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στιανικής βασιλικής τού 'Αγίου Λεωνίδη έν 
Κλαυσείφ παρά τό Καρπενήσιον. Έν συνεχείς, 
έγινεν ή άφαίρεσις τοδ κατεστραμμένου υποστρώ
ματος καί ή κατασκευή νέου, ΙσχυροΟ. Έ- 
γινεν έπίσης ή διαμόρφωσις τού χώρου τής Βα
σιλικής διά τήν έπανατοποθέτησιν τών ψηφιδω
τών (ΑΔ 16 (1960): Χρονικά, σ. 200’ βλ. καί 
ΑΔ 21 (1966): Χρονικά, σ. 19 ).

3. Γέφυραι Άχελφου

Διά τόν αυτόν λόγον, δι’ δν έγένετο ή έρευνα 
εις τήν Επισκοπήν Εύρυτανίας, ήρευνήθησαν καί 
δύο λίθιναι γέφυραι, αί δποΐαι θά καλυφθούν ύπό 
τών ύδάτων τής σχηματισθησομένης λίμνης τών 
Κρεμαστών. Ή μελέτη τών γεφυρών αύτών έγέ
νετο μετά τού άρχιτέκτονος τής Υπηρεσίας κ. 
Χαρ. Μπούρα, ό όποιος καί θά δώση περισσοτέ- 
ρας πληροφορίας άπό τεχνικής πλευράς. ’Εδώ δί
δονται μόνον φωτογραφικοί άπεικονίσεις τών 
γεφυρών τούτων, ήτοι: 1) τής γεφύρας τής Μαρ- 
δάχας παρά τάς πηγάς τού Άχελφου ( Π ί ν. 
271 γ καί 272 α) καί 2) τής λεγομένης γεφύρας τού 
Μανώλη παρά τό Τριπόταμον ( Π ί ν. 272 β ).

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

*

ΤΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΝ 
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΥΣΟΥ

Έν δψει τής έκθέσεως τών κειμηλίων τής Μο
νής Προυσού είς τά ύπό τής Υπηρεσίας καταλ
λήλως διαμορφωθέντα δύο δωμάτια τού Ισογείου 
τού άνατολικού κτηρίου τής μονής1, άνετέθη είς 
τόν προσωρινώς παρά τή 1η Περιφερείς: Βυζαν
τινών ’Αρχαιοτήτων ύπηρετοΰντα δόκιμον Επι
μελητήν Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων Π. Λ. Βοκο- 
τόπουλον ή σύνταξις καταλόγου τού σκευοφυ
λακίου.

Κατεγράφησαν συνολικώς 130 άντικείμενα, 
κατά τό πλεϊστον εικόνες, άργυρά σκεύη καί σταυ
ροί. Έντύπωσιν προκαλεί τό γεγονός δτι, καίτοι 
ή μονή είναι παλαιά καί ή κρύπτη της κοσμείται 
διά τοιχογραφιών τού 13ου αίώνος, ούδέν τών 
καταγραφέντων άντικειμένων είναι άρχαιότερον 
τού 18ου, τά πλεϊστα δ’ έξ αυτών χρονολογούν
ται είς τά τέλη τού 18ου καί τάς άρχάς τού 19ου 
αί. Ώς παρατηρεί ό Άμαντος2, ή μονή « είναι 
παλαιά, άλλά μόνον άπό τού 18ου αίώνος έλα- 
βεν ιδιαιτέραν σημασίαν. Ή παλαιοτέρα πτω-

1. Βλ. σχετικώς Π. Λαζαρίδην είς ΑΔ 17 (1961/62): 
Χρονικά, σ. 185 - 186.

2. Κ. Άμάντου, Ή Μονή Προυσοϋ, Ελληνικά 6 ( 1933 ), 
σ. 241.

χεία τών Άγράφων, αί έπιδρομαί καί αί λη- 
στεΐαι δέν ήτο δυνατόν νά άφήσουν όμαλήν άνά- 
πτυξιν είς τήν μονήν ».

Όλαι σχεδόν αί καταγραφεΐσαι εΙκόνες είναι έρ
γα τοπικών έργαστηρίων, πολλαί δ’ έδωρήθησαν, 
κατά τάς σχετικός έπιγραφάς, ύπό κατοίκων γει
τονικών χωρίων τής Εύρυτανίας καί τής Αίτω- 
λίας. Σημαντική είναι ή συλλογή άργυρών Ιερών 
σκευών, έργων κατά τό πλεϊστον καλαρρυτινών 
τεχνιτών. ’Αξία Ιδιαιτέρας μνείας είναι ή ύπ’ 
άριθ. 13 λειψανοθήκη, ήτις κατεσκευάσθη είς 
Βουκουρέστιον. Άδηλος είναι ή προέλευσις τών 
ξυλογλύπτων σταυρών, τό πιθανώτερον όμως είναι 
δτι προέρχονται έξ Αγίου Όρους. Έκ τών άμ
φιων σημαντικώτερον είναι τό ύπ’ άριθ. 93 έπι- 
γονάτιον, έργον τού κεντητού ’Αντωνίου, τού ό
ποιου είναι γνωστά δύο προγενέστερα έργα: μία 
πύλη είς τόν Άγιον Νικόλαον Κοζάνης καί έν 
έπιγονάτιον είς τήν άγιορειτικήν μονήν τού Δο- 
χειαρίου3.

Μερικά έκ τών κειμηλίων προέρχονται άπό 
τά σκευοφυλάκια άλλων μονών. Οΰτω, τό εύαγ- 
γέλιον ύπ’ άριθ. 2, ή λειψανοθήκη ύπ’ άριθ. 12 καί 
τό Άγιον Ποτήριον ύπ’ άριθ. 70 προέρχονται 
άπό τήν βορειοανατολικώς τοδ ’Αγρίνιου δια- 
λελυμένην σήμερον μονήν Βλοχού, τής όποίας 
σφζεται καί ή σφραγίς ( άριθ. κατ. 107 )· ή λει
ψανοθήκη ύπ’ άριθ. 9 προέρχεται άπό τήν μονήν 
τού Προφήτου Ήλιού «πλησίον Αράχοβας 
Κραβάρου », τέλος δ’ ή ύπ’ άριθ. κατ. 13 λειψα
νοθήκη άπό τήν μονήν τής Παναγίας Καββαδια- 
νής.

Κατωτέρω άναγράφονται τά άξιολογώτερα έκ 
τών καταγραφέντων άντικειμένων4.

Α\ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Εικόνες
1. Άγιοι Πέτρος καί Παύλος (30) 1754. ( 49,5 x 

38 χ 3 έκ.) ( Π ί ν. 273 α ). Είκονίζονται έστραμ- 
μένοι πρός τό κέντρον, κρατούντες διά τής δεξιάς 
τήν έκκλησίαν. Διά τής άριστεράς κρατούν ό μέν 
Πέτρος ζεύγος κλειδών, ό δέ Παύλος βιβλίον. Ή 
κόμη τού Πέτρου δέν είναι ώς συνήθως οΰλη. Κά
τω άριστερά ή έπιγραφή: δι έξοδον διονησίου / 
μονάχον / αιρνδφ / νοεμβρί(ον) κδ'. Είς τήν όπι- 
σθίαν πλευράν, διά μέλανος: τον γέρο διονισιον.

2. Άγιος ’Αρτέμιος ( 25 ) 1779 ( 26,5 χ 20,5 χ

3. Εύγ. Βέη - Χατζηδάκη, ΜουσεΤον Μπενάκη. ’Εκκλη
σιαστικά Κεντήματα, Άθήναι, 1953, σ. 70. Μ. Θεοχάρη, 
ΎπογραφαΙ κεντητών έπΐ άμφίων τοϋ "Αθω. ΕΕΒΣ, ΛΒ' 
( 1963 ) σ. 500.

4. Ό διά παχέων στοιχείων σημειούμενος άριθμός είναι 
ό αΰξων άριθμός καταλόγου.
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2 έκ.) (Π ί ν. 273 β ). ΕΙκονίζεται δρθιος, φέρων 
πλουσίαν στρατιωτικήν στολήν καί κρατών ξί
φος καί άκόντιον. Όπισθεν τοϋ άριστεροΰ του 
ώμου διακρίνεται στρογγυλή άσπίς. ’Αριστερά 
ή έπιγραφή: έτει μψοθ'.

3. "Αγιος ’Αρτέμιος (28) 2ον ήμισυ 18ου αί· 
( 33x25 χ 2,5 έκ.). Παρίσταται καί έδώ δρθιος, φέ
ρων στρατιωτικήν στολήν, κρατών άκόντιον καί 
ξίφος. ’Εντός όρθογωνίων πλαισίων είκονίζονται 
άνω μέν δύο σκηναί τοϋ μαρτυρίου τοϋ άγίου, 
κάτω δέ δύο θαύματά του. Είς τό κάτω μέρος ή 
έπιγραφή:

ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ I ΤΟΥ θ(ΕΟ)Υ ΙΩΛΝΝΟΥ

4. Χριστός Παντοκράτωρ (41). Περί τό 1795. 
( 53,8 χ 37 χ 4 έκ.) ( Π ί ν. 274 β). Προέρχεται 
άπό τέμπλον. Είς τήν αύτήν σειράν άνήκουν καί 
αί είκόνες 5 καί 6 (άριθ. κατ. 24 καί 31). Ό Χρι
στός παρίσταται μέχρι τής όσφύος είς τόν συνή. 
θη τύπον τοϋ Παντοκράτορος, κρατών διά τής 
άριστεράς κλειστόν εύαγγέλιον καί εύλογών. 'Ε
κατέρωθεν τών ώμων του ή έπιγραφή:

Ο ΣΩΤΗΡ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Είς τό κάτω μέρος τής είκόνος:
ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ(ΛΙ) 
ΑΣΗΜΑΚΗ ΤΟΥΚΛΛΟΠΟΥΛΩΝ, ΕΚ ΧΩΡΙΟΥ ΛΑΜΠΥΡ.

