ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΩΝ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Γνώμη τοΰ Συμβουλίου τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας έδει
ν’ άπέλθω κατά τό παρελθόν θέρος (1913) είς ’Ήπειρον πρώτον
καί έ: αυτής ύστερον είς Μακεδονίαν προς έπίσκεψιν των αυτόθι
μνημείων των χριστιανικών χρόνων. Άλλ’ επειδή κατά τήν συν
θήκην τοΰ Βουκουρεστίου (’Ιούλιος του 1913) τό έν τή Άνω
Μακεδονία Μελένικον ήθελε περιέλθη είς τούς Βουλγάρους, έκ
τούτου δ’ άπώλλυντο διά τήν Ελληνικήν επιστήμην αί κατά τήν
πόλιν εκείνην πολύτιμοι βυζαντιακών χρόνων αρχαιότητες, κα
λόν έκρινα νά σπεύσω έκεΐ πρώτον, καί έργασθώ είς τήν μελέ
την μέν των κτισμάτων, υπέρ τής μεταφοράς δε τών κινητών
εντός τών όρίων τοΰ Ελληνικού κράτους. Άπήλθον λοιπόν τή
6 Αύγούστου είς Θεσσαλονίκην.
Άλλ’ δμως τή έπιούση ίδών έν Θεσσαλονίκη τόν κ. Γενικόν
Διοικητήν τής Μακεδονίας έμαθον δτι είχεν ήδη καταληφθή τό
Μελένικον υπό τών Βουλγάρων, ώστε δεν ήτο δυνατόν πλέον ν’
άπέλθω έκεισε' δμως δ’ έβεβαίωσέ με δτι κατά τήν παραγγε
λίαν τοΰ Υπουργείου τών Στρατιωτικών προς τήν Γενικήν Διοίκησιν, (περί ής είχον λάβη μέριμναν μίαν εβδομάδα πρό τής έξ
’Αθηνών άναχωρήσεώς μου), τά κινητά τοΰ Μελενίκου κειμήλια
πάντα είχον κομισθή επί τής Ελληνικής γής.
Έν Μακεδονία ήδη ών καλόν έκρινα ν’ ασχοληθώ είς πρό
χειρόν τινα έπίσκεψιν καί κατά τό δυνατόν έξέτασιν τών έν αύτή
μεσαιωνικών καί υστέρων χρόνων μνημείων. Περί τούτων λοιπόν
πέμπω ύμΐν, κ. γραμματεΰ, τά βραχέα ταΰτα. Καί πρώτον περί
τών έν Θεσσαλονίκη.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΕΙΑ

Των ενταύθα μνημείων, πλήν ελάχιστων τινών τοΰ τείχους
και επιγραφών άναφερομένων εις χρόνους προ Χρίστου, παλαιότατα μ. X. olvat αί επί της Έγνατίας όόοΰ δύο θριαμβικά! πύλαι, ή προς δυσμάς, άγουσα πρός τον ’Αξιόν (Βαρδάριον), ή καλουμένη υπό πολλών Χρυσή Πύλη (Πόρτα τοΰ Βαρδαρίου) καί
ή πρός άνατολάς κατά τήν Καλαμαριάν Πύλη τοΰ Γαλερίου. ών
ή δεύτερα σώζεται κατά τό πλεΐστον (1).
’Άγιος Γεώργιος (' Οοτατζή Σονλεϊμάν εφφένδη τζαμί). Πα-

λαιότατον δέ χριστιανικών χρόνων ίδρυμα μετά τάς αψίδας (2)
λήγοντος τοΰ Δ' αίώνος εχομεν τον λεγόμενον ναόν τοΰ 'Αγίου
Γεωργίου, θολωτόν, στρογγυλόν κατά τό έν 'Ρώμη Πάνθεον τοΰ
Άγρίππα (3), τά επί τής Άππίας όδοΰ κτίσματα (ναός τοΰ 'Ρωμύλου, τάφος των Καλατίνη, τάφος τής Καικιλίας Μετέλλας) (4),
καί τον έν 'Ραβέννη τάφον τοΰ Θευδερίχου (5), διά τό στρογγυ
λόν τοΰ σχήματος καί νΰν Ιτι (6), μάλιστα δέ πρότερον γνώρι
μον υπό τώνομα rotonda (7). ("Ορα πίνακα Α').1
(1) Καλείται συνήθως υπό των πολλών Πύλη τοΰ Κωνσταντίνου. Περί αυ

l’arc de triomphe de Salonique. — Χατζηϊωάννον
Tafralv topographic de Thessalonique σ. 138-139. — Ό Michaelis (Springer Kunstgeschichte I
das Altertum σ 448) λέγει οτι Ικτίσθη ύπό Θεοδοσίου τοΰ μεγάλου. —Εί
τής ορα

Kinch

άστυγραφία Θεσσαλονίκης σελ. 106. —

ναι ίκανως βεβαίως κεχωσμένη, έχει δέ καλάς μέν τάς αψίδας, κάκιστα δέ είργασμένα τά κατά ρωμαϊκόν τρόπον πεπυκνωμένα ανάγλυφα.

(2) Holzinger· Die altcliristliche und byzantinische Baukunst
Tafrali. αότ. σ. 157.
(31 Springer Michaelis Kunstgeschichte I σελ. 419. — Marthal’archeologie etrusque et romaine σ. 129 — Corroyer- 1’architecture roraane σελ. 37 κέξ.
(4) Springer-Michaelis αύτ. σ. 392. — Ripostelli e Marucchi- la
via Appia. — Canina- la prima parte de la via Appia etc
(5) Springer-Neuwirth- Kunstgeschichte II, σελ. 50 είκ. 58.—En
lard- ^architecture chretienneen Occident avant l’epoque romaite
έν Histoire de l’art έκδ. A. Michel tome I, σελ. 103. — Τοιοΰτος έν
σ. 136 κέξ. —

ύστέροις χρόνοις ό τάφος τοΰ Ίμάμ Μα/ εμέ ο έν Λαμ,γάν καί τό έν 'Ιερουσαλήμ
Σάχρα τζαμί. Όρα

Springer Neuwirth

αότ. σ 83 είκ. 96 καί σ. 77 είκ. 89.

(6) Κονδακώφ- Μακεδόνιγια σ. 83 είκ 25.
(7)

Germain, Leake, Cousinery, Smith, Oviont
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Πίν. Α')

Ναός ' Αγιον Γεώργιον ( Ορτατζή Σουλεϊμαν έφψένδη τζαμί)

121

Τομή οριζόντια.
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Περί του χτίσματος τούτου άξιον έρεύνης είναι πρώτον δ χρό
νος της Εδρύσεως αύτοΰ. .ΈπΙ τούτου οΕ μέχρι τοΰ Texier πραγματευθεντες περί αύτοΰ άπεφαίνοντο δτι έκτίσθη έπ'ι Νέρωνος η
Τραϊανού καί ήτο τό πρώτον ναός των Κάβειρων (1), άλλ’ ό
σοφός ούτος (2) άπέδειξεν ασύστατον τήν γνώμην ταύτην, διότι
έξετάσας εύρεν δτι έπ'ι των όπτών πλίνθων, ές ών δλον τό οικο
δόμημα έχει κτισθή, είναι έντετυπωμέναι σφραγίδες σταυροΰ, δι’
ών άποδεικνύεται δτι Εδρύθη έπικρατοΰντος πλέον έν Θεσσαλο
νίκη τοΰ χριστιανισμού.

Τά σφραγίσματα δέ ταΰτα κωλύουσιν

ημάς να δεχθώμεν καί περί τοΰ Εδρύματος τούτου γνώμην, οποίαν
περί τοΰ έν Ύαβέννη Βαπτιστηρίον των ’Ορθοδόξων (San Gio
vanni in Fonte) είπεν ό Neuwirth (πειθόμενος εκ τοΰ στρογ
γυλού τοΰ σχήματος, δπερ έχει τό caldarium έν ταΐς Θέρμαις
τοΰ Καρακάλλα) (3), δτι τό Βαπτιστηρίον έκεΐνο προ της έπικρατήσεως τοΰ χριστιανισμού ήτο ϋέρμαι (4).
Ημείς περί τοΰ έν Θεσσαλονίκη Εδρύματος τούτου εχομεν τήν
γνώμην δτι έκτίσθη λήγοντος τοΰ Δ' αιώνος επί Θεοδοσίου τοΰ
μεγάλου, πολλαχώς προς τήν πόλιν ταύτην οΕκείως έχοντος,
σύγχρονον Ισως τοΰ έν 'Ραβέννη Βαπτιστηρίου των ’Ορθοδόξων,
πρός δ περί τήν αρχιτεκτονικήν μορφήν κατά πολλά έμφερές
είναι (5), καί κατά τήν κοσμητικήν, περί ής θά ε’ίπωμεν μικρόν
κατωτέρω. Νομίζομεν δ’ δτι άρχήθεν Εδρύθη, ι’να χρησιμεύση ώς
βαπτιστηρίον των χριστιανών έν Θεσσαλονίκη.

Είσερχόμεθα δέ νΰν εις τόν ναόν μόνον διά τής πρός δυσμάς1
(1) Germain (1746). — Leake· Travels in North. Greece III, σ.
240 κεξ. — Cousinery Voyage dans la Macedoine σ. 34-35. — Προχορώβ·

Παμγιάτνυα βιζαντίσκαγο τοερκόβναγο τζοδέεατβα ν Θεσααλονίκιγε έν

τοΐς Χρισιιάνσκιγια Δρεβνόατι

ΐ 'Αρχαιολόγιγια

1872.

(2) Texier e Pullan· 1’architecture byzantine σελ. 144 κεξ.
(3) Corroyer- architecture romane σ. 31 six. 8 καί 35 six. 10. —
Springer-Michaelis- Kunstgeschichte I σελ. 428 six. 753.

(4) Springer-Neuwirth Kunst. II σ. 53-54.
(5) Κατά τό στρογγυλόν έξωθεν ορ,οιον είναι πρός τό έν 'Ραβέννη Βαπτιστήριον των ’Ορθοδόξων καί πρός τό μαυσωλείου - βαπτιστηρίον της άγιας Κωνσταντίας έν 'Ρώμη (Perate■ archeologie chretienne σ. 177 six. 131), διαφέρει
δέ τούτου κατά τήν προβαίνουσαν πολύ ’έξω τοΰ κυρίου οίκοδοαήματος άψΐδα τού
ίεροΰ άδυτου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 20:20:06 EET - 34.234.223.27

Χριστιανικά Μνημεία Μακεδονίας

123

κυρίας εισόδου. Κυρίας λέγομεν ή πομπικής, διότι είχεν άλλοτε
δύο προσέτι θύρας (1), ών ήδη ή πρός βορράν μετεβλήθη εις
παράθυρον. ’Έχει δ’ έσωθεν τό βαπτιστήριον τούτο, πλήν των
τριών θυρών καί τής άψΐδος τού ιερού αδύτου, τέσσαρα ετι μεταξύ
αυτών κοιλώματα έν τώ παχυτάτω τοίχω καί εις τό εκκλησία
σμα χρήσιμα καί εις τόν φωτισμόν τού ναού διά παραθύρων, εις
οκτώ χωριζόμενον ούτω μέρη, εις όσα διήρηνται καί τά μουσειώματα τά κατά τό τύμπανον τού Βόλου (2).
Διά μουσειωμάτων δ’ έκοσμεΐτο βεβαίως πάλαι άπας ό εσωτε
ρικός τοίχος τού ναού, κατέπεσον δ’ ύπό τού χρόνου ή καί έξέσθησαν ή έκαλύφθησαν δι’ έπιχρίσεως υπό των Τούρκων (3), οτε
μετεβλήθη ύπ’ αυτών εις μωαμεθανικόν τέμενος, διεσώθησαν δέ
μόνον τά κατά τά τύμπανον ύπό τόν θόλον. ΙΙολλής δέ προσοχής
καί μελέτης είναι άξια τά μουσειώματα ταΰτα έξειργασμένα πιθανώτατα κατά τό πρώτον τέταρτον τού Ε' μ. X. αίώνος. Τούτο
δέ μαρτυρούσιν ού μόνον ή όμοιότης τής εργασίας πρός τά τού
ναού τής Γενέσεως έν Βηθλεέμ, τού έν Ταβέννη Βαπτιστηρίου
των ’Ορθοδόξων καί τής άψΐδος τού έν 'Ρώμη ναού τής Sancta
Pudentianna (4), άτινα περί τούς αύτούς συνετελέσθησαν χρό
νους, άλλα καί οί είκονιζόμενοι άγιοι καί προσέτι ή στάσις αύτών. Διότι πάντες είναι των μέχρι τού Διοκλητιανοΰ καί τού
Μαξιμιανοΰ ύπηρετησάντων τή έκκλησία ή μαρτυρησάντων υπέρ
τής πίστεως (5). Καί δυσχέρεια μέν προβάλλεται εις την αποδο
χήν τού χρόνου τούτου τής είκονίσεως τών άγιων αυτή, ότι άνα-1
(1) Τών πολυτελών βεβαίως πρόθυρων σώζονται μόνον τά θεμέλια υπό την γην.
(2) Ε ίς τοσαΰτα είναι διηρημένον καί τό έν 'Ραβέννη Βαπτιστήριον καί ό "Αγιος
Γεώργιος της Έζρας (βαπτιστήριον) εν τη Κεντρική Συρία (Gorroyer' αυτ.
σ. 78 είκ. 38).
(3) Ώνομάσθη από τών χρόνων της άλώσεως Όρτατζή Σουλεϊμαν έφφένδη
τζαμί. Έκαλύφθησαν δέ δι’ έπι/οισμάτων, δπως οί τοίχοι της έν Κωνσταντινουπόλει 'Αγίας Σοφίας διά τουγοάδων

καί ρητών τού κορανίου καί άλλιυν ναών

αλλαχού.
(4) Springer-Neuwirth' Kunstgeschichte II, σ.54 Tafel II.—Mil
let' Part byzantin εν Histoire de Part εκδ. A. Michel tom. I σελ. 167
είκ. 98 καί σελ. 45 είκ. 25.
(5) ΙΙεοί πάντων τούτων όρα Σνναζαριοτην Νικοδήμου Αγιορείτου, Μέγαν
Συναξαριστήν Κ. Δουκάκη καί Μηναία.
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γράφεται ό μην, καθ’ δν έτιμάτο ή μνήμη αυτών, έν φ, ώς λέγε
ται, βραδύτερον ταΰτα έκανονίσθησαν έν τη εκκλησία. Ημείς νομίζομεν δτι, άφ’ ου τό πολύ μέχρι τοΰ Ε' αίώνος άρχομένου ώρίσθη βέβαια πλέον ή προσκύνησις των αγίων και τόποι προσκυ
νήματος έκτίσθησαν οι’ αυτούς και τά λείψανα αυτών έτιμώντο
και εικόνες έγράφοντο (1), ώρίσθη πιθανώτατα καί δ μην καί ή
ημέρα τοΰ μηνάς, καθ’ ήν ή δι’ αύτούς ιεροτελεστία έτελεΐτο.
Άπόδειξις δέ της παλαιότητος έστω καί τοΰτο,

δτι οι δι’ έκα

στον των άγιων αναγραφόμενοι μήνες είναι διάφοροι των σημειουμένων έν τοΐς συναξαρίοις καί τοϊς μηναίοις (2). Οΰτω λοι
πόν εις τούς πρώτους ανήκει αιώνας ό Άναηας είτε είναι δ
άκμάσας κατά τον Α' μ. X. αιώνα, δ άπόστολος, δ γενόμενος
επίσκοπος Δαμασκού καί βαπτίσας τον άπόστολον ΙΙαΰλον, είτε
ό πρεσδύτερος ό μαρτυρήσας τώ 295 έπί Διοκλητιανοΰ (3)' δ ’4ρίσταρχος είναι δ έκ τών Ο' αποστόλων δ

επίσκοπος Άπαμείας

τής έν Συρία' δ Βασιλίσκος είναι δ ανεψιός Θεοδώρου τοΰ Τήρωνος ό μετά τών συστρατιωτών τοΰ θείου αύτοΰ Εύτροπίου καί
Κλεονίκου μαρτυρήσας τφ 296" δ Πρίσκος είναι έκ τών έπί Αικινίου (τώ 320) Τεσσαράκοντα Μαρτύρων δ Φίλιππος είναι ό
απόστολος' δ Θερινός έκ τών μαρτύρων ό Κύριλλος δεν είναι
ό ’Αλεξάνδρειάς ούτε ό Ιεροσολύμων, άλλ’ δ Γορτύνης έπίσκοπος τής έν Κρήτη δ μαρτυρήσας έπί Διοκλητιανοΰ' Πέα>»» είναι
δ μετά τοΰ συστρατήγου

Ίωάννου άθλήσας' Φιλήμων είναι δ

χοραύλης δ μαρτυρήσας έν Άντινοουπόλει τής Θηβαΐόος (τώ
290)' ΓΙορφύριος είναι ουχί δ από μίμων, άλλ’ ό μετά Όνησιφόρου μαρτυρήσας υπέρ τής πίστεως έπί Διοκλητιανοΰ καί Μαξι-

μιανοΰ ωσαύτως (τφ 290)’ Δαμιανός δ ιατρός είναι δ μετά τοΰ
αυταδέλφου Κοσμά άκμάσας έπί Καρίνου καί Νουμεριανοΰ (284)'
Ευκαρπιών είναι ό έν τοΐς βασιλικοΐς συναριθμούμενος στρατεύ(1) Όρα Δ.

Αάτα.· χριστιανική αρχαιολογία σ.

cheologie chretienne

είκ.

2, 63, 74, 76, 80

311-313.—Perate' l’ar-

κλπ.

(2) "Ορα καί Acta sanctorum. — Τό περί παλαιοτέρων μηναίων σύγγραμμα
τοΰ κ. Γεδεών δεν ήδυνήθην δυστυχώς νά εϋρω εν Άθήναις.
(3) Ότι άδιασδριυς εκαλούντο παλαιότερον επίοκοποι ή ηρεοβντεροι δρα Δ.
Λάτα χριστιανικής αρχαιολογίας σελ. 112-119.
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μασι καί άθλήσας επί Μαξιμιανοΰ (τώ 298)' ό δέ Ρωμανός δέν
elvat δ μελωδδς δ άκμάαας κατά μέν τούς πολλούς επί ’Ανα
στασίου Α' τοΰ δικόρου (491-518), κατά τάς πιθανωτέρας δέ
γνώμας (1) επί ’Αναστασίου Αρτεμίου (713-715), άλλ’ δ μαρ
τύρησα; έν ’Αντιόχεια επί ΔιοκλητιανοΟ (τω 288), της έν Πα
λαιστίνη Καισαρείας ών διάκονος. "Οτι δ’ δνομάζεται έν τω Συναςαρίω διάκονος, έν ώ καλείται πρεσβύτερος έν τη έπιγραφη,
μαρτυρεί μέν διαφοράν τινα, άλλα καί δ μελωδδς ύπδ τοΰ συναξαριστοΟ μόνον διάκονος καλείται, ούόείς δ’ άλλος των υπό τό
όνομα τούτο άγιων καλείται πρεσβύτερος.
Ή δέ περιβολή των άγιων, άνευ στεφάνων φωτός δόξης περί
τήν κεφαλήν καί έν στάσει δεόμενων μετά των χειρών τεταμέ
νων, είναι όμοια προς τάς εικόνας τών έν ταΐς κατακόμβαις της
’Ρώμης άγιων (2). Καί έκ τούτων δέ δηλοΰται των εικόνων ή
άρχαιότης (Ε' άρχόμενος αίών).
Είναι δέ είργασμένα τά μουσειώματα ταΰτα κατά τον έκ παλαιοτέρων ρωμαϊκών χρόνων άρξάμενον τρόπον τόν κατ’ έπίδρασιν έλληνιστικήν άλεςανδρεωτικήν, φόρτον έ'χουσαν παραστάσεων
καί κοσμημάτων, όποιον βλέπομεν έν τη καθ’ 'όλου κοσμητική
έν Πομπηία (3), έν 'Ρώμη έν τη κατακόμβη Sancta Lucina(4),

,1) "Ορα περί τούτου Κρονμβάχερ

βυζαντιν.

λογοτεχν.

II

σ. 521 σηα.

(βιβλιοθ. Μαρασλή).
2)

Ferrate· Tart chretienne

σελ. 76, 77,79. 81, 86, 103, 109, 113*

115, 119, 129. 158. 165, 175.— Τοΰ αυτόν·
19. 36 καί 75. —

L’art pre-romane εν Michel
Springer-Nemvirth αύτ. II, σελ. 7,

είκ. 7. — Τοιαύτην στάσιν δεόμενου,

«όρθιου, εχοντος τάς yεΤρας υψωμένα;

hist de l’art σ.

προς τον ουρανόν», εΤχεν ή διά ψηφίδων είκών του 'Αγίου Δημητρίου ή παλαιό τάτη καί θαυματουργός ή έκ Θεσσαλονίκης μετακομισθεισα εις τήν εν Κωνσταντινουπολει

μονήν του

Παντοκράτορος τω 1149 επί Μανουήλ του Κομνηνοΰ.

("Ορα Συναξαριστήν μηνός ’Οκτωβρίου* εκδ. Κ. Δουκάκη σελ. 444). Δεόμε
νου στάσιν ε ’-'/ ον καί του

Μεγάλου Κωνσταντίνου αί εικόνες. ΙΙερί των διατά

ξεων δέ τής εκκλησίας διά τήν στάσιν των χριστιανών κατά τήν προσευχήν όρα
Λαταν αυτ. σελ. 339 κέ£. καί Γ

Δέρβου χριστιαν. άρχαιολογ. σ. 38 χεζ,

(3) Springer-Michaelis· Kunstg. I
409 tafel IX.

σελ.

381

είκ.

4ι Perate- l’archeologie chretienne σελ. 78,
Neuwirth- Kunstg. II, 4, είκ. 3.—Michel- αύτ. σ.

681. 408
85. —

είκ.

725.

Springer-

18 είκ. 11.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 20:20:06 EET - 34.234.223.27

126

Πρακτικά τον 1913

έν τή όροφή τοΰ κοιμητηρίου της Δομιτίλλης (1), έν τω ναώ
της Sancta Pudenzianna (2) καί τής 'Αγίας Κωνσταντίας (3),
εν τω θόλω τοϋ χορού τοΰ 'Αγίου Βιταλίου έν Ύαβέννη (4) καί
έν τοΐς παλαιοτέροις μουσειώμασι τής έν Βηθλεέμ βασιλικής τής
Γενέσεως (5).
Μάλιστα δέ ταυτότης μεγίστη των παραστάσεων παρατηρεΐται έν τοΐς μουσειώμασι του ναοΰ τής Γενέσεως έν Βηθλεέμ, τοΰ
έν 'Ραβέννη Βαπτιστηρίου των ’Ορθοδόξων καί τούτου τοΰ 'Αγίου
Γεωργίου τής Θεσσαλονίκης. Ναΐσκοι παντοΐοι βασταζόμενοι όπό
κιόνων όμοιου βυθμοΰ, άγιαι τράπεζαι, έφ’ ών δισκοπότηρα ή
ευαγγέλια ήνεωγμένα, πτηνά, μάλιστα έπί των όροφων, στΰλοι
διανθεϊς χωρίζοντες των τμημάτων τάς παραστάσεις, πολυκόσμητοι λυχνοστάται καί ή άλλη κοσμητική μαρτυροΰσιν δτι αν μή ό
αυτός τεχνίτης, άλλ’ δμως τής αυτής σχολής τεχνΐται έξειργάσαντο τά μουσειώματα των τριών τούτων ναών. Τοΰτο δέ, τό πολυκόσμητον καί πεφορτισμένον τών παραστάσεων τό κατά τόν ελ
ληνιστικόν τρόπον, είναι μέν καί έν τω ναφ τούτφ τής Θεσσα
λονίκης,

άλλ’ δμως ούχί ανιαρόν την θέαν διά τούς ευρύτατα

περιβλήματα ήμφιεσμένους άγιους, διά τάς κομψάς αψίδας, τήν
ευγενή τών στύλων αναδρομήν, τά πτηνά, τάνθέμια καί τήν καθ’
δλου έξαισίαν κοσμητικήν (6).
Είναι δέ τό δλον τύμπανον τοΰ θόλου εις όκτώ τμήματα διηρημένον διά τών πολύανθων στύλων, έν έκάστω δέ τών τμημά
των είκονίζεται άδυτον ναΐσκου ή καί πλειόνων, δπου έπί άγιας
τραπέζης εόαγγέλιον ήνεωγμένον ή κανδύλα άνημμένη κρέμαται, οί άγιοι δέ πρό αυτών ΐστανται δεομένου, ως εΐπομεν. παρέPerate αυτόθι σελ. 104. — Springer-Neuwirt.h· αυτόθι σελ. 27
A. Michel· Histoire de l’art I σελ. 27 six. 17.
(2 Perate· αύτ. σελ. 209. —Springer etc. αΰτ. II, 26 είκ. 29. — A.
Michel αύτ. σελ. 45 είκ. 25
(3) Diehl l'art byzantin σ. 62 είκ. 19. — A Michel αύτ. σ. 41 είκ.
24. — Perate αύτ. σελ. 191 είκ. 135.
(4) Diehl· αύτ. σ. 201 είκ. 100.
(5) Diehl· αύτ. σ. 528 είκ. 256.
(6) Όρα πίνακα? Diehl' αύτ. σελ. 122 είκ. 53. — Κονδαχώψ· Μακεόόνι0)

είκ. 17. —

για· σελ. 80 είκ 23 καί σ. 81 είκ. 24 καί έν τω παραρτηιχατι πίνακα έγ/ρωιαον I,
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χοντες σχήμα. Των δκτώ δέ τούτων τμημάτων τό μεν υπέρ τδ
δρύφακτον (τέμπλεον) καί την άψΐδα (ιερόν), τό αντίκρυ της
εισόδου εις τον σηκόν (ναΰν), έχει μέν τάς αύτάς καί τό καταντικρύ αύτοΟ υπέρ τήν είσοδον είς τάν στρογγυλόν σηκόν τοΰ
ναοΰ παραστάσεις, δέν έχει δέ άγιους. Έν τφ καταντικρύ δέ
τούτου τμήματι τω υπέρ τήν είσοδον έχουσιν είκονισθή τρεις
άγιοι προ άψΐδος ναοΰ, ών δ έν μέσω ΐσταται εντός τετραγώνου
καλάθου (1), παρ’ αυτόν δέ ή επιγραφή

1) Ρωμα|νου | πρεσβ(υτέρου)
Ό δεξιά αύτοϋ άγιος είναι ανώνυμος, δ αριστερά δέ αυτοΰ
φέρει επιγραφήν
2) Ευκαρ|πιωνος | στρατ(ιωτικοΰ) | μηνι Δε|κεμβρ(ίου)
Έν τω Γ' τμήματι δεξιά (τώ θεωμένω) τοΰ πρότερον παρά
τήν εικόνα αγίου
3) Αρισταρ|χου επισ(κόπου | μηνι Απρι|λιου
παρ’ αυτόν δέ άγιος μετ’ επιγραφής
4) Ανανι|ου πρεσ|β(υτέρου) μηνι | Ιανουαρι(ου)
Έν τω ά' τμήματι δεξιά τοΰ πρότερον άγιος μετ’ επιγραφής
5) Βασιλίσκου στρα(τιωτικοΰ) | μηνι Απριλίου
παρ’ αυτόν δέ άγιος μετ’ επιγραφής
6) ΓΙρισκου || στρατ(ιωτικοΰ) | μηνι | Απριλίου
Έν τω Ε' τμήματι άριστερά τοΰ υπέρ τήν άψΐδα τοΰ άνευ
αγίων τμήματος παρά τήν εικόνα αγίου
(1)

Οϋ τως είκονίζεται έν κιβωτω τετραγοίνο) ό Νώε. "Ορα Ρέναίέ αυτ. σ.

