά πυνδρομης και εξόδου Γαβριήλ Ιε
ρομόναχον τούιιίκλην Μπράϊλα άνεκαινίοθη ίκ βά
θρου οντος ό θείος και πάντιμος ναός τον μεγάλου θεού 
και οωτηρος. 1613.

19.

Λ α υ ρ ι α I ς

Έν τή ήρειπωμένη μονή ΛαυριαΙς τής Κατακοίλου και έν τή μεσαία 
θΰρμ τοϋ ναοΰ έπ'ι μαρμάρου λευκοΰ ευρηται ή έπιγραφή:

’//σαΐου, Άνθιμον ιερό μονά 
χων 1628.

Και τό έξης μονόγραμμα:

C
Τ

Ρ

Τό μάρμαρον τοΰτο καθώς και τά λοιπά τής μονής ταυτης μετεφέρθη- 
σαν και ένετοιχίσθησαν εις την μεσαίαν θΰραν τοΰ ένοριακοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου 
Τωάννου τοΰ Θεολόγου είς Κατάκοιλον.

20.

Έν τφ έν Μεσαρία πΰργφ Καΐρη τοΰ έπιλεγομένου Κανιά σώζεται 
έντετοιχισμένη μαρμάρινη πλάξ, έφ’ ής παρίσταται έν άναγλυφφ οίκόσημον, 
λέων όρθιος βλέπω ν προς αριστερά. Εκατέρωθεν τοΰ λέοντος αί χρονολογίαι 
1635, 1732, 1810, 1814.
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Ύπό το οίκόσημον ή εξής επιγραφή:

ικος 6 παρόν ιγέρθι 
εκ δαπάνις παρ 
Α Μιχαήλ καΐρι 
τοΰ παναρχι.

21.

’Άνωθεν τής πύλης τοΰ αριστερού κλιτούς τοΰ εν Λαυριαίς τής Κατα- 
κοίλου εις Ιρείπια κατακειμένου μοναστηριού τοΰ Αγίου ’Αθανα
σίου (;) άναγινώσκεται ή επιγραφή:

16
1C ΧΡ

Ν 1 Κ A
48

Αέηοις τον δούλου τον ι9εον Νεοφύτου 'ιερόμονάχον.

22.
Έπί τετραγώνου μαρμάρινης πλακάς, τεθλασμένης κατά τό μέσον, πλά

τους 0,40, ύψους 0,37 καί πάχους 0,04, υπάρχει ή εξής επιγραφή:1

[Άνηγέρθη] οΰτος ό ν 
αός τ(ον) ά(γίον) ε(νδόξ)ον Χαραλ(ά) 
πμον εν ετ(ει) αψα (=1701) σ(;) Μ 
αρτίου . .

Κάτωθεν δε τής επιγραφής εν στρογγΰλφ θυρεφ άναγεγλυμμένος διά 
χειρός αδέξιου λέων δρθιος βλέπων πρός δ. άποτελών πιθανώς τμήμα οικο
σήμου τοΰ άνεγείραντος τον ναόν.

Ή πλάξ μετεφέρθη ύπό τοΰ γράφοντος εις τό Μουσεΐον ’Άνδρου έκ 
τοΰ έν Μεσαρία ναϋδρίου τοΰ Αγίου Χαραλάμπους.

23.

Έν Κορθίω καί επί τής προσόψεως τοΰ πύργου Μ. Ζ. Καμπάνη 
άνάκειται έντετοιχισμένη παράστασις τοΰ αρχαγγέλου Μιχαήλ, ελαφρώς 
έγγεγλυμμένη επί πλακός φερούσης ά'νω μικρόν γείσωμα, άκόσμφ Λεσβίω 
ορμα) περατούμενον. Δεξιά δέ τφ όρώντι οΐκόσημον μικταΐς γραμμαϊς έξειργα- 
σμένον, έγγεγλυμμέναις τε καί άναγλύφοις. ’Άνωθεν τής δλης παραστάσεως 
επιγραφή :

<5 αρ . Μ ι χη λ 16 94.

1 Τό ΰψος ιών γραμμάτων είνε 0,03.
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58 Δημητρίου Π. Πασχάλη

καί τά άρχικικά γράμματα τοϋ Ιδιοκτήτου τοϋ πΰργου. Ύπό δέ την άριστεράν 
χεΐρα καί μεταξύ τοϋ αρχαγγέλου καί τοϋ οικοσήμου:

Ξύφος
βαστο
και ίσταμαι
στες θί
ρες τά
φτες
βλέπο
ήδατα
και ιοελ
θόντας

Τό άνάγλυφον είνε όντως τοποθετημένον μεταξύ δύο Ουρών καί άντικρύ 
τής προ τούτων κρήνης, φερούσης καί ταύτης μακράν επιγραφήν πολύ νεω- 
τέραν τής άνω, έχει δ’ ϋψος 0,60 καί πλάτος 0,54.

24.

Έν τώ εν Μεσαρίρ παρεκκλη σ ίω τοϋ 'Αγίου Χαραλάμπους, 
επί τοϋ δεξιού υπερθύρου, κεκοσμημένου διά παλαιών επί μαρμάρου αναγλύ
φων ανθεμίων βυζαντινής προελεύσεως άναγινώσκονται κεχαραγμένα:

•ή "Αγιε Γεώργιε βοή . . .

Εις τό ύπέρθυρον δέ τής προς αριστερά θύρας:

σω δούλο Μηχαήλ τό Σκορ . . .

25.

Μονύδριον Άλινοϋ.

Έπί τοϋ τέμπλου τοϋ ναού:

”Ετος αψέ δκτωθρ. κ 
Ιζωγραφίσθη τό παρόν τέμπλον 
διά συνδρομής και εξόδου 
τοϋ πανοσιωτάτου παπά 
κυρ Νεοφύτου Δελαγραμμάτικα.

Έπί δέ τής θύρας τοϋ ναού:

f Ναός πάγκαλος τής Θεο
τόκου άναικαινίσθη εκ βάθρων δί

Ιξόδων......................................
Γαλακτίωνος τοϋ και προηγουμένου Ίερο-
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μάρκου έπονομαζομένου καί ’Αθανασίου 
σκευοφύλακας τούπίκλην τε Καιρη 
ους και φυλάξαις άτρωτους πάαης 
βλάβης Δέσποινα αγνή διά παντός 
τοΰ βίου. 1784 Μάιου . . .

26.

Δέισις τοΰ δούλου τοΰ Θεοϋ Νικολάου 
κέ ιόν τέκνο Φραζέακου, Γάσπαρι, 
Μιχελέτου Ντομίνικου, Αντο- 
νι, Ζορζι. έσόθι 1709

Ή επιγραφή έν τώ τεμπλέψ τής 
Άπατουρίων, δί)εν μετεφέρθη είς την 
’Αποικιών.

27.

ζΙε«σ«ς τοΰ δούλου τοΰ Φραζ 
έσκου και τον τέκνον Νικολάου, 
Μιχάλι, Άντόνι, Γάσπαρι. 

έσόθι 1709 ΜΓΩ

Παναγίας Χρυσοπηγής τών 
Παναγίαν Κατασυρτήν τών

Έπί διαφόρων κτιρίων τής μονής 'Αγίας ύπάρχουσιν αί Ιξής επί 
εντετοιχισμένων μαρμάρινων πλακών άναμνηστικαί έπιγραφαί:

Συνδρομής καί έξό 
δου Γριγορίου Πα[ν]τελον

28.
Γριγορίου 1814 Σεπ

Προηγουμένου τεμβρίου 29.

29.

1716
Διά σηνδρο
μής καί εξόδου καί δαπά 
νης τοΰ προηγονμέ 
νον Διονυσίου 

Χαρατζή.

30.
δαπάνη _ γονμένου
προη- Γαβριήλ

31.

Άνωθεν τής μεσαίας πύλης τής μονής (τής Αγίας):

Νικόλαος Καπε
τανάκις 1758
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60 Δημητρών II. Πασχάλη

3 2.

Έπι τοΰ υπέρθυρου τής εξωτερικής πύλης τής μονής;

1820
σχεβοφίλαξ ’ Ιοανίκιος

33.

Έπί τής ωραίας πύλης τοΰ ίεροΰ άδυτου τοΰ ναοΰ τής ΙΙαν- 
αγίας Παλατιανής:

+ er< Me To TTfl Po N Te ΛΤΊ ή ot·* Δ'& C Yn ΔΡο hHC 
ry ΡωΤάΤif rf>xie n it Ho n8

Δ p y κ yp,y κτρontc ι& Ktf/‘PH 
K* cth δ po in ρτ& na NmTaTtf a rjtf 
ΓΡωΤοίΤΜΓΓ^ /f7uiTd Φ/Τ”H KY R& KYPI/I

ΗΥΓΡζ tf HcTujm 6 ΤΓ/TP o TTttfM
rtf 3ωοΔοΧ# Λ*ωΝ/?Δ0<-

/v ru/^RH florae η^,·^

·(· ”Εγινε το παρόν τέμπλον διά συνδρομής 
τον πανιερωτάτου αρχιεπισκόπου 
Άνδρου κυρίου κυρ Διονυσίου Κα'ίρη 
καί συνδρομή τον πανω[σκο]τάτον άγιου 
πρωτοαννγγέλου άγιωταφίτη κυρίου Κυρίλον 
Κνπρέου καί των έντιμωτάτων επιτρόπων 
τον Ζωοδόχον Τάφον Λεωνάρδου Καίρη 
καί Περάκη ’Αθανασίου —-1719.

34.