5. Θεοτόκος 'Οδηγήτρια (24) 1795. ( 54 x 37,5 χ 
4 έκ.) ( Π ί ν. 274 α). Κρατεί τόν Χριστόν διά 
τής άριστεράς καί φέρει τήν δεξιάν πρό τοϋ στή
θους. Ή κεφαλή της έχει έλαφράν κλίσιν. Ό Χρι
στός, μέ έπιμελώς κτενισμένην κόμην, κρατεί εί- 
λητάριον καί εύλογεί. ’Αριστερά τής Θεοτόκου ή 
έπιγραφή:

Η ΕΛΕΟΥΣΑ

Κάτω:
ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΚΑ 

ΕΚ ΧΩΡΙΟΥ ΑΒΛΡΙΚΟΥ. 1795

6. "Αγιος ’Ιωάννης ό Πρόδρομος (31). Περί 
τό 1795. ( 53,5 x 35,5 χ 4 έκ.) ( Π ί ν. 275 α). Εί- 
κονίζεται πτερωτός, δρθιος, μετωπικός, εύλογών 
καί κρατών διά τής δεξιάς σταυρόν καί άνεπτυ- 
γμένον είλητάριον μέ τήν συνήθη έπιγραφήν: 
ΜΕΤΑΝΟΕΙ I ΤΕ ΗΓΓΙΚΕ / ΓΑΡ Η ΒΛΣΙ / ΛΕΙΑ ΤΩΝ /

ΟΥΡΑΝΩΝ

Κάτω άριστερά, έντός πινακίου, ή κεφαλή 
τοϋ άγίου. Είς τό βάθος σύνδενδρον τοπίον μέ, 
άριστερά, άξίνην παρά τήν ρίζαν δένδρου. Κάτω 
δεξιά ή έπιγραφή:

ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ 
ΜΟ\ Ν ΑΧΟΥ ΕΚ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

7. Σκηναί έκ τοϋ βίου τοϋ Προφήτου Ήλιου 
(27) 1795. (40x31x4 έκ.). Κάτω άριστερά, έντός 
σπηλαίου παρά τήν δχθην ποταμού, κάθηται ό 
Προφήτης Ήλίας, πρός τόν όποιον κόραξ φέρει

άρτον. Δεξιά ό άγιος Έλισσαίος τείνει τάς χεί- 
ρας διά νά λάβη τήν μηλωτήν τοϋ Ήλιού, δστις 
παρίσταται άνω έντός νέφους, άναλαμβανόμενος 
έπί άμάξης συρομένης ύπό δύο πτερωτών Ιππων, 
τών όποιων τά ήνία κρατεί άγγελος. Κάτω ή έπι
γραφή:
ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΙΕΡΟΜΟ

ΝΑΧΟΥ ΕΚ ΜΠΡΟΥΣΟΥ. 1795 Οκτωβρίου 10

8. "Αγιος ’Ιωάννης ό Πρόδρομος (49) 1796. 
50 χ 34,5 έκ. (Π ί ν. 275 β). Ό Πρόδρομος είκο- 
νίζεται πτερωτός, μετωπικός, μέχρι τής όσφύος. 
Κρατεί διά τής άριστεράς σταυρόν καί τήν κε
φαλήν του έντός πινακίου, καί εύλογεί διά τής 
δεξιάς. Άπό τήν άριστεράν του κρέμαται άνεπτυ- 
γμένον είλητάριον μέ τήν συνήθη έπιγραφήν ( βλ. 
άριθ. 6 ). Κάτω ή έπιγραφή: δέησις τοϋ δούλου τοϋ 
Θεού ίωάννου χατζή αναγνώστου οί υιοί αύτοϋ έκ 
μαυρήλου. 1796.

9. Άγιοι Κωνσταντίνος, Ελένη καί Αικατερί
νη (22) 1797. 17x 13,5x2 έκ. μετά τοϋ πλαι
σίου. Κάτω ή χρονολογία 1797.

10. Άγιος ’Αντώνιος (26) 2ον ήμισυ 18ου 
αί. ( 38 χ 30,5 x 3 έκ.) ( Π ί ν. 276 α). Ό άγιος, 
μετωπικός, στηθαϊος, εύλογεί καί κρατεί κομβο- 
σχοίνιον διά τής άριστεράς, τήν όποιαν φέρει 
πρό τοϋ στήθους.

11. Άγιος Θεοδόσιος ό Κοινοβιάρχης (32) 
2ον ήμισυ 18ου αί. (38x30,5x3 έκ.) (Πίν. 276 β). 
Πάμισος τής είκόνος 10, έργον τοϋ αύτοϋ τεχνί
του. Ό άγιος είκονίζεται κατά μέτωπον μέχρι τής 
όσφύος. Εύλογεί καί κρατεί είλητάριον μέ τήν 
έπιγραφήν:
ΕΑΝ ΜΗ/ΑΠΑΤΑΞΕΙΤΑΙ ΤΟΙΣ ΠΑ/ΣΙΝ ΤΟΥ ΚΟ/ΣΜΟΥ, 

ΟΥ Δ/ ΥΝΑΣΘΛΙ / ΓΕΝΕΣΘΑΙ / ΜΟΝΑ / ΧΟΙ

12. Ζωοδόχος Πηγή (29) 2ον ήμισυ 18ου αί. 
(22x16 έκ.). Είκονίζεται ή Ζωοδόχος Πηγή μετά 
δύο άγγέλων. Σητόβρωτος.

13. Άγιος Κωνσταντίνος (33) 2ον ήμισυ 
18ου αί. 25 x 19,5 χ 2 έκ.

14. Γενέσιον τής Θεοτόκου (35) 18ος αί. 
(31,5x25x3 έκ.). Προέρχεται άπό δωδεκάορτον 
τέμπλου. Είς τό αύτό δωδεκάορτον άνήκε καί ή 
έπομένη είκών.

15. Σταύρωσις (55) 18ος αί. (31x25,5x3 έκ.).
16. Άγιοι ’Ανάργυροι οί έκ Ρώμης καί Άγιος 

Παντελεήμων (40) 2ον ήμισυ 18ου αί. (35,5χ 
31 χ 3 έκ.).

17. Υπαπαντή (44 ) 2ον ήμισυ 18ου αί. 20,5 χ
27 χ 1 έκ. Πολύ άπολεπισμένη άνω άριστερά.

18. Φύλλον τριπτύχου (45) 18ος αί. 11,5 x
28 χ 1 έκ. Βρεφοκρατοΰσα Θεοτόκος μεταξύ δύο 
σεβιζόντων άγιων. Είς τήν όπισθίαν πλευράν μάρ-
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τυς έν μεταλλίφ. Άποκεκρουμένον άνω καί κάτω.
19. Φύλλα τριπτύχου (46) 2ον ήμισυ 18ου 

αί. Έκαστον 26x10x1,5 έκ. Άριστ. ψύλλον: ΟΙ 
άγιοι Νικόλαος, Κυριακή καί Δημήτριος. Δεξ. 
ψύλλον: Οί άγιοι Χαράλαμπος, Αίκατερίνη καί 
Γεώργιος.

20. Γενέσιον Θεοτόκου (47) 18ος αΐ. 29,5 x 
21 χ 3 έκ. Κάτω άριστερά είκονίζονται τρεις 
άγιοι.

21. Τρίπτυχον προθέσεως (50) 2ον ήμισυ 
18ου at. 70x45x4 έκ. Θεοτόκος στηθαία δεο- 
μένη· πρό αύτής ό Χριστός είς τήν αύτήν στάσιν. 
Επιγραφή:

Η ΚΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ 
ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

Εκατέρωθεν οί αρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ. 
Κάτω χώρος όπό τοξύλλια διά τήν άναγραφήν 
όνομάτων.

22. ’Αρχάγγελος Μιχαήλ (51) 18ος αί. 158 x
58.5 χ 3 έκ. Φύλλον βημοθύρου.

23. Εσταυρωμένος (52) 18ος αί. Διαστάσεις 
Χριστού 82 χ 65,5 έκ.

24. Τρίπτυχον (56) 2ον ήμισυ 18ου αί. 51 x
33.5 χ 5,5 έκ. Κεντρικόν φύλλον: Άνω ή Θεοτό
κος Βρεφοκρατούσα μεταξύ δύο άγγέλων, οί 
άγιοι Παντελεήμων καί Τρύφων. Κάτω: Οί άγιοι 
Βασίλειος, ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος, Κωνσταν
τίνος καί Ελένη, Γρηγόριος ό Θεολόγος, Νικό
λαος. ’Αριστερόν φύλλον: Άνω, ό άγιος Αθανά
σιος. Είς τό μέσον οί άγιοι Πέτρος, Παύλος καί 
Αντώνιος- κάτω: οί άγιοι Γεώργιος καί Δημήτριος. 
Δεξιόν φύλλον: Άνω ό άγιος Χαραλάμπης· είς 
τό μέσον ό Πρόδρομος, ό προφήτης Ήλίας καί 
ό άγιος Έλισσαΐος· κάτω οί άγιοι Θεόδωροι.