103 είκ. 61 και 62 καί σελ. 104 είκ. 63.
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7) Φιλιπ)που επι|σκ(οπου) μη|νι οκτω|βριου
παρ’ αυτόν είκών άγιου
8) Θερινού | στρατ(ιωτικοΰ) μηνι ιου|λι(ου)
παρ’ αυτόν δ’ είκών αγίου
9) Κυριλ(λου) | επι(σκόπου) μη(νΐ)
Έν τω ζ' τμήματι δεξιά (τω θεωμένω) του υπέρ τήν αψίδα
τοΰ άνευ αγίων Α' τμήματος είκών αγίου μετ’ επιγραφής
10)

Λεοντος | στρα(ιωτικοΰ) | μηνι | ιουνι(ου)

παρ’ αυτόν είκών άγιου
11) Φημη|μοναο (1) | χοραυ|λου
μηνι j μαρ|τι(ου)
Έν τφ Ζ' τμήματι δεξιά τοΰ πρότερον άγιος μετ’ επιγραφής
12)

Ονησι|φορου | στρ(ατιωτικοθ) μηνι I αύγ(ούστου)

παρ’ αυτόν δ’ είκών αγίου
13) ΙΙορφοιριου | μηνι αυ|γου(στου)
Έν τω Η' τμήματι, τω δεξιά τοΰ υπέρ τήν είσοδον εις τήν
ναΰν τοΰ στρογγυλού σηκοΰ, είκών άγιου
14)

ήΚοσμά ίατροΰ μην! σεπτεμβρίου)

παρ’ αυτόν δέ είκών άγιου μετ’ επιγραφής
15)

Δαμια|νου ια|τρου μη[νι σε|πτεμ(δρίου)

Οί άγιοι ουτοι δέν φερουσι φωτοστέφανον, δπως πάντες σχε
δόν ούτως είκονίζονται κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρό
νους (2). Έν τή στάσει δέ των δεόμενων, δπως είκονίσθησαν, δέν
(1) Φιλίφονος.
'2)

Springer Neuwirtli αύτ. II σ.
Perate- αϋτ. σελ.

45, 51, 57, 71. 178.—

25. 26. 27. —

A. Michel· αΰτ. σ.

105 115. 118, 121, 123, 125

137, 146 κλπ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 20:20:06 EET - 34.234.223.27

126,

129

Χριστιανικά Μνημεία Μακεδονίας

άφεώρων βεβαίως προς τον νοητόν σωτήρα τοΰ κόσμου, άλλ’ είς
όρατήν μορφήν τοΰ Κυρίου παρισταμένου έν είκόνι πρό αυτών,
επί τοΰ θόλου βεβαίως, συμβολίζοντος τον ουρανόν (1). Διότι πι
θανώς, καίτοι βαπτιστήριον, κατά τήν γνώμην ημών, δ ναός ήτο,
δεν είχεν έπΐ τοΰ θόλου, δπως έν 'Ραβέννη, τής βαπτίσεως τοΰ
Κυρίου τήν εικόνα, αλλά τόν Σωτήρα αυτόν, τόν ΙΙαντοκράτορα,
προς δν ίκετικώς άπέτεινον τάς δεήσεις. Τοΰτο δε στηρίζομεν
καί εις τήν γνώμην τών Χατζηϊωάννου καί Tafrali (2), δτι ό
ναός ήτο καθιερωμένος εις τόν Παντοκράτορα, «τόν μέγανθεόν».
Ναός τής Παρθένον καί Θεοτόκον, τής Αχειροποιήτου
(’Εσκί Δζονμά). Ου μακράν τής "Αγίας Σοφίας διερχόμενοι τήν

Έγνατίαν οδόν μικρόν προς βορράν αύτής κατά τό μέσον σχεδόν
τής πόλεως, έν συνοικία, ήτις έκαλεΐτο κατά τούς μεσαιωνικούς
χρόνους Οίκονομεϊον (3) ί’δρυται ό ναός ούτος. Ύπό τών Τούρ
κων καλείταιΈσκί Δζονμά, έπειδή δέ τοΰτο ερμηνεύεται ’Αρχαία
Παρασκευή, οί πολλοί άταλαιπώρως ειπον δτι έπί τής χριστια
νικής έπικρατήσεως ήτο ναός τής 'Αγίας Παρασκευής. ’Αλλά
τοιοΰτος ναός εις τιμήν τής αγίας ταύτης (δμοιος δρομικός όμοιους
εχων στύλους μετά θεοδοσιακών κιονόκρανων), άλλά μικρότερος
είναι έν Χαλκίοι, έν Θεσσαλονίκη δέ ύπ’ ούδενός οδδείς μνημο
νεύεται ναός τής 'Αγίας Παρασκευής. Όρθώς δ’ έρμηνεύουσι νΰν
τινες τήν κλήσιν ’.Εσκί Δζονμά (4), λέγοντες δτι τό δνομα Οφεί
λεται πιθανώς εις διήγησιν δτι μετά τήν κατάκτησιν τής Θεσσα
λονίκης ύπό Μουράτ τοΰ Β' (1430) αύτη ή εκκλησία μετεβλήθη
πρώτη εις τζαμίον τής επισήμου τών μωαμεθανών λατρείας, καί
έκεΐ έτελεΐτο τό καθ’ έκάστην Παρασκευήν τής Έβδομάδος
(1) Ώς έν τω θολοί τής 'Αγίας Σοφίας τής Θεσσαλονίκης.
(2) Tafel αυτόθι. —Χατζή ’Ιωάννον

αύτ. σ. 70. — "Ορα

καί

Tafrali'

αύτ. σ. 159
(3) Ίωάνν υ Σταυρακίου ομιλία εις τόν "Αγιον Αημήτριον.

Χειρόγραφον

Έθν. Βιβλιοθ. Ιίαρισίων σελ. 146 φυλλ. 61.
(4) Όρα καί

Cousinery Voyage en Macedoine I

σελ. 42 σημ. Παρε-

νοήθη καί παρηρμηνεύθη ή τουρκική λέ£ις Δζουμα σημαινούσα τήν ημέραν τής
έβδοαάδος,

τήν I Ιαρασκευη'ν, καθ’ ήν οί μωαμεθανοί

τελουσι τό θρησκευτικόν

ποοσκύνηυ.α αυτών, ούδαμώς δε τήν χριστιανήν αγίαν Παρασκευήν.

9
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προσκύνημα, έως μετά πάροδον επτά σχεδόν δεκαετηρίδων, ως
θά ’ίδωμεν, μετεβλήθη είς τζαμίον πλήν άλλων χριστιανικών ναών
και ό "Αγιος Δημήτριος, ένθα πλέον έτέλουν τό επίσημον προσκύνημ’ αύτών οΐ Μωαμεθανοί (1).
Ό ναός, όπως μετ’ εδρυτάτης πολυμαθείας πιθανώτατα άπέδε;ςεν

ό Tafrali(2), ήτο ιδρυμένος είς τιμήν τής Παρθένου

κα'ι Θεοτόκου τής ’Αχειροποιήτου (3). ”Αν δ’ ή γνώμη αυτή
είναι άκριβής θ’ άποδειχθή καί δι’ έγγραφων μνημείων, επι
γραφών κττ., και δι’ άνασκαφών μάλιστα έν τώ ναώ. Διότι,
ως μανθάνομεν έκ λόγου τίνος Κωνσταντίνου τοΰ Άρμενοπούλου (4), υπό τό δάπεδον τοΰ ναοΰ ύπήρχεν ή Καταφυγή, έξ ής
μετά δεησιν τελουμένην ενταύθα κατά τήν νύκτα τής 25 πρός
τήν 26 ’Οκτωβρίου προέβαινε πρός τόν ναόν τον μέγαν τοΰ
'Αγίου Δημητρίου ή πομπή «διά τής Αεωφόρου (τής Έγνατίας) έκ τής οϋτω λεγομένης Καταφυγής, διά τό τοΰτον τόν άριστέα (τόν άγιον Δημήτριον) καταπεφενγέναι έκεΐσε’ ΰπόγεω γάρ
είσιν ενταϋίΐα ατοαί».

Είναι δ’ ό ναός δρομικός περί τά τεσσαράκοντα μέτρα μή
κους από τής εισόδου είς τόν νάρθηκα μέχρι τοΰ βάθους τής
άψϊδος καί περί τά είκοσι δύο πλάτους μετά τοΰ εκατέρωθεν
κλιτούς. Διότι τρισυπόστατος είναι ό ναός χωριζόμενος από μεν
τοΰ νάρθηκος διά τοίχου καί δύο κατά τήν είσοδον κιόνων, από
δέ τοΰ ένθεν καί ένθεν κλιτούς διά δώδεκα εκατέρωθεν κιόνων
φερόντων καλά κιονόκρανα κορινθιακά, τά λεγάμενα &εοδοσιακά (5), τά έχοντα τάς άκάνθας άνεστραμμένας πρός τά κάτω ή

(1)
(2

Cousinery αϋτ. σ. 14.
Topographie de Thessalonique

σελ. 160-165.

(3) Καλείται ωσαύτως Πανάχραντος 'Οδηγήτρια καί ’Αχειροποίητος, Πάνα
γνος καί Θεομήτωρ. Όρα

Καντακουζηνόν 3, 93 — I.

Αναγνούστην σ.

520

εκδ. Βόννης. — 'Αχειροποίητος εκαλείτο διά τήν εικόνα βεβαίως, όπως καί ή μονή
τής Κοσσυφηνείσης, ής ή είκιον λέγεται οτι δεν έποιήθη ϋπό '/ειρός άνθρωπίνης.
(4) Τής βιβλιοθήκης τοΰ έν Θεσσαλονίκη Γυρ,νασίου χειρόγραφον 46 φύλλ. 17.

StrzygOWSki. "Ορα περί τούτου Millet
l’art byzantin έν Michel histoire de Tart I σελ. 154 καί είκ. 92 καί 94.
— Diehl· Manuel del’art byzantin σ. 128-129.—Springer-Neuwirth
Kunstg. II, σελ. 42-43.
(5) Έκλήθησαν οϋτω υπό τοϋ
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συστρεφομένας ίσχυρώς περί τον κάλαθον, ώσεί παραφέρονται
υπό ανέμου (1). "Ομοια δέ πρός ταΰτα και ισάριθμα εις τοίχους,
παραστάτας και κίονας είναι καί τα κατά τον άνω δροφον (την
γυναικωνίτιν) τα άνέχοντα την στέγην, διαφέροντα κατά τό άκόσμητον των κιονοκράνων.
Κατάκοσμος δέ ήτο δ ναός καί άλλως καί διά μουσειωμάτων.
καλών τήν τέχνην, ώς έκ των σωζομένων κρίνομεν καί εξ δσων
λέγει δ I. Σταυράκιος (2) άναφέρων τό θαύμα τής ίάσεως του
τυφλοΰ' «ανάστα, λέγει πρός τον κοιμώμενον τυφλόν δ άγιος
Λημήτριος, καί τώ εύκτηρίω οΐκω γενόμενος της Πανάγνου καί
Θεομήτορος -- Οί,κονομεϊον τω τόπω τό δνομα — ένδον ευρήσεις με καί όφθγ)σομαί σοι, καί έση παραχρήμα βλέπων φως.
’Έξυπνος δ άνθρωπος (ό τυφλός) παραυτίκα γενόμενος άνίσταται, τρέχει, τόν θειον οίκον εκείνος (γρ. εκείνον) τής ΙΙανάγνου
άνερευνα' ευρίσκει' ε’ίσεισι τφ ναφ' έρωτα ποΰ δ μέγας Δημήτριος' άκούει ώς «ίδού είκών ή θεία τοΰ μάρτυρος». Ήν δ’ εκ
ψηφίδων συγκείμενη φιλοτέχνως εν μήλα και άριστα».

Νΰν ό ναός κακώς εχων έχει ανάγκην συντόνου στηρίξεως
καί σοφής επισκευής, οΰτω δ’ ή τέχνη θέλει άνακτήση εργον έκ
των καλλίστων έν τή άρχιτεκτονική των δρομικών ναών.
"Αγιος Δημήτριος (Κασοιμιέ)

(3).

Ό Tafel (4) είπεν δτι τρεις ναοί έπΐ τής αυτής θέσεως εις
τόν "Αγιον Δημήτριον Εδρύθησαν κατά διαφόρους χρόνους, πρώ
τος μεν μικρότερος άρχομένου τοΰ Δ' αίώνος, δεύτερος άντί τοΰ
παλαιοτέρου καταλυθέντος υπό τών Θεσσαλονικέων διά τό εύτε(1) Οί κίονες ουτοι βαπτόμενοι πράσινοι υπό των μωαμεθανών έχουσι τό μάρμαρον, όπου άπεξέσθη ή βαφή, ερυθρόν. 31 Αν τό πράσινον επίχρισμα άποξεσθή
έπιμελώς καί μετά προσοχής. ίσως ευρεθώσι χαράγματα επιγραφικά (grafitti),
δι’ ό)ν θέλει δηλωθή τι περί τών ypovojv της ιδρύσειος, επισκευής κττ.
(2) 'Ομιλία εις τόν άγιον Δημήτριον
Ιίαρισίων
(3) Ό

Coislin 146
“Αγιος

Καασίμ-Γιοννί,

φυλλ

Δημήτριος

61.

Trafdli

αϋτ. σελ.

162).

είναι έν τιμ.ή παρα τοίς Τούρκοις υπό τίόνομα

όπως ό "Αγιος Γειοογιος υπό τώνομα Χνδνρλέζ

sanctorum μην. Όκτωβρ. III,
(4) De Thessalonica σ. 58-69.

Acta

(χειρόγραφον τής έθνικ. βιβλιοθ. τών

Παρά

(Όρα καί

σ. 387).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 20:20:06 EET - 34.234.223.27

132

Πρακτικά τον 1913

λές μεγαλοπρεπέστερος κατά τά μέσα του Ε' αίώνος έπί Αεοντίου(1), έπαρχου του ’Ιλλυρικού, μετά τήν πυρπόλησήν δ’αύτοΰ
περί τό 690 τρίτος ό σωζόμενος μέχρι ήμών. Άλλ’ ημείς έχομεν τήν γνώμην ότι δ άγιος είχε μεν ναόν ίδιον μικρόν έν Θεσ
σαλονίκη μέχρι των μέσων τοϋ Ε' αίιόνος, άλλ’ έλατρεύετο καί
έν τφ τής Αχειροποιήτου ναω, πιθανώς έν τη υπό τό δάπεδον
κρύπτη, κειμένη Ισως όπό τήν διά ψηφίδων εικόνα τοΰ 'Αγίου (2),
ήτις έκαλείτο Καταφυγή «διά τό εκείσε τόν άριστέα τούτον (τόν
άγιον Δημήτριον), ζητούμενον (ύπό των διωκτών), καταπεφευγέναι. τόπον τη όργη διδόντα, μικρόν άποκρυπτόμενον» (3). Εν
ταύθα λοιπόν πιθανώτατα, έν τη κρύπτη Καταφυγή, το παρεκκλήσιον ήτο τού 'Αγίου ευρύ ίκανώς, άφ’ ού πολλούς έχώρει,
ούς έδίδασκε τού χριστιανισμού τάς άληθείας ό άγιος. Έν υστέροις δέ χρόνοις εις άνάμνησιν των έν τη Καταφυγή πάλαι τε
λουμένων, μετά τήν αύτόθι όλονυκτίαν, προέβαινεν ή λιτανεία
«εις τόν θειον καί περιβόητον ναόν μετ’ φδής καί θείου παιώνος
καί φωτοχυσίας (3)».
ΙΙερί δέ τής πυρκαϊάς τής έπί τού αύτοκράτορος Ηρακλείου
μεταξύ τοΰ 629 καί 634 γενομένης οεχόμεθα ώς όρθοτάτην
τήν γνώμην τοϋ Tafrali δτι αύτη δεν ήφάνισεν άλλ’ ή τήν ξυ(1)

Ό Μέγας Συναξαριστές (Κ. Δουκ.άζη. ’Οκτώβριος

σ. 434) λέγει

Λεόντιος ό πρώτος κτίστης τοΰ ναοΰ έγένετο έπί Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου.
|2) Όρα ανωτέρω (σελ. 131) τό θαύμα τοΰ τυφλοΰ.
(3) Κο>νστ,

Άρμενοπούλου λόγος" ορα ανωτέρω σελ. 130 σημ. 4. Ό Γρ.

Παλαμας έν τω εις "Αγ. Δημητρών λόγω (έκδ. Σοφοκλέους τοΰ έξ Οίκονόμ(ον
σελ. 92-93) είς άνάμνησιν μόνον της έν τη Καταφυγή διδασκαλία; τοΰ αγίου
ποός τους χριστιανούς, της συλλήψεω; καί της απαγωγής εις τό μαρτύριον διά
της λεωφόρον είς τόν τόπον τοΰ μαρτυρίου, όπου ίδρύθη ύστερον ό ναός αυτοΰ,
αναφέρει τήν όλονυκτίαν καί τήν πομπη'ν, λέγων" «Στοά τίς έστιν υπόγειος έν τω
ναω τής

Αειπάρθενου καί Θεομη'τοοος, ού Καταφυγή τό επώνυμου. ”Οθεν έθος

έστι παλαιόν τής τοΰ μεγαλομ-άρτυρος πανηγυοεως τήν αρχήν δι’ έτους ποιείσθαι κακεϊθεν διά τής λ.εωφόρον μεθ’ ύμνων των πρός αυτόν ανιόντας ενθάδε (έν
τώ ναώ τοΰ ’Αγ. Δημητρίου, ένθα έρρήθη ό λόγο;) ταύτην άνύειν καί είς τέλος
άγειν

τήν εορτήν .... (οί πεμφθέντες ύπό τοΰ Μαξιμ,ιανοΰ) κρατη'σαντες

(τοΰ

αγίου) διά τής λευιφόρου άγουσι ταύτης καί τω Μαξιμιανω παριστάσιν εντανλλα
ποι διατρίβοντι. 'Ο δέ εντανΰα κατάκ/.ειστον γενέσθαι προστάττει τόν άγιον, ου
καί τό μαρτύριον ή'νυσε.

Ταΰθ’ήμείς εικονίζοντες κατ’ έτος εικότως, εκεί μέν

τής πανηγύρεως ποιούμεθα τήν αρχήν, ωδε δέ τήν τελείωσιν».
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λινήν στέγην, και παν δέ βεβαίως άλλο έκ ξύλων έν τώ ναώ.
τάς έντοιχίους γραφάς καί άλλας εικόνας, τα πλεϊστα των μουσειωμάτων καί δ τι άλλο ευκόλως φθείρεται υπό των φλογών (1).
Οΰτω δ’ ουδέποτ’ έκτίσθη ό κατά τον Tafel τρίτος ναός.
Έτάςαμεν δ’ ανωτέρω δεύτερον κατά χρόνους τον ναόν της
ΙΙανάγνου και Θεομήτορος της ’Αχειροποιήτου, διότι αγνότερος
είναι έν τώ βυθμώ ή ό τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, μόνον τόν παραφθαρέντα κορινθιακόν, τόν θεοδοσιακόν, έχων έν χρήσει, οδδαμώς ούτε τού μετά πτηνών (2) κατά τάς γωνίας κορινθιακού ή
μή ούτε της ανεστραμμένης κυψέλης, κιονόκρανου καλουμένου
περσικού, άτινα βραδύτερον τού Ε' αίώνος άρχομένου δεκτά έγένοντο εις τήν Ελληνικήν τέχνην, χρησιν ποιούμενος. Ό ναός
λοιπόν τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, ουτινος τά κιονόκρανα είναι καί
θεοδοσιακά παντοϊα και μετά πτηνών κατά τάς γωνίας ούτε θεοδοσιακά ούτε κορινθιακά, ωσαύτως δέ περσικά (ανεστραμμένη
κυψέλη), είναι πιθανώτατα μεταγενέστερος τού ναού της ’Αχει
ροποιήτου, δστις ούτως έγένετο πρόπειρά τις λόγου αξία διά τόν
μέγαν ναόν τοΰ 'Αγίου, ίδρυθέντα κατά τόν Ε' αίώνα μεσοΰντα,
οτε έξ έπιδράσεως ανατολικής ή τέχνη αντί της παλαιοτέρας
άφελείας είς τό ποικίλον ήρέσκετο καί τόν φόρτον.
Ό ναός όρομικός κατά τά προγενέστερα έν τη Δύσει τοιαΰτα
κτίσματα (3), δμοιος έκ των έν Έλλάδι προς τόν έν Θεσσαλο
νίκη τής ’Αχειροποιήτου καί τόν έν Χαλκίδι τής 'Αγίας ΙΙαρασκευης, άλλά πολλώ ευρύτερος άμφοτέρων, πολυτελέστερος δέ

(1) Μετά τήν πυοκαϊάν

εκείνην ίσως είς ’έρεισμα του παθόντος πως

τοί/ου

έκτίσθησαν αί ίσχυραί άντηρίδες αί πρός νδτον καί προς άνατολάς.
(2) Τό μετά πτηνών κατά τάς έλικας κορινθιακόν κιονόκρανον είναι αιώνας
τινας παλαιότερον των ypoviov τούτων*

διότι έγένετο -/ρήσις αυτου είς

Έλευσίνι Μικρόν Πρόπυλον. ίδρυθέν υπό τοΰ ανθυπάτου

Κλ. Όππίου

τό έν
ΙΙούλ-

νρου τώ 44 π. X. κατά τήν επ’ αυτου λατινικήν έπιγοαφήν
(3) Έν 'Ρώμη άργαιος ναός

τοΰ 'Αγίου

Πέτρου, "Αγιος ΙΙαΰλος,

'Αγία

Μαρία Μείζων, "Αγιος Κλήμης καί 'Αγία 'Αγνή καί έν 'Ραβέννη "Αγιος Άπολ-

(Springer-Neuwirth Kunstg II είκ. 21,22, 23, 25. 26.—Cor*
royer arch. rom. είκ. 18. 19, 22, 23, 56, 57. 58, 60.—Enlard έν Histoire de Part έκδ. A. Michel I είκ. 56, 57, 62 καί 63. — Περί τών έν τή
’Ανατολή όρα βιβλιογραφίαν παρά Diehl* Part byzantin σελ. 83 σημ. 2.

λίνάριος
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του έν Χχλκίδι μάλιστα, έχομεν την γνώμην

δτι μετά την πυρ-

καϊάν (τφ 690) έπεσκευάσθη χρόνον βραχύν ύστερον Ισως ούχί
σπουδαίως, άλλα κατά την στέγην μόνον, τό δρύφακτον (τέμπλεον) καί τάλλα προχειρότερα, ό δέ κόσμος ό διά μουσειώσεως
ό δαπάνης πολλής καί χρόνου μακροΰ έχων ανάγκην εβράδυνεν, έως βασιλεύσαντος μετ’ ου πολύ (τω 717) Λέοντος τοΰ Ίσαύρου ούδέν έγένετο εις κόσμον ναοΰ Ιν Θεσσαλονίχϊ) καί μάλιστα
Λ’ εικόνων, άφ’ ου ό Λέων δεν είχε μέν βεβαίως εύμενώς προς
την Θεσσαλονίκην, έξ ής ό πρώην αύτοκράτωρ ’Αρτέμιος ’Ανα
στάσιος μετά τοΰ αυτόθι μαγίστρου Νικήτα τοΰ Ξυλινίτου, τοΰ
αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης

καί άλλων επισήμων,

την πό-

λιν ταύτην έχων όρμητήριον, στασιάσας έπήλθε κατ’ αύτοΰ (1),
καί τό σπουδαιότατον, άφ’ οϋ ήτο είκονομάχος. ’Έμενε λοιπόν
ακόσμητος ό ναός μέχρι της έν Νίκαια Ζ' οικουμενικής συνό
δου (787), ήτις άποκατέστησε την προσκύνησιν των εικόνων.
’Αλλά κατά τον βραχύν χρόνον τόν άπό τής συνόδου ταύτης
μέχρι τής καθαιρέσεως έκ τής άρχής Ειρήνης τής ’Αθηναίας
(802) δεν ήτο δυνατόν νά γείνωσι σπουδαΐά τινα εις κόσμον τοΰ
ναοΰ' ώστε μετά τόν Θεόφιλον καί την κατάλυσίν τής είκονομαχίας ήρξατο ό τοΰ ναοΰ δλου έξωραϊσμός καί πρώτοι τοΰ έρ
γου τούτου προέστησαν ό τότε άρχιεπίσκοπος καί ό έπαρχος οι
κατά τόν δεξιόν παραστάτην προ τής άνόδου είς την αψίδα είκονιζόμενοι ύπό τούς προστατευτικούς βραχίονας τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, ών κάτωθεν ή επιγραφή είς τρίμετρα ίαμβεΐα (2).
Ο) Περί τούτων δρα Ζηοίον

«Κυριακή τής’Ορθοδοξίας» έν τή 'Εφημερίδι'

έτ. 1912 άρ. 12-15.
(2)

«Τούς άνακαινιστάς τού πανενδόςου ναού θεωοείς εκατέρωθεν (ένθεν κάκεί-

θεν^ τού μάρτυοος Δημητρίου τού διά στδλου βαρβάρων μετατρέποντος
ρικον κλύδωνα καί λυτρουμένου

την πόλιν»

Δεν

βαρβα-

δυνάυ.εθα ουδέ νά εικάσωμεν

τίνα λύτρωσιν τής πόλεως εννοεί ό γράψνς ταύτα καί πδτε, την από των ΣΟλαβινών, περί ών άναφέρει ό Μεταφραστής (Μηναίον 'Οκτωβρίου σ. 144 στήλη
6' έκδ. ΓΙαρασκευοπούλου), οτε βάρβαρος μέν κλύδων είναι ή τού όχλου επιδρομή
είς τον ναόν προς διαρπαγήν, δτ’ έκαίετο ή αργυρά τού αγίου λάρναξ, βαροάροιν
δέ στόλος (παρασκευή καί στρατεία)ή έπίθεσις των βαρβάρων τούτων. Τό πράγμα
είναι επισφαλές. ΙΙολλω δέ μάλλον άπίθανον είναι δτι άναφέρεται είς τήν πολι
ορκίαν τής πόλεο>ς υπό των ’Αβαρών (Μηναίον αυτόθι) ή είς τήν εκπόρθησιν
αυτής-υπό Δέοντος τού Τοιπολίτου. Μηδαμώς δέ τινα ταράξη δτι καλοΰσιν έαυ-
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16) 'γ Κτίστας θεωρείς του πανενοόξου δόμου έκείθεν ένθεν
μάρτυρος Δημητρίου
του βάρβαρον κλύδωνα βαρβάρων στόλω μετατρέποντος καί πόλιν λυτρουμένου
Έγένετο δε πιθανώτατα ή τελεία του ναού άνακαίνισις επί
του αύτοκράτορος Αέοντος

του σοφού έπιμελεία αύτου καί

ούχί έπάρχου τίνος Αέοντος (1) ούτε δε υπό άλλου τίνος των
αύτοκρατόρων των τώνομα τούτο φερόντων, ούτε υπό Αέοντος
του Ίσαύρου, δι’ ους λόγους εϊπομεν ανωτέρω, ούτε υπό Αέον
τος του Χαζάρου υίου Κωνσταντίνου Δ' του Κοπρωνύμου ούτε
υπό Αέοντος Ε' του ’Αρμενίου. Ή γνώμη αυτή των πολλών
καί τινων των σοφωτέρων δλο)ς ασύστατος είναι’ διότι δέχον
ται ούτοι είκονομάχους κοσμουντας ναόν δι’ εικόνων καί μάλι
στα διά μουσειωμάτων ανεξίτηλων. Εις τον Αέοντα λοιπόν τον
ζ' άναφέρεται ή επιγραφή εις τρίμετρα ίαμβεια αυτή’

τους κτίστας, έν ώ είναι μόνον άνακαινισταί. Τούτο δεν είναι ασυνήθες τότε* ού
τως εν Μυστρα /άραγμα μέν επί τίνος στύλου έν τω ναω τής Παντανάσσης
λέγει* «έτους

ζρις·' (μ. X. 1608) εντηάστι ή Πα^τάνασσα», δηλ. έπεσκευάσθη,

επί στύλου δέ τίνος τής έξω στοάς έχει χαραχθή «εκτίστι ή παντάνασα* άνανίας
εφημέριος», δστις ήτο εφημέριος του ναού μετά ένα καί ήμισυν

αιώνα (1759-

1775)-, δεν προσέθηκε δ5 εις τόν ναόν ούδ’ έν κιονόκρανον. ("Ορα Βυζαντίδος τόμ.
Α' σελ. 443-447 /αράγματα 162, 173, 174, 177. ΙΙαραβ. καί Γ. Χατζηδάκι
κτήτωρ, κτίτωρ κλπ.). Περί τής αυτόθι δέ ίδρύσεως τής Παντανάσσης καί τού
κτήτορος Φοαγγοπούλου δρα Ζηοίον

Σύμμικτα καί Βνζαντίδος αύτ. /αράγμ.