Εις τό υπέρθυρου τής ΒΔ. θΰρας τοΰ Ιδιου ναοΰ σώζεται ή εξής κεφα- 
λαιώδεσι γράμμασιν επιγραφή, έχουσα πνεύματα καί τόνους:

•f· ’Ανακαινιστεί ή παρούσα Ικλησία καί αφιεροσάτφ την παρούσα
θύρα δ ενγενέστατος Δη μητριός Νέρις εν τω Άγίω Τάφω.

Αψιβ', Μαρτίου κατ'.
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35.
Εις τό μαρμάρινου δ’ υπέρθυρου τής προς Δ. Αύρας τοΰ αύτοΰ ναοϋ 

εΰρηται ή έξης επιγραφή :

'(· ’ Ετελειώθη ή παρούσα h ετει αηηβ' ’Απριλλίον θ'.

Κάτωθεν δ’ ακριβώς διά νεωτέρων γραμμάτων έπιπολής κεχαραγμένων τά εξής: 
ζΐιά συνδρομής τών ορθοδόξων χριστιανών ίπιτροπεύοντος A. Ζ. Δ. 

(=Αύγουστίνου Ζ. Λαπόντε) 1842.

36.
Έπι τοΰ έν Κατακοίλω μονυδρίου τής 'Αγίας Μαρίνης:

I). Ο. Μ.
Domicilium. hoc claustrale 
a fundamentis extruxit et 
aedificavit illam S Rem 
Dionisius ex preaclarissimo 
Cairiarorum genere ortus 
archiepiscopus Andrensis 
in perpetuam obsque mo- 
nimentum. Anno MDCCXLII 
(P-tatisuce quinquugesimn.

37.
Έπι τοΰ έν Μεσαρία τής ’Άνδρου πύργου Καμπάνη τοΰ επιλεγό

μενου Παντία (έκ τοΰΎπάτιος) σφζεται επί λευκοΰ μαρμάρου έγγεγλυμμένη 
επιγραφή κεφαλαιώδεσι γράμμασιν, έχουσα κατά κοινήν μεταγραφήν ώδε:

Π31 όκτομΰρίον 26 
Έκτήστη οντος ό πύργος δι 
εμού Αλεξάνδρου Καμπάνη.

Ύπό τήν επιγραφήν υπάρχει άναγεγλυμμένον οικοσήμου, παριστάνον 
δικέφαλον αετόν φέροντα στέμμα- ύπό τον δικέφαλον αετόν άντωποί δύο 
λέοντες όρθιοι.

38.
Έπι τοΰ μεσαίου υπερθύρου τοΰ έν Μεσαρία ναοΰ τοΰ Αγίου 

Νικολάου:

$ Ψβ £ Ά Ρ X Μ Μ Μ η Η ORA OC ZTOC ΓΓΡωΉ
ο HAOC HU Η Cf ΗΤΧ Μ IKond έ ρ ε ί 
£ΝΤΉ MrPiUlUN noTtHPAPXXNTor 

Η ΝεΚάΤΟΙ ΝΎΝΨΤΧ} KHCC UITHP1HC
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62 Δημητρίου Π. Πασχάλη

διονυοocapxieyt*/c wreip^w

e \ Κ octon ΑίίέΡοΝ ΑοΜοΜέκΒάθΡωΝ 

WW£N Χ61Ρ Η KTiCdCti CHnHTCTAilU 
oaeuaoc iCffiTAi Μ £ X-P IT£PMdTllt N
AwpoWTUJ £€uj onAPiij N CYPiepr^ 
exTic epi KA i PHcaion yc/oc ανδρου

Αψλβ' άρχήν ήληφεν δ ναός οντος αυγούοτον τε πρώτη.
'0 ναός κλήαιν τον Νικολάου φέρει
έν τη Μυραίων ποτέ Ιεραρχονντος'
ήνεκα τοίνυν ψυχικής σωτηρίας
Διονύσιος άρχιθύτης ηγειρεν,
είκοοτόν δε ιερόν δόμον Ικ βάθρων.
Ή μεν χειρ ή κτίοασα σήπητε τάφω 
δ δε ναός ΐσταται μέχρι τερμάτων 
δώρον τώ θεώ δ παρών. Συνεργία 
έκτιοεν Καΐρης Διονύσιος ’Άνδρον.

39.

Έπι δε τού αριστερού υπερθύρου:

’Έφην ορατέ με μεν οι πρασιάντες 
καθήμενον θεόν τον ιερόν ένδον 
κριτήν δέ δίκαιον απάντων μερόπων.
Έκτίσθη δε παρά άρχιμάιστορος 
Νικολάου Βολιαιανοϋ τον εκ Χίον
συν τοΐς νίοΐς αύτ οϋ’ΐωάννου τε και Φραγκουλη . Αψλδ

μηνη δκτωμβρίω λ .
40.

Και έπι τού δεξιού:

f Οίκος τον θεόν και προσευχής υπάρχω. 
Μηδεις είαέλθη μνησίκακος ενθάδε 

, „ και λάθη άράν άντι τής ευλογίας
ώς δ ’Ιούδας δ του Χρίστον προδότης. 

Οκτωμΰ χε)ρ Μελετών ιερομονάχου Κονδύλη, 
e‘v μέμνηαθε αυτού οι άναγινώσκοντες.

αψλδ'

κη

εγράνθη δε

41.

Έπι μικρού φαιού μαρμάρου, έν «τοιχισμένου δεξιά έν τω ύπερδύρω
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τοΰ πλησίον τών Πέραν Χωρίων έκκλησυδρίου τής'Αγίας Τριά- 
δ ο ς ή έξης επιγραφή:

17 34
’Ιουνίου — 15 
Μετακαινίσθι 

δ ναός τις άγιας Τρι 
άδος — Νικόλαος 

Κονιίλις —

42.

Έπ! εΰμεγέθους μαρμάρινου λαμπαδοστάτου άποκειμένου έν τώ μεσο- 
νάω καί προ τοΰ δρυφάκτου τοΰ έν Μεσαρίφ ναοΰ τοΰ Ταξιάρχου:

Νικολδ Καγήρι (=Καΐρη)

Σημειωτέα ή ούτως έκφερομένη και ένταΰθα τό πρώτον άπαντώσα 
γραφή τοΰ επώνυμου τοΰτου.

43.

Έν τώ κατά την συνοικίαν Παραπόρτι τής πόλεως ’Άνδρου παρεκ
κλήσια) τοΰ 'Αγίου Ίωάννου άνάκειται έπεστρωμένη προ τής θυρας 
τοΰ έκκλησυδρίου πλάξ έκ λευκοΰ μαρμάρου φέρουσα έγγεγλυμμένον έν 
φυσικώ σχεδόν μεγέθει κρανίον νεκροΰ μετά δυο οστών χιαστί, κάτωθεν δέ 
την έπιγραφήν:

. . . πόν[ος] οντος τον νέου (;) τούτον κοιμητηρίου 

. . . ώ αδελφοί, θρηνείτε και δακ[ρέετε],
Ή πλάξ αριστερά άποτεθραυσμένη.

44.
Εις τό υπέρθυρον τοΰ εστιατορίου τής μονής τοΰ Αγίου Νικο

λάου εις τά Σόρα.

Άνακαινίοθη τό παρόν 17 36 Μοναστήριον διά συνδρομής 
καί δαπάνης ’Ιακώβου καθη γονμένον καί των συν έμοί αδελφών

Έν τώ μέσφ ή χρονολογία και ή έπιγραφή χωρίζεται διά μεγάλου 
ανάγλυφου σταυροΰ.

45.

Έπί τής βόρειας προσόψεως τοΰ έν τή κώμη τών Μαινήτων ναοΰ τής 
Παναγίας Κουμοΰλου (Κοιμήσεως τής Θεοτόκου) έντετοιχισμένη έπι
γραφή έπ'ι λευκής μαρμάρινης πλακός:

® ’ Ανασσα μήτερ τον θεανθρώπου — —- —
— — καί δαπάνη Νικόλαος Κονδύλης
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της Κοινότητος τόν δε δον μησας δονμον 
άλλα φιλάτε αυτόν ώς προμηθέα. Ανακε- 
νίσθη δε ίεραρχοϋντος Διονυσίου Καϊρη και 
ιερομονεύοντος Μανουήλ Ίωάννον, Αψμ (—1740).

46.

Έπι τοΰ υπέρθυρου τής πύλης τής εν Κατακοίλψ 

Μαρ ίνης:

μονής τ ή ς 'Α γ ί α ς

f- μ e ra rl ο μ ptuc ui & xpifx w^pinh

f? Νθίϋ hR.1 PtN έΚ Bd θ PUJ Ν ΤΟΝ CoN aoMoN 

k/ONUC/OC Kd't’PHL aPXIQUTHC 

d ΝΔΡ & noNiu rifie/cTaiTfc ΆΑ fUj Ndic £dic 

kticac KoiMHc^c xaofliuc ΦέΐΔΧ/vieNoc 

^ Ndfluj MdTiu n etc Aojfifg ch^ h^itimhn 
K^l C luHp/fr] ή UTX H d/ Γ6 N μ HTo p UJ N 

ίΗΘΙ S’ ©euj Kd/AecnoTH

iA^NrfldUClN ψυχίΚΜΝ dMdPT^^UJH

CP/UJ fi ψ Μ B IX. ή I X θ'

■f Μεγαλομάρτυς ώ τον Χρίστον Μαρίνη 
Άνθ’ ών ηγειρεν εκ βάθρων τόν σόν δόμον 
Διονύσιος Κα'ιρης άρχιθντης 
’Άνδρον πάνω πλείστω τε δαπάναις έαίς 
κτίσας κοσμήσας ουδόλως φειδονμένος 
άναλωμάτων εις δόξαν σην και τιμήν 
και σωτηρίαν αύτοϋ και γεννητόρων 
στηθι πρέσβευε τω θεώ και δεσπότη 
τοΰ δούναι λύσιν ψυχικών άμαρτάδων.