25. Θεοτόκος 'Οδηγήτρια (57) 18ος αί. 89 χ 
59 έκ. ’Επιγραφή: Ή ΓΙαντάναασα.

26. Κάλυμμα λειψανοθήκης (18) 18ος - 19ος 
αί. 22,5 χ 12,3 χ 2 έκ. Είκονίζονται ό άγιος Άβέρ- 
κιος, ή Θεοτόκος 'Οδηγήτρια καί ό άγιος Τρύ
φων.

27. Γέννησις τού Προδρόμου (19) 18ος-19ος 
αί. 26 χ 18 χ 3 έκ. Κάτω δεξιά λείψανα έπιγραφής: 
. . ,τοϋ δ. ... I διονυσίαν.

28. Άγιος Βλάσιος ό Σεβαστείας καί άγιος 
Χαράλαμπος (36) 18ος-19ος αί. 31 χ 23,5 χ 
1,8 έκ.

29. Τρίπτυχον (39) 18ος - 19ος αί. Κλειστόν
27.5 χ 21,5 χ 4,5 έκ. Ανοικτόν 27,5 x 39 έκ. Είς 
τό κέντρον παρίστανται οί άγιοι Πέτρος καί Παύ
λος, άριστ. ό άγιος ’Ιωάννης ό Θεολόγος καί δεξ. 
ό άγιος Άνδρέας.

30. Κοίμησις τής Θεοτόκου (54) 18ος - 19ος 
αί. 72 χ 46 έκ.

31. Τρίμορφον (34) 1806. 32,5x24,5 έκ. μετά 
τού πλαισίου.

32. Γέννησις καί Άποτομή τού Προδρόμου 
(42) 1806. 71,5x43x4 έκ. Είς τό κάτω μέρος 
ή έπιγραφή:

ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ 
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 1806.

33. Θεοτόκος Γλυκοφιλούσα (37) 1811 (24χ 
30 έκ.). ’Επιγραφή:

ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥ/ΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ / ΔΑΝΗΗΛ 

Ιερομονα/χου / χειρ σωτήριου άπο αναΙταλικόν / 
1811 Μαείου 17.

34. Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα (23) 18ος-
19ος αί. 27,5x21,5x4 έκ. Ή είκών φέρει άρ
γυρόν έπένδυσιν, έπί τής όποιας είναι χαραγμένη 
ή έξής έπιγραφή:

Η ΣΕΒΑΣ ΙΜΙΑ EIKjON ΤΗΣ / ΘΕΟΙ ΤΟΚΙΟΥ =
της μο/νης του ι ΠΡΟΥΣΟΥ. 1812:/Νοεμ: / Ν:2.

35. Τέσσαρες άγιοι (43) 1817. 33 x 29,2 χ
2,5 έκ. Είκονίζονται άδιάγνωστος άγιος καί οί 
’Ιωάννης τής Κλίμακος, Γρηγόριος ό Παλαμάς 
καί Μάρκος ’Εφέσου ό Ευγενικός.

36. Αγία Θέκλα (21) 19ος αί. 21,5 χ 13,5 χ 
2 έκ.

37. Είσόδια τής Θεοτόκου (53 ) 19ος αί. 73 χ 
48,5x4,2 έκ.

38. Νεομάρτυς Γεώργιος ό έξ Ίωαννίνων (38) 
2ον ήμισυ 19ου αί. (27,5x19,5x1,5 έκ.).

39. Νεομάρτυς Γεώργιος ό έξ Ίωαννίνων (48). 
2ον ήμισυ 19ου αί. 21,7x17,4x2,5 έκ.

Β·. ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΑ

Σταχώσεις εύαγγελίων

1. Εύαγγέλιον (1 ) νεωστί άναλώμασι και 
δαπάνη Αντωνίου Βόρτολι μετατυπωθέν, επιμε
λούς τε παρ’ ’Αλεξάνδρου Καγκελλαρίου διορθωθέν 
και άφιερωθέν τω Μακαρωτάτφ και Σοφωτάτω 
Πατριάρχη 'Ιεροσολύμων Κυρία) Κυρίψ Χρυσάνθω 
τω Νοταρά, Ένετίμσι, 1728, παρά Νικολάφ τω 
Σάρφ. Στάχωσις έκ ξύλινων πινακίδων έπεν- 
δεδυμένων διά πρασίνου βελούδου μέ προσηλω
μένος άργυρός έπιχρύσους πλάκας μέ έμπιέστους 
παραστάσεις. Είς τήν προσθίαν δψιν ( Π ί ν. 
277 α) είκονίζονται ή Σταύρωσις καί οί εύαγγε- 
λισταί μετά των συμβόλων των. 'Υπό τήν Σταύ- 
ρωσιν πλακίδιον μέ τήν άκόλουθον έπιγραφήν 
είς τεχνικήν νιέλλο:
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΦΙΕΡΩΘΗ ΕΝ ΤΩ / ΠΑΝΣΕΠΤΟ ΝΑΩ ΤΗΣ 
ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ I Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ ΠΟΥΡΣΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ / Κ(ΑΙ) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΧΟΡΙΟΥ ΜΗ

ΛΙΑ χατζη ι πλα 1738
Είς τήν όπισθίαν δψιν είκονίζονται ή Είς "Α-
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δου Κάθοδος καί οί προφήται Δαυίδ, Σολομών, 
'Ιερεμίας καί Ήσαΐας κρατοΟντες άνεπτυγμένα 
είλητάρια. 38 χ 26 χ 4,5 έκ.

2. Εύαγγέλιον (4) νεωστ'ι μετατυπωθέν καί 
επιμελώς διορθωθέν παρά τοϋ Ίεροδιακόνου Σπυ
ρίδωνος τοϋ Παπαδοπούλου. Ένετ ίησι, αψξη 
1768, παρά Δημητρίφ Θεοδοσίου τφ έξ Ίωαννί- 
νων. Στάχωσις έκ ξύλινων πινακίδων έπενδεδυ- 
μένων διά πρασίνου βελούδου, μέ διάκοσμον έξ 
άργυρών έγχαράκτων πλακών καί ένδεκα λίθων 
εις έκάστην δψιν. Πρόσθια δψις: Είς τό κέντρον 
Άνάστασις, Υπαπαντή, Εύαγγελισμός, Θεοτό
κος, δύο άγιοι, Πέτρος, Βάπτισις, άγιος διάκονος, 
εύαγγελικόν σύμβολον Ματθαίου, ’Ανάληψις. 
"Ανω άγιος Σπυρίδων. Είς τάς γωνίας τριγωνικά 
έλάσματα μέ διαφόρους παραστάσεις.

Όπισθία δψις ( Π ί ν. 277 β): Είς τό κέντρον 
Σταύρωσις, Γέννησις, Υπαπαντή, άγια, Υπαπαν
τή, άγιος διάκονος, άγιος, Βάπτισις. Είς τάς 
γωνίας τού κεντρικού έλάσματος πτηνόν καί 
γρΰπες. Άνω άγιος Γεώργιος. Κατά τάς γωνίας 
τριγωνικά έλάσματα μέ παραστάσεις. 18ος αΓ
34,5 χ 25 χ 5 έκ.

3. Εύαγγέλιον (16) άψιερωθέν μεν τφ ποτέ 
Μακαριωτάτψ και Σοφωτάτφ Πατριάρχη ’Ιερο
σολύμων Κυρία) Κυρία) Χρυσάνθφ τφ Νοταρά, 
νεωστ'ι δέ μετατυπωθέν και επιμελώς διορθωθέν. 
Ένετίησιν 1791. Παρά Νικολάω Γλνκεϊ τφ έξ 
Ίωαννίνων. Είς τήν σελίδα τού τίτλου υπάρχει 
ή έξης χειρόγραφος σημείωσις: Κατεσκευάσθη τό 
παρόν ιερόν εύαγγέλιον διά χειρών των ανταδέλ- 
ψων χρυαοχόων Νικολάου, καί Αημητρίου Παπα- 
Γεωργίου των από Καλαρρνταις' καί έςω είς μνη- 
μόσννον αυτών. 1796 ’Οκτωβρίου 23. Στάχωσις 
έκ ξύλινων πινακίδων έπενδεδυμένων δι’ έρυθρού 
βελούδου μέ προσηλωμένος άργυράς έπιχρύσους 
πλάκας μέ έμπίεστον διακόσμησιν. Έμπροσθεν 
είκονίζονται ή Σταύρωσις καί οί προφήται 'Ιε
ρεμίας, Ήσαΐας, Δαυίδ καί Σολομών (Π ί ν. 
278 α). "Οπισθεν ή Είς Άδου Κάθοδος καί οί 
τέσσαρες εόαγγελισταί μετά τών συμβόλων των. 
33,5x25,5x3,2 έκ.

4. Εύαγγέλιον (2) άψιερωθέν μέν τφ ποτέ... 
Πατριάρχη 'Ιεροσολύμων. . . Χρυσάνθφ τφ Νο
ταρά, νεωστί δέ άναλώμασι καί δαπάνη ’Αντωνίου 
τοϋ Βόρτολι μετατυπωθέν καί επιμελώς διορθωθέν. 
Ένετίησι, 1761. Παρά Νικολάω τφ Σάρα). Δωρεά 
Δοσιθέου Ζάρα, άναξίου μονάχον. ’Αργυρά στά- 
χωσις μέ έμπίεστον διάκοσμον είκονίζονται έμ
προσθεν μέν ή Είς "Αδου Κάθοδος καί οί εύαγ- 
γελισταί μετά τών συμβόλων των ( Π ί ν. 278 β ), 
δπισθεν δέ ή Σταύρωσις καί τέσσαρες προφήται.