143, 144, 145

(1)

Diehl

αύτ. σ. 193. —

Tafralv

αύτ. σ. 173. — Είναι πολύ παράδοξον

να δε/θώμεν ότι δούξ τις καί έξαρ/ος Λέων ό Χιτζιλάκης (ορα Παπαγεωργίον'

«Zur Vita der heilige Theodora von These,

έν

Byz. Zeitschr. 10)

ό διά την ανανδρίαν καί μωρίαν γενόμενος αίτιος τής άλώσεως τής πόλεως υπό
των Σαρακηνών κατά τόν βραχύν χρόνον τής αρχής αύτού ηβώντα έποίησε τόν
ναόν Δημητρίου

ΊΙΘέλομεν δεχθή κοσμητήν

τώνομα Λέων τόν μέγάν φιλόσοφον

τού πυρποληθέντος ναού φέροντα

καί μαθηματικόν καί άστρονόμον Λέοντα

γενόμενον μητροπολίτην Θεσσαλονίκης, άν μη

ήτο φανατικός είκονομάχος, άφ’

οϋ εις τόν μητροπολιτικόν θρόνον άνερρη'θη γνώμη τού αύτοκράτορος Θεοφίλου
καί τού πατριάρχου Γιάννη (Ίωάννου τού Γραμματικού). "Ορα Ζωναράν Β',
161 «ό Λέων συγκαθήοητο ότι μη τιμήν ταίς θείαις είκόσιν άπένεμε». — Κεδρηνόν 2, 169 κέξ. (έκδ. Βόννης).
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17) ΈπΙ χρόνων Δέοντος ήβώντα βλέπεις
καυθέντα τό πρίν τόν ναόν Δημητρίου
ποιηθείσα ίσως ύπ’ αύτοΰ (1)' διότι γιγνώσκομεν ότι «ό Δέων
οδτος ό Σοφός Ελληνικόν (έμπνεόμενος έκ τοΰ αρχαίου Ελλη
νικού βίου) έγκώμιον πλέκει εις αυτόν (τόν "Αγιον Δημήτριον)
σωζόμενον έν τη μονή τοΰ Παντοκράτορος, ου ή αρχή' «Θαυ
μαστός ό Θεός έν τοϊς άγιοις αύτοΰ» (2).
Εισερχόμενοι εις τόν ναόν διά τής πομπικής εισόδου (τής από
δυσμών) εις τήν αύλήν, εχομεν καλήν μαρμαρίνην παλαιάν την
φιάλην μετά κομψών περί αυτήν άκοσμήτων στύλων, μετά δέ
τόν Τρίβολον (τόν πρόναον) διά δύο υψηλών θεσσαλικών κιό
νων (3) έμόαίνομεν είς τόν ναόν. Είναι διηρημένος ούτος εις
πέντε κλιτή διά τετραπλής κιονοστοιχίας, ών αι μέν προς τούς
τοίχους εχουσιν άκόσμητα τά κιονόκρανα, κεκοσμημένα δέ τά
εκατέρωθεν τής νεώς.
Έν τή βραχεία ταύτη εκθέσει δεν δυνάμεθα νά έκταθώμεν
είς μακρόν λόγον περί τής άρχιτεκτονικής τοΰ ιδρύματος, άναφέρομεν δέ μόνον ότι περιεργία διακρίνει τήν κάτω σειράν των
κιόνων τοΰ κεντρικού μεγάλου κλιτούς (4). Σημειούμεθα δ’ ώσαύ(1) Γνωστός

ό Λέων

καί Ιζ των ρητορικών

καί των

ρ,εστών

κενολεσ/ίας

ποιημάτων αύτοΰ.
(2) Συναξαριστής Νικοδήμου 'Αγιορείτου Α' σελ. 161 σημ. 2. Μεγας Συνα
ξαριστής Κ.

Λουκάκη Όκτιύβριος σελ. 424. "Ισως άνεκαίνισε τόν ναόν ένων

συνεργόν τόν αδελφόν αύτοΰ

Αλέξανδρον, δστις καί άλλα/οΰ,

έν Θεσσαλονίκη

μάλιστα, φαίνεται συνεργαζόμενος είς τοιαυτα* ούτως επί μαρμάρινου υπερθύρου
έν Θεσσαλονίκη (Παηαγεωργίον'

Byz. Zeit.

Zur Vita der heil

Theodora etc.

έν

10 σελ. 151 κέξ ) εχει χαοαχθή ή έπιγραφή « Άνεκαινίσθη έπί

Λέοντος καί ’Αλεξάνδρου των αύταδέλφων

καί αύτοκρατόριυν καί φιλογοίστων

ημών βασιλέιυν έπί Νικολάου τοΰ οικουμενικού ημών Ιΐατριήοχου κτλ.».
(3) «’Έφη (ό ίλούστοιος) . . .
δέ τό λεγόμενον

δύο άνδρσς έπιστάντας τοΰ Ναού έξωθεν, προς

Τρίβολον όιαγενομένους, αρχή

δέ τούτο

τής πρός

τόν ναόν

εισόδου καί μεθόριον τών πρός εσπέραν αύτοΰ Θετταλών μεγάλων δύο κιόνων»·
Μηναιον ’Οκτωβρίου σελ. 144 στήλη β' έκδ. IΙαρασκευοπούλου.
(4) Οί στύλοι γ', δ', ε' καί ς έκατερας τοιν πλευρών είναι πρασίνου μαρμά
ρου, οί δέ λοιποί λευκού. 'Ο στΰλος α' τής άριστεράς στοάς έχει κιονόκρανον
θεοδοσιακόν, ό β' περσικόν (άνεστραμμένην κυψέλην), ό γ' παρηλλαγμένον πολύ
κορινθιακόν έχον κατά τάς γωνίας αντί ελίκων πτηνά, ό δ', ε' καί
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-for·

Ιο ι

τως ότι οί εκατέρωθεν της άψίδος βραχύτεροι των της στοάς
κιονίσκοι ώς καί οί των εσωτέρων στοών καί οί τοΰ άνω ορόφου
στύλοι φέρουσιν άκόσμητον κιονόκρανον, δτι τέσσαρες έν τη κεν
τρική στοά ένθεν καί ένθεν έν αρχή, μεταξύ των στύλων καί έν
τώ πέρατι των στοών ίδρυνται παραστάται κτιστοί μετά επιχρίσεως χρόνων της τουρκικής άρχής, δπ’ αυτήν δέ, δπου κατέπεσεν, ύποφαίνονται εικόνες άγιων, ϊών παραστατών δέ τούτων ό
πρώτος δεξιά (1) έχει διπλοΰν επάλληλον (2) κιονόκρανον, ών τδ
κάτω φέρει σειράν άκανθων, υπέρ αύτάς δέ αγγεία δύο, ών έκάτερον ένθεν καί ένθεν άνά έν πτηνόν (3)’ τό άνω δέ κιονόκρανον (imposte) φέρει σειράν άκανθών. Ό δέ τελευταίος ό προ
τοΰ αδύτου παραστάτης έκατέρας τών πλευρών εύρύς ώς τοίχος
έχει μουσειώματα, περί ών κατωτέρω. Τοΰ άνω δ’ ορόφου τό
στηθαίον καί ή άλλη παντός τοΰ ναοΰ κοσμητική — παρά τά
μουσειώματα — διά παντοίας χροιάς μαρμάρων καί σχημάτων
ποικιλωτάτη καί εξαίσια είναι.
’Αριστερά δέ τώ είσιόντι εις τήν κεντρικήν στοάν, καλϋπτον
δλως σχεδόν τούς δύο πρώτους κίονας, αίρεται (βυθμοϋ ’Αναγεν
νήσεως) τό μνημεΐον τοΰ Αουκά Σπαντουνη, έπί τής λάρνακος,
εν ή τά λείψανα τοΰ κοιμηθέντος, φέρον κεχαραγμένον τό επί
γραμμα (4) είς τρίμετρα, ίαμβεΐα (5)'
διαφέροντα άλλήλων, ό ζ' θεοδοσιακόν μετά συστρεφόμενων φύλλων, ό η' καί
θ' Οεοδοσιακά ε/οντα πτηνά αντί ελίκων. ΤΙ αυτή τά£ις τών κιονοκοάνων έπί
τοΰ δεξιά στοίχου

τών κιο’νων πλήν

δτι ’έχει τό

ς'

φέρον

άντί ελίκων πτηνά

καί εν Ιτι περσικόν.έν άρχή τής στοάς (τοΰ αντιθέτου αριστερά στοίχου ό α στΰλος καλύπτεται υπό τοΰ μνημείου τοΰ Σπαντουνη).
(1) Ό πρώτος αριστερά ’έχει καλυφθή υπό τοΰ μνημείου τοΰ Σπαντουνη.
(2) Ό

Diehl

καί ό

Millet

καλοΰντες αυτό

imposte

νομίζσυσιν δτι είναι

έπιδράσεο>ς άνατολιστικής.
(3) ΓΙερί τών έξ ’Ανατολής προελθδντων τοιούτων μετά δύο άντωπών ζοίων
δρα

Perrot et Chipiez- histoire de l’art

les Heteens σελ 623
Perse σελ. 509 είκ. 544 καί

τόμ. IV

κέξ (ίν σελ. 682 ό δικέφαλος αετός) καί τόμ. V
σελ. 852 είκ. 501, 502 503 καί 504.
(4) Έδημοσιεύθη τό πρώτον υπό Ρ.
'Όρα καί 77. Παπαγεωργίον έφημερίς

Loucas

έν

Voyage en Grece. —

Αστηρ Θεσσαλονίκης του 1908 άρ. 33,

34. 35, 37. — Χατζηϊάννου αύτ. σ. 83 καί 90. —

Duchesne et Bayet

Mis

sion au Mont Athos σελ. 69.
(5) Οί στίχοι (1 καί 2, 3 καί 4 κεξ.) άναγνωστέοι είς μίαν σειράν.
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Ή του πολυτελούς δέ μνημείου τούτου ί'δρυσις έν τώ ναφ
του 'Αγίου Δημητρίου τώ 1481 μαρτυρεί δτι είναι ασφαλής ή
τοΰ Δούκα (1) εϊδησις δτι Μουράτ ό Β' «(έν Θεσσαλονίκη) τά
των μοναστηρίων (ναών) κρέιττότερα, ών αί φήμαι πανταχοϋ έκηρύττοντο, έποίησε βωμούς τής αυτών θρησκείας, πλήν τοΰ ναοΰ
τοΰ μεγάλου μάρτυρος Δημητρίου. Καί γάρ έν αύτψ είσελθών
καί θύσας κριόν ένα οίκείαις χερσίν προσηύξατο, είτα’έκέλευσε
τοΰ είναι έν χερσί χριστιανών». "Ωστε

είναι ακριβής ή γνώ

μη (2), ή στηριζομένη έπί τίνος υπέρ τήν πύλην τοΰ ναοΰ αρα
βικής έπιγραφής, καθ’ήν έπί Βαγιαζήτ (τοΰ Β'(3), 1481-1512)
έπισκευαί έγενοντο έν τφ ναώ, δτι έπί τοΰ σουλτάνου τούτου 6
"Αγιος Δημήτριος μετετράπη εις τζαμίον. "Οτι δέ βραδύτερον
τοΰ 1490 έγένετο τζαμίον ό χριστιανικός ναός μαρτυροΰσι καί
τά έπί τοΰ παραστάτου τοΰ προ τοΰ μνημείου τοΰ Σπαντουνή
άναγεγραμμένα δι’ ίκανώς εύμεγέθων κεφαλαίων γραμμάτων
Πασχάλια, άτινα έξικνοΰνται μέχρι τοΰ 1490, τάδε'

+ ef^miriN
Ι&θκλι<ι

24) -(- έτους ,ζ^ΓΤΓ ινδικτιώνος
ΙΒ ήλιου κύκλοι ις·' σελήνης Β'

<l β

Κρεοφαγίας εβδομάδες. . .

Kep0 Φύ Of

Άπόκρεως φευρουαρίου ς' νομι
μ

i π& a ip
25) -(-έτους

W

κόν φάσκα Μαρτίου Κθ
χριστιανών πάσχα Απριλίου Β

β
ινδικτιώνος

. . . ήλιου κύκλοι. . . σελήνης h'
Κρεοφαγίας εβδομάδες ς'
Άπόκρεως Φευρουαρίου ζ'. Νομι
κόν φάσκα Άπριλλιου Β'
Χριστιανών πάσχα Απριλίου Β
(1) Δούκας σ. 201 (έχδ. Βόννης).
(2) Παπαγεωργίον έφημερΐς Άπτηρ (Θεσσαλονίκης) άρ. 3Q της 24 Σεπτεμ„ δρίου 1608.
(3) Ό

Texier

λέγει ότι μετετράπη έπί Βαγιαζήτ τοΰ Α', άλλ’ οΰτος έβασί-

λευσε τω 791-805 τής εγίρας, 1389-1402 μ. X.
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26) -(-Έτους ,ζ^^δ ίνδικτιώνος
Δ' Ήλιου κύκλοι ΚΒ' σελήνης 6'
Κρεοφαγίας εβδομάδες ε'
Άπόκρεως ’Ιανουάριου Κθ'
Νομικόν φάσκα Μαρτίου
ΚΒ Χριστιανών πάσχα
Μαρτίου Κ<7
27) +έτους

ίνδικτιώνος)

ε' Ήλιου κύκλοι Κ' (σελήνης.

. Κρε)

οφαγίας εβδομάδες (Η' Άπόκρεως Φεβρουάριου
ΙΗ" Νομικόν (φάσκα)
Άπριλλίου I. Χριστιανών (πάσχα)
Άπριλλίου ΐε
28) -j-ετους ,ΓΦ'ΐζ ίνδικτιώνος
Ζ' Ήλιου κύκλοι Κε Σελήνης ε
Κρεοφαγίας εβδομάδες
Η’· Άπόκρεως Φευρουαρίου ΚΒ'
Νομικόν πάσχα Άπριλλίου
ΙΗ Χριστιανών πάσχα Άπριλλίου Ιθ
29) “{“έτους

(1) ίνδικτιώνος

Η'. Ήλιου κύκλοι Κ<7' Σελήνης <7'
κρεοφαγίας εύδομάδες . . . Νομι
κόν φάσκα Άπριλλίου Ζ' ήμερα λ'
Χριστιανών πάσχα Άπριλλίου

ια'

Του ναοϋ τούτου, παρά τούς εύπρεπεστάτους είς κομψήν άναδρομήν στύλους καί τα κιονόκρανα τής κεντρικής στοάς και την
διά ποικίλων τήν χροιάν μικρών μαρμάρινων πλακών κοσμητι
κήν, τών καλλίστων είς κόσμον αδτοΰ είναι τά μουσειώματα.
Έν αύτοϊς παρατηρεΐται διάφορος εργασία καί διάφοροι χρόνοι
αυτής" κρίνομεν οΰτω δτι παλαιοτέρων χρόνων, έπΐ Μιχαήλ τού
(1)

μ. X. 1490.
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οίνόφλυγος ή Βασιλείου του Μακεδόνος, είναι διά τάν αύστηρότερόν πως τρόπον τά κατά τήν άψΐδα, ταΰτα πρώτα συντελεσθέντα ύστερον της πυρκαϊας μετ’ άλλων ενταύθα τοΰ ναοΰ φθαρέντων, επειδή ήσαν έν τώ σημαντικωτάτψ χώρω του ίεροΰ αδύ
του. Είναι δέ ταΰτα οι δύο κτίσται τοΰ ναοΰ ονομαζόμενοι (1)
και

δ

έν μέσω αυτών τάς προστάτιδας χεΐρας αύτοΰ επί των

ώμων εκείνων εχων "Αγιος Δημήτριος, περαιτέρω τούτων επί
τοΰ δεμά προ τής ανόδου εις τήν άψΐδα παραστάτου

3οι

+ οΑΠο( C(fTIC(cJ

και επί τοΰ καταντικρΰ παραστάτου ό "Αγιος Λημήτριος ώς
προστάτης δύο παιδαρίων.
Επειδή δέ δευτέρας βεβαίως φροντίδος ήτο

ή όιακόσμησις

τής πλαγίας τής πρός βορράν στοάς τής χωριζούσης τό δεύτε
ρον πρός τάοιστερά κλίτος τοΰ ναοΰ από τοΰ τρίτου, τοΰτο έγένετο κατά τήν τελείαν τοΰ καυθέντος ιδρύματος άνακαίνισιν έπι
Λέοντος τοΰ Δίοφοΰ. ώς ειπομεν.

Ένταΰθα δέ είναι και ή έπι-

γραφή ή λέγουσα δτι έπι τών χρόνων αύτοΰ πάλιν ένεώθη δ
εις χρόνους παλαιοτέρους καυθείς ναός τοΰ 'Αγίου. Μαρτυρεί
δέ περί τούτου και ή τέχνη, νεωτέρα, κομψοτέρα και χαριεστέρα
δηλ ουμένη, ή τής άναγεννήσεως τών μετά τούς είκονομάχους
χρόνων περί τόν δέκατον αιώνα έν Βυζαντίφ, ή νεανικωτέρα καί
άνθηροτέρα.
Καθ’ δλου δέ έν τή μουσειωτική τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, έν
τοΐς νεωτέροις μάλιστα τοΰ αριστερά κλιτούς, δηλοΰται άκρα
δεςιότης τέχνης. Τό διάγραμμα τών σωμάτων άριστον καί ή
περιβολή ή πρέπουσα μετά πτυχώσεως ίκανώς πλούσιας. Τά σώ
ματα εύγενή, αί δε όψεις τών μέν έν τελεία ήλικία, όποιοι οί1
(1) Ε ίκονίζονται ό μεν δεξιά του αγίου βαθυπιύγων άνήρ τήν κόμην εχων έν
γρω σχεδόν κεκαρμένην στολήν πεοιβεβλημένος αρχιερατικήν καί έν */ερσί κρα
τών

εύαγγελιον, ό δ’ εξ εύωνύμων

πωγωνίτης κόμην τρέφιον βαθεΐαν ίκανώς,

στολήν φορών πολίτικου άνδρός, τή δεξιά συνεχών είλυτόν τι καί τή αριστερά
τήν ράβδον τοΰ άξιώματος. Όρα Diehl αύτ.

σελ. 194 είκ. 94. — Παράβαλε

καί τήν έν μουσειώματι εικόνα τοΰ επισκόπου Εύφοασίου καί τοΰ άρ/ιδιακονου
αύτοΰ έν τή άψίδι τοΰ Parenzo παρα Millet αύτ. σελ. 178.
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δύο κτιστοί τού ναού, αί προτομαί δύο άρχιερέων άγνωστον τό
νων έν χρώ κεκαρμένων μετά βαθέος πώγωνος σεμνοπροσώπων
κρατούντων εύαγγέλιον (1), έχόντων έν μέσω αυτών τον "Αγιον
Δημήτριον ωσαύτως έν προτομή (2), ή Θεοτόκος ή κρατούσα
είλυτόν, έφ’ ού ή έπιγραφή
3}) «Κ(ύρι)ε ο θ(εό)ς | εισακουσον της | φονις τις | δαιησεως |
μου οτι υ|περ του ΜΧ(μονογενοΰς;) | μου δεο|με
καί δ παρ’ αυτήν άγιος, παρ’ δν ή έπιγραφή
32) «___εν ανθρωποις απελπισθεις παρα δε τής θείας |0υναμεως
ζωοποη(θεις) και ευχάριστων ανεθε(μην) | ΚλΗΜ(ης)
σεμναί είναι πάσαι καί μεγαλεΐαι, των 0έ λοιπών λάμπουσιν έκ
νεότητος καί φαιδράς χαράς, ώς τα αύτόθι αφελή παιδάρια, έκφράσεως δέ πάντα θαυμασίας, μάλιστα οί δύο κτίσται τού ναού
καί έν τώ έπιστυλίω τής έσωτέρας στοάς έν τή είκόνι μέν τών
Είσοδίων τής Θεοτόκου, δπου ή έπιγραφή
33) -|-Και συ δέσποτα μου | . . . . ημιν | τοις δουλοις σου καί !
τη δούλη σου Μαρι|α ην εδωκες+ | ημιν-fή κορασίς (Θεοτόκος), τρεις κεφαλαί περαιτέρω, ή έντεθρονισμένη Θεοτόκος (3) ή εχουσα έν τώ κόλπψ τον Χριστόν καί οί
εκατέρωθεν αύτής δύο άγγελοι, μάλιστα ό δεξιά τού θρόνου, καί
δ υπέρ τήν εικόνα τών Είσοδίων Χριστός άρρητου έκφράσεως
είς δύναμιν καί θειότητα μορφής.
Ταϋτα δέ κατώρθωσεν δ δαιμόνιος τεχνίτης καί διά τής χρήσεως ψηφίδων λεπτότατων καί πλουσιωτάτων άποχρώσεων, ώστε
ένέβαλεν είς τούς είκονιζομένους άνευ βιαίων κινήσεων ζωήν
καί αλήθειαν καί άμα νεότητα, κάλλος, εύγένειαν, λάμψιν.1
(1) Όρα ανωτέρω σελ. 135.
(2) Όρα εικόνα παρά Diehl αυτ. σ. 345.
(3) Άπέρ τόν στύλον τόν ρ,εταξύ της Γ' καί Δ' άψΐδος.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 20:20:06 EET - 34.234.223.27

143

Χριστιανικά Μνημεία Μακεδονίας

'Αγία Σοφία.

Περί του χρόνου της Εδρύσεως τοΰ ναοΰ τούτου πολλά έχουσι
ρηθη υπό των σοφών, ών οί μέν (1) λέγουσιν Εδρυθέντα αυτόν
μετά τον έν Κωνσταντινουπόλει ομώνυμον, δ Laurent μάλιστα
εξ εσφαλμένης άναγνώσεως της έν τώ ναώ άναγραφης τοΰ χρό
νου της Εδρύσεως ώρισε την 'Αγίαν Σοφίαν κτισθεισαν τώ 645,
οί δέ (2), ών ήγήθη ό πολύς Strzygowski (3), οτι ό ναός ούτος κατά τούς έν τη Μικρά ’Ασία καί Συρία δρομικούς μετά θο
λού ναούς Εδρυθείς, έγένετο δοκιμή τις, ούτως είπεΐν, καί πρόπειρα τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει ομωνύμου ναοΰ της 'Αγίας Σο
φίας. 'Η γνώμη αύτη άπεδείχθη ακριβής έκ τής άνακαλυφθείσης
αύτόθι έπί τών τοίχων τοΰ ναοΰ, μετά την γενομένην τώ 1890
πυρκαϊάν, έπιγραφής διά ψηφίδων τήςδε (4).
34) Μηνι Νοεμβριω ινδικ|τιωνι τέταρτη έτους | απο κτίσεως
κόσμου S

ttimOGMtflCOINMK
T\cM\T6TAmerovc
AHOKTIC£OCKOCHOV$
Έ)πί ΙΙαύλου τοΰ αγιωτάτο(υ | ημο)ον αρχιεπίσκοπου εγεν(ετο)
σ)υν Θ(εω) το εργον του(το
Έν τη έπιγραφη ταύτη, βλέπων τις τά πρόστυχα κοσμήματα
τά παρ’ αύτήν, 0ι’ ών οί Τοΰρκοι έπέχρισάν που τον θόλον, ήθε(Η Wulff Die Koimesiskirche in Nicaa σελ. 44.— Laurent- sur
la date des eglises de S. Dem. et Sainte-Sophie a Salonique lv
Byz. Zeitschr. IV, σελ. 432-433.
(2) Millet' lv Michel· histoire de l’art σελ. 145. — Diehl αΰτ. σελ.
120-121. — Tafrali αΰτ. σελ. 165 κ.ε?.— Όρα καί Κονδακωφ αΰτ. σελ.
94 κεξ.

(3) Έν Kleinasien, ein Neuland der Kunstgeschichte καί Sophienkirche in Salonik εν tfi περιοδιχω Oriens Christianus A' σελ.
153 κεξ.