Έν ετει σωτηρίω αψμβ Ιουλίου θ'.

47.

Έν τώ σκευοφυλακίφ τής μονής 'Αγίας άνάκειται εΐκών ευμεγέθης 
τής Ζωοδόχου Πηγής. 'II είκών, έργον χρωστήρος καλλιτέχνου, φέρει τήνδε
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την επιγραφήν κεφαλαιώδεσι γράμμασι κεχαραγμένην κατά τό βυζαντια- 
κόν ιδιότυπον:

Ζώσα πηγή τής χάριτος νπάρχουαα 
πότιαον πάντας τους εις σε προστρέχοντας. Δι ε
ξόδου μεν Διονυσίου Ίερομονάχου, χωρίς δε ’Ανα

στασίου. αψνδ' J μάιου κζ'.

48.

Εντός τοΰ ναοΰ των 'Αγίων Πάντων τής κώμης Άηδονίων τοϋ 
Κόρά ίου, επί μαρμάρινης πλακός μετά ωραίου πέριξ εν τετραγώνω κοσμή
ματος ή επιγραφή :

Τώ παρόν ταψί 
ων ήπάρχι τοϋ Νη 
κολάου Μπηστι 1749

Έν τφ ίδίω ναφ επί τής κατά την β. όψιν καί την οδόν θυρίδος ώς 
ύπέρθυρον χρησιμεύει πλάξ, φέρουσα επί τής κάτωθεν ό'ψεως, τής από τής 
όδοΰ φαινομένης, τάδε:

1731 Ινεκενίοτι ώ παρών ναώς τον 
άγιον τεσσαράκοντα. 13 Ν

Μεγίστην καί παράδοξον άντίθεσιν επί των επιγραφών τούτων άποτε- 
λοΰσιν αφ’ ενός μέν ή επιμέλεια μεθ’ ής είνε κεχαραγμένα κατά τούς κανόνας 
τής βυζαντιακής τεχνουργίας τά γράμματα καί άφ’ ετέρου ή κατάστασις τοΰ 
ορθογραφικού μέρους, ήτις πιστώς ώς έχει άπεδόθη.

49.

Έπι τοΰ Βικαριάτικου, παρά τον εν τή πόλει τής "Ανδρου δυτικόν 
ναόν τοΰ 'Αγίου ’Ανδρέου, μεγάλη μαρμάρινη πλάξ, εφ’ής αναγιγνώ
σκεται ή ακόλουθος επιγραφή κεφαλαιώδεσι γράμμασι μετ’ έπιμελείας 
έγκεχαραγμένη:

Domum hanc, penitus destructan, Joannes Baptista Crispi, 
Naxiensis, Vicarius Apostolicus hujus Ecclesim Andriensis, 
sumptibus S. Congregationis, nec non suis reaedificare 
atque in meliori forma restituere curavit. Anno Domini 
MDCCXLIX.

’Ήτοι επί λέξει:

Τον οίκον τούτον, ίντελώς κατεστραμμμένον, ’Ιωάννης Βαπτιστής 
Κρίσπης, Νάξιος, Άποατολικός Τοποτηρητής ταύτης τής Έκκλη- 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, 2τος Δ'. 5
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6G Δη μητριού Π. Πασχάλη

αίας ’Άνδρον, δαπάναις τον 'Ιερόν Σύλλογον και ιδιαις αντον να 
ανοικοδομηθεί και καλλιτέραν να έχη μορφήν έμερίμνηαεν, εν ετει 

Κνρίον 1749.
50.

'Αγία Μονή, Στενό.

Σώζεται επί τοΰ ναού ή επιγραφή :

1795 Χατζή Δημήτρη Τόπακα 

Έπί δε τής κρτ)νης ή έξης:

'// βρναις αϋτη ήν βλέπετε 
ένθάδε δί εξόδων πέφυκε τον 
πανοαιωτάτον προηγονμένον Μελετίον

................... και πίνοντες εκ ταύτης εν
χεοθε όπως τύχη τής τον Χρίστον 
βασιλείας. 1757.

51.

Έπί δυο έξ ελεφαντοστού αναλογίων τής μονής τοΰ 'Αγίου Νικο
λάου εις τά Σάρα:

Ί" Δια σινδρομις και έξοδον τον πανοσιοτάτον εν Ιερομονάχις παπά κιρ 
Γαλακτίον τό έπίκλι Φενκαρα, πατρίδας έκ νήσον "Ανδρον 1758.

52.

Έν τφ ναώ 'Αγίου Ίωάννου Θεολόγου ή Ξανεμίτη εις 
Καλοκαιρινήν τοΰ χωρίου Βιτάλι καί άνωθεν τής θυρας αΰτοΰ μαρμάρινον 
κυκλικόν άνάγλυφον, έφ’οΰ είκονίζονται ό "Αγιος ’Ιωάννης ό Θεολόγος μετά 
τοΰ μαθητοΰ του Προχώρου. Έπ’ αΰτοΰ ή εξής επιγραφή, παραλειπομένων 
των ανορθογραφιών:

1759. Εις δόξαν τον μέγα Θεολόγον. Νά γράψονναι οΐ ορθόδοξοι 
χριστιανοί τά τίμια τονς ονόματα εις την παροναίαν. Γράφει δ Γεώ- 
γις Λονκίοας γννί Έρήνη, Πανάρετος γννή Μαρία, Γεώργης Ούσάς(;) 
γννή Μαρία, Δημήτρης Χέλμης γννή Έρήνη, Θεόδωρος Σούρας 
γννή Μάρθα.

53.

Μονή 'Αγίου Νικολάου είς τά Σόρα (’Άνδρος)

Ύπεράνω τής εν τή μονή κρήνης:

Δαπάνη καί έξοδον προηγονμένον Λεοντίον Λογοθέτον. 1160 Νοέμβριον 24.
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54.

"Ανωθεν τής μεγάλης θΰρας τής μονής:

Μονής της σεπτής άνακαίνησις αϋτη γέγονε ταννν διά πολλών Ιδρώ
των, κόπον, μόχθον τε τον πανοσιωτάτον σκενοφύλακος Κνρίον 
'Ιακώβου και των συν αύτώ αδελφών και πατέρων, οίτινες όμον πάντες 
με προθυμίαν έκοπίαοαν διά πολλών καμάτων, εξόδων πλείατων και 
δαπάνης μεγάλης· προσφέρεται δέ τώ θείω Νικολάω, φνλαξ γάρ αυτής 
πέφυκεν εις αιώνας. 17 60, Δεκεμβρίου 6.

55.
Έπί τής θυρας τοΰ ναοϋ:

Ί" Ναός ο θειος καί σεβάσμιος ουτος τοΰ θαυματουργόν Άγιον Νικο
λάου πεπαλαιωθείς εκ τής πολυετίας άνεκαινίαθη κάλλιστα έκ θεμελίων 
συν πολλή σπονδή διά συνδρομής, πόθον καί προθυμίας τοΰ πανοοιω- 
τάτον σκενοφύλακος Κυρίου Ιακώβου, τής αυτής Μονής δντος προη
γουμένου, έκ τής οποίας καί ή δαπάνη πάσα τής οικοδομής γέγονεν, ώς 
ύραται. ΓΙλεΊοτα δ' όμως καί οι λοιποί πατέρες έσυνέδραμον συν κόπω 
τε καί μύχθω, ών περ τον μισθόν δίδον Χριστέ μου σώτερ διά πρε
σβειών τον θείου Νικολάου. 1757. "f"

Εις δέ τό ύπέρθυρον τοΰ εστιατορίου τής μονής:

Ί" Άνακαινίαθη τό παρόν μοναστήριον διά συνδρομής καί δαπάνης 
'Ιακώβου καθηγουμένου καί τών συν αύτώ μοναχών αδελφών. 1736.

56.

Έπι αρτοφορίου τής μονής Ζωοδόχου Πηγής, διαγλΰφου και 
χρυσω πεποικιλμένου, έργου τορευτοΰ καλλιτέχνου, δπερ εΐδομεν άποκείμενον 
έπί τής αγίας τοΰ ναοΰ Τραπέξης, σφζεται εγχάρακτος κεφαλαιώδεσι γράμ- 
μασιν ή εξής επιγραφή:

Τό παρόν άρτοφόριον έφέρθη έκ Λαρίσης ης τό μοναστήριον τής Ζωο- 
δόχου Πηγής εις *Ανδρον συνδρομής κέ δαπάνης τοΰ πανοσιωτάτον 
προηγουμένου Κνρίον ' Ιερεμίαν, 1768.

ι I
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57.

f 'Ανεκενήσθη 

ο θείος ουτος να 

ός διά συνδρο 

μής τοΰ πανοσιω
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είας και του αδελψ 

ον αντοϋ Νικολάου και 

της ποτέ γυνής αντοϋ 

Μοσχονς και ετέρων.

Χειρ Κωνσταντίνον 

Καισαριώτη.’Έτη από Χρίστον 

1775, Μαρτίου 10.

'Η επιγραφή κεχαραγμένη έπι τού ετέρου των κιόνων τοΰ έν Μεσαρία 
βυζαντινού ναού τοΰ Ταξιάρχου.

58.