Αί κεντρικοί παραστάσεις είναι έπίχρυσοι. Είς 
τήν ράχιν ή έπιγραφή:
ΕΥΑΓΓΕΛΗΟΝ / ΗΣ ΤΟ ΝΑΟΝ ΤΗΣ / ΗΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟ/ 
ΤΟΚΟΥ ΗΣ ΒΛΟ/ΧΟΝ ΜΟΝΑΣΤΙΡΙ / ΜΝΙΣΘΗΤΗ KYPI/E 
ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ I ΣΟΥ ΑΝΑΝΗΟΥ / ΗΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ/ ΚΑ

ΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 1817

Διαστ. 37,7 x 27 χ 4 έκ.
5. Εύαγγέλιον (3) άψιερωθέν τφ ποτέ Μα- 

καριωτάτα) καί Σοφωτάτφ Πατριάρχη 'Ιεροσολύ
μων Κυρίφ Κυρίφ Χρυσάνθφ τφ Νοταρά. Ένετίη- 
σιν, παρά Νικολάφ Γλυκει τφ έξ Ίωαννίνων, 
1818. Στάχωσις έκ ξύλινων πινακίδων έπεν 
δεδομένων δΓ έρυθρού βελούδου, μέ προσηλω
μένος άργυράς πλάκας φερούσας έμπιέστους πα
ραστάσεις. Πρόσθια δψις ( Π ί ν. 279 α): Σταύ- 
ρωσις καί οί προφήται Ήσαΐας, Μωυσής, Δαυίδ 
καί Σολομών, κρατούντες άνεπτυγμένα είλητάρια· 
κάτω ή έπιγραφή: δημητρη : κουρκοτζιλου.

Όπισθία δψις: Κάθοδος είς Άδου καί οί 
εύαγγελισταί μετά τών συμβόλων των. Περί τό 
1820. ( 33,5x24,5x4 έκ.).

6. Εύαγγέλιον (17) άψιερωθέν τφ Μακα- 
ριωτάτφ καί Σοφωτάτφ Πατριάρχτ] 'Ιεροσολύ
μων Κυρίω Κυρίφ Χρυσάνθφ τφ Νοταρά. ’Έκδο 
σις πρώτη. Ένετίησιν, έν τη τυπογραφία Πάνου 
Θεοδοσίου τοϋ έξ Ίωαννίνων, 1811. Αργυρά έπί- 
χρυσος στάχωσις μέ έμπίεστον διακόσμησιν. 
Πρόσθια δψις ( Π ί ν. 279 β ): Είς τό κέντρον 
ή Σταύρωσις" είς τάς γωνίας οί προφήται Δαυίδ, 
Σολομών, Δανιήλ καί 'Ιερεμίας· έν μεταλλίοις ό 
Παλαιός τών Ημερών, ό Ευαγγελισμός, ή Βά- 
πτισις, ή Γέννησις, ή Βαϊοφόρος καί ό Μυστι
κός Δεϊπνος. Όπισθία δψις: Είς τό κέντρον ή Ά- 
νάστασις· είς τάς γωνίας οί τέσσαρες εύαγγελι- 
σταί μετά τών συμβόλων των έντός μεταλλίων: 
Ανάληψις, Μή μοΰ άπτου, Μεσοπεντηκοστή, 
Ψηλάφησις, Πεντηκοστή καί ή Θεόσωμος Ταφή. 
’Ισχυρά δυτική έπίδρασις. 19ος αί. 39 x 29 χ 7 έκ.

7. Τέσσαρα εύαγγέλια καί Άποκάλυψις (5) 
Έν Βενετία έκ τον έλληνικοϋ τυπογραφείου τοϋ 
'Αγίου Γεωργίου, 1865. Στάχωσις έκ ξύλινων πι
νακίδων έπενδεδυμένων δι’ έρυθρού βελούδου, 
δπου είναι προσηλωμένοι πλάκες μέ χονδροειδείς 
έμπιέστους παραστάσεις. Είκονίζονται έμπρός 
μέν ή Σταύρωσις καί τέσσαρες προφήται κρατούν
τες άνεπτυγμένα είλητάρια, δπισθεν δέ ή Άνά- 
στασις καί οί τέσσαρες εύαγγελισταί μετά τών 
συμβόλων των. Είς τήν ράχιν ή έπιγραφή: Κτιμα 
Δ ιονισιου Λάμπρου 1906. 22x 14x3 έκ.

Λειψανοθήκαι

1.’Αργυρά λειψανοθήκη (6) μέ έμπίεστον 
διακόσμησιν, περιέχουσαν κάραν. Είς τάς πλευ
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ράς είκονίζονται ό άγιος ’Ιωάννης ό Χρυσόστο
μος, ό Πρόδρομος, ή Μεταμόρφωσις, ό άγιος 
Γεώργιος έφιππος, ό άγιος ’Ιωάννης ό Νηστευ- 
τής, ό άγιος Δημήτριος έφιππος, ή Κοίμησις τής 
Θεοτόκου καί οί άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη. 
Βαθμιδωτόν κάλυμμα άπολήγον εις είδος τρουλ- 
λίσκου, μέ δώδεκα άγιους στηθαίους είς τήν σφεν
δόνην αυτού. Ύπό τό κάλυμμα παράστασις τής 
Θεοτόκου Όδηγητρίας. ’Επί τού στρογγόλου πε
ριβλήματος τμήματος τής έντός τής λειψανοθή
κης κάρας ή έπιγραφή:
ΚΑΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΕΡΟΜΑΡΤΗΡΟΣ ΠΟΛΗΚΑΡΠΟΥ 

1813

( 19x20 έκ., ΰψος 31 έκ.). Πρβλ. τήνύπ’ άριθ. κατ.
66.

2. ’Αργυρά παραλληλεπίπεδος λειψανοθήκη (9) 
μέ έκτυπον καί έγχάρακτον διάκοσμον. Περί τό 
κάλυμμα ή έπιγραφή:
ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΜΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΝΕΟ- 
ΦΗΤΟΥ ΗΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΚΕ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΗΚΗ- 
ΦΟΡΟΥ ΚΕ ΑΗΠΟΝ ΠΑΤΕΡΟΝ ΤΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΕ 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΗΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ 
ΗΛΗΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΒΗΤΟΥ ΠΛΗΣΗΟΝ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΚΡΑ- 
ΒΑΡΟΥ ΚΕ ΠΑΡΑ ΥΜΟΝ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΑΝΤΟΝΗΟΥ ΕΝ 

ΚΟΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ CUDiy

Είς τήν προσθίαν δψιν είκονίζονται ή Κοίμη
σις τής Θεοτόκου, ή Έγερσις τοϋ Λαζάρου, ή 
Βαϊοφόρος, ό Μυστικός Δείπνος, ό Επιτάφιος 
Θρήνος καί ή Άνάστασις· είς τήν όπισθίαν ( Π ί ν. 
280 α) ή Υπαπαντή, ό Εύαγγελισμός, ή Μετα- 
μόρφωσις, ή Βάπτισις, ή Περιτομή καί ή Γέννη- 
σις· είς τάς πλαγίας όψεις, άριστερά μέν ή Άνά- 
ληψις, ή Πεντηκοστή καί οί άγιοι Στέφανος, Τρύ
φων, Σάββας καί ’Αντώνιος, δεξιά δέ ή Ψηλάφη- 
σις, ή Μεσοπεντηκοστή καί οί άγιοι Γρηγόριος, 
Νικόλαος, Πολύκαρπος καί Χαράλαμπος. Είς τό 
κάλυμμα παρίστανται έμπρός μέν ό άγιος Πολύ
καρπος, ή Σταύρωσις καί ό προφήτης Ήλίας, 
όπισθεν ό Χριστός διδάσκων έν τφ ίερφ, ή Σύλ- 
ληψις τής άγιας Άννης καί ή Γέννησις τής Θεο
τόκου, είς τά πλάγια τέλος άριστερά ό άγιος Δη- 
μήτριος φονεύων τόν Λύαιον καί ό άγιος Γεώρ
γιος δράκοντα καί δεξιά τάΕίσόδια.Ύπό τό κάλυμ
μα υπάρχει είκών έπτανησιακής τέχνης τών περί 
τό 1800 χρόνων, είκονίζουσα τόν άγιον ’Ιωάννην 
τόν Έλεήμονα, τήν Θεοτόκον Βρεφοκρατοϋσαν 
καί τόν άγιον Τρύφωνα. ’Εντός τής λειψανοθήκης 
φυλάσσεται έντός άργυροΟ περιβλήματος: Ή 
άγια κάρα τοϋ άγιου ήοάνου τον ελεήμονος αρχί- 
επησκόπου Άλεξανδρίας, ώς διδάσκει σχετική 
έπιγραφή. ’Επί τής θυρίδος τοΟ περιβλήματος 
είκονίζεται ό άγιος όλόσωμος, κρατών εύαγγέλιον 
καί εύλογών. 33,5 x 17 έκ., ΰψος 21,5 έκ.