(4)

Έοημοσιεύθη το πρώτον υπό του αείμνηστου

ΙΙαπαγεωργίου έν τώ περιοδικώ Εστία έτους

1893

"Ελληνος

σοφού ΙΙέτοου

σ. 218.
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λεν Ισως νομίση ότι οι’ αυτών έκαλύφθησαν γράμματα, δ δε
Παπαγεωργίου ήκασεν (1) δτι, όπου είναι άναγεγραμμένος 6
χρόνος τής ίδρύσεως, μετά το S (,ζϊ) ήφανίσθη εν μόνον γράμμα,
τοΰτο δέ ήτο τό Δ ή τό Κ ή τό Ν ή τό Π. Και καθ’ δσον μέν
αφορά εις τό έπικαλυφθέν γράμμα ασφαλώς ορθήν παρατήρησιν
έποιήσατο δ κ. Σπ. Λάμπρος δτι εις την τετάρτην ίνδικτιώνα
αποκρίνεται τό 496 από Χρίστου έτος' κατά ταΰτα λοιπόν 6
χρόνος τής ίδρύσεως τοΟ ναοΟ συμπληροϋται ούτως' « . . ..έτους
άπο κτίσεως κόσμου ,SA' (6004 μ. X. 496). Άλλ’ όμως τό
πράγμα έχει πολλάς τάς ζητήσεις' πρώτον μέν δτι, έν φ εν τή
παρ’ αυτήν επιγραφή

«επί Παύλου κτλ.» είναι προφανές δτι

καί επί των τριών στηλών εχουσι καλυφθή εκατέρωθεν γράμ
ματα, ενταύθα «+μηνΙ Νοεμβρίφ κτλ.» αί σειραί τελευτώσιν
είς κάθετον γραμμήν, υπό τό Κ τής λέςεως ινδιΚ-τιωνι τό C τής
λέξεως ετουζ και 6πό τό C τής λέςεως ετουζ τής δευτέρας
σειράς τό τής τρίτης σειράς S. Έκ τούτου δέ κρίνομεν δτι ούδέν γράμμα έκαλύφθη'

ώστε έτος τής ίδρύσεως τού ναού είναι

μ. X. τό 492. Δεύτερον έςετάσεως έχει άνάγκην τό ζήτημα τού
αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης' διότι κατά τό έτος 496, ώς συνεπληρώθη πλέον όπό τού ΙΙαπαγεωργίου, άρχιεπίσκοπος Θεσ
σαλονίκης ήτο ό Άνδρέας, ούχΐ «quo tempore Felix papa
Romae sedebat» (Le Quierr Orienschristian. II, σελ.
34-35), άλλ’ επί Γελασίου τφ 494 και «έπ! πάπα ’Αναστα
σίου» τώ 499 (Le Quien αύτόθι). ’Αρχιεπίσκοπος δέ ΙΙαϋλος
Θεσσαλονίκης είνε δ επί πάπα Μαρτίνου τού Α' (649-654) δ
άναθεματισθε'ις ώς μονοθελήτης έν τή συνόδω τού Λατερανοΰ (3).
’Αλλά δύσκολόν νά δεχθώμεν δτι έπΙ τού αρχιεπισκόπου τούτου
κατά τήν γνώμην τού Laurent (4) έκοσμήθη τό τύμπανον τοϋ
θόλου, διότι, πλήν τής έργασίας τών μουσειωμάτων,

ήτις προ

φανώς είναι παλαιοτέρα τοϋ Ζ' αίώνος μεσοΰντος, ί'να έχωμεν
τετάρτην ίνδικτιώνα επί τοϋ άρχιεπισκόπου τούτου, πρέπει νά1
(1) IΙεριοδικον 'Εστία αυτόθι.
(2)

Εστία* έτους 1893 σελ. 239.

(3) Le Quien' oriens chr. σ. 40-42.
(4) Laurent αύτ. σ. 143 σημ. 1.
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συμπληρώσωμεν οϋτω τήν τρίτην σειράν της επιγραφής «άπό
κτίσεως κόσμου S (ΡΝΔ), δηλαδή να ειπωμεν δτι τρία δλα γράμ
ματα. έξω τής καθέτου δντα, έχουσι καλυφθή. Τούτου ένεκα
έχομεν τήν γνώμην δτι προ τοΰ Άνδρέου (494-499) πρέπει νά
ζητηθή αρχιεπίσκοπος Παύλος Α', έφ’ ου τω 492 (άπό κτίσεως
κόσμου 6000) — καίτοι κωλύει βεβαίως ή ίνδικτιών, διότι τότε
ήτο δεκάτη πέμπτη — «έγένετο συν θεω τό έργον τοΰτο», ή τοΰ
ναοΰ τής 'Αγίας Σοφίας κτίσις. Και ίσως ό ΙΙαΰλος ούτος είναι ό
άνώνυμος, έφ’ οΰ οί Θεσσαλονικεϊς κατά τήν επί Ζήνωνος επι
δρομήν τής Μακεδονίας υπό των Γότθων, άγομένων υπό τοΰ Βαλαμήρου, έξ υποψίας πρός τον Ζήνωνα καί τάς στήλας (τάγάλματα) τούτου κατέβαλαν πάσας καί τον ύπαρχον, δν παρά μι
κρόν ήλθον νά διασπάσωσι, καθαιρέσαντες «τάς κλεΐς των πυ
λών παρ’ αύτοΰ λαβόντες τω άρχιερεΐ έδοσαν» (1), δστις πι
θανότατα διηύθυνε τά πηδάλια τής εκκλησίας μέχρι καί τοΰ
492, δτε συνετέλεσε τήν ίδρυσιν τοΰ ναοΰ, τεσσαράκοντα πέντε
έτη προ των εγκαινίων τής έν Κωνσταντινουπόλει 'Αγίας Σο
φίας (2).
Περί τοΰ ναοΰ τούτου ώς κτίσματος έκ των πρώτων μαρτυροΰντος τήν έξ έπιδράσεως ανατολικής έλληνιστικής μετάβασιν
έκ τοΰ δρομικοΰ ναοΰ εις τον δρομικόν μετά θόλου (3), καί τής
αρχιτεκτονικής αύτοΰ, δτι δηλοϊ σκαιότητά τινα τοΰ τεχνησαμένου αυτόν, έγραψαν πολλά οι άκριβέστερον περί αύτοΰ πραγματευθέντες (4). 'Ημείς δέ περί των μουσειωμάτων μόνον αύτοΰ,
άτινα, ώς δικαίως παρατηροΰσι, καί διαφόρων χρόνων καί ερ
γασίας διαφόρου είναι, πλείονά τινα κρίνομεν καλόν νά διαλάβωμεν ένταΰθα. Καί πασιφανής μέν είναι έν αύτοΐς ή διαφορά
τής εργασίας τοΰ έν τή κορυφή τοΰ θόλου έπί τής ούρανίας ίριδος καθημένου Παντοκράτορος πρός τούς κατά τό τύμπανον
περιισταμένους ’Αποστόλους καί τήν Θεοτόκον τήν έν μέσω αύ-1
(1) Μάλχον ρήτορος έκλογαΐ περί πρέσβεων 'Ρωμαίων πρός έθνη Ρ 78 Β.
(2) Γενοριένων τη 26 Δεκεμβρίου τοΰ 537.

Strzygowski Kleinasien etc.
Millet αότ. σ. 144 καί 149. — Diehl
Κονδακώφ' Μακεδόνιγια σ. 91 κεξ. — Tafvali'
(3)
(4)

αότ. σ. 91 καί

120 121. —

αυτ. σ. 165 κεξ.

10
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των, καί τούτων δέ πάντων πρός την έν τη άψίδι τοΰ ναοΰ έντεθρονισμένην Πλατυτέραν των Ούρανών. Ή δέ διαφορά των
χρόνων μαρτυρεΐται καί έκ τούτου, δτι ή βάσις τοΰ θρόνου της
Πλατυτέρας ταύτης κατεπάτησε καί έκάλυψε τό μέσον επιγρα
φής τίνος, περί ής κατωτέρω (επιγραφή 36 καί σημείωσις).
Καί παλαιότατα μέν των μουσειωμάτων τούτων είναι τά είκονίζοντα έν μέσω δένδρων άκομψων και αψύχων τούς Απο
στόλους, σώματα υψηλά μεν αλλά κακοτέχνου διαμορφώσεως
μετά διεστραμμένων ενίοτε δλως άπιθάνως τράχηλων, πτυχολογίας δέ ξηράς καί πενιχράς. Μόνον δέ ή Θεοτόκος ή παρ’ αυ
τούς ύπερέχει διά τό μεγαλεΐον τής άναορομής τοΰ σώματος,
πρός τόν έπί τής ούρανίας ίριοος υιόν αύτής άποβλέπουσα, ής
άνωθεν ή έπιγραφή'
35) -ψ— Ανδρες Γαλιλαιοι τι εστηκατε εμβλεποντες
εις τον ου(ρα)νον <(;ψ ουτος εις ον αναληφθεις αφ υμών εις
τον ου(ρα)νον ούτως ελευσεται ον τροπον εθεασασ
θε αυτόν πορευομενον εις τον ου(ρα)νον
Σύγχρονος δέ τούτων είναι πιθανώς ή κατά τήν ζώνην τής
άψίδος ύπό τόν θρόνον τής Πλατυτέρας διά μουσειώματος έν
μώ γραμμή επιγραφή-

36) -(-Κ(ύρι)ε ο Θ(εό)ς των π(ατέ)ρων ημών στερεωσον
τον οικον τούτον εως της συντελει^ας των αιώνων πάν(1))τον
προς δοςαν σην και του μονογενούς σου Υ(ιο)Υ καί του πανα
γίου σου πν(εύματο)ς.
Νεωτάτη δ’ εργασία μουσειωτική έν τφ ναφ τούτφ, μετά τόν
έπί τής ίριδος Χριστόν, είναι ή έντεθρονισμένη καί τόν Χριστόν
εν τφ κόλπω αύτής εχουσα Θεοτόκος, ών εκατέρωθεν εχει γραφή

37) 1C XC καί Η ΟΟΦΙΑ ΤΟΥ θ(εο)Υ
Καί είναι μέν ή έργασία ένταΰθα ύπερτέρα τής έν τω θόλω
καί τφ τυμπάνφ, άλλ’ δμως ό τεχνίτης είκόνισε τήν Θεοτόκον
(1)

Ταΰτα τά έν παρενθέσει

καί αδρά έπάτησεν ό θρόνος της ΙΙλατυτέρας.
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κεκαμμένην ώς καί τον έν τω κόλπω χύτης Χριστόν διότι δεν
ήδυνήθη διά σοφής χρήσεως μεγάλης άποχρώσεως καί λεπτό
τατων ψηφίδων, κερδαίνων είς φωτοσκίασιν, ν’ απαλλαγή τής
ίσχυρώς επιβαλλόμενης ανάγκης του κοίλου τής άψΐδος καί νά
είκονίση όρθιους τήν Θεοτόκον καί τον Ίησοΰν, όπως ήδυνήθη
νά έξεργασθή τούτο καί νά είκονίση τήν Θεομήτορα μεγαλειοτάτην ό δαιμόνιος τεχνίτης της έν τή Βοιωτία μονής τοΰ Όσιου
Λουκά. Πλήν δέ τούτου δυσαναλόγως μικρόν είκόνισε τον έν τω
κόλπω τής Θεοτόκου Χριστόν. Έγένετο δ’ ή μουσείωσις αΰτη
δι’ άνακαινίσεως έπί τής Είρήνης τής ’Αττικής καί τοΰ υιού
αυτής Κωνσταντίνου, ώς μαρτυροΰσι τά διά ψηφίδων έν τω ίερω
πρό τής κόγχης έν συμπώήμασι γραμμάτων τάδε (1)'
38)

α') Κύριε βοηθει
β') Ειρηνης δεσπυνης
γ') Κωνσταντίνου δεσπότου

μεταξύ δέ τούτων έν σειρά τάδεδ') Θεοφίλου ταπινου επισκόπου
Καί είναι τούτο άκριβέστατον διότι έν τή Ζ'

Οικουμενική

συνόδφ τή συγκροτηθείση έπί Κωνσταντίνου τού Ε' καί τής μητρός αύτοΰ Είρήνης τής ’Αττικής παρεκάθητο καί υπέγραψε
«Θεόφιλος ανάξιος έπίσκοπος Θεσσαλονίκης» (2).
Είς τούς αυτούς δέ πιθανώς χρόνους έγράφη διά ψηφίδων καί
ή κατά τό τόξον τό υπέρ τήν άψΐδα έπιγραφή’
39) + ΙΙλησθησομεθα εν τοις αγαθοις του οικου σου(.)
άγιος ο ναός ήσ>ου θαυμαστός εν δικαιοσύνη +
’Άλλοι ναοί.

Παρά τούς τέσσαρας, περί ών είπομεν, ναούς, ιδρυθέντας μέ
χρι τοΰ Ε' αίώνος λήγοντος έν Θεσσαλονίκη, εχομεν ικανούς άλ
λους αύτόθι των χρόνων τής έν Βυζαντίω αυτοκρατορίας ημών.
Ούτοι είναι ιδρυμένοι κατά τόν νέον ρυθμόν τον βυζαντιακόν,
τον ύστερον των είκονομάχων καί τού ενάτου μάλιστα αίώνος,
μετά τοΰ υψηλού καί στενωτέρου τυμπάνου καί τοΰ ορθιωτέρου
(1) Όρα και Κονδακώφ αύτ. σ. 94»
(2) Ze

Quien

αυτ. σελ. 42-43.
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τρούλλου, όποιοι ικανοί και έν τή ένταΰθα Έλλάδι (1). Τούτων
(των έν Θεσσαλονίκη) δια τό εύρύτερον του τυμπάνου καί τοΰ θό, λου τό χθαμαλώτερον, παλαιότερος ίσως είναι ό λεγόμενος Προ
φήτης Ήλι'ας, ιδρυμένος υπό τό τείχος τό πρός την πόλιν πρός

δυσμάς αύτοΰ παράτό άλλοτε διοικητήριον (σεράϊ), ές ου 6πό των
Τούρκων ’Εοκι-οεράϊ τζαμί καλείται, καλόν κτίσμα, ούτινος πρέ
πει ν’ άφαιρεθη τό επί τουρκοκρατίας στηθέν ξύλινον ευτελές
προστωον, ίνα εύπρεπέστερον φανη. IΙαρά. τούς άλλους δέ νεωτέρους αύτοΰ. τον ιών Μοχα^μελων, της ' Αγίας Αικατερίνης (;
Γιακονπ παοά τζαμί), τοϋ Σωτήρος, τοΰ ‘Αγίου Παντελεήμονος

καί λοιπούς σημειούμεθα πλείονά τινα περί τοΰ ναόν τής Θεοτόκον.
Ναός Θεοτόκου (Καζαντζιλάρ τζαμί).

Κείται ούτος πρός δυσμάς τοΰ ναοΰ της Αχειροποιήτου ού μα
κράν της Έγνατίας όδοΰ, δπου άλλοτε τά έργαστήρια των λεβη
τοποιών (τουρκ. καζαντζή, έξ ού Καζαντζηλάρ τζάμι καλείται).
ΙΙερί της αρχιτεκτονικής τοΰ ναοΰ ούδέν άναφέρομεν ένταΰθα
παραπέμποντες είς 8σα σπουδαία περί αύτοΰ έγραψαν πλήν των
παλαιοτέρων (2) καί οι νεώτεροι περί ταΰτα διατρίβοντες πάντες (3), γράφοντες δέ δτι είναι άνάγκη ν’ άποκομισθή ό έν τω
περιβόλψ καί τω ναω παντοίος άκόσμως σεσωρευμένος μετά
χώματος φορυτός, καταχωρίζομεν μόνον άκριβές άντίγραφον της
έπί τοΰ μαρμάρινου υπερθύρου της εισόδου είς τον ναόν κεχαραγμένης έπιγραφης τησδε (4)'
(1) Έν Άθήναις Παναγία ή Γοργοεπήκοος ("Αγιο; ’Ελευθέριος), οί "Αγιοι
Θεόδωοοι, ή Καπνικαρέα,

οί

"Αγιοι ’Απόστολοι καί ό υπό την Άκρόπολιν

(Β) "Αγιος ’Ιωάννης ό Θεολόγος καί έξω των ’Αθηνών ή Εύμορφη Εκκλη
σία, ή Καισαοιανή, ή Μονή του Δαφνιού κάλλ., έν Βοιωτία ό τής Σκριπούς
καί οί δύο ναοί τού Όσιου Λουκά,

οί τέσσαρες ναοί τής Άργολίδος (’Αγία

μονή, ΙΙαναρίτη, Μέοοακα καί Χώνικα), \ό ναός τής ’Επισκοπής έν Τεγέα, ό
τής Χοιστιανουπόλεως έν τή άνω Μεσσηνία, ό των ’Αγίων ’Αποστόλων έν Καλάμαις, ή Παναγία των Κρητικών καί ή ’Αγία Σοφία τής Μονεμβασίας, έν
Γερακίω ό "Αγιος Σώζων,

έν Μυστρα ό "Αγιος Δημήτριος, ή ’Οδηγήτρια

τού Βροντοχίου, ή Περίβλεπτος, ή ΓΙαντάνασσα καί ή 'Αγία Σοφία, καί ή πάντας τούτους είς μεγαλοπρέπειαν προτερούσα Ιίαρηγορήτρια τής νΑρτης.
(2) Texier et Pullarv architecture byzantine.
(3) Diehl αύτ. σελ. 413 414, 418, 433 — Tafrali αύτ.

σελ. 177. —

Κονδακώφ αύτ. σ. 112. — Millet αύτ. σ. 147.

(4) Σημειούμεθα διά πα/υτέριυν γραμμάτων τάς διαφοράς πρός την έκόοσιν
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Έκ της επιγραφής ταύτης διδασκόμεθα δτι τώ 1029, μήνας
δύο πρό τοΰ θανάτου Κωνσταντίνου τοΰ Η' άδελφοΰ Βασιλείου
τοΰ Β', <5 πρωτοσπαθάριος Χριστοφόρος, πολεμιστής ευσεβής,
ύπηρετήσας πιθανώς υπό τον Βουλγαροκτόνον, δστις είχε κατα
στήσω αυτόν κατεπάνω Λαγουβαρδίας ίδρυσε τόν περικαλλή τού
τον ναόν εις τιμήν τής Θεοτόκου επικαλούμενης ίσως Περιβλέ
πτου. Έν απορία δ’ έχόμεθα έκ τής επιγραφής τίς είναι ή Ααγου-

βαρδία, έν ή ό πρωτοσπαθάριος ούτος Χριστοφόρος ήρχεν ώς κατε
πάνω, καί τίς ό μέγα ούτως αξίωμα εχων άνήρ. Καί περί τού θέ
ματος μεν, ούτινος κατεπάνω ήτο ό πρωτοσπαθάριος ούτος Χρι
στόφορος πάντες (1) νομίζουσι καί προχείρως λέγουσ,ιν δτι είναι ή
/Ιογγιβαρδία τής Κάτω ’Ιταλίας (ένταύθα παραφθαρεΐσα είς Λαμουβαρδίαν), άλλ’ ήμεΐς δεχόμεθα μέν δτι ό άμαθεστατος χαρά
κτης τής έπιγραφής παρέφθειρε, κακώς άναγνούς τό οοθεν αύτώ
υπό κακογράφου τινός σημείωμα, τό Λογγιβαρδία (ή Λογγοβαρδία) είς Λαγουβαρδία, άλλ’ δμως σφόδρ’ άμφιβάλλομεν αν πρόκει
ται ένταύθα περί τής έν ’Ιταλία Λογγιβαρδίας. Διότι κατά τούς
χρόνους τούς μικρόν πρό τοΰ θανάτου Βασιλείου τοΰ Β' (1020)
μέχρι τών πρώτων έτών τής αρχής 'Ρωμανού Γ' τού ’Αργυρού
(1030) ούδένα κατεπάνω τής έν ’Ιταλία Λογγιβαρδίας (2) εύρίσκομεν τώνομα Χριστοφόρος φέροντα. Έκ τούτου δ’ είκάζομεν δτι αλλαχού που, έν ταϊς εύρωπαϊκαΐς τού Βυζαντίου χώραις, είναι δυνατόν ν’ άναζητηθή τό θέμα Λαγουβαρδίας ή Λογγοβαρδίας. Άφ’ ού δέ είναι γνωστή ή καί έν τή Βασιλείφ έτι
Τάξει Κωνσταντίνου τού Πορφυρογεννήτου άταξία περί τών θε
μάτων (δπως καί τα περί τής τάξεως τών μητροπόλεων άπό Αέοντος τοΰ Σοφού καί ύστερον), δεν είναι άπίθανον δτι παρελήτου

Mordtmann.

Τάς αναγνώσεις τοΰ Παπαγεωογίου δεν εχομεν^πρό οφθαλ

μών, δώτι δεν ήδυνη'θημεν νά ευρωμεν εν ΆΟήναις την εφημερίδα
Θεσσαλονίκης, ένθα κατεχαίρισε τά περί της επιγραφής
ΙΙαοαδοςοτάτη δ' είναι ή παρά Κίρκωφ"*(εν
πονολάγου (?) Βαοδίας ».

C- I. Gr.

(Tafrali

Αστέρα της
αύτ. σ. 178)·

Πυ 8705) άνάγνωσις «κατα-

Τά τεμάχια (1, 2) της είκδνος της επιγραφής

άνα-

γνωστεα εν συνεχεία.
(1) Tafrali αυτ. σ. 178.
(2) Δηλαδή καθ ους χρόνους ίδούθη ό ναός (1029).
νόν, Ζωναράν,

Scfllumberger

Ορα Σκνλίτσην, Κεδρη-

Βασίλειος ό Βουλγαροκτόνος κλπ.
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φθη τις περιοχή έν τή Ελληνική Χερσονήσφ, Λογγοβαρδία ή
Λαγουβαρδία καλούμενη, καί μέχρι ασφαλούς τίνος έκ συγγραμ

μάτων ή επιγραφών άποδείξεως θετομεν υπό μελέτην τό Πόρτο
Λάγο (1), άνήκον τότε εις τό θέμα Μακεδονίας καί ούχί εις την

Θράκην, καί την μίαν καί ήμίσειαν ώραν Α τοΰ Μοναστηριού
(Βιτωλίων) άπέχουσαν κώμην Λογγοβάρδι (1).
Έκ τοΰ κυρίου δ’ όνόματος τής νεωτέρας των θυγατέρων τοΰ
κατεπάνω Χριστοφόρου φερούσης τό δλως ασυνήθες όνομα Καταχαλή. τολμωμεν να εικάσωμεν ότι οΰτος είχεν ’ίσως έπίθετον

Κατακαλών, δηλαδή άνήκεν εις τήν μεγάλην άπό τοΰ I' αίώνος άρχομένου γενεάν (2), ικανούς περί τα πολέμια έργα άναδείξασαν άνδρας, έν οίς ό Κατακαλών Κεκαυμένος (3), Νικηφό
ρος δ υιός Κωνσταντίνου Κατακαλών τοΰ Εύφορβηνοΰ, ό γενόμενος γαμβρός ’Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ (4), ό Μαυριανός Μαυροκατακαλών (4) καί άλλοι (5).
Δώδεκα ’Απόστολοι.

Περί τοΰ ναοΰ δέ των Δώδεκ’ 'Αποστόλων (6) ικανά μέν ήδύνατό τις νά είπη εις τήν άρχιτεκτονικήν άναφερόμενα αύτοΰ, έκ
(1) Τονίζεται Πο'ρτο Λάγο καί ούχί Πο'ρτο Λαγό. Διά δε τήν κώμην Λογγοβάοδι δοα Νικολάου Σχινά' οδοιπορικά; σημειώσεις Μακεδονίας κλπ. τεΰχ. Β'
σ. 331. ΝΔ του Μοναστηριού ήμίσειαν ώραν μακράν κεΐται χωρίον Χριστόφορου
καί ή μονή Χριστόφορου (τής Άναλήψεως)· Ν. Σχινά αύτ. σ. 264.—*Όρα καί
Γεωγραφικόν χάρτην Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας* έ'κδοσις Κοντογονη.

(2) f'Opa περί τούτου Du Cange Familiae byzantinae 1 σελ. 148-149.
(3) Ό σώσας τήν έν Σικελία Μεσσήνην άπό των Σαοακηνών καί φονεύσας έν
εξόδοι τον Άοούλ Άφφάρ, ό έν Ίοηρία τή ποός τή ’Αρμενία μετά τοΰ Άαοών
νικήσας καί άποκτείνας τόν ηγεμόνα των Τούρκων Άσάν καί οίς στρατηλάτης
’Ανατολής έν Δακενέ των 'Εκατόν Βουνών τής βορείου Θράκης βαρέως τρωΟείς
καί σωθείς διά παραδόξου τρόπου καί θεραπείας υπό τίνος ΪΙατζινάκου. ("Ορα
Ζωναράν.;Β', 238. — Κεδρηνόν 2, 597 κεξ.
(4) Ζωναράς Β* 299. — "Αννα Κομνηνη' X. 3, σελ. 276-277.
(5) Σκνλίτσης, σ. 597. — Χρονικών 11, 13 σ. 24-389 — Οί Κατακαλών
ύστερον ευοίσκονται περί τά δυτικά τής Μακεδονίας καί τήν Θεσσαλίαν. Ούτω'
«-{-Δηαήτριος πρόεδρος+ κε κτήτορας ό Κατακαλιυν» ί'δουσεν ή έπεσκεύασε τόν
έν Ύπατη ναόν του'Αγίου Νικολάου, οίς μαρτυρεί ή επί τοΰ μαρμάρινου ύπερΟύοου τοΰ ναοΰ έπιγοαφή αύτη. Έ/ομεν δέ τήν γνώμην οτι των Κατακαλοιν Κεκαυμένων τις είναι ό γράψας τάς υπό Vasilievski έκδοθείσας «Συμβουλάς κτλ.».
(6) Κακώς καλείται συνήθιυς 'Άγιοι ’Απόστολοι.
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Πρακτικά τον W13

των καλλίστων τοΰ νεωτέρου βυζαντιακοΰ βυθμοΰ ιδρυμάτων,
άλλα πολλά ωσαύτως περί αδτοϋ έσημείωσαν οί μάλιστα έπαΐοντες (1). Περί τοΰ προστφου δ’ αύτοΰ Ικανά και σοφά, ως συνή
θως, εγραψεν δ αείμνηστος Πέτρος Παπαγεωργίου (2), δστις καί
τάς έπι τοΰ θριγκοΰ τοΰ προστφου τούτου έδημοσίευσεν έπιγραφάς τάςδε
ΝΐφωΝ(ο)

Ν(Ι) ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΟ

ΚΑΙ ΚΤΗΤΙΟΡ

φ(ων) ΠΑΤΡΙ-

APXHC (3) ΚΤΗΤωΡ(3)
ας ορθώς άνέγνα). Λιαφωνοϋμεν δε μόνον καθ’ δσον αφόρα εις
τον πατριάρχην, τον έπισκευάσαντα βεβαίως — δπο)ς δικαίως λέ
γεται — καί ούχΐ άνεγείραντα τον ναόν, έχοντες την γνώμην ότι
δεν είναι Νήφων ό Α' (1312-13.15), άλλα Νήφων ό Β\ Τούτο
δε λέγομεν πρώτον μεν επειδή δεχόμεθά πως την εΐοησιν περί
Νήφωνος του Α' δτι περί κήπους σχεδόν μόνον καί εμφυτεύσεις
αμπέλων κατεγίνετο, είχε δ’ οίκείως προς την Θεσσαλονίκην μό
νον καθ’ δσον κατήγετο έκ τής Μακεδονικής Βερροίας, έπειτα
δ’ επειδή Νήφων ό Β' ου μόνον λέγεται «χρησιμώτατος καί λογιώτατος υπέρ τούς τότε φιλοσόφους» (4) κατ’ ακολουθίαν φιλό
καλος ό μεγαλόφρων (5), άλλα και ήτο, πριν γείνη πατριάρχης,
μητροπολίτης Θεσσαλονίκης (1482) (6).
(1) Millet αύτ. σελ. 149 150.— Diehl’ αύτ. σελ. 419. — Tafralv αύτ.
σ. 179-180. — Κονδακώφ· αύτ. σ. 119 κέί*.
(2)

Byzant.