Έν τή λτθίντ] γέφυρα των ’Αποικιών άνάκειται έντετοιχισμένη 
πλάξ έκ μαρμάρου λευκού, εφ’ ής άναγινώσκεται έγγεγλυμμένη επιγραφή 
ή εξής:

1780

— ■#- ·#- '
I C X C Ν I KC) ’Ιησούς Χριστός νικά.

ι — I
Ε ΓΓΝέ Μ ΗΊΦ^ΝΓεΦΙ Ρ4 "Εγινεν η παρών γέφιρα
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59.

’Έγινεν ή παρούσα γέφυρα διά εξόδων και δαπάνης τοϋ πανοοιωτάτον 
προηγουμένου Νεοφύτου Πατήρι. 1791, έν μηνί ανγονστω 10.

Ή ανωτέρω επιγραφή εΰρηται Ιπί μονοτόξου γέφυρας, αιρόμενης εις 
μέγα ύψος, ζευγνυοΰσης δέ τάς όχθας τοϋ ποταμού Άχλα κατά την θέσιν 
Κάρονας, όχι μακράν τής Μονής τοϋ 'Αγίου Νικολάου.

60.

Έπί αργυρού καί έγχρΰσου τορευτοΰ ποτηριού λίαν έντέχνως είργα- 
σμένου, σωζομένου δέ έν τφ έν Μεσαρία ίερφ ναφ τού 'Αγίου Νικολάου 
άναγινώσκονται τά εξής:

f Μνήσθιτη Κύριε Ναθαναήλ άρχιερέως —- 1796:'—

61.

Έν τή τών ’Αποικιών έκκλησία Κατασυρτή (Κοίμησις τής Θεο
τόκου), ήτις τανϋν μέν είνε ένοριακή, άλλοτε δ’άνήκεν ως μετόχιον εις τήν 
ίεράν μονήν τοϋ 'Αγίου Νικολάου, σώζονται έπί τών εικόνων ίκαναί έπι- 
γραφαί. Ούτως έν εικόνι τοϋ 'Αγίου Νικολάου:

Μνήσθητι 6 θεός 
τοϋ δούλου σου 
Γαλακτίου προ
ηγουμένου’ 
αψπγ1 ( — 1783).

Έπί δέ τής είκόνος τοϋ αγίου Ίωάννου τοϋ Προδρόμου:

Λέηοις τού δούλου τού Θεού Γαλακτίου προηγ 
ουμένου Καραϊωάννου. Αψπγ' (—1783).
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70 Δημητρίου Π. Πασχάλη

Έπί είκόνος τοΰ ΓΙαντοκράτορος:

Χειρ Νικολάου Μηνδρινοϋ αγογ' (=1773).

62.

Έν τφ εν Άμονακλείφ τοΰ Κορθίου ναφ τοΰ Ταξιάρχου άνά- 
κειται κατά τό ύπέρθυρον αυτού πλάξ εκ λευκού μαρμάρου, φέρουσα άνά- 
γλυφον παράστασιν τού αρχαγγέλου Μιχαήλ, έγγεγλυμμένην δε διά κεφα
λαιωδών γραμμάτων επιγραφήν την εξής:

αψοθ 5 Ιουλίου 
’ Ανακαινίοθη ό θείος ναός τοΰ 
μέγα Ταξιάρχου διά ουνδρο 
μις και εξόδου τοΰ πανιερωτάτου 
μητροπολίτου άγιου πρώην Σκοπιών 
κυρον ’Ανθίμου Κουμαριανοϋ.

Την τε επιγραφήν κα'ι τό άνάγλυφον εύρομεν καλυπτόμενα υπό πυκνού 
επιχρίσματος διαλελυμένης ασβέστου, κατά τό έν ’Άνδρφ κάκιστον έθος.

63.

Έν τφ αύτφ ναφ επί τού μαρμάρινου δρυφάκτου:

1780, δεκεμβρίον 16, άνακενίσθη 
ό ναός οντος δι" εξόδων τον αγίου δεσπό
του, τον πρόϊν Σκοπιών.

Έν τή αυτή εκκλησία, επί είκόνος τού αγίου Γεωργίου:

αιρπβ'. Μνήσθητι κε του δού 
λον σου Άνθιμου άρχιερέως.

64.

Δέησις τοΰ πανιερωτάτου άγιου ’Άνδρου 
κυροϋ Ίωάσαφ. 1769.

Ή επιγραφή επί είκόνος τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, άποκειμένης έν 
τφ έν Μεσαθουρίφ ναφ τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, δστις κοινώς ονομά
ζεται Λωλό Παναγιά.
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65.

Έν τφ ναφ τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τής πόλεως "Ανδρου κάτω
θεν τής έν τώ αρχιερατική) θρόνο) είκόνος τοΰ δεσπότου Χρίστου:

’6Κ<ί//ι<οπκβ)«Γ,ως opjc, ίηιΊ< frxi- 
ePdTodc S Κ^οΝίκώ emuwtfc- 

(Ν&Μί t _

κϋκ-4 ίί«ί.Οο55ίΥνΧίί

ivi

"Οη/ινϊγκ.ρ S γλμ'τ«Ν:—

Έκαλλοπίσθην, ώς όρος, επί τής άρχι- 
ερατείας τοΰ κανονικώς ενκαινιάο 
αντός με

κυρίου κυρίου Ίωάοαφ, δς την ψυχήν 
αντοϋ
τίθηοιν υπέρ των προβάτων —,

66.

’ Οκτ οβριού 12 
εν εξόδου ρουφε 
τίου τον άργαστνρέον 

1771

Ή επιγραφή σώζεται κεχαραγμένη επί μαρμάρινης πλακός (1,8X0, 
66X0, 03) άποτεθραυσμένης εις τρία, ήν ευρών ό γραφών έν τινι κατά την 
αγοράν τής πόλεως αποθήκη έδώρησεν εις τό Μουσεΐον "Ανδρου. Φέρει δ’ή 
πλάξ έν τφ μέσω άναγεγλυμμένον θυρεόν και εκατέρωθεν αΰτοΰ εικονιζόμενα 
άναγλΰφως δυο δένδρα μετ’ άνθέων. 'Ύψος των γραμμάτων 0,05'

Διά τής λέξεως ρουφέτι ωνομάζετο ά'λλοτε ή σημερινή συντεχνία. 
Παράγεται δ’ή λέξις έκ τοΰ άραβικοΰ οΰρφέτ τήν αυτήν έχοντος σημα
σίαν, οΰδεμίαν δ’έχει σχέσιν, ώς ύπετόπασάν τινες, μέ τό ρουσφέτιον, 
παραγόμενον καί τοΰτο έκ τοΰ άραβικοΰ ρίσσβετ = δωροδοκία (Βλ. X. Ν. 
Φιλαδελφέως, 'Ρουφέτιον και 'Ρουσφέτιον, «Παρνασσός,» τ. A7 (1877), 
σ. 651. — Δ. Γρ. Καμπουρογλου, 'Ιστορία τών 'Αθηνών, τ. Β7, σ. 247 
και Μνημεία τής ιστορίας τών 'Αθηναίων, τ. Α7, σ. 354).
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67.

Έπί της χρυσοπάστου είκόνος τοϋ αγίου Νικολάου έν τή φερωνϋμω μονή.

Διά Ιΐοίημ
εξόδ α Λέων
ου καί πρ τήας μο
οάυμ ναχής
ίας σκ Σμυρναίας
ευοφ Α η)ο.
υλακος
’Ιακώβου
'Ραΐσι

68.

Έπί δέ τοϋ έφ’ ου άνάκειται ή έίκών τορευτοϋ εικονοστασίου μετ’ ίδια- 
ζοϋσης έπιμελείας γεγλυμμένη ή έξης επιγραφή:

Δαπάνης και εξόδου ’Ιακώβου 
σκευοφυλακος: αιροα'. ’Απριλίου κ

69.

Έπί τορευτοϋ, άργυροϋ καί επίχρυσου κατσίου, μήκους 0,47, πλά
τους 0,16, είκονίζοντος έν μέσφ έκτυπον την Παναγίαν Πλατυτέραν, 
εϋρηται πέριξ κεφαλαιώδεσι γράμμασι κεχαραγμένον τό ’Αξιόν έστι. Σφζε- 
ται δ’ ωσαύτως έπ’ αϋτοΰ ήδε ή επιγραφή :

■f Τό παρόν κατζι ήπάρχει τής αγίας Παρασκεβής
εκ πόλεος Τρήκης f Διά συνδρομής I . . . νου Σακαρήκον (;)

70.

Έπί άντιμηνσίου σψζομένου εν τή μονή τής Ζωοδόχου Πηγής 
ή Α γ ιας:

«’ Αντιμίνσιον καθιερωθεν παρά τοϋ 
πανιερωτάτου αρχιεπισκόπου ’Άνδρου Κου 
Κου Ίωάσαφ εν έτει σωτηρία) αιροβ!»

71.

’Άνωθεν τής μεσημβρινής θΰρας τοϋ έν Μεσαρία ναοϋ τοϋ Τα
ξιάρχου:

Άφιεριόθη παρά Φραντζέσκου ποτέ Γάσπαρι Ντελα 
γραμάτικα ή θύρα αν τη δί εξόδων αυτόν. — 1772.
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72.

Έν τφ ναφ τής 'Αγίας Βαρβάρας επί είκόνος παριστώσης την 
Θεοτόκον βρεφοκομοΰσαν

α.ψ.ο.στ.'
χειρ Νικολάου Μηνδρινοΰ

73.