3. Λειψανοθήκη άργυρά είς σχήμα βιβλίου 
(10 ) μέ διακόσμησιν έμπίεστον καί έγχάρακτον. 
Είς τήν προσθίαν δψιν είκονίζεται ό Χριστός 
στηθαϊος έντός άγιου Ποτηρίου, εύλογών δι’ 
άμφοτέρων τών χειρών. Είς τάς γωνίας έξαπτέρυ- 
γα. Κάτω άριστερά ή χρονολογία 1814. 22 x 27,5 
έκ., ΰψος 6 έκ.

4. Παραλληλεπίπεδος άργυρα λειψανοθήκη (13) 
μέ έμπιέστους καί έγχαράκτους παραστάσεις. 
Έμπρός είκονίζονται, κάτω άπό τόξα, οί άγιοι 
Μαρίνα, Βλάσιος, Βηάριος, Χαράλαμπος, Μη
νάς, Τρύφων καί Παρασκευή. Όπισθεν (Πίν. 
280 β) ύπάρχει ή έξής έπιγραφή, προφανώς γραμ
μένη άπό άτομον μή γνωρίζον καλώς τήν έλλη- 
νικήν:
ΒΙΣΑΡΙΟΝ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΤΟ.... ΟΝΧΟΝ / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΙ- 
ΣΙΚΟΟΣ ΚΕΠΙΣΤΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΟΡΓΙ / ΑΝΑΣΤΑΣ ΘΕΟ
ΔΟΡΟ ΡΑΟΥΣ ΜΑΝΟΝΑ / ΓΕΟΡΓΙ ΧΡΙΣΤ ΑΓΓΕΛΗ ΑΝ.ΣΤΣ 
ΖΟΗΓΔΑ I 1814 ΙΟΥΛΙΟΥ 20 ΠΜΟΥΚΟΥΡΕΣΤΗ ΛΓΟΡΟ.

Εκατέρωθεν αύτής άνά εν δένδρον, ό άγιος 
Γεώργιος καί έτερος άγιος, κρατούντες δόρυ καί 
σταυρόν. Είς τά πλάγια είκονίζονται άφ’ ένός μέν 
ό άρχάγγελος Μιχαήλ καί δύο έξαπτέρυγα, άφ’ 
έτέρου δέ ό άρχάγγελος Γαβριήλ καί δύο έξαπτέ
ρυγα. Είς τό κάλυμμα ύπάρχουν τρεις όκτάπλευ- 
ροι τρουλλίσκοι, μεταξύ δ’ αύτών ή Κοίμησις 
καί ή Άνάστασις. Περί τό κάλυμμα ή έπιγραφή:
ΘΗΚΗ ΤΩΝ ΙΕ ΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΙΙΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟ
ΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΝΗΣ ΟΡΗ 1814 ΙΟΥΛΙΟΥ 14 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ ΙΕΡΕ- 
ΩΣ ΣΤΑΘΙΚΕΙΜΕΝ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΗ ΧΡΗΣΤΟ ΚΙΡΑΤΣΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟΥ

Έντός τής λειψανοθήκης όστά μέ τήν έπιγρα- 
φήν: του αγίου ήερομάρτηρος Χαραλάμπους.

5. ’Αργυρά λειψανοθήκη (66) (Π ί ν. 281 α) 
μέ έκτυπον διάκοσμον, όμοια κατά τό σχήμα, 
τήν τεχνικήν καί τήν τεχνοτροπίαν πρός τήν ύπ’ 
άριθ. κατ. 6. Είκονίζονται οί άγιοι Κλ(ήμης), 
Κωνσταντίνος καί Ελένη, ή Κοίμησις τής Θεο
τόκου, έφιππος άγιος άκοντίζων άνδρα, άρχιε- 
ρεύς ένθρονος, άγιος έφιππος άκοντίζων δράκον
τα, ή Μεταμόρφωσις καί ό Πρόδρομος πτερωτός, 
κρατών τήν κεφαλήν του. Έπί τοϋ καλύμματος 
ή έπιγραφή:
ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΘΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΗΚΗ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΤΟΥ ΕΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΙΣ ΚΥΡ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΤΗΣ 
ΜΟΝΗΣ ΠΟΥΡΣΟΥ ΚΕ ΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΕ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ 
ΕΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΧΙΡΙ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ αθ)ΐε'.

'Υπό τό κάλυμμα, είκών τής Όδηγητρίας έπτα- 
νησιακής τέχνης, μέ συρματερήν έπένδυσιν, φέ- 
ρουσαν τήν έπιγραφήν:

Α ΜΟΝΗΝ ΠΡΟΥΣΟΥ ΔΑΠΑΝΗ Δ. Β. ΚΗΡΙΚΟΥ 1899

Διαστ. 20 x 20 έκ., ΰψος 31 έκ.

36
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6. Άργυροί λειψανοθήκη (65 ) ανάλογος κα
τά τό σχήμα, τήν τεχνικήν καί τήν τεχνοτροπίαν 
πρός τάς ύπ’ άριθ. κατ. 6 καί 66. Είκονίζονται ό 
προφήτης Ήλίας έπί άρματος (Π ί ν. 281 β), οί 
άγιοι Δημήτριος, ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος καί 
Χαράλαμπος, ή Σταύρωσις, ό άγιος Θεόδωρος, 
άρχιερεΰς ενθρονος καί ό άγιος Γεώργιος. 'Υπό 
τό κάλυμμα Θεοτόκος Γλυκοφιλοϋσα. Περί τό 
1815. (20x20 έκ. Οψος 31 έκ.).

7. ’Οκτάπλευρος άργυρά λειψανοθήκη (8 ) 
μέ έμπίεστον διακόσμησιν. Είς τάς πλευράς τοΟ 
όκταγώνου άνά εν έξαπτέρυγον. Είς τό κάλυμμα 
ό άγιος Κλήμης, χερουβείμ καί ή έπιγραφή:

ΓΕΡΑΣΗΜΟΥ ΗΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ

Ιον ήμισυ 19ου αί. ( 15 x 15,5 έκ., ϋψος 17 έκ.).

8. Παραλληλεπίπεδος άργυρά λειψανοθήκη ( 7) 
μέ χονδροειδή έμπίεστον διακόσμησιν. Είς τάς 
μακράς πλευράς Κοίμησις καί ’Επιτάφιος Θρή
νος είς τό μέσον, φυτικός διάκοσμος είς τά άκρα. 
Είς τάς στενάς πλευράς άνά είς άγιος καί φυτικός 
διάκοσμος. Είς τό ύπό σταυροΟ στεφόμενον κά
λυμμα φυτικός διάκοσμος. Ιον ήμισυ 19ου αί. 
(20x13 έκ. Οψος 14,5 έκ.).

9. Άργυρά λειψανοθήκη είς σχήμα βιβλίου
(11) μέ έμπίεστον καί έγχάρακτον διάκοσμον. 
Είς τήν μίαν δψιν ( Π ί ν. 282 α) είκονίζεται 
ή Άνάστασις καί, κατά τάς γωνίας, τέσσαρες 
προφήται κρατοΟντες άνεπτυγμένα είλητάρια. 
Είς τήν έτέραν δψιν σταυρός είς τό κέντρον, 
σταυροί έντός κύκλων κατά τάς γωνίας καί πλαί- 
σιον μέ φυτικόν διάκοσμον. ’Εντός τής λειψανο
θήκης πλάξ μέ λείψανα, φέρουσα τήν έπιγραφήν:
ΔΙΑ(Ν) ΣΙΝΔΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΟΥ ΕΓΙΝΕΝ ΤΟ ΠΑΡΩΝ 
ΙΩΑΝΗΚΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕ ΤΟΥ 
ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΙΣ ΜΝΗΜΟΣΙΝΩΝ 
ΑΥΤΟΥ ΚΕ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΟΝΗΩΝ1817 ΙΩΝΑΡΙΟΥ Α ΕΚ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΙΜΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΩΔΩΧΟΥ

Διαστ. 29 x 23 x 8 έκ.

10. Παραλληλεπίπεδος άργυρά λειψανοθήκη
(12) μέ διάκοσμον έκτυπον. Είς τήν προσθίαν 
δψιν είκονίζονται ή Γέννησις, οί άγιοι Πέτρος 
καί ΠαΟλος κρατούντες έκκλησίαν καί ή Βάπτι- 
σις. Είς τήν όπισθίαν ( Π ί ν . 282 β ) ή Άνά- 
στασις, ή 'Οδηγήτρια μεταξύ δύο άγγέλων καί ή 
Άνάληψις. Είς τάς πλαγίας δψεις, άριστερά οί 
άγιοι Δημήτριος καί Γεώργιος καί δεξιά δ 
Εύαγγελισμός καί ή Βαίοφόρος. Περί τό κάλυμμα 
άναγιγνώσκεται ή έξής έπιγραφή:
Ο ΕΚΤΙΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΛΟΧΟΥ ΑΝΘΙΜΟΣ 
ΕΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ Ω ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ. 1834 ΦΕΥΡΟΥΑΡΙΟΥ 
20. ΔΙΑ ΧΗΡ(ΟΣ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΒΑΡΟΥΚΑΣ ΚΑΛΑ- 

ΡΙΤΙΟΤΙΣ ΒΑΣΙΛΗΚΙ ΣΤΑΙΚΗΝΑΣ

'Υπό τό κάλυμμα είκών τής Όδηγητρίας «Πρου- 
σιωτίσσης », μέ έκατέρωθεν τούς άγιους Τρύφω- 
να καί Παντελεήμονα όρθιους. 32 χ 23 έκ. Οψος 
24 έκ.