Zeit. X, σ. 23 ζεξ.

(3) Ταύτα εχουσι χαραμθή εις συμπιλήματα γραμμάτων. Τό δνομα του κτήτορος πατριάρ*/ου εχει γραφή δι* | (Νίφων) άτόπως. Έν τω καταλόγω της μο
νής των Ίβήρων, έν τω κατάλογο) Δούκα τού Καταβολάνου

(Παπαδόπουλος

Κεραμεύς Byz. Zeit. 8, 333-401), Ιν τή Πατριαρχική 'Ιστορία (εκδ. Βόν
νης

σ. 128 κεξ.)

καί εν τή χειρογράφω ιστορία τή εν τή βιβλιοθήκη τής Μ.

Προδρδμου γράφεται δοΟώς διά τού Η (Νήφων).
(4) Έκ χειρογράφου ιστορίας άποκειμενης εν τή βιβλιοθήκη τής υπέρ τάς Σε'ρρας Μονή: του Προδρόμου. — "Ορα καί ΓΙατριαρνικήν 'Ιστορίαν σ. 128 κέ?.
(εκδ. Βόννης).
(5) Μετά τον πατριάρ/ην Μάχιμον (ποο^ην

Μανασσήν

Σερρών)

εγενετο τό

δεύτερον πατριάρχης δι* εν μόνον έτος ό Νήφων, καθαιρεΟε'ντος δέ μετ’ ολίγον
τού διαδεξαμένου αυτόν ’Ιωακείμ τού Δράμας «έστειλαν εις τόν πρώην πατρι
άρχην κΰο Νήφωνα εις την Βλαχίαν, καί δεν ήΰ'έλησε να

(Χειρογο. *[στ.

Μονής 11ροδρομου καί Ιστορία Πατριαρχική (σ. 138).
(6) Χειρ.

ιστ. Μονής

Προδρόμου. — "Ορα καταλόγους πατριαρ/ών

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 20:20:06 EET - 34.234.223.27

Ζα/,

Χριστιανικά Μνημεία Μακεδονίας

153

Σημειούμεθα δ’ ενταύθα δτι πλήν των επί του προστφου επι
γραφών τοΰ πατριάρχου Νήφωνος, άναγιγνώσκομεν εντός τοΰ
ναοΰ παρά τάς έντοιχίους εικόνας των αγίων
41) ο Α(γιος) Κυρία |κος ο j αναχω|ρητης
ο Αγιος Μα|ξι|μος
ο Αγιος Νει(λο)ς
ο Αγ(ιος) Ισαακ ό OV|BOC
ο Α(γιος) | Ιωσήφ ο ποι|ητης
ο Α(γιος) | Θεοδω ΟΙ ΓΡΑ
ρο)ς

iTOC (ό γραπτός) (1)

ο Αγ(ιος) | Θεοφάνης
ο Αγ(ιος) Ιωάννης ό προδρομος
ο Αγιος Δημητριος
ο Αγιος

Ν€

ΙΙερί τοΰ ναοΰ δε παρατηροΰμεν μόνον περ'ι των στύλων μέν
τοΰ προστώου κα'ι τοΰ έ'σω ναοΰ δτι, όπως καί έν τοΐς άλλοις
των χρόνων εκείνων κτίσμασιν, έλλείπουσι πλέον τά θεοδοσιακά
και περσικά κιονόκρανα, χρήσις δέ γίγνεται εν τω ναώ των συνή
θων κορινθιακών (2) ή κορινθιακών πτηνά έχόντων έν μέσω των
ελίκων ή κατά τάς γωνίας υπό τάς έλικας. Σημειούμεθα δ’ώσαύτως δτι τά έν ταϊς σψζομέναις έντοιχίοις γραφαις σώματα είναι
εύγενοΰς μέν αναδρομής, καλής των μελών εναρμόσεως και πτυχώσεως των περιβλημάτων, αί δέ κεφαλαί ώσαύτως καλαΐ δμοιαι
την έργασίαν ταΐς τοΰ Μυστρά καί Γερακίου. Και τά πρόσωπα
δέ τών μουσειωμάτων (3) περικαλλή είναι, ζωήν έχοντα καί εκφρασιν' τών υπέρ την θύραν δέ τής εισόδου εις τον ναόν ή σύνθεσις θαυμασία και τά πρόσωπα μεγάλης δυνάμεως.
Μαθά, Γεδεών, ΙΙαπαδοπουλου Κεραμέως (τοεϊς· εν Byz. Zeit. 8, 393-401).
Καί Πατριαρχικήν 'Ιστορίαν ίεκδ. Βο'ννης).
(1) Ό μετά τοΰ αδελφού Θεοφάνους κεντηθείς τό μ,ετωπον υπό του Θεοφί
λου (όρα Συναξαριστήν καί Μηναΐον (27 Δεκεμβρίου)).
(2) Οί τεσσαοες τής νεώς καί ό δεξιά τω εισιόντι εις τό προστωον.
(3)

Ιόν τοίς κοσμήμασιν ε^ει γίνη yρήσις αδρών ψηφίδων.
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Πρακτικά τοϋ Η) 13

’Επιτάφιος'Αγίου Νικολάου Παναγούδη. Δεξιά τφ ερχό

μενό) τήν Έγνατίαν οδόν πρός τήν πύλην τοΰ Γαλερίου ου μακράν
αυτής έν τω ναώ τοΰ 'Αγίου Νικολάου άνάκειται επιτάφιος, έν τη
ιστορία της τέχνης έν τη ποικιλτική πεφημισμένος (1), θαυμάσιος
ώς αληθώς διά τήν σύνθεσιν ώς εικόνων (2), διά τήν άρμονίαν των
σωμάτων, διά των χρωμάτων τήν σοφήν χρήσιν, διά τήν έκφρασιν έν τη όψει των ’Αποστόλων, των ’Αγγέλων, τοΰ Χριστοΰ μά
λιστα δηλοΰσαν τήν θείαν εύμένειαν τοΰ σταυρωθέντος χάριν τής
σωτηρίας των άνθρώπων καί τό θειον άμα μεγαλεΐον αύτοΰ.
Ό έπιτάφιος ούτος έκ των πολυτιμοτάτων κειμηλίων τής τέ
χνης τής βυζαντιακής καλόν είναι ν’ άσφαλισθη από των φθο
ρών — καί δυστυχώς εχει πάθη τοιαύτας έκ τοΰ χρόνου καί τοΰ
τρόπου τής συντηρήσεως — καί από των τυχόν κακοποιών.
Μονή των Βλαταίων.

Άνερχόμενοι ΰπό τό τείχος τής άκροπόλεως πρός τήν πόλιν
(ΝΔ) έχομεν τήν μονήν των Βλαταίων. Έν αύτη, πλήν τής βι
βλιοθήκης χειρόγραφα ικανά, ώς λέγεται, περιεχούσης, ήν διά
τον βραχύτατον χρόνον τής έν Θεσσαλονίκη διατριβής ημών δεν
έτύχομεν καιροΰ νά έπισκεφθώμεν, προσοχής αξία είναι επι
γραφή τις έπί τοΰ τοίχου τοΰ ναοΰ (Ν) δεξιά τφ είσιόντι είς αυ
τόν εις τρίμετρα ίαμβεΐα, ήν διά τινας ουχί άναξίας λόγου δια
φοράς (3) έν τη άναγνώσει άναοημοσιεύομεν (4) ώδε'

42) Οωτηρι Χριστφ τών δλων τω δεσπότη
ναός (5) ό σεπτός ούτος ήγέρθη πάλαι
κριτών (6) υπ’ άνδρών Βλαταίων τών κτητόρων
υφ’ ών γε τηδε τη μονή τούπώνυμον.1

(1) Κονταχώφ' αΰτ. σελ. 138-143.—Άνάγνωθι Ζβ Tourneau ct Millet'
un chef-d’oeuvre

de la broderie byzantine (BCH XXIX 1905) σελ.

262 καί μάλιστα Diehl αΰτ. σ. 802 '/.εξ.
(3) Δι’ αδρότερων γραμμάτων δηλοΰνται αί διάφορά! της άναγνώσεως.
(4) ’ΚδημοσιεύΟη τό πρώτον οπό τοΰ Παπαγεωργίου έν Byz. Zeit. VI, σ.
546. VIII σ. 402 κεξ.
(5) ”0 Παπαγεωργίου νεώς.
(6) Ό II. Κρητών.
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ρυείς χρόνω δέ, καί πεσών έν τώ μέσω (1)
έκ δευτέρου νΰν ώδ’ άνηγέρθη πάνω
σπουδή δαπάνη τοΰ σεβασμιωτάτου
κυρ ’Ιγνατίου της μονής ηγουμένου
καί των έν αύτη συμβιούντων πατέρων
έν συνδρομή δέ μάλιστα τοΰ Καυταντξόγλον (2)
άρχοντος όντως εύκλεοΰς Ίωάννου
οΰτω πολύς μέν μισθός έστ’ έν τη γεα
σύν πασιν άπλώς τοϊς (3) συνεργοΐς τώ τέλει
πλείων δέ πάντως καί τέλειος (4) έν πόλω
+ Χ (5) έν έτει αωα: Σεπτεμρου Κ:~
Εντός δέ τού ναού πλήν εικόνων μινών ούχί πολλοΰ λόγου
άξιων ούτε παλαιών έχομεν έπί είκόνος 'Αγίου Δημητρίου, Γρηγορίου ΙΙαλαμά καί 'Αγίου Νέστωρος τάς έπιγραφάς ((χρώματι)43) Ταΐς τού ιεράρχου, καί τών μεγαλομαρτύρων
πρεσβείαις έλέησον, καί φύλαξον Χριστέ τον
δοΰλον σου Άναστάση Στογιάννου <(αψπβ)
Έπί είκόνος 'Αγίου Δημητρίου
44) »δεησις του δουλου του θεού ΙΙαπαχρίστου
εκ χορίου μεγάλον βρανιανών
τον αγραφον .·. έτος 1821
Έπί είκόνος 'Αγ. Γρηγορίου τοΰ ΙΙαλαμά
45) Δέησις τών δούλων τοΰ Θεοΰ
Γεωργίου ράπτη, άντωνίου άναστασίου
νικολάου άναστασιου. Δηημητριου Ταίάνας (Τατιανης;)
’Αθανασίου Δημητρίου Ταντζιος Χρίστου
Έπί όγουμένου κυρίου ’Ιγνάτιου Βουτζα
1825
(1) 'Ο II. μέρει.
(2) Ό Π. Κυτανίον Κατα σημείωσιν του Μήνα Μηνωΐδου ό έμπορο; Ιναφταντζο'γλου ί'δρυσεν άρχομένου τοΰ 10’ αϊώνο; καί την εκκλησίαν τη; Λαγουδιανη; (Ταουσάν Μοναστη'ρ). Όρα Tafrali αΰτ. σ. 185 σημ. 2.
(3) Ό II. πλωτούς.
(4) Ό II. παντός άτέλειος.
(5) Χρίστου έν ετει- ό Π, παρέλιπε τό χ τοϋτο.
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Πρακτικά τοϋ

1013

Έτη κρήνης έξω τοϋ περιβόλου
τής 'Αγίας Σοφίας (ΒΑ) είναι έντετει-

X./

χισμέναι λωρίδες μαρμάρων, έφ’ ών

’L·

ή επιγραφή

Wi~J
\1 S'' Λ,1 ■

46) Κλ. (= Κλαυδία) Τεισιαδι(;) τη
συνβιω ζησαση άμέμπτως έτη

α

(φιλ;)ιας χαριν Ετους

ψ:·: .y···

t:

!xi

X
r~iJ
_

W-

<

m

ΚΗ
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Έν τή επιγραφή ταύτη τά σπουδαιότατον καί παραδοξότατον είναι

Μ

δτι κατά τόν έβδομον μ. X. αίώνα
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λήγοντα (584) ονομάζεται είσέτι έν
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Αώος, ό άρχαϊος μακεδονικός δ αν
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τίστοιχων προς τούς αττικούς μήνας
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^ ■

Βοηδρομιώνα ή Έκατομβαιώνα (1).
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μακεδονική

Θεσσαλονίκη

μήν

Έπί τίνος δέ πύλης τοϋ τείχους
τοΰ κάστρου πρός άνατολάς επί τής
άριστεράς τφ είσιόντι παραστάόος εί
ναι κεχαραγμένη επιγραφή, ήν διά
τινας διαφοράς (2) έν τή άναγνώσει

'<Ζ
-Μ*'

άναδημοσιεύομεν (3) ώδε-

■ «·**

W

τή

<c
Η

47)

+· Ανηγέρθη [η] η παρου

η

σα πύλη ορισμω της

ι—'

<3

(ΛημοσΟένους περί τοΰ στεφάνου 157), από των

<C

μέσων τοΰ Σεπτεμβρίου με/pt των μέσων του

ζ*4

(1) Βοηδρομιοίν, παρά Κοοινθίοις Πάνηαος

’Οκτωβρίου,

Έκατομβαιών

δέ (Πλουτάρνου

Άλες. 3) από των μέσων του

UJ

Ιουλίου μέ/ρι

των μέσων τοΰ Λόγούστου.
(2) Σημειούμ,εΟα

διά

πα/υτέρων γραμμά

των τάς ήμετέρας αναγνώσεις.
(3) Έδημοσιεΰθη Οπό

Tdfrali
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κραταιας και αγια(ς) ημών
κυρίας και δεσπόινης
κυρας *Αννης 'της Παλαι
ολογιν'ης· υπηρετι^σαντοσ
καστροφυλακος Ιω(άνν)ου Χαμα(ρ;)ετου
τ)οΰ κομιτος ετω )ςω(Δ') (1)
Ν 8'

Διά τό βραχύ της διαμονής ημών έν Θεσσαλονίκη (ήμέρας
ιη') ταΰτα μόνον να έξετάσωμεν ήδυνήθημεν. ’Ήδη δ’ έρχόμεθα
εις τήν άλλην Μακεδονίαν.
ΣΕΡΡΑΙ

Έκ Θεσσαλονίκης έρχόμεθα μακράν όδόν είς Σέρρας, ών τάς
παντοίας αρχαιότητας περιέγραψεν έν λεπτομέρεια ό ΙΙαπαγεωργίου (2). Ούδέν λοιπόν μένει δι’ ημάς άλλ’ η νά συστήσωμεν
τήν συντήρησιν των υπό των φευγόντων Βουλγάρων (’Ιούλιος
1913) άθέως πυρποληθέντων μνημείων τής τέχνης, ως, έπειδή
ό τοίχος τοΰ ύπ’ έκείνων καέντος μητροπολιτικοΟ ναοΰ των
'Αγίων Θεοδώρων κατέστη ετοιμόρροπος, τήν διά παντός τρό
που ταχίστην φροντίδα της άποκολλήσεως τών μόνων διατηρηθέντων έν τη άψϊδι λόγου άξιων μουσειωμάτων (3). Άναδημοσιεύομεν δέ διά τινας διαφοράς τήν επί τής έξωτερικής δψεως τοΰ
τοίχου έπιγραφήν τήνδε48) Εν ετι ΑΫΚ€+ ο ταπεινός ΜΡοπολιτη(ς) Οερρων 'Γεφαν(ος)
ΘΡ-^ (=Θραξ;)
Σημειούμεθα δ’ ωσαύτως έκ τοΰ εξω μέν της πόλεως ναοΰ 'Αγίου
(1) Συνεπληρώσαμεν Χαμαρέτου πιστεύοντες ότι 6 ‘Ιωάννης ουτο; ό κάστροφΰλαξ καί κόμης άνήκεν εις τήν έν Λακεδαίμονι μεγάλην τότε οικογένειαν

τών

Χαμαρέτων. Εις τό έτος δέ ^ςω προσεθέσαμεν τό Δ, διότι κατά τό έτος τούτο
(6804) ήτο ένατη (θ') ίνδικτιών. Τό παρά Tafrali (αύτ.

σελ. 49) άντιγρα-

φον δεν έ-/ει καλώς, τό δέ έτος 6868 (όπως άνεγνω) δέν άνταποκρίνεται εις
ένατη ν (0) άλλ* εις όγδοην (η) ίνδικτιώνα.
(2) Αί Σέρραι κτλ. έν Byz. Zeit. Ill σελ. 236 χε'ς.
(3) Περί αυτών όρα Millet αύτ. I σελ. 196 197.— Diehl αύτ
καί σ. 458 είκ. 223

σ. 490

— Κονδακώφ αύτ. σ. 151-152.
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Γεωργίου χοΰ Κρυονερίτη (1) έπιγραφάς έν τώ παρεκκλήσια)
του 'Αγίου Δημητρίου έπΐ είκόνος μέν τοΰ Χρίστου
49) Δέησις τοΰ δούλου τοΰ θεοΰ | ’Ιωακείμ μοναχοΰ
επί είκόνος δέ της Θεοτόκου
50) Η Παντανουσα (Παντάνασσα) | έτους, ζρ/ν\Β (μ.Χ. 1634) (2)
της επί τοΰ πύργου δέ (κανλε) της άκροπόλεως ot.cc κεράμων
θρυπτομένων επιγραφής, περί ής γνώμαι πολλαί έρρήθησαν (3),
κατ’ άνάγνωσιν δέ όρθήν έδημοσίευσεν (4) ό πολυΐστωρ της έν
τη πόλει ταύτη Γρηγοριάδος σχολής διευθυντής κ. Ε. Στράτης.
παρατιθέμεθα εικόνα,

έκφέρομεν δέ την γνώμην δτι λέγει τάδε'
51) Πύργος κυροΰ Βασιλείου δν Όρέστης
άνέκτισε(;)
ετ)ος %ΠΘ (= μ. X. 989)
Έ)πί Παύλου . . .
Οΰτω λοιπόν ό πύργος ίδρύθη επί τοΰ κυροΰ Βασιλείου τοΰ
Β' τοΰ ύστερον Βουλγαροκτόνου κληθέντος, όκτώ έτη μετά την
άτυχή είσβολήν αύτοΰ είς Βουλγαρίαν καί τόν πρώτον πόλεμον
(1) ΙΙερί τούτου δρα Παπαγεωργίου ανωτέρω σελ. 294-298.
(2) Έπί των κροσσών τοΰ έπιβλη'ματος της Θεοτόκου ε/ουσι γραφή χρώαασι
τά συνη'θη καί διά τδ άνοοθδγραφον ενταύθα άξια σηαειώσεως τάδε' «εί εν κρωσοτης /οίσης περιβε(βλημένη)».
(3) Παπαγεωργίου αί Σέροαι άνωτερω σ. 236 κεξ. — Αήμιτσας·
νικά' σ. 585. — Βέη' Ό πύργος των Σερρών.
(4) Ιστορία της πδλεως Σερρών, μέρος Α’ σελ. 36.
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κατ’ εκείνων, άνέκτισε δ’ αυτόν, παθόντα ί'σως υπό πυρκαϊάς η
άλλως έπηρεασθέντα, δ γνωστός των χρόνων έκείνων στρατηγός
Όρέστης δ περί τό τέλος τοϋ βουλγαρικού πολέμου είς ένέοραν
περιπεσών μετά της έαυτοΰ στρατιάς καί φθαρείς. Διά τον χρό
νον της κτίσεως συνεπληρώσαμεν, ώς νομίζομεν, τό Ο τό μετά
τό 9ζ>Π διά γραμμής έκπεσούσης έκ τοΰ κέντρου- διότι ήτο κατά
την γνώμην ημών θ. Μηδείς δ’ άπορήση διά την κατά τούς
χρόνους εκείνους από Χριστού χρονολογίαν, διότι και άλλας
εχομεν τοιαύτας τοΰ χρόνου άναγραφάς (1).
ΈπΙ τοΰ προς άνατολάς δέ πέρατος της άκροπόλεως κατεφθαρμένος ϊσταται Ιτι δ ναΐσκος τοΰ 'Αγίου Νικολάου τοΰ Γ
πιθανώς αίώνος ίδρυμα, οΰτινος εικόνα παραθέτομεν ώδε-

Είκ. 1. Ναός Άγιον Νικολάου (Σέρραι Κουλές).
(1)

Gardhausen Griecll. Pal.

σ. 384 χεξ.—Πρδ'λ. ‘εχιγραφ. Θησείου χαλλ.
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ΜΟΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

’Από Σερρών μίαν καί ήμίσειαν ώραν άνερχόμενοι προς βορράν άφικνούμεθα εις τήν έπΐ τοΰ Μενοικέους όρους κλεινοτάτην
μονήν τοΰ Τίμιου Προδρόμου.

Είκ. 2. Μονής Τίμιου Προδρόμου όψις βξοεΟεν (Ν).

Ή περιγραφή τής θαυμασίας χαράδρας κατάφυτου έκ πίτυος
μάλιστα καί καλλικάρπου ελαίας, καταρρεομένης δ’ έκ βυάκων
καί καταρρακτών κρυστάλλινου δδατος, όπου μετά πολλάς άνά
το Μενοίκιον όρος πλάνας έγκατέστη ψυχή εδσεβής καί ποιητικώς φιλέρημος, & μακάριος τής μονής Ιδρυτής Ίωαννίκιος, δεν
είναι εργον τής έκθέσεως τήςδε τής βραχυτάτης. Περί τοΰ χρό
νου δέ τής ίδρυσεως αδτής, τής κτίσεως τοΰ μεγάλου ναού καί
τής όλης μονής καί τής ιστορίας αδτής Ιγραψεν (1) ό ύπέρ τά
(1) Προοκννητάριαν τη; έν Μακεδονία παρά τή πόλει Σερρών

σταυροπη

γιακή; I. Μονής τοΰ 'Αγ. Ίωάννου τοΰ Προδρόμου παρά Χριστόφορου ίεροδι-
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ένενήκοντα τέσσαρα έτη μέχρι τοΰδε βιώσας προηγούμενος Χρι
στόφορος Δημητριάδης περίσεμνος διά την παντοίαν άρετήν μο
ναχός καί διά τήν ευρυμάθειαν περί τά Ελληνικά καί Λατινικά
γράμματα καί περί τούς θείους λόγους. Έκ της συγγραφής δ’
εκείνου (1) μανθάνομεν περί τε τοΰ καθιδρυτοΰ της μονής (μ. X.
1270-1275) Ίωαννικίου καί τοΰ άνεψιοϋ αύτοΰ ’Ιωακείμ, δστις
διά τοΰ θείου καί αγγελικού σχήματος μετωνομάσθη ’Ιωάννης,
έκτισε τον ναόν, έκόσμησε τήν μονήν καί διά πλούτου λόγου άξιου
αυτήν περιέβαλεν. Ό ’Ιωάννης ρΰτος γενόμενος επίσκοπος Ζυχνών (2) — δπως καί

δ

θείος αυτοΰ Ίωαννίκιος έγενετο επίσκο

πος τής περιφέρειας Έξεβών (3) — επανήλθε καί έγκ'ατεβίωσεν,
δπως καί έκεΐνος, έν τή μονή, διά τήν όσιότητα δέ καί τήν θεολογικήν παιδείαν ό ’Ιωάννης έπί πατριάρχου ΙΙαχωμίου (15051514) (4) κατετάχθη είς τούς άγιους τής Εκκλησίας καί ακο
λουθία γραφεΐσα υπό τοΰ μεγάλου ρήτορος των πατριαρχείων
Εμμανουήλ έπέμφθη υπό των πατριαρχείων είς τήν μονήν, ένθα
ψάλλεται έν τω νάρθηκι τή 12 Δεκεμβρίου τή αυτή ήμερα τής
τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος εορτής προηγούμενης όλονυκτίας.
Εισερχόμενοι εις τον περίβολον τής μονής πολλά καί θέας
άξια έχομεν καί μελέτης. Καταβαίνομεν πρώτον είς τον ναόν.
Ούτος τοΰ νέου βυθμοΰ τής έν Βυζαντίω τέχνης, τοΰ ΙΔ' αίώνος άρχομένου 'ίδρυμα, έχει δεξιά μέν στοάν έστεγασμένην κτισθεΐσαν τω 1621, συγκοινωνοΰσαν μετά τοΰ καθολικοΰ διά θύρας, περί ής μικρόν κατωτέρω, έξ εύωνύμων δέ παρεκκλήσιον
είς τιμήν τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος καί Ίωάννου τοΰ κτίτορος τής
μονής, ούτινος άνωθεν άλλο παρεκκλήσιον τιμώμενον έπ’ δνόματι
τοΰ 'Αγίου Νικολάου. ("Ορα πίνακα Β').
Τό καθολικόν τοΰ δλου ναοΰ μετά τό προστωον είναι διηρηδασκάλου και ηγουμένου. 1904. — "Ορα καί Παπαγεωργίου

αί Σέρραι κτλ. εν

Byz. Zeit. Ill, σελ. 308 κέξ.
(1) Σελ. 17 χέξ.
(2) Αυτόθι σελ. 21 κέξ.
(3) Σήμερον έν τη πεδιάοι τής Δράμας νωρ ίδιον "Εζεβα "Ορα καί Παπα
γεωργίου’ αί Σέροαι κτλ. αυτ. σελ

299-300.

(4) Κατά τήν πιθανήν γνοίμην του γοάψαντος τδ Προσκυνητάριον

σελ. 21

σημείωσις.