Έπί έτέρας είκόνος, άποκειμένης κατά τό δεξιόν ά'κρον τοΰ τέμπλου:

Δέηπις τοΰ δούλου τον Θεόν Λεονάρ
δον Ζάνε Καρκάκι κε της οιμβίας 
κε τον τέκνον. ayi . . Μαρτήον ιγ.'

74.

Έπί τής έν Άποικίοις κρήνης τής Σαρίζης ήδε ή επιγραφή:

’Ανεκενίσθι η 
παρούσα όμον και ή 
λιθόστρωσις τοΰ φόρου 
διεξόδων τον πα- 
νοσιωτάτου κυρίου 
Μακαρίου Πολέμη 
και πρωτοσυγκέλου 
*Ανδρου. 1787.

Κατωτέρω νεωτέρα επιγραφή δηλοϋσα δτι έπεσκευάσθη ή κρήνη δαπάνη 
ΙΙερράκη Ίω. Κορκοδείλου.

76.

Μνήσθητι Χέ . . . . . 
δούλου σου ελάχιστου πρώην ήγουμέν 
8 τε τ8 γρηγορών, 8 καί τό επίκλην 

αθανασίαν καί λύτρωσαν με πυρός
τοΰ αιωνίου, όπως τύχω...................

ουρανίου

αφ\γ" (—1793)

Έπί είκόνος παριστώσης τον Παντοκράτορα, άποκειμένης δ’εν τοΐς διαστυ- 
λίοις τοΰ δρυφάκτου τοΰ έν Μεσαρία βυζαντινοΰ ναοΰ τοΰ Ταξιάρχου.

Ή έπιγραφή έν τισιν εξίτηλος.
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76.

f Ή μεν εκ βάθρων άνέγερσις τοϋ ναόν τούτον ώ
κοδομήθη παρά Λ εοντίον 'Ιερομονάχου α·ψ\γ';. ό δε καλλοπ- 
ισμός αντον νυν άπαρτίαθη διά προτροπής και ιδιαιτέρας δαπάνης τον πα
ν ιεροτάτ ον άγιον Μεσημβρίας Κνρίον Γρηγορίον κατά το αως.'

Ή επιγραφή, μετ’ εξαιρετικής έπιμελείας κεχαραγμένη, εϋρηιαι άνωθεν 
τής αριστερός θΰρας τοϋ μαρμάρινου τέμπλου τής εν ’Άνδρω μονής τής 
'Αγίας Ειρήνης.

77.

Έπι τής άργυρός τορευτής έπενδϋσεως τής εικόνος τής Παναγίας Όδη- 
γητρίας εν τφ ναφ τής Θεοσκεπάστου τής πόλεως ’Άνδρου:

Μήτηρ Θεόν ή 'Οδηγήτρια,

Τα γράμματα ευμεγέθη, λίαν δ’ εΰτέχνως γεγλυμμένα. Κάτωθεν δέ τής 
επιγραφής ταϋτης διά μικροτέρων γραμμάτων: 

f Μνήπθητη: ό Θεός: των:
δούλων σον: Λεονάρδον: Κοτάκι:
ον μ,βίας: και: τέκνων:
αψ^ς (—1796): Χίρ: Άντο: Παρίσι.

78.

Έν τή εν ’Άνδρφ μονή τοΰ ‘Αγίου Νικολάου εις τά Σόρα, επί 
τής αγίας κάρας τοϋ ομώνυμου όσιομάρτυρος, άργυρός και εγχρϋσου, ποικί- 
λαις δέ παραστάσεσι δεξιώς τετορευμένης και πολυτίμοις λίθοις κεκοσμημένης 
ήδε ή επιγραφή:

t Αυτή ή άγια κάρα έκαλλωπίσθη παρά τον έν ίερομονάχοις κυρ ’Αθανά
σιον τοϋ έξ Ανδρον εν έ’τει 1797. Καί νπήρξεν οντος δ άγιος όσιο- 
μάρτνς Νικόλαος επί Κωνσταντίνον βασιλέως Παλαιολόγον, δστις- 
άπετμήθη την άγίαν αντον κάραν υπό των άθεων βαρβάρων έν έτει 1400.
Δια χειρος ημών Παναγιώτον καί Παναγιώτον των έξ ’Αθηνών.

επιγραφή κεχαραγμένη κεφαλαιώδεσι γράμμασι.

79.

τφ μεσονάψ τής μονής 'Αγίας:

πρου τοπί
γονμένον κλι
Γρηγορι Πανιε
ον 1798 λον

Εν τφ μεσω άνάγλυφος ό δικέφαλος άετός.
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80.

Έπί τοΰ πώματος μαρμάρινου δοχείου ένθα φυλάσσεταιό μέγας αγιασμός:

V a

VOV λισ

Χα λά

' Υανουλισ (— Γιαννοΰλης) 

Χαλά.

Τό δοχειον εινε γεγλυμμένον κατ’ άπομίμησιν τίδν αρχαίων τοιουτων.

81.

Εις τό ύπέρθυρον τοΰ ναοΰ τής έν Άποικίοις μονής τής 'Αγίας 
Μ αρ ίνη ς:

f ’Ανεκαινίσθη ό ναός ούτος επ δνόματι της άγιας ενδόξου μεγαλομάτυ- 
ρος Μαρίνης διά συνδρομής και ίξόδου τοΰ πανοσιοηάτου εν ιερομο- 
νάχοις κυρίου κυρ Σωφρονίου Πελοποννησίου εν τω ίδιοι καιρω τής 
όαιωτάτης καθηγούμενης κυρίας ’ Αγάθης μοναχής τοΰ αυτού μοναστη
ριού. 1798, Μαρτίου 1.

Ή επιγραφή κεφαλαιώδεσι γράμμασιν έγγεγλυμμένη περιέχει ίκανάς 
ανορθογραφίας, τάς οποίας παραλείπομεν.

82.

Εις τό ΰπέρθυρον τοΰ έν Μεσαρία ναοΰ τής Παναγίας Φανε
ρωμένης τής έπιλεγομένης τοΰ Καμπάνη :

f Άνακενήσθι ό θϊος πάντημος ναός
τής Παναγίας Θεοτόκου Φανερωμένης διά 
σινδρομής και εξόδου Νικολάου Καμ
πάνη εν έτη 1800 αύγούοτου 1.

'Η επιγραφή κεφαλαιώδεσι γράμμασιν, άμελώς δ’ έγγεγλυμμένη.

Θεοσκέπαστη.

Έπί εΰμεγέθους είκόνος τοΰ 'Αγίου Νικολάου:

δέησις τοΰ δούλου 
τοΰ θεού Γεωργίου 
είός τοΰ ποτέ 
Γραμματικόπουλο 

1803
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83.

Ναός 'Αγίου Νικολάου Μεσαρίας.

Έπί είκόνος παριστώσης τον αρχιστράτηγον των ουρανίων δυνάμεων 
Μιχαήλ ή εξής επιγραφή :

Είκών πάγκαλος αυτή τον 
ταξιάρχου άνιοτορήθη δαπάνη 
και εξόδων του πανοοιωτάτον 
προηγουμένου κυρ νεοφύτου τον 
πήκλιν τε Καΐρη εις μνημόουνον 
αυτόν και των γονέα)ν δν και φυλάξαι 
ατρωτον πόσης βλάβης, άρχισ 
τράτηγε, διά παντός τον βίου.

1804 Σεπτεμβρίου . . .
Χειρ Θεοδοσίου . . .

84.

Έπί ανάγλυφου έντετοιχισμένου έν τφ ναφ τής Παναγίας Κούμου
λου έν τή κώμη των Μαινήτων:

1805 . . Άπριλήον
Μηχαλάκης 'Ροήδις

85.

Έν τφ ναφ τής Παλατιανής, επί μαρμάρινης εΰμεγέθους πλακός, 
ήτις χρησιμεύει τανΰν ώς φλιά τής ΒΑ θΰρας τοΰ ναοΰ, άναγινώσκεται ή 
εξής επιγραφή μετά πολλής τής έπιμελείας κεχαραγμένη : 

αωθ’.
*Ωδε έτάφη ό προσκυνητής Μηχα 
ήλ Ζαρμπής, και μετ’αυτόν ταφή- 
αονται και οί αυτόν συγγενείς.

86.
Έπί είκόνος τοΰ Τησοΰ άποκειμένης εις τον ναόν τοΰ Μεγάλου 

Ταξιάρχου στο Κάστρο:

1810 δέϊσις της δούλης σου Μαρούλας καί τον αυμ- 
βίου αυτής δημητρίου. Χειρ Ίωάννου Σιώτον.

87.

Άμόλοχος, Ένοριακός Ναός.

Εντός τοΰ ένοριακοΰ ναοΰ τοΰ χωρίου 'Αμολόχου εΰρηνται πάμπολλοι
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τάφοι. Έκ τούτων εις μόνος είνε ενεπίγραφος. Τό κάλυμμα τοϋ τάφου τού
του σύγκειται έκ δύο εύμεγέθων μαρμάρινων πλακών, φερουσών κύκλωθεν 
διάφορα ανάγλυφα κοσμήματα. Καί επί μεν τής μιας πλακός άναγινώσκεται 
ή εξής επιγραφή:

1810 εστροθι δε ι παροναα 
εκλιοια παρα τον δούλου τον θεόν 
Γιανονλι ιον του μαοτρυ διμιτριον 
κτιτορον του ναόν τούτον.

88.
Έπί δέ τής ετέρας ή εξής:

ενθάδε κιτε ο δούλος 
τον θεόν διμητρις του μαστρο 
γιονονλι κτιτορον τον ναόν τούτον 

εν ετι 1804.

89.