11. Παραλληλεπίπεδος άργυρά λειψανοθήκη 
( 14) μέ διάκοσμον νιέλλο. Κοσμείται μέ άγιους 
κάτω άπό τόξα· έμπρός ( Π ί ν. 283 α) είκονί- 
ζονται οί άγιοι Μηνάς, Άβέρκιος καί Έρμογένης, 
είς τά πλάγια οί άγιοι Τρύφων, Χαράλαμπος, 
Σπυρίδων καί Νικόλαος. Όπισθεν, μεταξύ δύο 
άνθέων, είναι χαραγμένη ή έξής έπιγραφή:
ΚΤΗΜΑ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ/ ΥΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΥΣΟΥ 
ΔΑΠΑ/ΝΗ ΜΕΝ ΤΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΕΛΑΧΙ
ΣΤΩΝ ΕΝ ΙΕΡΟΜΟΝIΑΧΟΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 
XI ΗΡΙ ΔΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΒΑΡΟΥΚΑ / ΚΑΛΑΡΙΤΟΥ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΑΔΕΛΦI ΩΝ ΑΥΤΟΥ / ΤΗΝ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1841 

ΕΝ ΑΓΡΙ/ΝΙΩ

Διαστ. 32 x 21 έκ., Οψος 23 έκ.
12. Λειψανοθήκη ξυλίνη (79) μέ ένθετον 

γεωμετρικήν διακόσμησιν έξ έλεφαντοστοΟ καί 
μαργάρου. 18x29x18 έκ.

13. Λειψανοθήκη ξυλίνη (80) μέ ένθετον 
γεωμετρικήν διακόσμησιν έξ έλεφαντοστοΟ. 23 χ
25,5 χ 17 έκ.

Ποτήρια Μεταλήψεως

1. Άγιον Ποτήριον (70), άργυροΟν, μέ έγχά
ρακτον έσχηματοποιημένον φυτικόν διάκοσμον. 
Έπιγραφαί. Άνω :
ΠΙΕΤΕ ΕΞ ΑΥΤΟΥ ΠΑΝΤΕΣ ΤΟΥΤΟ ΕΣΤΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΟΥ 
ΤΟ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΤΟ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΛΩΝ ΕΚΧΥΝΟΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΑΦΕΣΙΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ 

ΤΟΥΤΟ ΠΙΕΙΤΕ
Κάτω :

ΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΓΙΑΣ ΗΜΩΝ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ 

ΒΑΟΧΩ

Τέλος 18ου ή άρχών 19ου αί. "Υψος 21,5 έκ., 
διάμ. άνω 9 έκ., κάτω 12,5 έκ.

2. Άγιον Ποτήριον (71) μέ έκτυπον παρά- 
στασιν τεσσάρων έξαπτερύγων. Είς τήν βάσιν 
είκονίζονται έν μεταλλίοις, διά τής αύτής τεχνι
κής, οί άγιοι Βασίλειος, Γρηγόριος ό Διάλογος, 
’Ιωάννης ό Χρυσόστομος καί Γρηγόριος.
ΔΕΗΣΙΣ ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΩΝ 
ΑΥΤΑΔΕΑΦΩΝ

Τέλος 18ου, άρχαί 19ου αί. "Υψος 26,5 έκ., 
διάμ. άνω 9 έκ., κάτω 12,5 έκ.

3. Άγιον Ποτήριον ( 72) ( Π ί ν. 283 β ). Είς 
τό ποτήριον καί είς τήν βάσιν του έκτυπος καί 
έγχάρακτος διάκοσμος έσχηματοποιημένων φυ
τών καί χονδροειδών έξαπτερύγων. Άρχών 19ου 
αί. "Υψος 24,5 έκ., διάμ. άνω 9,5 έκ., κάτω 14,5 
έκ.
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4. Άγιον Ποτήρχον ( 73). Ό διάκοσμος τής 
βάσεως έχει ληφθή άπό άλλο σκεΟος, Ισως κηρο- 
πήγιον, δυτικής τέχνης· είκονίζονται κεφαλαί άν- 
θρώπων καί έλάφων, όρχηστρίδες, σκίουρος, 
λαγωός, άλώπηξ κλπ. Είς τήν περιφέρειαν τής 
βάσεως παραστάσεις λαϊκής τεχνοτροπίας: άγ
γελοι, έξαπτέρυγα, φυτικός διάκοσμος. Είς τήν 
βάσιν είναι χαραγμένα τά γράμματα ΔΑΙ: ΚΥΚ 
KPS. ’Αρχών 19ου αί. Ύψος 24,5 έκ., διάμ. πο
τηριού 11,3 έκ., βάσεως 16,5 έκ.

5. Άγιον Ποτήριον (74) ρωσικής τέχνης, 
μέ έγχάρακτον διακόσμησιν. Είκονίζονται έπί 
μέν τοϋ ποτηριού, έν μεταλλίοις, ό Χριστός, ή 
Θεοτόκος, ό Πρόδρομος καί σταυρός, έπί δέ τής 
βάσεως οί τέσσαρες εΰαγγελισταί. Ύψος 34,5 
έκ., διάμ. ποτηριού 14 έκ., βάσεως 18,5 έκ. Τής 
ιδίας τέχνης μέ τό Ποτήριον είναι καί δισκάριον 
(126) κεκοσμημένον μέ σταυρόν, διάμ. 13 έκ., 
έτερον δισκάριον (127) μέ παράστασιν τής Θεο
τόκου καί άγγέλου πρό φάτνης, διαμ. 18,5 έκ. 
άστερίσκος (128) μέ τόν Παλαιόν των Ημερών, 
διαμ. 15 καί Οψους 11 έκ. καί τέλος ζέον (129). 
Άπαντα χρονολογούνται πιθανώτατα είς τάς 
άρχάς τοϋ 20οϋ αίώνος.

Δίσκοι

1. Δίσκος (78) μέ έγχάρακτον παράστασιν 
τοϋ Χριστού βρέφους έξηπλωμένου ύπτιου έπί 
άγιου Ποτηριού (Άμνοϋ), πρός τόν όποιον 
καταβαίνει τό Άγιον Πνεΰμα έν εϊδει περιστε
ράς, έκπορευόμενον άπό τόν Πατέρα, δστις συμ
βολίζεται δΤ άνοικτοϋ όφθαλμοϋ. Εκατέρωθεν 
τοϋ Ποτηριού, οί αρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γα
βριήλ, σεβίζοντες. Είς τήν περιφέρειαν έσχημα- 
τοποιημένα φύλλα καί ή έπιγραφή:
ΜΕΛΛΟΝ ΦΑΓΕΙΝ ΑΝΘΡΩΠΕ ΣΩΜΑ ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΦΟΒΩ 
ΠΡΟΣΕΛΘΕ ΜΗ ΦΑΕΓΗΣ, ΠΥΡ ΤΥΓΧΑΝΕΙ. ΘΕΙΟΝ ΔΕ 
ΠΙΝΩΝ ΑΙΜΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΥΣΙΑΝ, ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΤΑΛ- 
ΛΑΓΗΘΙ ΤΟΙΣ ΣΕ ΛΥΠΟΥΣΙΝ. ΕΠΕΙΤΑ ΘΑΡΡΩΝ ΜΥΣΤΙ

ΚΗΝ ΒΡΩΣΙΝ ΦΑΓΕ

Όπισθεν είναι χαραγμένη ή άκόλουθος έπι
γραφή:
ΑΠΟ ΤΟΥΣ 1738 ΕΟΣ 1747 / ΕΓΗΝΑΝ ΕΥΒΑΓΓΕΛΗΩ / 
ΠΟΤΗΡΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΗ / ΔΙΣΚΑΡΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΗ 
ΣΚΟ / ΚΑΝΤΗΑΗ ΕΙΣ 5 / ΘΗΜΝΗΑΤΟ 1 / ΚΕ ΑΛΑ ΔΕ 
ΓΡΑΦΟ ΜΕ ΚΑΘΕΝ ΟΠΗΟΣ ΣΤΟΧΑΖΕ/ΤΕ ΑΣ ΓΝΟΡΗΖΗ 
ΑΥΤΑ I ΔΙΑ ΣΙΝΔΡΟΜΗΣ ΖΑΧΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑΚΗ / ΔΙΑ 
ΧΗΡΟΣ ΙΩANNOY ΚΕ ΓΕΟΡΓΗΟΥ ΤΟΝ ΧΡΗΣΟΧΟΟΝ 

ΚΑΛΑΡΗΤΟΝ / 1747

Διάμ. 18,6 έκ.
2. Δίσκος (76 ) άκόσμητος. Είς τήν περιφέ

ρειαν έπιγραφή διά τεχνικής νιέλλο:
ΓΕΡΑΣΗΜΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΤΟΣ 1800

Διάμ. 17 έκ.

3. Δίσκος (77 ) άκόσμητος. Είς τήν περιφέ
ρειαν έγχάρακτος έπιγραφή:

ΜΝΗΣΘΙΤΙ ΚΥΡΙΕ ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΤΟΙΣ ΜΑΡΙΑΣ

Αρχών 19ου αί. Διάμ. 18,7 έκ.
4. Δίσκος (15 ) άργυροϋς, φέρων είς τό κέν- 

τρον έκτυπον παράστασιν τής Κοιμήσεως ( Π ί ν. 
284 α). Είς τήν περιφέρειαν έγχάρακτα άνθη καί 
ή έπιγραφή:
ΔΕΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙ ΤΖΑΤΖΑ- 
ΡΑΓΓΟΠΛΟΥ ΚΑΡΠΙΝΙΣΙΟΤΙ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΟΣΙ ΗΣ ΤΗΝ 

ΠΑΝΑΓΙΑΝ ΣΤΟΥ ΜΠΟΡΣΟ 18.6

Διάμ. 32,5 έκ. Ύψος 2,8 έκ.