11
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μένον εις πρόναον η έξωνάρθηκα, εις νάρθηκα, εις τον σηκόν ή
ναΰν καί είς τό ιερόν άδυτον μετά της άψίδος. Οί τοίχοι του

ναο,ΰ εχουσι καλυφθη υπό εικόνων άγιων καί έν τψ νάρθηκι
υπό των εικόνων των καθιδρυτών αμαυρών έκ τοΟ χρόνου καί
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συνήθους μέτριας τέχνης, ύπερέχει δ’ αύτών επί σανίδας έζωγρα
φημένη έν τώ έξωνάρθηκι είκών της Θεοτόκου έχούσης έν τη
αγκάλη τον Χριστόν σεμνή καί καλή. 'Ωσαύτως δε άνερχόμενοι
εις τό άνω έξ άριστερών παρεκκλήσιον τοΰ 'Αγίου Νικολάου
θεώμεθα επί τοΰ τοίχου μεγέθει μεγάλην είκόνα έν προτομή
αγίου Ίωάννον τοΰ Προδρόμου. Τό στέρνον τοΰ αγίου είναι
ευρύ, ό δέ τράχηλος δυσαναλόγως προς τόν κορμόν ισχνός καί
ξηρός, άλλ’ όμως υπέροχος είναι εις άκρίβειαν γραμμών καί εις
δύναμιν έκφράσεως ή κεφαλή τοΰ άγιου. Πολυτιμότατον δέ τής
μονής κειμήλιον είναι ή έπί σανίδος(Ι) είκονιζομένη Άποκα-Άήλωοις. Έν τη είκόνι ταύτη (ύψους 0,91, πλάτους 0,65) καί ή

δλη σύνθεσις φυσική είναι καί σοφή, εύγενεστάτης αναδρομής
τά σώματα των είκονιζομένων, τοΰ Ιωσήφ (ύψους 0,46), Μαρίας
τοΰ Κλωπά (ΰψ. 0,47) καί τής Θεοτόκου (ΰψ. 0,44) καί τά μέλη
των σωμάτων ήρμοσμένα, τοΰ γυμνοΰ Χρίστου μάλιστα, ουτινος
κάλλιστα άρμόττονται ή κεφαλή πρός τόν τράχηλον, ούτος προς
τόν κορμόν καί εξής. Ή έκφρασις έν τη όψει πάντων, πλήν
Ίωάννου τοΰ Θεολόγου καί τοΰ ύπηρέτου τοΰ λύοντος καί άφαιροΰντος τά σχοινιά από τοΰ σταυροΰ, ών αί όψεις ούδέν δηλοΰσιν,
είναι θαυμασία. Ό Χριστός καί πελιδνός καί ώς νεκρός από τοΰ .
σταυροΰ καταβιβαζόμενος ενέχει ζωήν, είναι ό αθάνατος, ή θλΐψις
δεινή είναι Μαρίας τοΰ Κλωπά, μονονουχί δάκρυα βρέχουσι τό
ερυθρόν πρόσωπον τοΰ ’Ιωσήφ, μεγίστη δέ είναι ή οδύνη έν τη
λευκή παγκάλω όψει τής Θεοτόκου. Τό εργον καθορώμεν ότι
ψυχή τις νεωτερική περιπνέει καί ήθελε πιστεύση ό θεώμενος
ότι είργάσθη αύτό Έλλην τις φόιτήσας εις σχολήν γραφικής έν
τη Δύσει κατά τούς χρόνους τής ’Αναγεννήσεως των τεχνών,
δστις έμεινε μέν βυζαντιακός τόν τύπον καί τόν χαρακτήρα, ένέδυσε δέ τήν τέχνην αύτοΰ την περιβολήν τής έν τη Δύσει τέχνης,
όπως έποίησεν ό Κρής Στέφ. Ζαγκαρόλας διά τήν Παναγίαν
τώ,ν Σισίων έν Κεφαλληνία (2). Άλλ’ αύτη ή γνώμη δέν είναι
δυνατόν νά είναι δικαία' διότι υπό τήν Παναγίαν τοΰ Ζαγκα-1
(1) Όοα καί Παπαγεωργίον αί Σέρραι κτλ. Byz. ΖθΠ. III σελ. 313-314.
(2) Ζησίον' Κεφαλληνίας -/ριστιανικαί άρ/αιοτητες σελ. 11-12 καί 27.
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ρόλα (εξαιρούμενων των περιβαλλόντων αύτήν 24 εικονιδίων)
βλέπομεν την Madona della sedia τοϋ Ταφαήλου, εν τη ’Απο
καθηλώσει δέ τοϋ άγνωστου τούτου "Ελληνος ζωγράφου —τοϋ ΙΑ
ίσως αίώνος — ή εργασία κατά πάντα μένει αγνή βυζαντιακή (1).
Φέρονται δέ καί έπιγραφαι επί τής είκόνος, οπού μέν συνή
θως επί τής κορυφής τοϋ σταυροΰ τό ΙΝΒΙ, τάδε
52) ο BACIAGYC Τ A02(HC)
αριστερά (τφ θεωμένφ) ύπό τον βραχίονα τοϋ σταυροΰ
1C ΧΡ Μ-Ρ ΘΥ
καί κάτωθεν ένθεν καί ένθεν τοϋ σταυροΰ
ΗΑΠΟΚΑ

θηλοκκ
Ο Λ ΙΟ) Ο

ε
ο
ΘΟΛΟΓί

Πλήν δέ των εικόνων τούτων καί άλλα πολλά έργα τέχνης
άνάκεινται καί έν τφ ναφ καί έν τφ σκευοφυλακείω τής μονής,
ών έλάχιστά τινα, ένεκα τής βραχυτάτης αύτόθι διατριβής ημών,
• ήδυνήθημεν νά έξετάσωμεν ακριβώς. Τούτων σημειούμεθά τινα.
Ούτως έν τφ προνάφ (έξωνάρθηκι) υπέρ τον τάφον Ίωάννου
τοϋ κτίτορος είναι είκών τής Θεοτόκου τής Έλεούσης αργυρά
έχουσα τορευτικήν άμιλλωμένην είς μετριότητα προς τούς στί
χους τοϋ επί τοϋ άργύρου τής είκόνος κεχαραγμένου επιγράμ
ματος τοΰδε53) Ήργυρώθη ή παροϋσα
’Από πλείστων βοήθειας

Παναγία Έλεοΰσα
Οίκετών τής Παναγίας

Τής τον Κύριον τεξάσης

, Καί τών Σεραφείμ άνάσσης

Τούς όποίους λυτρωσάτω

'Άπαντας άπηλλαξάτω

Έκ τοϋ τόπου τής αισχύνης Τής κολάσεως εκείνης
Παρά χρυσοχοΰ τεχνητού
Χρίστου τοϋ Ίωαννίτου
(1) Σύγχρονοι είναι αί έξοχοι είς τέχνην τοι/ογραφίαι του Μυστρα, αί της
Παναγίας της Όδηγητρίας μάλιστα του Βροντογίου.
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Τοΰ αυτοΰ τεχνίτου άλλ’ ύπερτέρας τέχνης είναι ή τορευτική της εν τώ δρυφάκτφ (τεμπλέψ) άργυρας είκόνος 'Αγίου
Ίωάννου τοΰ Προδρόμου μετά της — άνευ στίχων ευτυχώς —
επιγραφής54) +Αϋτη ή σεβάσμιος είκών γέγονε διά δαπάνης των ευσεβών
των έν τη κώμη Βροντοΰώ·) Ταϊς τοΰ 1Ιροόρό|μου σου
πρεσβείαις π(ερίσωζε διά παντός τούτων τήν κώμην. Τέχνη)
Χρίστου τοΰ εξ Ίωαννίνων 1779
ιανουαρίου 24
Καλής εργασίας είναι ή κοσμητική τοΰ άργυροΰ εύαγγελίου, δπερ κρατεί έν τη χειρί ό παντοκράτωρ τοΰ δρυφάκτου έν τω
καθολικφ ωσαύτως, κατά τά περιθέοντα τό εύαγγέλιον άνθέμια
καί τον ρόδακα τον έν τφ μέσω αύτοΰ. Άγνοοΰμεν τον τεχνί
την, άλλ’ δμως γιγνώσκομεν τον δαπανήσαντα διά τήν έπαργύρωσιν τοΰ εύαγγελίου έξ έπιγραφής κεχαραγμένης άνω υπέρ
τόν ρόδακα φλ. εικόνα έν σελ. 166)
55) 4- Μητα (1) προσδεξαι προσκυν
ητοΰ δεής<(ιν) τα^τυ(ν) μου όπως σ
ον ελεος ευρο(ι)τ<(ο)με εν ωρα
της τελευτής μου^.) 1762
Καλλίστης δ’ έξεργασίας τορευμάτων μετά εγκαυστικής είναι
τά δύο έξαπτέρυγα, άτινα έδημοσίευσε μέν καί ό Κονδακώφ (2),
άναδημοσιεύομεν δέ καί ήμεϊς ένταΰθα (σελ. 167 καί 168), καταχωρίζοντες καί τά έπιγεγραμμένα μετά τοΰ χρόνου της κατα
σκευής αυτών καί τών τεχνησαμένων αδτά Θεοδώρου καί Γεωρ
γίου (3).
(1) Κατά συγκοπήν εκ του Δη μητριός*
(2) Αυτόθι σελ. 165 καί 166. "Ομοια ήσαν τών αυτών βεβαίως τεχνιτών τά
έξαπτέρυγα τοΰ h Σεοοαις Μητροπολιτικοΰ ναού* όοα Κονδακώφ αύτ.σ. 155-156.
(3) Παρά Κονδακώφ αί εικόνες είναι άξιαι θέας. ‘Ημείς έξ αποτυπώματος διά
χάρτου τών επιγραφών έγοντες αύτάς δημοσιεύομεν χάριν τών αναγνωστών τής
έκθέσεως ταύτης. Σημειωτέον δέ ότι υπό τοΰ Κονδακώφ ούδεμία

κατεχωρίσθη

άνάγνωσις τών επιγραφών αυτών καί σημείωσις περί τών τεχνιτών.
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Είκ. 3. Άργυρονν Ευαγγέλιον Μονής Προδρόμου.
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Έν τώ κέντρο) εκατέρωθεν τοΰ Χρίστου

ic

56)

XC

Ο Μέγας
ρ

άρχιϊε

ε

υ

c

Είκ. 4. (Εξαπτέρνγα Μονής Προδρόμου
(Πρώτη δψις).

κατά τον κύκλον δέ μεταξύ των αγγέλων

-f- Άγιος 'Αγιος "Αγιος Κ(ύριος Ααβαώθ) πληρης ο ουρανος
και η γη της Δωξις σου ωσανα ο ε ντης υ ψυστης ευλο γημε νος

κάτωθεν έν συμπιλήματι
Προδρομου
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ΈπΙ της έτέρας δψεως έν τώ κέντρφ εκατέρωθεν του Χρίστου

57)

1C

XC

ό Εμμ

ανουήλ

Είκ. 5. ' Εξαπτέρνγα Μονής Προδρόμου
(CH ετέρα δχρις).

κατά τον κύκλον δέ μεταξύ των αγγέλων
+ "Αγιος 'Αγιος 'Αγιος Κ(υρι)ος Σαβαωθ πλήρης ο ουρανος και
η γη της δοξης σου οσανα ο εν της υψυστης ευλογημένος ο
ερχω(μενος)
κάτωθεν
Θεοδ |ωρος .καί | Γεωργι|ος |

,ΖΡΒ (=μ. X. 1594)
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Καλόν είς λεπτά τορεύματα καί δι’ όστρέων κόσμου είναι, τό
δισκελές, έφ’ ου τίθεται κατά τήν άνάγνωσιν τό ιερόν Εύαγγέλιον

Είκ. 6. Δισκελές όοτρεοκόομητον.

και ή δι’ όστρέων κατάκοσμος — ή έχουσα υπέρ αυτήν τής Άποκαθηλώσεως τήν εικόνα — ξύλινη θύρα, δι’ ής συγκοινωνεί τό
καθολικόν πράς τήν δεξιά στοάν, έ'χουσα δι' όστρέων ωσαύτως
επιγραφήν δηλοΰσαν τον χρόνον τής εξεργασίας τήνδε(έπΐ τοΰ άριστερά τω θεωμένω θυροφύλλου)
58) +Έγινεν ή παρούσα πηλι διε
ξόδου τού τιμιωτατου άρχωντος Κ(υρού)
Αγγελούδι και πρωτεκδίκου Αρχιερατευον
τος κυρου Τιμοθέου : ήγουμενευον
(έπ'ι τοΰ δεξιά θυροφύλλου)
τος Γαλακτίου ι'ερο
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μονάχου. Χήρ Κωνσταντίνου του Τραπεζουνταιου
επί έτους ,^ΡΚΘ (μ. X. 1621) Αγουστω ΚΗ
Ζωγράφος τις τήν τέχνην έν τη Λύσει που παιδευθείς, ούχι
πολύ αδέξιος, έχει κόσμηση, λήγοντος τοΰ ΙΗ' αίώνος (τω 1795),
τό έστιατόριον οι’ έντοιχίων είκόνων πόλεων, λιμένων καί τοπίων
άλλων παντοίων μετά κοσμημάτων τρόπου rococo, έ'χει όέ καί
υπέρ τήν θύραν είς στροφάς τάδε άναγεγραμμένα'
59) Τούς οιακας ιθύνοντος τής πανιέρου ταύτης
Σταυροπηγιακής μονής τής σεβασμιοτάτης,
Τοΰ τρισολβίου Γέροντος, όντι Χριστομημήτου
Μεγάλου Σκευοφύλακος κυρίου Θεοκλήτου,
Άνεκαινίσθη ό παρών λίαν πεποικιλμένος
Οίκίσκος ό περικαλλής καί καθωρα'ισμένος.
Δαπάνη τε καί συνδρομή των ΙΙανεντιμοτάτων
Τζερτζίδων (1) των θεοφιλών και πανευλαβεστάτων
Άνάστου : Σίμου : καί Ναούμ : Πέτρου : ’Αθανασίου :
ΙΙαναγιώτου : Θωδωρή : Πέτκου : Αναστασίου :
Μανώλη : Δούκα : Κωνσταντή : Μιχάλη : Γεωργίου :
ΙΙαναγιώτου : Θω(δωρή) : Γεώργη : Δημητρίου :
Καί ΓΙολυμέρους: των πιστών τοΰ βαπτιστοΰ παιδιών,
ών τάς ψυχάς τάξον Χριστέ, έν σκηναΐς τών 'Αγίων
Έζωγραφήθη δέ παρά τοΰ θαυμαστού Ζωγράφου
Νεδέλκου τοΰ άγχίνοος καί ιστοριογράφου.
Καί πέρας ήοη ε’ίληφεν μήν ίανουαρίω,
Εν ετοι δέ άπό Χριστοΰ τοΰ Κοσμοσωτηρίου
Πέμπτω καί έννενηκοστώ πρός τούς Ε’πτακοσίους
ΙΙροσθέτοντές τα έΐίαυτοϊς Χρόνους έτι Χιλίους
(1) Τ ερτζίδες τουρκ. οι ράπται.
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ΙΓολυτιμότατον δέ κειμήλιον τής μονής -είναι ή εν τφ αυτοί
έστιατορίφ άνακειμένη είκών τοΰ πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε',
μόνη, ώς νομίζομεν, δίδουσα πιστήν την μορφήν τοΰ μάρτυρος
τοΰ γένους.

Ζΐίκ. 7. Πατριάρχης Γρηγόριος 6 Ε'.

Άπόκεινται δ’ έν τώ σκευοφυλακείψ τής μονής έργα τορευτικής και άλλα σκεύη πολύτιμα διά την τέχνην καί την άρχαιό··
τητα και ευαγγέλια;μετά περιβλημάτων έκ τίμιου μετάλλου, τινά
δέ κεκοσμημένα δι’ εικόνων μετ’ εγκαυστικής καί ιερατικά άμφια
πολυτελή καί περικαλλή. Άλλα ταΰτα ένεκα τοΰ βραχύτατου
χρόνου τής έν τή μονή διατριβής ημών δεν έτύχομεν ευκαιρίας
νά έςετάσωμεν ακριβώς. Σημειούμεθα δε μόνον έπιγραφάς άνακειμένας κατά τήν μονήν.
Καί παλαιοτάτη μέν είναι ή αριστερά τώ εδσιόντι είς τήν δε
ξιά τοΰ καθολικοΰ στοάν επί μαρμάρινης πλακάς άνακειμένης
επί τοιχαρίου, ήτις, επειδή το τοιχάριον χρήσιμον είναι καί ώς
έδρανον των επισκεπτών τής μονής, έχει φθαρή ίκανώς κατά τά
έτερον ήμισυ. Είναι δέ γεγραμμένη, ώς σύνηθες κατά τούς μέ
σους χρόνους, είς τριμέτρους ιαμβικούς στίχους.
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60) +ο τυμβορυκτης δ σπα ράκτης των τάφων-(-Τον..............
ώ'λιγρε μι ψαύε μου της μϊκράς λίθου

οίκον αρετών μεγαν

ο νέκυς εστιν ένδον Αθανασίου.

οικος βραχύς εκρυ

Μασγιδας γάρ τούνομα και ρακένδυτης ψε τύμβος ενθάδε
δς και βιον ώκισε μεμψεως δίχα.

'πλην δικαν’ εντός

ανήρ ατρεκής και ταπεινός τας φρένας. ό ανω παοοκ. . . πέ
άνδρών αλλιτρων εκφυγών συνεδρίας.

τρας ταις α(υ)ταις ....

ος ου δολιωτητα ενιδώς εμπας [ας

κλιτά............

ευκατανυκτος και μακραν οργής πασης
της δυσεβους............................................

ινδ Δ έτους

μη συντριβής κέραμέ..............................

τω(ΐΔ;) (=μ.Χ. 1306;)

Ίκανως δέ ύστέρων χρόνων είναι ή επί πλακός κατακειμένης
εν τω κάτω όρόφψ της βιβλιοθήκης (βλέπε πανομοιότυπο'/ έπιγραφής έν τή έπομένη σελίδι).
61) -(-συνδρομή
και εργον

■

Θεόδωρου
τοΰ Τζεκύρη
,ς^μζ (-μ. X. 1439)
καί δεξιά, έν συνήθει συμπΛήματι γραμμάτων
ΙΙροδρομου
Έν τω ναω δέ υπέρ την θύραν τοΰ νάρθηκες. δπου οί τάφοι
Γενναδίου καί Ίωαννικίου (1),

έχομεν άναγεγραμμενα ταΰτα

διά χρώματος)’
(1) Του παοελθο'ντος αίώνος μεσοΰντος είσί ταΰτα*
αννικίου·

«Τάφος τοΰ οσίου πατοός ήαών

’Επί του τάφου τοΰ Ίω

Ίωαννικίου έπισκο'που Έζεβών καί

προίτου καθιδρυτοΰ της Ί(εράς) ταύτης μονής θείου δε τοΰ μετά ταΰτα κτη'τορος αυτής καί μητροπολίτου Ζη/νών αγίου Ίωάννου. Έγενετο δέ ή άνακομιδή
των λειψάνων αύτοΰ κατά τό 1854 δτε καί ή τοΰ Γεναδίου πατριάογου καί ή
τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ κτητοοος». Έπί της πλακδς δέ της αΰτο'θι εντετει/ισμένης ΰπέο τόν τάφον Γενναδίου τοΰ Σ/ολαρίου —γραφέν, ως λέγεται, υπό Ίΐλία
τοΰ Τανταλίδου, πείΛΦθέν δέ υπό της Μεγάλης τοΰ Χριστοΰ Εκκλησίας — τό
επίγραμμα*
« ΚΓς τόν Ιν μακαρίοις Γεννάδιον τόν Σ/ολάριον πατριάρχην Κωνσταντινουπό-
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λεως κείμενον Ιν τή παρά τάς Σέροας ιερά μονή του τιμίου Προδρόμου. /
"Η δε μεν ή Προδρομοιο μονή την κόσμος άείδει:
ή πολιή μήτηο Μακεδόνων ζαθέων :
"Ηδε δε Γενναδίου πατριάρ-/εω του κλέος ευρύ :
νεκοοδόχος λάρνα£ αθανάτου φθιμένου ;
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62) 4*Άνεκενίσθη καί άνιστωρίθη ούτος ό θείος καί περι
κλεές άρτηξ τής σεβασμίας καί | βασιλεικής καί πατριαρχικής
μονής του τίμιου ένδοξου προφήτου j προδρόμου καί βαπτηστοΰ
Ίωάννου διά έξοδον των τίμιων αύταδέλφων J Χατζή Κωνσταν
τίνου καί Χατζή Σιλβεστρου μονάχου του ποτέ | Νικολάου Κοββατζόγλου (2) έκ πόλεως Σερρών ήγουμενεύοντος | τοΰ πανοσιωτάτου έν ίερομονάχοις κυροΰ Χριστόφορου. Άπο κτίσεως κό
σμου 7313 | έν έτει σωτηρίω 1805 έν μηνί ’Ιανουάριου
Υπέρ τήν θύραν τής εισόδου εις την ναΰν (κεφαλαίοις χρώμασιν) έσωθεν
63) Εις δόξαν της αγίας καί όμοουσίου καί ζωοποιού καί
άδιαιρέτου Τριάδος j τοΰ Πατρός καί τοΰ Γιου καί του 'Αγίου
Πνεύματος αμήν. | Διά τής θερμής προστασίας καί άοκνου έπιμελείας των τριών έπιτροπευόντων | σεβασμιωτάτων γερόντων
κυροΰ Ματθαίου, Παρθενίου καί Δαμασκηνού τοΰ τιμίου, | αΰτη
ή πάγκαλος καί θεία άνεκαινίσθη ιστορία εις αιώνιον λαμπράν
φήμην καί ά'ίδιον αύτών | μνήμην έν ετει χιλιοστω τε αμα όκτακοσιοστώ τε καί τρίτα) τής οικονομίας τής ήμετέρας σωτηρίας.

'Ώ δεελαί γενεαί βροτών, γρονίη τε κάκωσις:
καί μοίοη στυγερή χριστιανών προτέρων:
βαιόν καί μόγις εΰοατο χουν, ος πάσαν Ιπήλθε
γην αρετή, σοφίη, εύσεβίη, καμάτοις :
άλλα καί ώς ένθένδε μάκαο νεκρός τετρααίων
άντιβίο-ΐς άγχει, ρώννυσι δ’ εμφυλίους».
Έπί τής έτέρας δε πλακός τής επί του τάφου· «Τάφος Γενναδίου πατριάοχου
Κωνσταντινουπόλεως τοΰ Σ'/ολαρίου του A' μετά τήν άλωσιν αυτής.

Έγένετο

δε ή άνακομιδή των λειψάνιον αύτοΰ έπί έτους 1854 Μαίου 7 έπί πατριαρχίας
του κλεινού

Άνθιμου Ινουταλινου

Ιΐατμίου καί έπί ήγουμενείας

έπί μητροπολίτου Σερρών κυρίου Ιακώβου

’Ανθίμου ίεοομονά/ου

Σερραίου

καί Θεοδοσίου

δικαίου. (Δίκαιος τίτλος μοναγικός τοΰ μετά τόν ηγούμενον).
(2) ΙΙερί τών αύταδέλφων Κοβατζόγλου ιδρυτών μετοχιού τοΰ Αγίου Ίωάννου έν Σέοραις ορα Παπαγεοιογίου αί Σέρραι κτλ. έν Byz. Zeit. Ill σελ. 254.
Έκ τής υφ’ ημών δέ δημοσιευόμενης έπιγραφής ταύτης (άρ. 62) δήλον γίγνεται
ότι ό συγγενής τών Κοβατζόγλου μητροπολίτης Σερρών

Στέφανος είναι έτερος

τοΰ κατά τό 1725 κατέχοντος τόν έπισκοπικόν θρόνον Στεφάνου (άνο^τέρω επι
γραφή 48 έν σελ. 157).
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Υπέρ την θύραν την μεταξύ τού καθολικού καί της δεξιά
στοάς" εσωθεν χρώματι μελανώ κεφαλαίοις'
64)

+ Άνιστορηθει ο θειος καί Ιερός άρτηξ της σεβάσμιας

καί βασιλικής μο|νης του τίμιου ένδοξου προφήτου προδρομου
καί βαπτιστοΰ Ίωάννου δι’ έ[ξόδου παντός των τιμιότατων καί
εύγενεστάτων άμπατζήδων κυρ j Γεωργίου Μαυρουδι ζαγορη
Σαρικυνοΰ' Πασχάλη Βούλτζηου. j Δημητρίου Μαυρούδι. Κύρκου' θεοδώρου' Δημητρίου' καί Χρίστου | Άρχιερατεύοντος τού
πανιερωτάτου μητροπολίτου Σερρών Κυροϋ Δανιήλ' ήγουμενεύοντος δέ τού | πανοσιωτάτου καθηγουμένου κύρου Γαλακτίου.
έτους ,ΖΡΛΗ (=μ. X. 1630).
ΈπΙ τού τοίχου αύτόθι εκατέρωθεν σταυρού
φ χ I φ π

X X

X X

Τ 2

Δ

Φ

σημαίνοντα «Φώς Χριστού Φαίνει ϋάσι j Χριστός Χριστιανοΐς
Xaptv Χαρίζεται | Γούτο Χύλον δαίμονες Φρίττουσι»(1).
ΈπΙ τού μαρμάρινου στυλοβάτου τού δρυφάκτου

66) ΜΝ HC0HTI KVPI€ ΤΟΝ ΔΟΥΛΟΝ COV ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΈπΙ της μαρμάρινης φλιάς της 'Ωραίας Πύλης

67)

Α’ΔΡ'Α

ΈπΙ της είκόνος τού Παντοκράτορος τού δρυφάκτου
68) Δεησιςτης δούλης | τού Θεού Λαυρεντίας [ έτους (,ΖΡΚ'}(2)
ΈπΙ της είκόνος της Θεοτόκου τού δρυφάκτου

69) Δεησις του δούλου <)τοΰ Θεοΰ)> | Παχωμιου | έτους

ΖΡΚ

(=μ. X. 1612).
(1) ΙΙ = ρί των τοιούτων δρα Znciiov Έπιγοαφάς χριστιανικών χρόνων της
Ελλάδος εν Βνζαντίδος του.ου Α' σελ. 132.
(2) Συνεπληρώσαυ,εν οΰτω τον ypovov επειδή ή ζωγραφική τής είκόνος είναι
ή αυτή προς την τής Θεοτόκου (Επιγραφή 69).
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ΈπΙ της έξ αργύρου χειρός της είκόνος ταύτης της Θεοτόκου
70) Δήμος του Νικόλα άπο χο|ριον θολον 1752
Έν τη στοά, (νοτιά) επί της υπέρ τήν θύραν της εισόδου είκόνος τοΟ έντεθρονισμένου Χρίστου έχοντος δεξιά τήν Θεοτόκον
καί αριστερά τον 'Άγιον Ίωάννην όρθιους προ αύτοϋ έν δεόμε
νων σχήματί"
71) Δεήσεις
του Θεού

του δουλου
Αλεξι

Έν τφ παρεκκλήσια) «Τό Γενέθλιον τοΰ Προδρόμου» επί των
έν τω δρυφάκτω εικόνων τής Θεοτόκου, τοΰ Παντοκράτορος καί
τής Γενέσεως τοΰ Ίωάννου ή αυτή καί έν ταΐς τρισίν έπιγραφή’
72) +Δέησις των δούλων τοΰ Θεοΰ Cav0pioo, Μίτα, Βάσιου,
έτος 1776.

Ίωάνου.

Έν τψ παρεκκλήσια) τοΰ Αγίου Σπυρίδωνος υπέρ τήν θύραν
τής εισόδου (έσωθεν χρώματι)
73)

-f-Έστοριθη δ θειος καί πάνσεπτος ναός του άγιου καί

θαυματουργοΰ Σπυριδω|νος καί Ίωαννου τοΰ κτήτορος δι’ έξόδου παντός των τιμιωτατων κυρ Χατζί Δημητριου. | Νικολάου.
Δημητριου. Μαν8ήλ. Νικολάου Ρατου. ’Αλέξιου καί Μαβροδί.
Λ
ήγουμενεύοντος Κυ j Ίωάσαφ ιερομόναχου, καί σκευοφύλακος.
έπή έτους 1761 όκτομβριου 20.
Αυτόθι επί τής είκόνος τοΰ Παντοκράτορος
74) -{-Δέησις τοΰ δούλου τοΰ Θεοΰ Χριστοφόρου ιερομόναχου
Σερριαίου καί πρωτοσυγγέλου τοΰ πανιερωτάτου j άγίου Σερρών
κυρ Ίωανικιου | 1761.
Αυτόθι επί είκόνος τοΰ Αγίου Σπυρίδωνος
75) Δεησις των δούλων τοΰ θεοΰ Γιανο 1768

12

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 20:20:06 EET - 34.234.223.27

178
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Αότόθι έπ! τοΰ τοίχου (χρώματι)
1C ι XC
ΝΙ

ΚΑ

Τ

κ

π

Γ

ών τά κατωτέρω δηλοΰσι Τόπος Κρανίου Παράδεισος Γ'έγονεν.
ΈπΙ ποιμαντορικης ράβδου έν τω θησαυροφυλακείφ
77)

Ή παρούσα βακτηρία έγένετο παρά τοΰ εύγενεστάτου άρΔ

χοντος κιρ Ασαν καί έπροσηλωθη εις τόν τήμιον [ρ (=Πρόορομον) έτους ,ΖΡΚΔ (= μ. X. 1016).