"Εξωθεν τοϋ ναοΰ τούτου καί δεξιά τφ είσερχομένφ διά τής μεσαίας 
θύρας εΰρήται άναγεγλυμμένη έπί λευκού μαρμάρου παράστασις τής Θεο
τόκου κρατούσης έν άγκάλαις τό θειον βρέφος. “Υψος τού αναγλύφου 0,65 
πλάτος 0,40. Κάτωθεν τοϋ αναγλύφου άναγινώσκεται ή εξής έπιγραφή κεφα- 
λαιώδεσι γράμμασι:

Δι εξοδον και δαπα 
νης τον δονλον του θεόν Δι 
μιτρις κτιτορας τον ναού 
τούτον τον ποτέ μαστρογι 
ανονλι ηος εν ετι 1780.

90.

’Αριστερά δέ τής θύρας ταύτης ευρηται έτερον μάρμαρον φέρον έν άνα- 
γλύφφ δικέφαλον αετόν, βαστάζοντα στέμμα, μετά χρονολογίας 1780.

Έν τφ ναφ τούτφ εινε έντετοιχισμένα πολλά μάρμαρα καί πώρινοι 
λίθοι, άνήκοντές ποτέ εις τον έξωθεν τοϋ Άμολόχου ναόν, τον καλούμενον 
σήμερον Μοναστηράκι.

91.

Κάτωθεν μαρμάρινου αναγλύφου, εικονίζοντος τον "Αγιον Γεώργιον 
έφιππον φονεύοντα τον δράκοντα, έντετοιχισμένη δέ εις τον έν τή πόλει "Ανδρου 
ομώνυμον μητροπολιτικόν ναόν, ή εξής κεφαλαιώδεσι γράμμασιν έπιγραφή:

’Εν ετει σωτηρία) 1786 άνεκαινίοθη δ ναός οντος της Μητροπόλεως
τον 'Αγίου Γεωργίου επιοτααία και δαπάνη Γεωργίου Ν. Κονδύλη.
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92.

ΈπΙ τοΰ εις τό χωρίον Μαίνητες ναού τής Παναγίας τής Βέργης, 
δστις εΐνε παλαιότατος ανήκε δε ποτέ ώς ιδιοκτησία εις την έκλιποϋσαν ήδη 
λευϊτικήν οικογένειαν Μπεχημέτη, εκ τής οποίας πάντοτε έγίνετο ίερεύς έν 
τή κώμη τών Μαινήτων, άναγινώσκομεν: «'Ο παπά κυρ Μπατέστος 
Μπεχημέτης άνεκαίνισε τον ναόν τον ΙΖ' αιώνα». ’Έχει δ5 δ 
ναός οΰτος, δστις σήμερον εΐνε παρεκκλησίου, προ τοΰ γυναικωνίτου διά
φραγμα δικτυωτόν κάρυνον, όπισθεν τοΰ οποίου ήκροώντο την θείαν λει
τουργίαν. Έπί των έν τω τεμπλέψ τοΰ ναοΰ άποκειμένων άγιογραφημάτων 
άναγινώσκονται σημειώματά τινα, ών έ'νια άποσώζομεν ώδε:

Έν είκόνι τοΰ αγίου Χαραλάμπους:

δέησις
τού δούλου Τοΰ 

θεού αν Τω 
νί8 μπαβά 
κη. οβ: κζ'

αωζ'

93.

Έν είκόνι τοΰ αρχαγγέλου Μιχαήλ:

’ Ανιστορήθην η παρούσα 
εΐκών τού άρχιστρατή 
γον μιχαήλ, διά συν 
δρομής και εξόδων 
τού μιχαήλ γεωργίον 
μπαβάκη. εις μνημόου 
νον αυτού και τής συμβίου 
γονέων τε και τέκνων: —,

ρωςφ άπριλλίου

94.

Έπί μικράς πλακός έκ πώρου λίθου άνέγνωμεν έγγεγλυμμένον :

= Παναγία ή Βέργη.

95.

Είς Κυπρίν ια, δνομασδέντα έκ μικροΰ ποτέ έν τώ χωρίφ τουτω μονυ- 
δρίου τοΰ 'Αγίου Κυπριανοΰ,1 υπάρχει μεταξύ πολλών άλλων καί ναΐσκος

1 Οϋδέν έξ αϋτοΰ σώζεται σήμερον ή μόνον έκκληαΰδριον άνευ τινός κόσμου καί τινα 
πέριξ ήρειπωμένα κελλία. Τά έν τή περιφερείς κτήματα, αγροί μέ δαψίλειαν υδάτων, 
άνήκόν ποτέ είς τήν έκλιποϋσαν μικρόν αυτήν μονήν.
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τοϋ 'Αγίου Νικολάου, εχων εξωθεν ενφκοδομημένον βυζαντινόν γλυπτόν 
κόσμημα. Άνάκεινται δ’ επί τοϋ δρυφάκτου αυτού καί παλαιά τινα άγιογρα- 
φήματα φέροντα σημειώματα, εξίτηλα τά πλεΐστα υπό τής νοτίδος καταστάντα.

Έν νεωτέρα είκόνι τοϋ Παντοκράτορος άνέγνωμεν:

δέησις τον δούλου 
τον θεοΰ λανρεν 
τίον Ιερό μονάχου 
κόκινον. δν και ψν 
λάξαις ατρωτον 
πάαης βλάβης, 

δέσποτα χε', 
διά παντός τον βίου.
1810ω σεπτεμβρία 1.

96.

Έν είκόνι τοϋ 'Αγίου Νικολάου:

δέηοις τον δούλου 
τον θεόν νικολά 
6 ντανιόλου εις 
μνημόουνον αυ
τόν. 1826—

97.

άνιοτορήθη ή παρούσα 
πύλη, διά συνδρομής και 
ίξόδων τον δούλου τοϋ θν 
λεονάρδου προακννητον, 
συμβίας και τέκνων, εις μνημό 
σννον αυτών και ‘ψυχικήν αω 
τηρίαν οϋς και φνλάξαις άτρωτους 
πάαης βλάβης, αρχάγγελε -θεού 
μιχαήλ ταξιάρχα.

Έπί αγιογραφίας τοϋ αρχιστρατήγου Μιχαήλ, άποκειμένης επί τοϋ ξυλό
γλυπτου δρυφάκτου τής εκκλησίας 'Αγίας Μονής (Γενέσιον τής Θεο
τόκου) τοϋ χωρίου Κουμανή.
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98

Έν τή ιδία εκκλησία επί είκόνος παριστώσης τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου: 

Άνιστορήθην ή παρούσα είκών 
διά συνδρομής τοΰ δούλου 
τοϋ θεόν φρατζέσκον μα 
νούσου, εις μνημόσυνον αν 
του κα'ι των ελεούντο»»’:

99

Έπί άλλης δ’ έν τή αυτή εκκλησία είκόνος τής Παρθένου φεροΰσης έν 
άγκάλαις τό θειον βρέφος:

άνιστορήθη ή παρούσα εΐκών διά συνδρομής και έξόδα»ν τοΰ δούλου 
τοΰ θεού γεωργίον μααονλη (ουτω) και τής συμβίας αυτού μαρίας και 
των γονέων και τέκνων αυτών.

αωιγ'ν δεκεμβρίου.
100.

Έπί τής έν Κορθίφ, αντίκρυ τοϋ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Νικολάου μαρμάρι
νης κρήνης υπάρχει ή εξής έμμετρος έπιγραφή:

Διι/’ώντες πάντες συνέρχεσθε εις νδωρ 
Γείτονες, ξένοι, άντλοΰντες ακινδύνως,
’Άρχοντες, πτωχοί, πίετε τούτο χάριν 
Πηγή γάρ αντη έκτίσθη έκ δαπάνης 
Ξάνθης Σεραφείμ Γράσου μητροπολίτου 
Εις μνημόσυνον αυτού, γονέων καί οικείων 
’ Αείμνηστον αυτού χρηστήν σοφίαν.
’ Εν ετει χιλιοστά» οκτακοσιοστά» δεκάτω πέμπτο» 
περί τά μέσα μηνάς Ιανουάριου.

'Η έπιγραφή είνε κατά τό βυζαντιακόν ΐδιότυπον, άποτελεΐται δήλον 
ότι έκ κεφαλαιωδών γραμμάτων συμπεπλεγμένων προς άλληλα κατά τό παρά 
Βυζαντίνοις έθος. Βλ. Δ. Π. Πασχάλη, Αναγραφή χρονολογική των έν 
’Άνδρψ άρχιερατευσάντων άπό Ζωΐλου (362) μέχρι Μητροφάνους (fl889) 
καί ειδήσεις ίστορικαί περί αυτών. Έν Άθήναις 1927.

101.

Έν τώ ένοριακώ ναφ τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου (πόλεως 
’Άνδρου) άνάκειται αριστερά καί παρά τό ιερόν άδυτον ευμέγεθες μαρμάρι- 
νον είκονοστάσιον έχον δυο κιόνια μετά κιονοκράνων καί αλλαζ τινας μέτριας 
τέχνης γλυφάς. Έπ’ αϋτοϋ φέρεται ή έπιγραφή:

1820—Άντονήον Χατζή ΙΙηρίκυυ
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Παρίστανται δ’ έπ'ι τοϋ μαρμάρινου τοΰτου εικονοστασίου τα Είσόδια 
τής Θεοτόκου. Ύπό τήν εικόνα ή χρονολογία 1821.

102.

Έπ'ι δέ μεγάλης άργυρηλάτου και χρυσω πεποικιλμένης εΐκόνος τής 
Θεοτόκου, φερούσης έπωλένιον τον Ίησοϋν, εγχάρακτος ή επιγραφή :

Ή Τριοδιανή μήτηρ Θεόν ή γαλακτοτροφοϋσα.