Σταυροί

1. Σταυρός εύλογίας (84) (Πίν. 285 α) ξυ
λόγλυπτος, μέ παραστάσεις τής Βαπτίσεως, δύο 
άγγέλων καί δύο εύαγγελιστών είς τήν μίαν πλευ
ράν, τής Σταυρώσεως καί τριών μορφών είς τήν 
έτέραν. Φέρει έπίχρυσον έπένδυσιν κοσμουμένην 
μέ συρματέϊνον διάκοσμον έν συνδυασμφ σμάλ
του καί πολυτίμους λίθους. Είς τάς γωνίας τοϋ 
σταυρού είναι προσηλωμένοι τέσσαρες άγγελοι 
στηθαίου Ή κορυφή τοϋ σταυροϋ καί ή όριζον- 
τία κεραία κοσμούνται διά τρουλλίσκων. Μεταξύ 
τής όριζοντίας κεραίας καί τής βάσεως είναι 
προσηλωμένοι δύο δράκοντες. Είς τήν λαβήν ή 
έπιγραφή:

ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ / ΜΙΓΓΟΥ 1713

Διαστ. 22x9,5 έκ.
2. Σταυρός άγιασμοϋ (67 ) (Πίν. 285 β ) 

ξυλόγλυπτος, μέ παραστάσεις τοϋ ’Εσταυρωμένου 
καί τής Θεοτόκου Βρεφοκρατούσης, έπενδεδυμέ- 
νος δι’ άργυράς έσθήτος. Είς τήν βάσιν δυσανά
γνωστος έπιγραφή καί ή χρονολογία 1813. 19 x
8,5 έκ., διάμ. βάσεως 6,8 έκ.

3. Σταυρός άγιασμοϋ (64) (Πίν. 286 α, 
άριστερά) ξυλόγλυπτος, μέ άργυράν έσθήτα κο
σμουμένην δι’ έλικοειδών βλαστών καί όλίγων 
λίθων. Ή άκόλουθος έπιγραφή είναι χαραγμένη 
έπί τής βάσεως:
Ο ΠΑΡΩΝ ΣΤΑΒΡΟΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟΥ ΗΚΟΝΟΜΟΥ ΒΛΟΥΧΑ 

ΕΙΤΙ ΔΙΑ ΧΙΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΦΑΡΜΑΚΗ 1828

Διαστ. 21 x 7,5 έκ., διάμ. βάσεως 7,2 έκ.
4. Σταυρός άγιασμοϋ ( 58 ) (Πίν. 286 β, δε

ξιά) ξυλόγλυπτος μέ παραστάσεις τής Σταυρώ
σεως, τής Έγέρσεως τοϋ Λαζάρου, τής είς Άδου 
Καθόδου, τής Άκρας Ταπεινώσεως καί τής Κοι
μήσεως έπί τής μιας δψεως, τοϋ Εύαγγελισμοϋ, 
τής Υπαπαντής, τής Γεννήσεως, τής Βαπτίσεως, 
τής Μεταμορφώσεως καί τής Βαϊοφόρου έπί τής 
έτέρας. Είναι έπενδεδυμένος δι’ έσθήτος μέ συρ-
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ματέϊνον διάκοσμον καί πολυτίμους λίθους, κο- 
σμουμένης κατά τά άκρα των κεραιών διά τρουλ- 
λίσκων καί πτηνών μέ άνοικτόν ράμφος. 18ος - 
19ος αί. (30 χ 14 έκ., διάμ. βάσεως 9,6 έκ.).

5. Σταυρός άγιασμοΟ (59 ) ( Π ί ν. 286 β, ά- 
ριστερά) ξυλόγλυπτος, μέ έπένδυσιν συρματεΐ- 
νην κοσμουμένην διά λίθων. Είς τά άκρα τών κε
ραιών πτηνά ραμφίζοντα. Έπί τής μιάς δψεως 
είκονίζεται ή Βάπτισις. 18ος-19ος αί. Διαστ. 
24x11,5 έκ., διάμ. βάσεως 7 έκ.

6. Σταυρός άγιασμοΟ (60) μέ έπένδυσιν συρ- 
ματεΐνην διάλιθον. Έπί τής μίας δψεως είκο- 
νίζονται ή Σταύρωσις, ή Μεταμόρφωσις, ή Κά
θοδος είς "Αδου καί δύο εύαγγελισταί· έπί τής 
έτέρας ή Βάπτισις, ό Εόαγγελισμός, ή Υπαπαν
τή καί οί υπόλοιποι εύαγγελισταί. 18ος-19ος 
αί. 26 χ 12,5 έκ. διάμ. βάσεως 9 έκ.

7. Σταυρός άγιασμοΟ ( 61) ξυλόγλυπτος, έν- 
τός συρματείνης έσθήτος κοσμουμένης δΓ όλί- 
γων λίθων. Παραστάσεις: Γέννησις, Ψηλάψησις, 
Βάπτισις, Άνάληψις, Κοίμησις έπί τής μίας δ
ψεως, Σταύρωσις, Κάθοδος είς "Αδου, Επιτάφιος 
Θρήνος, Μεταμόρφωσις καί Βαϊοφόρος έπί τής 
έτέρας. 19ος αί. Διαστ. 36 χ 17 έκ., διάμετροι 
έλλειψοειδοΟς βάσεως 11,5 καί 9,5 έκ.

8. Σταυρός άγιασμοΟ (62) ξυλόγλυπτος, μέ 
έπένδυσιν φέρουσαν συρματέϊνον διάκοσμον πε- 
ριωρισμένης έκτάσεως. Είκονίζονται άφ’ ένός μέν 
ή Βάπτισις, ό Εύαγγελισμός, ή Υπαπαντή καί 
δύο εύαγγελισταί, άφ’ έτέρου ή Σταύρωσις, ή 
Μεταμόρφωσις, ή είς "Αδου Κάθοδος καί έτεροι 
δύο εύαγγελισταί. 19ος αί. Διαστ. 25,5 χ 9,5 έκ., 
διάμ. βάσεως 10 έκ.

9. Σταυρός άγιασμοΟ (63 ) ( Π ί ν. 286 α,
δεξιά) ξυλόγλυπτος άργυρένδυτος, μέ συνοπτι
κός παραστάσεις τής Βαπτίσεως καί τών εύαγγε- 
λιστών είς τήν μίαν δψιν, τής Σταυρώσεως καί 
μορφών είς τήν έτέραν. Ή βάσις κοσμείται διά 
τριών λίθων. 19ος αί. Διαστ. 23,5 χ 10 έκ., διάμ. 
βάσεως 9 έκ.

10. Σταυρός άγιασμοΟ (68 ) ξυλόγλυπτος, έπεν- 
δεδυμένος δι’ άργυράς έσθήτος. Είς τήν μίαν 
δψιν είκονίζεται ό ’Εσταυρωμένος, είς τήν έτέραν 
ή Βάπτισις. Κατά τά άκρα τών κεραιών άνά μία 
μορφή. Χονδροειδής έργασία. Ή βάσις έλλείπει. 
19ος αί. Διαστ. 15,5x8,5 έκ.

11. Σταυρός ξυλόγλυπτος (69) έντός έσθήτος 
μέ περιωρισμένην χυμευτήν καί συρματεΐνην δια- 
κόσμησιν. Είκονίζονται ή Βάπτισις, ό Εύαγγελι- 
σμός, ή 'Υπαπαντή καί δύο εύαγγελισταί είς τήν 
μίαν δψιν, ή Σταύρωσις, ή Μεταμόρφωσις, ή είς 
"Αδου Κάθοδος καί δύο εύαγγελισταί είς τήν έτέ

ραν. ’Ελλείπουν ή βάσις καί τά κοσμήματα είς 
τά άκρα τών κεραιών. 19ος αί. 20 x 14 έκ.

12. Σταυρός άγιασμοΟ ( 81) ξυλόγλυπτος άρ
γυρένδυτος. Έπί τής μίας δψεως παρίσταται ό 
’Εσταυρωμένος· έπί τής άλλης είναι χαραγμένη 
ή έξής έπιγραφή:

π
νι ι κ

Σ
χ
Σ

Ή βάσις έλλείπει. 19ος αί. Διαστ. 10x7 έκ.
13. Σταυρός φυλακτήριος (82) άργυροΟς, μέ 

παράστασιν τοΟ ’Εσταυρωμένου είς τήν μίαν δψιν 
καί τήν έπιγραφήν λογοθεου είς τήν έτέραν, είς 
τεχνικήν νιέλλο. Διαστ. 5,5 x 4 έκ.

14. Σταυρός φυλακτήριος ( 82 α) μέ χονδρο
ειδείς έκτύπους καί έγχαράκτους παραστάσεις 
τοΟ ’Εσταυρωμένου καί τής Όδηγητρίας όρθιας. 
19ος αί. Διαστ. 8x6 έκ.