Έν τη αυλή της μονής έπΐ πλακός έντετειχ'ισμένης έπΐ των
πρός βορράν οικημάτων
78)

+ Εργον συνδρομή και παντός εξοδου Σερρών Αρσενίου
του πανιερωτάτου έν έτει δε

(Ζ

εξηκοστού τε τρίτου (=μ. X. 1555).
ΈπΙ της μαρμάρινης κρήνης έν τη αύλη (προς Β έκτυπα)
79)

( + ) Αυτή η πηγη | ανακαινισθη | δι* εξόδου Ιωανν(ου
Αλεξάνδρου έκ Οερ|ρων έτει Αϋ[Ζ]2Η
(βλ. πανομοιότυπου έπιγραφης έν σελίδι 179)

ΈπΙ μαρμάρινης κρήνης πρό της προς Β στοάς (έκτυπα)
80)

: -j- Εστοντας σκευοφύλαξ Μακάριος ιερομόναχος
+ ' παρούσα σκαφ ·

-f-ήγουμενεύον

συνδρομή καί παντός

τος κυροΟ : 'Ιωα-

εξόδου

σαφ ίερομονά

τοΰ

όσιωτάτου

έν μοναχοΐς χα

χου · 1754 ;

τζή Κυρίλλου ·. ,ΖΟΖΒ
(βλ. πανομοιότυπου έπιγραφης έν σελ. 180)
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ΈπΙ του τοίχου έν τ^ αυλή (γράμματα έκτυπα)
81) yZ Ρ Ν -)— εξοδου παντός κυροΰ
Γρηγοριου ιερομόναχου . κέ
ηγουμενευωντος (μ. X. 1642)
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’Επιγραφής 80 τμήμα Β'

Επιγραφή 81
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ΈπΙ μαρμάρινης κρήνης κατά τήν αριστερά γωνίαν τοΰ προ
στίμου' (έκτυπα' βλ. πανομοιότυπον επιγραφής έν σελ. 183)
82)

1763 : Μαιου
Ου’κ Ιακώβ εγώ πηγή τοΰ θειου δέ ΙΙροδρομου ; καλλίονά
[πη αληθώς τό............

τούτου κόσμου

Τις δε ο καλλωπίσας με καί καλώς ωραΐσας: Μάρκος υπήρχε
[τονυμα ό μοι κα(1) δαπανησας.
κάτωθεν δέ εκατέρωθεν τοΰ σταυροϋ
1C

XC

Ν I

Κ A

’Έξω τής μονής επί τοΰ υδραγωγού τοΰ μύλωνος
83) Οΰτος δ ύδραγωγός | εκ τής πηγής αύτοΰ j μέχρις εντός
τοΰ μο|ναστηρίου έγένετο πάση ] δαπανη τοΰ εύγενεστά|του
καί επιτρόπου περί | κλέους τοΰ ίεροΰ μοναστηριού κυροΰ Χα
τζή Πέτκου | Σπανδωνή βασματζή J 1755
Καί ταΰτα μεν- είναι τάναφερόμενα εις τάρχιτεκτονικά, τά τορευτικά καί ζωγραφικά έργα τής τέχνης έν τή μονή. Παρά τά
επιγραφικά οε μνημεία έχομεν ωσαύτως άξια προσοχής έν τή
μονή, άν μή πολυτιμότερα, τά έν τφ άνω όρόφφ τοΰ κάοτρου
έν τή βιβλιοθήκη άποκειμένα χειρόγραφα. Περί τούτων καί ό
Εερολογιώτατος προηγούμενος κύριος Χριστοφόρος πολλά ανα
φέρει έν τώ ΓΙροοκυνηιαοίω (1) καί ό Παπαγεωργίου έν τή περί
Σερρών κλπ. πραγματεία αύτοΰ (2), ημείς δέ βραχύτατον χρό
νον διατρίψαντες αυτόθι δέν ήδυνήθημεν εί μή νά σημειώσωμεν
αναγραφήν τινα των κεφαλαίων μόνον ιστορίας ρωμαϊκής, βυζαντιακής καί τουρκικής μέχρι Σελίμ τοΰ Β', τάξιν μητροπολιτών
γενομένων έπί Αέοντος τοΰ σοφοΰ καί ’Ανδρονίκου τοΰ γέροντος
καί είδήσεις ίστορικάς άγνωστους συμπληρούσας ή άναιρούσας
άλλας.άναγεγραμμένας έν τοΐς Χρονογράφοις καί τώ Βραχεί
Χρονικώ.

Ταΰτα δέ μετά των έκ τής βιβλιοθήκης τής μονής

Κοσσυφηνείσης θέλομεν δημοσιεύση έν τέλει τής έκθέσεως ταύτης.
(1) SA. 3, 75 ζαί 84.
(2) Byz. Zeit. Ill ενθ* ανωτέρω.
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ΜΟΝΗ ΚΟΣΣΥΦΗΝΕΙΣΗΣ

Καταλιπόντες τήν φιλόςενον μονήν τοΰ Τίμιου Προδρόμου
κατήλθομεν εις Σέρρας, εντεύθεν δέ οι Άγγίστας καί Βιτάστας
άνήλθομεν είς την Εεράν μονήν τής ’Αχειροποιήτου, τής έπιλεγομένης Κοσσυφηνείσης (1).
Ή έκθεσις αΰτη δεν παρέχει χώρον εις περιγραφήν των θαυ
μάσιων τοπείων των περιστεφόντων τήν μονήν, ών πολλά κατά
τήν άνοδον έκ δυσμών, έςω τής μονής προς νότον ή Άμπελιά
καί πρός άνατολάς ή Βίγλα, ό ύπό μεσαιωνικού τειχίσματος περι
βαλλόμενος κατάφυτος ωσαύτως λόφος. Είσερχόμεθα λοιπόν εις
τήν μονήν, διπλήν δέ διαβαίνοντες αυλήν έρχόμεθα πρό τοΰ ναοΰ,
νέου Εδρύματος κτισθέντος ού πρό πολλών δεκαετηρίδων άντί
τοΰ φθαρέντος πολλαχώς παλαιοτέρου. Δεν έ'χομεν λοιπόν άλλ’
ή περί των είς τήν άλλην τέχνην καί τών είς τά χριστιανικά
μνημεία άναφερομένων ν’ άσχοληθώμεν. Καί είναι ικανά ταΰτα.
Ούτως έν τφ ναφ εχομεν τό δρύφακτον (τέμπλεον) έκ τών
καλλίστων είς τορε'υτικήν τοιούτων (2), μάλιστα τά ύπέρ τήν
Ώραίαν Πύλην, δπως κάλλιστος είναι καί ό θρόνος ό μητροπολιτικός (Είκ. 8). Δι’ όστρέων δέ κομψώς κεκοσμημένα εχομεν
άναλόγια τρία, ων επί τοΰ πρώτου ή επιγραφή
84) Άφιέρόμα τοΰ | Χανζή παπα | Άννανία | 1806
έπί τοΰ δευτέρου
85) Αφιερομα του j Χανζη παπα | Αννανια | 1806

καί έπί τοΰ τρίτου άποκειμένου έν τφ ίερφ άδύτω
86) Κονστα|τηος κα ] θίγουμε |: νος : | 1813 άγούστου | Κ
(1) 'Αχειροποίητος καλείται δια τήν εικόνα, περί ής λέγουσιν δτι δεν έποιήθη
υπό χειοός ανθρώπινης, Κοσονφήνειοα δε διότι κόσσνφος εφηνεν αυτήν κειjjleνην παρά τό 'Αγίασμα.

Καλείται δ ’ οισαύτως

Εί/.οσιφοίνισσα,

Κοοιφοίνιοα,

Κοσφήνιτσα, Κόσνιτζα καί άλλως κατά παραφθοράν του ονόματος.
(2) Τοιαΰτα τής έν ’Αδοιανουπόλει *Αγίας Παρασκευής, του έν Μονεμβασία
(Ελκο μενού, τής μονής Έλο^νης (Κυνουρία), του έν Ζακύνθω ναού τής Φανερω
μένης.
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Είκ. 8.

ΈπΙ κεντητού επιταφίου τέχνης καλής (κεφαλαίοις)
87)

4

καθαοα ειλησας καί αρωρ,ασι

Λ3

Το άχραντον σου σώρ,α σινδδνι

013Q3^»
-η3§θ.κ ο)Λΐ<(χι^>κ ιπ ο τ ι ΙαλΉ

ευσχτ)ρ,ων Ιω σ ήφ απο του

2

Τα σα εκ cp ( = των) σων προσφέρω Κ(ύρι)ε καί ιχνη'σΟητι τω αναξιω
δούλοι σου Χαραλάρ.πω προηγουρ.ενω εν τη ήμερα της κρισεως
5 ο θειος ουτος επιτάφιος έγειροπηειθη παρ’ εμοί Θεοκλη'τω ίεοο
μονάγω καί πρωτοσυγκελλω. εν ετι : 1819 : έν μηνί Όκτωβρίω
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Καλή δέ και ή αργυρά (δάβδος τοΰ καθηγουμένου, έφ’ ής ή
επιγραφή
88) Δια συνδρομής Δανιήλ πρ(ωτοσυγκελλου) j Κοσν(ι)σ(ης) κ(αί)
προνγουμενου 1767
Πολυτιμότατα δέ κειμήλια φυλάσσονται έν τιρ σκευοφυλακείψ
τής μονής, ών πολλά θαυμάσια εις ποικιλτικήν καί τορευτικήν.
Ούτως άνάκειται θαυμαστής χρυσοχοϊκής τέχνης (αυρματερη;)
σταυρός άργυροΰς περιβάλλων σταυρόν ξύλινον εξαίσιας μικρογλυφίας, ούτινος επί τής άργυράς βάσεως ή επιγραφή

89) ΠΡ(ο)Η Γ(ούμενος) Χ(ατζή) ANAINHAC KOC0INHCZHC
'
<1806)
Αύτόθι ταπεινοτέρας εργασίας σταυροί δύο μετάλλινοι, ών επί
τοΰ μέν ή επιγραφή
90) Αβερκυου | ί(ε)ρ(ο)μ(ο)ν(α)χου της | μ(ο)ν(η)ς Κοσφινιτζης
επί δέ τοΰ ετέρου
91)

ηγουμενευοντος Δανιήλ Εερομοναχου 1765 (δρα περί

τοΰ Δανιήλ τούτου καί επιγραφήν 88)
Αυτόθι ίκανώς καλής τέχνης άργυροΰν κουβούκλιον, έφ’ ού ή
επιγραφή
92) Κ(α)θ(η)Γ(ούμενος) Χ(ατζή) ΑΝ(ανιας)

Κ OC Φ Η

NHCZHC

1816

Αυτόθι λεπτότατης έργασίας άργυροΰν κιβώτιον αγίου λειψά
νου, μετά τής επιγραφής κατά τά πλάγια μέν
93) Εκοσμιθη το παρόν κηβο|τηον της αγίας κε ιερας καρας |
του εν αγιης πατρος υμών κε αρχι| επισκόπου Διονυσίου τοΰ έκ
της | Κονσταντινουπολεως | υς την υεραν κε σεβασμηαν μο(ν)ην
τις πανυπερευλογι|μενης δεσπηνης υμον Θεο[τωκου κε αυπαρθενου Μαρίας j τις επονομαζόμενης Κοσννη|Ζας δια σηνδρομης
του πα| νωσηοτατου άγιου προιγουμενου | κηρίου κηρ : σοφρο-
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νυου δυ|α χήρος εμού δουλου θεού Γε|ωργηου χρυσοχώου έκομης Λινοτωπη εν ετι 1788 | Γιοργι Μιχαλι Πισκα
έν δε τη βάσει
Νεοκ(ι)6οτιον | 1788
ΈπΙ ετέρου δέ άργυροϋ κιβωτίου έχουσιν αναγραφή υπό του
τότε εν τοΐς άδελφοΐς της μονής καταλεγομένου φιλόκαλου
προσκυνητοΰ Άνανίου (δρα περί αύτοΰ έπιγραφάς 84, 85, 89,
92) τάδε
94)

+Η παρούσα κάρα υπάρχει του άγιου κα ιαματικού

αναργυρου Κοσμά των έν Ρώμη μαρτυρησαντων άνακενισθη
οε δια επιστασίαν κε συνδρομήν του πανοσιοτατου εν ιερομοναχοις
Χ(ατζη) κυρ Ανανιου Κοσφηνιτζοτου, εν ετηησι (1). ΑΙΟΕ
Και τρίτη δέ φυλάσσεται αυτόθι θήκη λειψάνων των άγιων
Χαραλάμπους καί Χρυσοστόμου, έφ’ ής εχουσι χαραχθη
95) Γεγονεν του παρόν διά εξοδου του
πανοσιηοτατου σεραφψη)μ ηερομοναχου
1821 Μαρτίου 25
Αυτόθι αργυρά μετά τορευμάτων φιάλη τού άγιασμοΰ, έφ’ ής
ή επιγραφή
96)

-+ Δεισης τον δουλον του θεού Δημιτριου θεοδορου
Μαρινι Δημκο Διμο Θεωδορου χοριο Βροντου αφηεροθι
εις μοναστιριον τις Παναγίας Κοσφυνι(τζας)

καί έν τη βάσει κύκλιο
-j-δηα χήρος του δούλος Χρήστου (2) αθανασηου του δημητρηου
χοριο Αινοτοπι 1179
Αυτόθι όμοια φιάλη τού άγιασμοΰ έκ πορσελάνης φερούσης
καλά ζωγραφικά κοσμήματα, ής έπί τού αργυρού δοχείου ή έπιγραφή
(1) Άναγνωστέον· έν ίι« η ετεσι, οΰ/ί Ένετίησι.
(2) Άνάγν. του δούλου τοΰ Χρίστου.
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97) Πόνημα τοΰ πανοσηωτάτου κεκαθηγουμένου της Υεράς μονής
Κοσφηνήσζης κηρίου Κονσταντηου <ΑθύΙΓ (1)}
Όμοια δέ φιάλη έκ πορσελάνης καλλίστου ζωγραφικού κό
σμου άνάκειται έν τφ σκευοφυλακείω, ής έν τη βάσει τοΰ αργυ
ρού δοχείου

98) +Ή παρούσα φυάλη υπάρχει της σεβάσμιας μονής της
Κοσιφοινισης ητης εγεινεν εις τους 1819
Αυτόθι και αργυρούς δίσκος της αρτοκλασίας, έφ’ ου ή επι
γραφή
99)

-|—Της ιερας σταυροπηγιακής μονής είκοσι
φοινισσης : καθηγούμενος Ακάκιος 1827

Έν τω σκευοφυλακείω ωσαύτως τηρούνται έςόχου ποικιλτι
κής άμφια ιερά, έν οίς κάλλιστον πάντων θαυμασίας τέχνης εις
ποικίλματα ώμοφόριον, ουτινος καθ’ έκάτερον των άκρων έχουσιν άναγραφή
100) + Τό παρόν ώμοφοριον ύπάρχει τοΰ
πανιερωτατου Μ(η)ΤΡοπολίτου Παλαιών Πατρών υπέρ
τίμου καί έξάρχου πάσης Άχα'ί'ας κυροΰ Θεοφάνους
Διά χειρός Νεοφύτου ιερ(ομον)αχ(ου) έτους αχιη Ρα'
ωσαύτως έπιτραχήλιον φέρον τήν έπιγραφήν
101) Ιωσήφ |€ρ(ο)Μ(όνά)χ(ου) είκοσιφινισσης
καί (Ι(ε)ΡΡ(αιόυ) ΑΟϋΚΘ
Καί έπιγονάτια δέ καλής εργασίας άνάκεινται αυτόθι τρία, ών
επί τοΰ πρώτου είκονίζεται ή Θεοτόκος έν μέσω των αγγέλων,
μετά τής έπιγραφής περί τούς άγγέλους μεν
102) + Τό παρόν έπιγονάτιον καί εν επιτραχίλιον άφιερωσεν
δ Μ(ητ)Ροπολίτης Νικομιδιάς Νεόφυτός εν τω μοναστηρί(ω)
τις αχιρ(ο(πιη
(1) ΙΙερί Κωνσταντίου δρα έπιγραφήν 86.
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περί δέ τήν Θεοτόκον
του Λ (=διά) το μνιμοσινον τον γονεον αυτου ως δηαλαμβανει ο
κοδιξ
ΈπΙ τοΰ δευτέρου εικονίζεται ή Άνάστασις. επ’ αυτού δέ διά
ποικιλτικής ωσαύτως έ'χουσι γραφή

103)

1) -j-Περίζωσαι τήν ρομφαίαν σου επί τον μηρόν σου
2) δυνατέ τη ώραιοτητι σου και τω καλλει σου Κ(ύρι)ε έν
3) τείνε και κατευοδοΰ καί βασίλευε ένεκεν άλη

4) θείας καί πραοτητος καί δικαιοσύνης. Νοεμβρίου Κ
5) -+-Τω παρών ηπογονατηον υπαρχη του
6) Μωναστηριου της Κοσνίτζας καί επι
7) υσε αυτή κυρα Αργυρή απο τον κο
8) σταντηνουπολην δια ψυχικήν σοτηριας
επί τοΰ τρίτου δέ φέρεται καλώς είργασμένος ό δικέφαλος αετός,
αναγράφονται δέ καί οί άφιερώσαντες διά τώνδε

104)

1) Σουλτάνας καί τον γονεον
2) Μανόλη
3) Μπαλασι και τον τεκνον

4) 1806
Άνάκεινται δ’ έν τώ σκευοφυλακείω καί ευαγγέλια αξίας με-
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Πρακτικά τοΰ 1913

γίστης χειρόγραφα πολυτιμότατα διόο τήν έξαισίαν γραφήν, διά
τα έγχρωμα κεφαλαία γράμματα, διά τάς καλλιτεχνικάς εικόνας
των ευαγγελιστών (Είκ. 9) και διά τά έπ'ι τοΰ σταχώματοςζύπερό-

Είκ. 9.

χου τέχνης καί κάλλους έγκαυστα. Τούτων δέ το σημαντικώτατον ϊσως έγράφη αυτή χειρ'ι υπό Ίωάννου τοΰ Καντακουζηνοδ,
δστις γενόμενος μοναχός καί μετονομασθείς Ίωάσαφ μέχρι τοΰ
θανάτου αύτοΰ τώ 1383 ήσχολεΐτο μεν καί εις τήν συγγραφήν
τής έαυτοΰ ιστορίας, αλλά και ως καλλιγράφος κατεγίνετο, ώς
γνωστόν, εις τήν αντιγραφήν ιερών κειμένων. Ή γνώμη ημών
στηρίζεται εις τό όνομα Ίωάσαφ, δπερ φέρει ό άντιγραφεύς τοΰ
Ευαγγελίου τούτου, καί είς τον χρόνον τής άντιγραφής 1378,
γενομένης πέντε έτη προ τοΰ θανάτου τοΰ Καντακουζηνοΰ, ώς
δηλοΰσι τά έπ'ι τώ πέρατι τής άντιγραφής σημειωθεντα
Έτελειώθη, έν έτει
,ΊωπΊ (=μ. χ. 1378)
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θ(εο)0 τό δωρον: Κ/
ιωασαφ πόνος-)-

θΐ

To

ον.

^

Τ-Ρ tv +

Θέλει δέ άποδειχθη τό ακριβές της εικασίας ημών έξ αντιπαρα
βολής της γραφής το0 ευαγγελίου της Κοσσυφηνείσης πρός τα
σψζόμενα κείμενα του Καντακουζηνοΰ, ών ευαγγέλιόν τι έν τη
Εθνική Βιβλιοθήκη γραφέν ύπό τοΰ Καντακουζηνοΰ τούτου κατά
την γνώμην του αειμνήστου σοφωτάτου περί τήν παλαιογραφίαν
Ίωάννου τοΰ Σακελλίωνος. Τότε δέ θά προσθέσωμεν εις τά χει
ρόγραφα τοΰ Καντακουζηνοΰ καί τό έν τη βιβλιοθήκη τοΰ Με
γάλου Σπηλαίου άποκείμενον ειλυτόν τό περιέχον μέν λειτουρ
γίαν τοΰ Χρυσοστόμου φέρουσαν έν τελεί τάδε
θ(εο)ΰ τό δωρον καί ιωασαφ πόνος
μηνί φευρουαριω ΚΗ
του ^ωΠ έτους (= μ. X. 1372)
όμοιότατον δέ κατά τον τύπον τής γραφής των τελευταίων τού
των (καθ’ οσον έχω άντίγραφον αυτών ακριβές) πρός τά τοΰ
Ευαγγελίου της Κοσσυφηνείσης.
Έν τη βιβλιοθήκη ώσαύτως άπόκεινται τά χαλκά καλύμματα
ευαγγελίου μετά λόγου άξιων τορευμάτων, ών τό μέν είκονίζει
τήν Σταύρωσιν (Είκ. 10), έν ή είκονίζονται έν καλλίστη εργασία
εκατέρωθεν τοΰ Εσταυρωμένου ή Θεοτόκος καί ό άγιος ’Ιωάν
νης, κατά τό πλαίσιον δέ άνωθεν μέν πάλιν ό Χριστός εύλογών
εχων ένθεν καί ένθεν τήν Θεομήτορα καί τον άγιον Ίωάννην,
κατά τάς πλευράς δέ καί κάτωθεν τούς δώδεκ’ ’Αποστόλους, τό δέ
τήν Άνάστασιν τοΰ Σωτήρος (Είκ. 11) έν καλλίστη ώσαύτως
έργασία καί συνθέσει, ένθα είκονίζεται ό Άνιστάμενος έκ νε
κρών, οΰτινος άνωθεν μέν 1C XC, εκατέρωθεν δέ τοΰ άκτινοβόλου
φωτοστεφάνου
105)

HANAC

TACHC
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Πρακτικά, τον 1913

εχων ενθεν καί ένθεν τήν Θεοτόκον καί τον Ίωάννην γονυπετείς
καί δπίσω αυτών ύπέρ τήν Θεομήτορα μέν δύο βασιλείς, υπέρ

Είκ. 10. Κάλυμμα Ευαγγελίου χαλκουν.

τον Ίωάννην δέ τόν Ιωσήφ, Μαρίαν τοΰ Κλωπά καί Μαρίαν τήν
Μαγδαληνήν. Υπέρ αύτούς δέ είκονίζονται εντεύθεν καί έκεϊθεν
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Είκ. 11. Κάλυμμα Ευαγγελίου χαλκοϋν.

106)

Ο'ΠΡ
θ

καί

CO0
Η ΛC

Ν

ΟΠ Ρ

Φ

I C A
I ΔC

13
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Πρ ακτικά τον 1913

δηλουντά'

Ό προφήτης Σοφονίας
ό προφήτης Ήσα'ί'ας

καί ύπεράνω έν μέσω τεσσάρων εκατέρωθεν αγγέλων αδόντων
Αγιος "Αγιος "Αγιος Κύριος

Ca6a<b9

ο Ίησοΰς στέμμα βασιλέως φορών καί έν χερσί τό άγιον ποτήριον εχων, οΰτινος εκατέρωθεν
107)

1C
ΗΝ € Δ

XC
λ Η A

θ Η

άτινα άναγνωστέα'

KV

Ίησοΰς Χριστός | Ή Νέα Δια|θήκη

Πρό τοΰ εστιατορίου δέ κεϊνται δύο τέχνης εξαίσιας θρόνοι
ών ό μέν δστρεοκόσμητος (είκ. 12).

Είκ. 12. Θρόνος οοτρεοκόομητος.
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δέ (είκ. 13) τορεύματα μόνον φέρει, όρθιος ούτος και ύψηλός

Εϊκ. 13. Θρόνος τορευτός.