’Ολίγον δέ κατωτέρω διά μικρότερων γραμμάτων:

Πρέσβευε δέσποινα f τον δούλου σου ’ Αντωνίου Χ[ατζή] Πνρίκον 
1813: Οκτωβρίου και χριστιανών συνδρομητών . . . (λέξεις τινές 
δυσδιάγνο^στοι).

Κάτωθεν τής είκόνος ταύτης άνάκειται προσηλωμένη μικρά είκών τής 
Θεομήτορος, έπ'ι τοΰ άργυρηλάτου καί επίχρυσου τής οποίας πλαισίου φέρον
ται τά εξής:

Μήτηρ θεόν η γαλακτωτροφονσ[α]
Ή Κυρία Τριοδιανί.
Ή παρούσα νκών τής ανπαρθένου Μα
ρίας έχρνσώθη διά προατασήας τοΰ Άντωνή- 
ον Μπηρήκου i' 1821 νοννίου 20.

103.
Εις τό ύπέρίίυρον τοΰ επί τής όδοΰ Μεσαρίας ναοΰ τοΰ αγίου 

Σ πυ ρ ίδωνος:

*Τα, QC ΝΑ α, 6 Α Υ ΜΑ lerX ιπν β Λ iu HOC

. ^ ' r-rp 1
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To Fno$ ΑΥΤΧ ΝΙ ΚοΛΑΟ Κ/ΡΚΑκη
L / \ t t __ t t

OM ΚΑΙ φΥΛΑξ.. A ^ uiTo N ΓΤ\ c Wj BaaBHj 

C nT?Δ° N ΘΑ Υ/n A^pi ΔΆ γκ νΊο^

( YNtfll^A^NTOjT EopnK KAMn AhA K H 

M-M OCYNOH λΥλ N ΚΑΙ Ϊ. N Vo >~€ UJ IS 
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Επετηρις Εταιρείας Byzant. Σπουδών, έτος Δ . 6
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Ουτος υ ναός θαυματουργόν Σπυρίδωνος 
άνακαινίοθη δαπάνης τε και κόπον 
Διοννοίον Άνδρου Μητροπολίτου 

τύ γένος αύτοϋ Νικολάου Καρκάκη 
ον και φύλαξ(αι) άτρωτον πάοης βλάβης 
Σπυρίδον θαυματουργέ διά παντός τον βίου 
ουνεπιοτατοϋντος τε Γεοργίου Καμπανάκη 
εις μνημόουνον αυτών και τών γονέων 
αωιε. Σεπτεμβρίου κ .: 1815.

104.

Εις to ύπέρθυρον τής έν Μεσαρία τής Άνδρου οικίας τοΰ κ. Δημητρίου 
Λορ. Καΐρη, κεχαραγμένη επί μαρμάρινης πλακός, ήδε ή επιγραφή :

Εϊληφα θέμεθλον 
Λονρέντζον παρά Καΐρη' 
ον τεθνηκότος παρ’ υίοϋ 
τουτουι Μιχαήλ δήπον 
πέρας κληρωοάμην νυν γε' 
ογδοάτη δη και τεσσαρα
κοστή ξνν εξακοσιοστή 
ονλνμπιάδι. ’ Ω ξεΐνε ΐθι 
ονν εί ών τυγχάνεις φίλος.

1818
τη Νοεμ(βρίου) 4.

105.

Δέησις τον δούλου τον θεόν λανρεντίον ’ιερόμονάχον κόκκινου, ον δια- 
φνλάξαι άτρωτον πάσης βλάβης ό δεσπότης Χρίστος δια παντός τον 

βίου. 1820.
Ευρηται επί τής είκόνος τοΰ Χρίστου έν τω παρεκκλησιω τοΰ Αγίου 

Νικολάου εις Κυπρίνια. Είνε δ’ ή είκών έργον δεξιού τεχνίτου. Ομοια εικών 
σώζεται καί εις το παρεκκλήσιον τής Θεοτόκου τοΰ ίδιου χωρίου 1.

106.

Έπί τής έν τή πόλει Άνδρου μεγάλης μαρμάρινης τουρκικής τεχνοτρο
πίας κρήνης ήδε ή επιγραφή :

Έν ετει σωτηρίω 1818
Κρήνη τετράμορφος νάματ εκχέω

Άντεγραψη ujiu τού t/.λυγίμου σχολάρχου κ. Ν. Π. Λουκίσα.
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πόσιμη ήδντατα ψνχάς ευφραίνω.
Σπεύσατε πάντες και ηωχρον πίετε ϋδωρ 
ΐδετε 'Μι μάθετε τις έστιν δ κτήτωρ 
άνήρ τις Δη μητριός πίκλην Καμπάνης 
άνήγειρέ με δί ιδίας δαπάνης 
οντινος γεννήτορα τοννομα Πέτρον 
μνημονεύσατε μετά θανύντων τέκνων 
υπέρ δ’ αυτόν κτήτορος και κηδεμόνας 
εύξαοθε μακρον αίώνος.

107.

Θεσκέπαστη.

Έπί τοΰ ίεροΰ τής Εκκλησίας Ευαγγελίου, άργυροί τετορευμένου, άνα- 
γινώσκονται έγγεγλυμμένα διά κεφαλαιωδών γραμμάτων:

Άφυερόθη εις την ίεράν 
εκκλησίαν τής Θεοσκέπαστης 
διά εξόδων Χατζή Μιχαήλ 
Κόκυνου /και\ Δη μητριού Χαδον 

λει.

Όπισθεν ή χρονολογία: 1820.

108.

Έν τω μαρμαροστριότω προαύλιο) τοΰ ναοϋ τής Θεοσκέπαστης 
ευρηνται ικανοί τάφοι έπ'ι ενός τών οποίων αναγιγνώσκεται ή επιγραφή :

ούτος ο τάφος ύπαρχοι 
Άντονίον Ταγιαοη 

1820

109.

Έπ'ι είκόνος δ’ εΰμεγέθους τοΰ Ταξιάρχου Μιχαήλ, φεροΰσης πλουσίαν 
άργυράν επένδυσιν :

f Διά επιμελείας και συνδρομής τον ’Ιωάν
ναν Νικολάου Γονλαντρι και βοήθειας τών 
Χριστιανών: χίρ: ’Αντωνίου Παρήσι: 1820

110.

Έν τώ εν Άποικίοις έκκλησυδρίω τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, 
δπερ ήτόποτε ευκτήριος οίκος τοΰ πΰργου Μιχαήλ Καΐρη (Μπαμπαοΰνα), επί
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κεντητής εικόνος τοΰ ομώνυμου 'Αγίου άναγινώσκονται ραφιδευταί έπιγρα- 
φαί αί εξής:

Μνήσθητι ό Θεός των δούλων 
πον Μηχαήλ, συμβίας τέκνων 
γοναΐων καί αδελφών. Αωκ (—1820).

Μνήσθητι ό Θεός των δούλων σου 
Γάσπαρη, συμβίας τέκνων, γοναί 
ων καί Αδελφών εν έτη 1820

111.

Έπι άργυροΰ ποτηριού τοΰ έν Μεσαρία ναοϋ τοΰ 'Αγίου Νικο
λάου:

5 Αφιερωθεν τώ ναφ τον άγιου Νικολάου
κατά την Μεσαρίαν τής ’Άνδρου παρά τοΰ Πανο
σιωτάτου κυρ Άβραμίου Ίω. Κοτάκη. 1821

112.

’ Ανηγέρϋη εκ βάθρων ή Τράπεζα και τό Αοξάτον έπιτρ 
οπευόντων και έπιστατούντων προηγουμένων 
Κυρίου Άνθιμον ΑΙνήτου, Κυρίου Γρηγορών Κρασά και 
Κυρίου ’Αγαπίου 'Ρούπον και πρώτο μαίστόρων 
Γεωργίου Πανταζή, ’Αντωνίου . . . 1831 Σεπτ. 20.

Ή επιγραφή επί μαρμάρινης πλακός έντετοιχισμένης εν τή μονή 
'Αγίας, έξωθεν τοΰ ξενώνος αυτής.

113.

Όπισθεν εικόνος παριστώσης τον Ίησοΰν προσευχόμενον επί τοΰ όρους 
των έλαιών, εργον χρωστήρος οΰκ άδεξίου, σώζεται ήδε ή επιγραφή:

Τή ' Οσιωτάτη καί Σεβασμιοτάτη Σχημνομονάχη Κυρία Κυρία 
Σάντα Βραγκοβάνκα Αώρον Ταύτην την Αγίαν Εικόνα Προσφέρει ό 
Ταπεινός καί ’Ελάχιστος Δούλος τής Ααμπράς Αυτής Βραγκοβανικής 
Οικογένειας Μανουήλ ό Σεργιάδης'—,1844.