Διάφορα

1. Παγούρι μολύβδινον (85) (Πίν. 284 β) 
μέ έγχάρακτον έπιγραφήν:
ΑΦΙΕΡΟΜΛ ΤΟΥ ΓΕΟΓΙΟΥ ΕΙ/ Σ Τ(Ν)ΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑΝ 

ΕΙΣ I ΤΟΝ ΜΙΙΟΥΡΣΟ 1738

Διαστ. 31 x 25 χ 15,5 έκ.
2. Θήκη άργυρό (83 ), μέ έκτύπους παραστά

σεις τής Θεοτόκου Βρεφοκρατούσης καί τοΟ 
Προδρόμου πτερωτοΟ, στηθαίου, μετωπικοΟ, κρα- 
τοΟντος τήν κεφαλήν του. Τέλος 18ου-άρχαί 
19ου αί. 7 x 6,5 χ 1 έκ.

3. ’Αστερίσκος άργυροΟς (ΙΟΙ). Είς τά άκρα 
ή έπιγραφή:

ΣΤΟΥ ΜΠΟΥΡ(ΣΟ)

Διαστ. 14x1,8 έκ., ΰψος 8 έκ.
4. Σφραγίς τής Μονής ΒλοχοΟ (107), μέ πα- 

ράστασιν έξηπλωμένης μορφής. Όπισθεν όρθια 
μορφή μέ τάς χείρας πρό τοΟ στήθους καί δύο 
λαμπάδες. Ή σφραγίς φέρει τήν έπιγραφήν:
ΕΤΟΥΤΙ Η ΒΟΥΛΑ ΗΝΕ ΤΙΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΛΟΧΟ 

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΙΡΙ 1824

Διαστ. Διάμ. 4,7 έκ., ΰψος 8 έκ.

Γ. ΙΕΡΑ ΑΜΦΙΑ

1. Έπιγονάτιον (93) (Πίν. 288α). Είκο- 
νίζεται έντός κύκλου ή Άνάστασις, ώς συνηθίζε
ται είς παλαιά έπιγονάτια, δχι δμως κατά τόν τύ
πον τής είς "Αδου Καθόδου, άλλά, κατά τά άπό 
τών μέσων τοΟ 17ου αίώνος έπικρατήσαντα πρό
τυπα, μέ τόν Χριστόν έξερχόμενον τοΟ τάφου, 
κρατούντα σταυροφόρον σημαίαν διά τής άρι- 
στερας καί ύψοΟντα τήν δεξιάν. ’Αριστερά καί
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δεξιά τοϋ Χριστοδ, άνθη αποδιδόμενα κατά 
φυσιοκρατικόν τρόπον. Ύπεράνω τοΟ Κυρίου 
ή έπιγραφή :

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ

Κάτω άπό τήν λάρνακα:

ΠΕΡΙΖΩΣΑΙ ΤΗΝ ΡΟΜΦΑΙΑΝ ΣΟΥ ΕΠΙ / ΤΟΝ ΜΗΡΟΝ 
ΣΟΥ ΔΥΝΑΤΕ I ΧΕΙΡ ΑΝΤ(ΩΝΙΟΥ) ,ΑΨΕΖ

Είς τήν παρυφήν, πλαίσιον μέ διάκοσμον άν- 
θέων. Μεταξύ τού πλαισίου καί τού περιβάλλοντος 
τήν Άνάστασιν κύκλου, είκονίζονται τέσσαρες μι
κροί άγγελοι στηθαϊοι. Διαστ. 28 χ 28 έκ. (Πρβλ. 
Εύγ. Βέη - Χατζηδάκη, Μουσεΐον Μπενάκη, Εκ
κλησιαστικά Κεντήματα, Άθήναι 1953, σ. 70, 
όπου μνημονεύεται τό ήμέτερον έπιγονάτιον, χω
ρίς όμως νά άναφέρεται ή χρονολογία του ). Τό 
έπιγονάτιον τού Προυσού είναι άκριβές άντίγρα- 
φον έτέρου έργου τού αύτού κεντητού, παλαιο- 
τέρου κατά τέσσαρα έτη, φυλασσόμενου είς τήν 
άγιορειτικήν μονήν Δοχειαρίου, όπου όμως έχουν 
κεντηθή έπί τού κάμπου άστέρες καί σταυροί 
(Μ. Θεοχάρη, Ύπογραφαί κεντητών έπί άμφιων 
τού Άθω, ΕΕΒΣ, ΛΒ' (1963), σ. 500, πίν. Ζ').

2. Έπιμάνικα (92 ). Είκονίζονται άφ’ ένός 
μέν ό Γαβριήλ σχεδόν άκίνητος, κρατών κρίνον 
καί υψών τήν χεϊρα πρός τήν Θεοτόκον (Πίν. 
287 α ), άφ’ έτέρου δέ ή Παναγία όρθια, έλαφρώς 
έστραμμένη πρός άριστερά, μέ τάς χείρας πρό 
τού στήθους (Πίν. 287 β ). Φωτοστέφανοι μαρ- 
γαριτοκόσμητοι. Όπισθεν τών μορφών έναστρον 
βάθος. Τό μεγαλύτερον μέρος τών έπιμανίκων κα
ταλαμβάνει φυτικός διάκοσμος μέ ίσχυράν άνα- 
τολικήν έπίδρασιν. Ούτος καταδυναστεύει τάς 
μορφάς, αί όποΐαι έχουν σχεδόν λάβει δευτερεύ- 
ουσαν σημασίαν. Παράστασις καί διακοσμητικά 
θέματα είναι ίσχυρώς άνάγλυφα. Ύπό τήν Θεο
τόκον ή ύπογραφή: κωνςτα(Ν)τ / ιν(ος). Πιθα

νώς μικρασιατικής προελεύσεως. 18ος αί. Διαστ. 
18,5x28/17,5 έκ.

3. Ζώνη (86). Ή άργυρά πόρπη φέρει λαϊ- 
κότροπον έκτυπον παράστασιν τού Εΰαγγελισμού 
(Πίν. 288 β). Ό Γαβριήλ κρατεί άνθος άπο- 
λήγον είς σταυρόν. Παρά τούς πόδας του ή χρο
νολογία 1788. Διάμ. 7 έκ.

4. Ζώνη (88) μέ καρδιόσχημον πόρπην έκ 
μαργάρου, φέρουσαν παράστασιν τών αγίων Γεωρ
γίου καί Δημητρίου έφιππων (Πίν. 288γ). 
18ος - 19ος αί. 10,5 x 8,5 έκ.

5. Ζώνη (89 ) μέ κυκλικήν πόρπην, φέρουσαν 
έκτυπον διάκοσμον έσχηματοποιημένων άνθέων. 
19ος αί. Διάμ. 9 έκ.

6. Ζώνη (87) μέ πόρπην κοσμουμένην διά 
κεντημάτων καί μαργαριτών. 19ος αί. 11 x 9,5 έκ.

7. Ζώνη (90 ). Πόρπη έπίχρυσος κοσμουμένη 
δι’ έμπιέστων παραστάσεων τής Γεννήσεως, τής 
Άναλήψεως καί τού Μή μου άπτου έν μεταλλίοις. 
Τέλος 18ου-19ος αί. 12,5x6,5 έκ.

8. Ζώνη (91) μέ πόρπην κοσμουμένην διά 
συρματεΐνων άνθέων, ποικιλλομένων διά λίθων. 
19ος αί. 12 x 10,5 έκ.

Είς τό σκευοφυλάκιον θά έκτεθούν καί τά ση- 
μαντικώτερα έγγραφα τής μονής, ώς τό φιρμά- 
νιον τού Μαχμούτ Α' ( 1752), τό σιγίλλιον τού 
πατριάρχου Γρηγορίου Ε' ( 1798) καί ή πρός 
τόν ήγούμενον τού Προυσού έπιστολή τού ’Αλε
ξάνδρου Μαυροκορδάτου, σταλεΐσα άπό τό Με
σολόγγι τήν 19ην Μαΐου 1824. Θά έκτεθούν έπί- 
σης καί μερικοί άντιπροσωπευτικοί χειρόγραφοι 
κώδικες5.

5. Σχετικώς μέ τά χειρόγραφα τής μονής βλ. Κατάλογος 
τών Κωδίκων τής Ίερδς Μονής Προυσοΰ, Ν. Έλληνομνή- 
μων 10 (1913 ), σ. 289 - 321 καί Γρ. Νταβαρίνου — Ά. Τσα- 
πέρα. Ιστορία τής έν Εόρυτανία Ίερας Μονής Προυσοϋ, 
Άθήναι, 1957, σ. 173 - 177.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Σκευοφυλάκων Μονής ΠρουσοΓ): α. Λειψανοθήκη άριθ. 9 (όπισθία δψις), β· Λειψανοθήκη
άριθ. 13 (όπισθία οψις)

Π. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Σκευοφυλάκιον Μονής Προυσοΰ: α. Λειψανοθήκη άριθ. 11, β. Λειψανοθήκη άριθ. 12 (όπισθία δψις)

Π. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Σκευοφυλάκιον Μονής ΠρουσοΟ: α. Λειψανοθήκη άριθ. 14, β. Ποτήριον μεταλήψεως άριθ. 72

Π. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Σκευοφυλάκιον Μονής Προυσοϋ: α. Δίσκος άριθ. 15, β. Παγούρι άριθ. 85

Π ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Σκευοφυλάκιον Μονής Προυσοϋ: α - β. Έπιμάνικα άριθ. 92

π. βοκοτοπουλος
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Σκευοφυλάκων Μονής Προυσοϋ: α. Έπιγονάτιον άριθ. 93, β. Πόρπη άριθ. 86, γ. Πόρπη άριθ. 88

Π. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
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