Τά κεφαλαιώδη γράμματα ερυθρά. Κάτωθεν τής επιγραφής ταΰτης διά 
κοινοΰ μελανός καί διά γραφίδος μόλις διακρίνεται, έξαληλιμμένον εν τοΐς 
πλείστοις, σημείωμα τό εξής:

Αυτή ή άγια είκών ίχαρίσθη σήμερον παρ’ έμον τώ άγίω αρχι
μανδρίτη Κυρίω Χρνοάνθω (Πενέτη).........................................................
.........................................................  1844 .........................................................
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'Η τελευταία επιγραφή δι’ ομαλού χαρακτήρος κοινής γραφής ά'νευ τίνος 
άμαρτάδος. ’Ανήκε δέ ποτέ ή είκών αυτή εις Ίωάννην Μαρήν τον εξ 
’Αποικιών, διαμείναντα έφ’ ικανόν χρόνον εν Μολδοβλαχίμ εις τήν υπηρεσίαν 
τού εκ Κορθίου αρχιμανδρίτου Χρυσάνθου τοΰ Πενέτη, δστις επί μακράν 
σειράν ετών διατελέσας έξαρχος τοΰ Παναγίου Τάφου έν Βλαχία συνεκόμισε 
μέγαν πλούτον καί διεδραμάτισεν έν τοΐς αριστοκρατικοί; κύκλοι; τοΰ Βου- 
κουρεστίου σημαντικόν πρόσωπον, χωρίς άτυχώς ουδέν νά είσφέρη υπέρ των 
αναγκών τή; τε κοινής καί Ιδιαιτέρας πατρίδος του *.

Έκ τών μελών τής επιφανούς οικογένειας τών Μπρανκοβάνων άναφέ- 
ρομεν τον Κοινσταντΐνον Μπρανκοβάνον (Brancovenu), ηγεμόνα τής Βλαχίας, 
δστις έγεννήθη τώ 1Β54, έστραγγαλίσδη δέ μετά τών τεσσάρων αυτού υιών 
Κωνσταντίνου, Στεφάνου, Ματθαίου, καί 'Ράδου έν τώ Έπταπυργίφ τής 
Κωνσταντινουπόλεως.

114.

Έν παρακειμένφ προς τον έν τή πόλει τής ’Άνδρου δυτικόν ναόν 
τού 'Αγίου Άνδρέου οίκήματι ή έξης έπιγραφή :

Re feet ίο Eccl. .S'. Andreae totiusque vicariati partim fundis suis 
venditis ex licentias congr. sollertiaque Ioannis B. Perpignan 
provicar ii facta 1848.

’Ήτοι κατά μετάφρασιν έπί λέξει:

Επισκευή τοΰ ναόν τον Αγίου ’Ανδρέου και ολοκλήρου τοΰ τοποτηρη- 
τείον διά μερικής πωλήσεως κτημάτων αυτόν, άδεια τον 'Ιερόν Σνλ - 
λόγου και επιμελεία ’ Ιωάννον Β/άπτωτου] Περπινιάν, Άντεπιτρόπον, 
γενομένη τώ 1848.

115.

Έπί τοΰ τορευτού καί έπικεχρυσωμένου δρυφάκτου τής Θεοσκε
π ά σ τ ο υ.

Τάδε τδ κατα
πέτασμα εχρυσώθη δί εξό
δων τον Κ: Χρίστου Νικολαι- 
δου
’ Επιτροπενοντος τον ’Αντωνίου 
Δαγιάση 1855. 1

1 Βλ. Δ. Π. Πασχάλη, Νεόφυτος Καμπάνης, επίσκοπος Ίεραπόλεως (fl848). 
έν περιοδ. «Θεολογίφ» τ. Γ', 1925 καί έν ΐδιαιτέρφ τεύχει.
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116.

Έπί τοϋ έν τω παλαιφ νεκροταφείο) "Ανδρου τάφου τοΰ Περράκη 
Δ. Καμπάνη, ή έξη; επιτύμβιος επιγραφή:

Πέτρον Καμπάνον δοτή χθόιν καλύπτει
δς πατρδς χρηστού γεγτος αλις βίου μετέοχε
και εαυτόν τη πατρίδι και φίλοις
παρέοχεν όνήοιμον,
νόστο δέ λνγρή όλους
αφήκεν δμενντρ και τέκνοισι δάκρυα.

117.

Έπ'ι τοΰ υπέρθυρου τής Καϊρείου Σχολής εΰρηται κεχαραγμένη έπί 
μαρμάρου κεφαλαιώδεσι γράμμασιν ή εξής επιγραφή :

"Ιδρνται μεν η Σχολή αν τη εν έτει 1835 
επι,μελεία τον σοφού Θεοφίλου Κάιρου, γεν- 
νηθέντος τω 1784, άποθανόντος τω 1853, πα- 
ρακεχτόρηται δε τω δήμοι ’’Ανδρίων δυνάμει 
τον ΤΨΒ' νόμου τον 1872, δημαρχοΰντος 
Γεωργίου Πονμπουρα, Ιατρού, δς καί την 
πύλην τήνδε ίδίαις εποιήσατο δαπάναις.

118.

Θεόφιλος Κάιρης ό πολύς 
ορφανών χάριν κήπον 
τόνδε εποιήσατο' γυμνω- 
θέντα δ’ όμως συν πολλοΐς 
μόχθοις καί δαπάναις 
άγλαόκαρπον καί θυμήρη 
τοϊς προαιοϋσι κτήτωρ 
Νικόλαος Α. Τσατσόμοιρος 
συν Θεώ κατέστησε.

1875.

Ή επιγραφή, συνταχθεΐσα υπό τοϋ ελληνοδιδασκάλου Μιχαήλ Άθανα- 
σιάδου, σφζεται Ιν τφ κάτωθεν τής Καϊρείου Σχολής λεμονοκήπφ, άνήκοντι 
τανΰν εις το Γηροκομείου "Ανδρου.
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119.

ΙΙαρθεναγωγεΐον Μεσαρίας.

, Ωκοδόμηται έν έτει αωοζ εκ
των εσόδων τον προς τά σχολεία
Μεσαρίας κληροδοτήματος
τον αοιδίμου 'Ιεραπόλεως
σνγχωρίον ημών Νεοφύτου Μιχ. Καμπάνη
μεγάλου τής ’Ανδρον ευεργέτου.

120.

Έν τφ παλαιω νεκροταφείο) ’Άνδρου ή έξης επιτύμβιος επιγραφή :

Κωφούς Θεσσαλίας λιπαντές είς Κυδωνιάς 
γονείς έμοί Αθανάσιος καί Σταματονλα συν 
θείοι Νικολάρι μετανέστησαν. ' Εκείθεν δε, 
σφαγήν καί δουλείαν φεύγοντες, είς ’Άνδρον 
ξενίαν ενραντο μετ' ’ Αγγελή Ταατσομοίραν 
εμού πεν θέρον την εκ Λ ο. μύρων Ειρήνην 
Φόρτσον ννμφευθέντος. Καί οι μεν άλλοι 
πάλαι δή προώρως τετελευτηκότες 
ενθάδε κεΐνται, μήτηρ δέ Σταματονλα 
αμφί τά 85 έτη γενομένη, τά πλείστα έν χη
ρεία καί άορασία, τή 13 Οκτωβρίου 1877 τον βίον 
μετήλλαξε. Τιμής δέ χάριν τύμβον τόνδ’ 
έποιησάμην Μιχαήλ 1 Αθανααιάδης.

Ή επιγραφή είνε κεχαραγμένη επί τοϋ μαρμάρου διά κεφαλαιωδών 
γραμμάτων.

121.

Έν τή έν Γαυρείφ μονή τής Αγίας επί μαρμάρινης πλακάς:

'Η Μονή Ζωοδόχος Πηγή ή 'Αγία άνεκαινίσθη συνδρομή καί 
δαπάνη Μακαρίου μοναχού τού κατά κόσμον Δελλαγραμμάτικα Δομέ- 
νεγον καί τού λογιωτάτον Στρατηγοπούλου μετονομασθέντος Στρατο- 
νίκου μοναχού κατά το πρώτον ήμισυ τοϋ Ις' αίώνος. Άνεγράφη επί 
ηγουμένου Νικοδήμου Βολικά 1879.

122.

Ενταύθα αναπαύεται μετά τής συζύγου αυτού Αικατερίνης ό 
Μιχαήλ Α. Κάιρης, γεννηθείς τή 3 μαΐου 1790, ΰπηρετήσας την
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πατρίδα ώς Κοτζάμπασης, ενεργόν μέλος τής εθνεγερσίας, Δικαστής 
τον ανώτατου ανεκκλήτου Δικαστηρίου, Μέλος τον Πανελληνίου, Δήμαρ
χος, Βουλευτής και Γερουσιαστής. Άποθανών τη 11 σεπτεμβρίον 1880.

Επιτύμβιος επιγραφή έν τφ νάρθηκι τοΰ έν Μεσαρία ναοΰ τοΰ 
Ταξιάρχου.

123.

Έπ'ι τοΰ βάθρου τής έν τή κεντρική πλατεία ’Άνδρου άναστηλωθείσης 
προτομής τοΰ Θεοφίλου Καΐρη, επί μεν τής μιας δψεως τοΰ βάθρου:

Χαΐρε τής ενάνδρου ’Άνδρον αιγλήεν τέκνον

Έπί δέ τής έτέρας:

Θεόφιλος Καΐρης ο τοΰ Γένους 
διδάσκαλος, ό υπέρ πατρίδος πολ

λά μογήαας, δ των ορφανών 
πατήρ και προστάτης. Έγεν- 

νήθη εν ’Άνδρφ τή 9 
’Οκτωβρίου 1784, 
άπέθανεν έν Γύ

ροι τή 12 ’Ια
νουάριου

1853.

124.

Έπί λαμπράς προτομής τοΰ Θεοφίλου Καΐρη, έργου τοΰ Άνδρίου καλ
λιτέχνου Σ. Ν. Παρλιάρου:

Μνημοσύνη σοφίης τ’ άρετής αν ’ Αγαίδα ζώει 
Θεοφίλου Κάιρου αφθιτος ’Άνδροιο εξ.

Έν ”Άνδρφ, Μαρτίου φθίνοντος 1927.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ
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