Καί έπιγραφάς δέ, πλήν όσων άνεγράψαμεν ανωτέρω, έ'χομεν
έν τή μονή. Ούτως εν τω ναω τής ’Αχειροποιήτου έπ'ι της εικό
νας τοΰ Χριστού τού όρυφάκτου αναγιγνώσκεται αυτή

108)

δέσποτα Χ(ριστ)ε ελέησον την ποι|μνη σου
Γεμαρνοΰ (1) μοναχού

καί επί της εικόνος τής Θεοτόκου (αυτόθι!
109)

Παναγία θ(εοτό)κε j βοήθησον | τούς δούλους σου | δήμο

Έπί των ήλων τής αυλείου θύρας
(1)

Άνάγνωθι

Γερμανόν.
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Πρακτικά τοΰ 1913

110)

1811

1811
ιγουμενεβοντος Κοστάντιος

111) ιοανι

1811

+

νικολα

+

πετρε

Κρουσιβο

Τπέρ την θύραν της εισόδου εις την εσω αύλήν (χρώματι)
112) + Δέισις των δούλων τοΰ Θ(εο)ΰ
<7ουανου Τζύρτζι

1775

'Υπέρ αυτήν χάραγμα τόδε
113)

εν 1798 I. Χ(α)τζη παπα δανηηλ 1797
παπα Κοσμά
1811 βασιλι

ΈπΙ τής έν τή εσω αυλή μαρμάρινης φιάλης δηλοΰσα τον
χρόνον τής ίδρύσεως αυτής
114)

180Χ (=1804)

Έν τω κατά τον άνω δροφον παρεκκλησιω τοΰ Προδρόμου
115) 1818+ διά συνδρομής και εξόδων τοΰ πανοσιωτατου
προηγουμένου κυρίου Χρύσανθού κοσφοινιτζιώτου | καί δεήσεως
αύτοΰ προς ωφέλειαν ψυχής αύτοΰ" έν μηνι μαρτιόυ χς
Αυτόθι επί τής είκόνος τοΰ Παντοκράτορος
116) ετη αωιη+διά συνδρομής καί εξόδων τοΰ πανοσιωτατου
προηγουμένου | κυρίου Χρυσάνθου κοσφοινιτζιώτου Καί δεή
σεως αύτοΰ
Αύτόθι επί άναλογίου όστρεοκοσμήτου ή δι’ δστρέων ωσαύ
τως επιγραφή
117) + 1742 έν μη(νί) Μαρτίου εις τους Κ νΓουμενευοντος
Παϊσιος ιερομο ναχος — Μαστορις ιωανου ιε ρεος εκ κομις Κλινοβός
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Έν τώ προ τής βιβλιοθήκης παρεκκλησίφ τοΰ 'Αγίου Νικο
λάου έπι τής είκόνος Ίωάννου τοΰ Προδρόμου
118) Δέυ€ιΟ τον δοΰλον τοΰ θεοΰ
Αλεξάντρας. Νηκολαου : αωιβ
Έν τώ ναώ των 'Αγ. ’Αναργύρων τοΰ νεκροταφείου υπέρ την
θύραν έσωθεν
+ Ανιστορήθη ο θειος καί πάνσεπτος ναός των άγιων ’Αναρ
γύρων Κωσμά καί Δαμιανοΰ διά σηνδρο(μής) | τοΰ πανιερωτατου μ(ητ)ροπολιτου τής άγιοτάτης μ(ηητ)ροπόλεως Δραμας κυροΰ ιωακειμ | ..........(ζωγρα)|φος έγράφη έν έτι τοΰ Χ(ριστο)ΰ
ΑΧΜ
Έν τή βιβλιοθήκη άνάκειται ή επί μαρμάρινης πλακάς κεχαραγμένης επιγραφή ήδε (βλ. πανομοιότυπον επιγραφής έν σελ.
198).
119) -(-Στίχοι εις τον τάφον τού κϋρ Άθανασιο(υ
ποίημα Θεοφ’ανους μ(ητ)ρ'οπολίτου Σερρ(ών
-j-έυσεβέιης ίερον στόμα, είδ αρετών θειον κρα|μα
κα'ι σοφίης τό ,καλόν βάρβυτον Αθανάσιον :
Μακεδονία ένθέδε χειωνέει πορτητρόφος αία :
καλύπτει μισ'αον ποιμένα, φέύ Δραμα :
έτους ,ΖΙΝί (μ. X. 1548) ινδ. 7: ~
Άνάγνωθι δέ τό ποίημα ούτως'
Εύσεβείης ιερόν στόμα ήδ’ αρετών θειον κράμα
καί σοφίας τό καλόν βάρβιτον (1) ’Αθανάσιον
Μακεδονία ενθάδε χιονέη (2) πορτιτρόφος αία
καλύπτει μνσάων ποιμένα' φεΰ Δράμα (3).1
(1) Ουδετέρου γένους παρά μεταγενεστέοοις.
(2) Χιονοσκεπής συνήθως.
(3) ΤΙΙτο πιθανώς 6 ’Αθανάσιος μητροπολίτης Δράμας.
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1913
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120) Άνεκαινίσθη ή πύλη της θείας καί 'ί'έρ'ας μονής καί
ζ(αυ)ρωπ(ηγ)ϊακης και πατριαρχικής της έπονομαζωμε
νης Κουσυνίτζου. δία συνδρομής και έξόδου καί κόπου
του τημηότατου καί έυγενεστατου άρχωντος κϋρ Δουκα
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Πρακτικά τοϋ 1913

τοΰ Σουρτζίτου έκ πόλεως Σερρών ηγουμενευοντος
του πανοσ'ίότατου άγιου καθηγουμένου κϋρου Θεόκλητου
ιερομόναχου
μαστωρευοντος δέ του όσϊωτατου έν μοναχοΐς κϋρ Μελετ'ίου
εν έτη έπτάκους έκατοστώ τριάκοστώ έκτω (μ. X. 1628)
έν μηνί Σεπτεμβρΐω- ίνδικτι'ώνος ια
Αυτόθι επί πλακά: λίθινης’

121)

έπΐ πατρ)υαρχου
Αλ)εξάνδρου
του πο λί του
Η γουμεν'εβοντος
Κυρ Βισαρίου ιερομόναχου φ
έτος ,ΖΟΗ (μ. X. 1570)
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Έν τω άνω όρόφω πρός δυσμάς επί λίθινης πλοϊκός-

122) -f- Ανακαινισθικα
ν δια σινδρομι(ς)
και εξοδου του πανί
ερυτάτου μ(ητ)ροπολ
υτου Δραμας κυ
ρου Ιωακημ ~ S
εν ετει ,Ζ2Γ ινδ ΙΓ (μ. X. 1555)
Έν τω τοίχω της καταβάσεως εΕς τό άγιασμα
123)

. . . Ανεκενΐστητησαν
. . . 'Αγιας Β)αρβάρας ος κε πος (. . . .
τινων θόλος έ( TCt
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Πρακτικά τον

lit 13

έτους' 1 ΡΛ... (μ.Χ. 1622)—
ήγου)μενέυοντος Βενι(α
μιν. ιερομόναχου- μάστο
qij. Μελε'τϊος μοναχός +

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 20:20:06 EET - 34.234.223.27

Χριστιανικά Μνημεία Μακεδονίας

203

Άξια μείζονο^ των επιγραφικών τούτων μνημείων λόγου είναι
τά έν τη βιβλιοθήκη της μονής άποκείμενα χειρόγραφα, περιέχοντα πλήν εκκλησιαστικών λόγων σημαντικάς ειδήσεις άναφερομένας εις τήν ιστορίαν την ρωμαϊκήν, τήν βυζαντιακήν, τήν
τής τουρκοκρατίας καί τον άλλον τοϋ γένους βίον. Τούτων ημείς
προχείρως άντεγράψαμέν τινα, ώς διήγησιν περί τής διά θαύμα
τος σωτηρίας τής Πόλεως από τών πολιορκησάντων αυτήν βαρ
βάρων (Άβάρων) καί Περσών, διήγησιν περί τοΰ «πώς έχώρισαν
οι Έλλατήνοι (Λατίνοι) από τούς 'Ρωμαίους' περί τής αποστα
σίας του πάπα τής πρεσβυτέρας 'Ρώμης», ιστορίαν από κτίσεως
κόσμου μέχρι τής βασιλείας Μανουήλ του Κομνηνοΰ μετ’ ανα
γραφής άίιολόγου τών χρόνων καί έκθεσεως περί τοΰ πώς οί
Βούλγαροι προσήλθον εις τον χριστιανισμόν διδαχθέντες υπό τίνος
εκ Κωνσταντινουπόλεως φιλοσόφου ζωγράφου, διήγησιν περί τοΰ
παρά τήν εν Κωνσταντινουπόλει Αγίαν Σοφίαν «Παραδείσου
σοφίας», δστις, όμοιος πρός το έν’Αλεξάνδρειά Μουσείον, σοφών

ήτο ενδιαίτημα, Ιστορίαν «καί σύγγραμμα κΰρ Συμεών τοΰ μαγίστρου καί λογοθέτου περί τοΰ περικαλλούς ναοΰ τής τοΰ θεολόγου
Σοφίας», ήτις έχει μέν ικανάς διαφοράς πρός τήν ήδη δήμο··
σιευθεΐσαν, δηλοΐ δέ ασφαλώς πλέον ότι ό συγγραφεύς τής ιστο
ρίας ταύτης είναι ό μάγιστρος καί λογοθέτης Συμεών. Ωσαύ
τως δέ εκί}ισιν περί τής τάξεως τών μητροπόλεων, χρονογράφον
τοΰ πατριάρχου Νικηφόρου διάφορον έν ούκ ολίγοις πρός τόν ήδη
δημοσιευθέντα καί βραχείας ιστορικάς εϊδήσεις διαφόρους όλως ή
συμπληρούσας τό Βραχύ Χρονικόν (breve chronicum), ών
τινα θέλομεν δημοσιεύση έν τελεί τής έκθεσεως ταύτης.
ΝΙΚΗΣ1ΑΝΗ

’Από τής ίεράς καί φιλοξένου μονής τής ’Αχειροποιήτου καταβαίνοντες πρός άνατολάς έρχόμεθα εις τήν Νικήσιανην, κώμην
κατά τάς ύπωρείας τοΰ Παγγαίου. Έν αυτή πλήν λατινικής
τίνος επιγραφής
124) Ae)LIO. VAL(erio
grat)lSS(imo) AN(norum)|
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επί της μαρμάρινης φλιάς τής 'Ωραίας Πύλης

του έξω τής κώμης προς άνατολάς ναοΰ, οδδέν άλλο είς αρ
χαιότητα λόγου άξιον έχομεν εί μη σκάφας λελαξευμένας επί
τοΰ βραχώδους εδάφους τοΰ από τοΰ όρους κατερχομένου χει-

Είκ. 14. Σκάφη εν τώ χείμαρρο).

μάρρου χρησίμους, κατά την σοφήν γνώμην του συνεκδραμόντος
μεθ’ ήμών καθηγητοΰ των φυσικών επιστημών κ. Παν. Κονδύλη,
είς πλυντήρια τών από τοΰ ΙΙαγγαίου καταφερομένων μεταλ
λευμάτων, ών σωροί σκωρίας κεΐνται έτι παρά τοΰ χειμάρρου
τάς όχθας (δρα εικόνα 14).
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ΠΡΑΒΙΟΝ

’Από τής Νικήσιανης δέ, διερχόμενοι ύπό τό Παλαιοχώριον,
άφικνούμεθα είς IΙράβιον, πολίχνην κατά την άρχαίαν πόλιν
Σύμβολον κειμένην. Έν αυτή εχομεν εντός μέν τής πόλεως επί
κρήνης έξωθεν του άλλοτε σχολείου τήν επιγραφήν
125) Έν έτει 1807 Μαρτίου 2
ΑδαμοΓ. . CPB8 ΑΜΖ/1
ής ή δεύτερα σειρά άναγνωστέα «Άδάμος Σέρβου (Χ)άμζα»'
εν τω ναω δέ τοΰ μικρόν έξω τής πολίχνης κατά τούς αγρούς
'Αγίου Νικολάου έν τή αύλή

μεν,

πλήν δύο λατινικών

επι

γραφών, επί πλακός μέν κεχαραγμένην τήν επιγραφήν
126) Ενθα κυτε ό δ8λο(ς)
τ8 θ(εό)ς: Οοφιανος:
Προσκυ
νι τις οίτα
κιοτις: 1800
Κατά τήν κατάβασιν δέ ύπό τον ναόν δεξιά επί του τοίχου
127). .... τ)ελευτήν μου παρακαύσωσιν
. . .

μοι παρεντα ' λιοις (1) λίαν δε

.... παρακαύσωσιν ποτέ οωσσιν(2)
...

οις κερδωΖΙ^ΝI (3) ΓΡ

OSTIMOXSI V(4)

ΚΑΒΑΛΛΑ

Έν τή Καβάλλα δέ, τή αρχαία Νεαπόλει των Δατηνών, εχο
μεν τά τείχη τής άκροπόλεως, τό ρωμαϊκών χρόνων υδραγωγεϊον καί έν τή εκκλησία τού κάστρου επί εικόνος1
(1) Άνάγνωθι παρενταλίοις.

Είναι

8ε

παρεντάλια (λατ. parentalia) τά

γενέσια, νεκύσια, εναγισυ,ος.
(2) Άναγν. δώοειν.
(3) Άναγν. κερδίζωοιν.
(4) Άναγν. προστιμώοιν.
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128)

Δεησις τού δούλου τοΰ θεού Σα
μουηλ καί της σιζήγου αίκατερίνης
προσ(κ)υνητοΰ 1821 χυρ Τ(ωάνν)ου

ΦΙΛΙΠΠΟΙ — ΔΡΑΜΑ

Κατά την πρός την Δράμαν δέ δδδν εχομεν προ των Φι-

Είκ. 15. Τεκελή Τάς.

λίππων επί μονολίθου μεγάλου βάθρου, καλουμένου τουρκιστί
«Τεκελή Τάς» (=έστημένος λίθος) (δρα είκ. 15) λατινικήν επι

γραφήν δηλοΰσαν δτι C. Vibius τό βάθρον εστησε τούτο, μι
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κρόν δέ περαιτέρω ναόν εδρύν χριστιανικών χρόνων, (κοινώς
«παλάτια τοϋ ’Αλεξάνδρου»).

Έν Δράμα δέ άναγιγνώσκομεν επί μαρμάρινης πλακός έν τη
αύλη τοΰ Διοικητηρίου την επιγραφήν
129) Βαίβιον Ού|αλέριον Φίρμον | τον
κράτιστον | δ δήμος έκ τών | ιδίων
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΛΛΑΝ

Βαίνοντες πρός δυσμάς από τής Θεσσαλονίκης, (δπου έπανήλθομεν έκ Δράμας), εύθύς ως παρέλθωμεν παραπόταμόν τινα τοΰ
Έχεδώρου, εχομεν δεξιά τής όδοΰ τύμβον υψηλόν καί μετ’ αυτόν
κατά την πορείαν ημών πρός την άρχαίαν Πέλλαν (κατά τό
εκεί σημερινόν χωρίον ’Αποστόλους υπάρχει θέσις Πέλλ’) συναντώμεν δέκα ετι τοιούτους τύμβους (τούμπας κοινώς), έν δλω
ένδεκα, ών εννέα μέν πρό τής Πέλλας, δύο δέ μετ’ αύτήν. Τούτων δ’ εννέα μέν κεϊνται δεξιά τώ έκ Θεσσαλονίκης είς Πέλλαν
έρχομένω την Έγνατίαν οδόν, δύο δ’ άριστερά. Ό έβδομος δ’ έκ
τούτων ό ύπό τούς ’Αποστόλους, χθαμαλώτατος καί μικρός καί
ολίγον δεξιά (τώ πρός δυσμάς βαίνοντι) υπέρ την όδόν, έχει
άνασκαφή. Ουτος, εις δν κατέρχεται τις διά σφόδρα κεκλιμένης
καταβάσεως, όρωρυγμένος έπί τοΰ ύπό τήν γην βράχου, έχει
τρία περί κεντρικόν τι όρυγμα μικρότατα δωμάτια, έμφερής
πολύ πρός τούς έν Αίγίνη τάφους καί μάλιστα πρός τον ύπό
τήν άκρόπολιν τής έν Κύπριρ Άμαθοΰντος.

ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ

Έκ Γεννιτζών δέ, δπου θέας άξιον είναι

βωμαϊκόν βαλα-

νεϊον, βαίνοντες πρός δυσμάς έρχόμεθα κλίνοντες άριστερά τής
Έγνατίας όδοΰ είς τό χωρίον Καρυώτισσαν, ούτινος πρό τοΰ
ναού τύμβοι χθαμαλοί συμπεφυρμένοι, έν τώ ναώ δέ έπί ανα
λογίου μέν δστρεοκοσμήτου (Είκ. 16) δι’ δστρέων γεγραμμένη
ή έπιγραφή
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130) Ο ΚΙΠΠΡΙAvOC ΤΟυ Γε

Ρ

ΓΙΟυ ΤΟυ (ΙΤΑΗΘυ
εηι ετουε ,ζριβ
ΘΑΥΑ CH
άναγνωστεα «δ Κυπριανός τοΰ Γεωργίου τοΰ Στάθη επί έτους
ΖΡΙΒ (μ. X. 1604) (χειρ) Θανάση».

Εικ. 16.

Έν τω αύτω δέ ναφ επί μαρμάρινης πλακός ή ρωμαϊκών χριστια
νικών χρόνων (1) επιγραφή, τέσσαρα επιγράμματα εις ήρωελεγεϊον εχουσα ήδε- (βλ. πανομοιότ. επιγραφής έν σελ. 209-210).
(1)

'Ο τύπος των γραμμάτων καί τά ονόματα των υπό την πλάκα καλυ-

φθέντων (Καατρίκιος, Τίτος, Κλαυδία χαί άμα Μαρία) μαρτυροΰσι τοΰτο. Περί
των προ του ναού τύμβων λαλεΐ και ή επιγραφή.
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ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

Τής διηγήσεως χαύχης Ικαναί άπό χοϋ Lambecius (1655) καί Combefisius (1664) μέχρι τοΰ νϋν έγένονχο δημοσιεύσεις κατά τριάκοντα σχε
δόν κώδικας άποκειμένους έν βιβλιοθήκαις πόλεων χής Ευρώπης, χοΰ
"Αθω, χοΰ Σινά καί χοΰ έν Κωνστανχινουπόλει Μεχοχίου χοΰ Παναγίου
Τάφου. Εύρόνχες καί ημείς χοιαύχην έν trj βιβλιοθήκη χής μονής χής
Κοσσυφηνείσης έν χέλει χοΰ ΰπ’ άριθ. 209 χαρχώου κώδικος. περιέχονχος
λόγους διαφόρων πατέρων, δημοσιεύομεν ώδε διά χάς πολλάς διαφοράς
πρός χάς ήδη δημοσιευθείσας, πρός χήν υπό Th. Preger μάλιστα (Scriptores originum constantinopolitanaruin. Fasciculus prior σελ. 74-108
έκδ. Teubner 1901). Σημαντικόν δ’ έν τούτχρ είναι ότι καί δι’ αϋχοΰ
βέβαιον γίγνεχαι όχι χής διηγήσεως συγγραφεύς ήν Συμεών ό μάγισχρος
καί λογοθέτι^ς. (Όρα Preger αύχ. προλεγόμενα σελ. XV). Ό άντιγραφεύς ίκανώς αμαθής έφθειρε πολλαχοΰ χό κείμενον, διωρθώσαμεν δ αυτό,
όπου παρεφθείρεχο ή έννοια, όπως καί χάς δεινάς ανορθογραφίας καί
χήν κακήν στίξη·. Περιλαμβάνεται δέ ή διήγησις, έλλειπουσα έν χέλει. έν
σελίσι χοΰ κχόδικος είκοσι καί δύο.

Χειρόγραφον (άρ.

200) περιέχον λόγους διαφόρων

πατέρων.

Εν τώ τέλει αντοΰ.

«Ιστορία, καί σύγγραμμα κυρ συμεών μαγίστρου καί λογοθέτου

ττερί χοΰ περικαλλούς ναοΰ τής τοΰ Θ(εο)ΰ Αόγου Σοφίας.
Κωνσταντίνος ό μέγας έβασίλευσεν ετη τριάκοντα καί τρία
τώ δέ δωδεκάτφ τής βασιλείας αύτοΰ Ικτισεν την Κωνσταντινούπολιν καί την μεγάλην τοΰ θ(εο)ΰ εκκλησίαν δρομικήν. έπί(1)
οέ τής βασιλείας Θεοδοσίου του μεγάλου στασιάσαντες οί άρειανοί κατέκαυσαν (2) την στέγην τής μεγάλης έκκλησίας, δ δέ άγιώτατος π(ατ)ριάρχης Νεκτάριος έκαθεζετο είς την 'Αγίαν Ειρήνην
τήν επονομαζομένην Παλαιάν. ήν καί αυτήν φκοδόμησεν ό μέ
γας Κωνσταντίνος, ΐστατο δέ άσκέπαστος ή εκκλησία χρόνους
δύο. μετά ταΰτα προσέταςεν ό μέγας Θεοδόσιος 'Ρουφΐνον τόν
μάγιστρον αύτοΰ καί έσκέπασε τόν ναόν διά κυλινδρικών (3)
(1) To χειρ. από.
(2) Το χειρ, κατέοκαψαν.
(3) Τό νειρ. iyet κνλών ίδρικών.
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μαρμάρων, και ούτως έστέκετον το αύτό κτίσμα εως τής βα
σιλείας Ιουστινιανού τοΰ

μεγάλου,

έβασίλευσεν δέ ό αύτός

φιλόχριστος βασιλεύς έτη. έν δέ τφ πρώτω ε'τει τής βασιλείας
αυτού γέγονεν εμφύλιος πόλεμος' έν ήμερα ιπποδρομίου γέγονεν άμφιβολία οπό τε Ύπατίου π(ατ)ρικίου καί δημάρχου
μέρος πράσινων και διαλεύκων καί άνηρέθησαν χιλιάδες λε.
έλυπήθη δέ ό βασιλεύς λύπην μεγάλην διά την έςαίφνην γενομένην σφαγήν τοΰ τοσούτου λαού, άοημονοΰντος οΰν το(ύ_>
βασιλέως ένέβαλεν ό θ(εό)ς έν τή καρδία αυτού λογισμόν άγαθόν τ(ο(ιοΰτον,

τού άναγείραι ναόν, οίος οδκ έκτίσθη

από

άδάμ μέχρι την σήμερον | .
’Έγραψε δέ ό βασιλεύς κατά πάσαν πόλιν καί χώραν τοΐς
κριταΐς καί στρατηγοϊς καί σατράποις καί πάσι τοίς μεγιστάσι
καί φορολόγοις τοΐς έν πάση τή οικουμένη, τού ποιήσαι πάσαν
σπουδήν καί έρευναν τού άποστεΐλαι κίονας καλλίστους, συστεμμάτιά τε καί άμβάκια καί καγγελοθυρίδια

καί

πάσαν

τήν ύλην τήν πρέπουσαν καί άρμόζουσαν είς ναόν έκλεκτόν
καί περίφανον. πάντες δέ οί άρχοντες δεξάμενοι τάς έπιστολάς
τού βασιλέως έσπούδαζεν έκαστος έκ τού θεραπεΰσαι τόν βα
σιλέα. καί μετά πολλής έπιμελείας έρευνήσαντες εύρον πολλά
από παλαιών οίκων τε καί λοετρών καί είδωλικών ναών καί
συναγαγόντε(ς) αυτά άπέστειλον τώ βασιλεΐ έν Κωνσταντινουπόλει διά τής θαλάσσης μετά σχεδίων καί από των μεγάλων
ποταμών από πάντων των θεμάτων, άνατολής τε καί δύσεως,
βορρά τε καί νότου, καί έκ τής μεγαλοπόλεως 'Ρώμης άπεστάλησαν οί μεγάλοι κίονες οί επονομαζόμενοι βωμαίοι υπό πρωτασηκρήτου (1) τίνος Πλουτάρχου καί έπιστολογράφου μετά
σχεδίων διά θαλάσσης (2), οΰς κίονας είχε τις γυνή χήρα, δνόματι Μαρκία εις προίκα αύτής. καί ίσταντο ούτοι είς τόν ναόν
(Ήλιου τής) Ηλιουπόλεως, τού κτισθέντος υπό Αύρηλιανού βασιλέως 'Ρώμης καί προδόσαντες αυτόν τοΐς Πέρσαις. τούς δέ οκτώ
πρασίνους κίονας τούς άξιοθαυμάστους άπέστειλεν Κωνσταντίνος
ό στρατηγός αδτοΰ άπό πόλεως Εφέσου λελατομημένους. ή δέ
(1) Το χειρ, παρά ουνγνρίτον.
(2) Τό χειρ, μετά σχεδίων εν rfj ΰαλάσσ}].
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προειρημένη Μαρκία ή ρωμαία έγραψε χώ βασιλεΐ ούτως' άπέσχειλά σοι, βασιλεύ, κίονας η ίσοσχάθμους, ίσοπλάχους, ίσομήκους

υπέρ ψυχ(ικ)ής μου σ(ωχη)ρίας.

συν(ήν)εγκαν δέ καί

λοιπούς κίονας χούς μέν από Κυζίκου, χούς δέ άπό Τρωάδος
καί έχέρους άπό χών Κυκλάδων νήσ[σ]ων καί έκ πάσης της
ύπ’ ουρανόν γης καί άλλους άπό 'Ρώμης καί Κρήχης καί άπό
της Σάμου νήσ[σ]ου καί έκ την 'Ρόδον κολοσσόν. Καί απλώς

είπεΐν έκ πασών χών νήσ[σ]ων. πάσαν δέ την ύλην παρήγγειλεν ό βασιλεύς διά θαλάσσγ)ς υπό σχεδίων (1) κομίζεσθαι. ώς
έοικε, χοΰχο[υ] λογισάμενος, ϊνα μή σχενάζωσιν οί άλαλοι βόες,
καί γένηχαι χά χοιοΰχον άπρόσδεκχον χφ θε(ώ). σεσώρευχαι δέ
πάσα ή ύλη διά χρόνους ζς" χώ δέ δωδεκάχω έχει της βα
σιλείας

αύχοΰ χοΰ Ίουσχινιανοΰ χόν προειρημένο'/ ναόν τον

παρά χοΰ μεγάλου Κωνσχανχίνου κχισθένχα (2) ό Εουσχινιανός
έκ θεμελίων αύχόν καχέσχρεψεν καί χήν ύλην πάσαν ιδίως
άπέθεχο διά χό πολλήν καί άπειρον ύλην έχοιμάσαι αύχόν.
ήρξαχο δέ ό βασιλεύς άγοράζειν οίκήμαχα έν χψ χόπω, έν ω
χό κχίσμα έμελλεν ποιεΐν. ό βασιλεύς δέ ούχε είς χόν θρόνον
αύχοΰ έκαθέζεχο ούτε είς ύπνον άπίει, άλλ’ εχι σπουδήν καί
επιμέλειαν άπερχόμενος καθ’ έκάσχην ώραν καί θεωρών χούς
χεχνίχας, χούς λιθοξόους καί λαχόμους χών μαρμάρων καί χούς
χέκχονας καί πάνχας χούς

οικοδόμους πολλά νουθεχών καί

παρακαλιών είς χό σπουδήν ποιήσαι χοΰ έργου, έξωθεν χοΰ
μισθοΰ αύχών έόίόου

αύχοϊς ό βασιλεύς [καχά] άνά δύο καί

χρία νομίσμαχα (3) καί έχερα πολλά εύηργέχει(4) j διά χό είναι
αύχούς προθύμους είς χό έργον.

ερχόμενος δέ ό βασιλεύς είς

χό όράν χούς χεχνίχας καί χό έργον ήμφιένεχο σχολήν λευκήν
καί σουδάριον άμυδρόν(δ) καί έν χη χειρί αύχοΰ κραχών ράβδον
πχενόν κόκκινον. άνεγείρανχες(β) δέ χάς άνω αψίδας έν ύπερφφ
χάς μεγάλας έν ήμέρα σαββάχου κληχορεύσας ό βασιλεύς πάν(1) To χειρ. σχεδίων.
(2) Τό χειρ. δ προειρημένος ναός... ό κτια&είς.
(3) Το χειρ, και τριών νομισμάτων.
(4) Το χειρ, έβεργέτα.
(5) Τό χειρ, άμυδρον.
(6) Τό χειρ, μη εγείραντος.
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τας τούς τεχνίτας καί έργάτας <(σύν) παντί τώ λαώ(1), ό δέ
πρώτος των μαϊατόρων κατέλιπε τον υιόν αότοΰ είς πάντα
τά εργαλεία τα προς οικοδομήν έν τώ δεξιώ μέχρι τού υπερώου,
ήν δέ ό παΐς

ώσεί χρόνων ιδ. Καθεζόμενος οδν ό παΐς καί

φυλάττων, έφάνη αύτώ ευνούχος λαμπράν έσθήτα ή<^μ)φιεσμένος καί φοβερός τή δψει. παρηλλαγμένη ούν ή δψις αυτού, καί
πΰρ άστράπτον(2) έκ τού προσώπου αύτοΰ. Καί λέγει ώς δή
θεν εκ τού παλατιού ήν έκπεμφθείς παρά τού βασιλέως. καί
λέγει προς τόν παΐδα(ο), τίνος χάριν κατέλιπον τό εργον τού
θ(εο)ύ οί τεχνιται καί άπήλθον έσθίειν καί πίνειν προς άπλησ<τ)έαν καί μέθην. άπεκρίθη ό παΐς, ίδού ταχέως έλεύσονται.
ό δέ πάλιν λέγει προς τόν παΐδα, πορεύθητι καί λάλησον αύτοΐς,
ϊνα ταχέως έλθόντες εργάζονται τό εργον τού θ(εο)0, ϊνα μή
τι κακόν ποιήσω

αύτοΐς οι’ αίκισμών καί βασάνων. Καί τάς

παρειάς αδτών πυρί κατακαύσω’ άπεσταλμένος γάρ είμί παρά
τού βασιλέως, δπως ταχέως τελεκυθή τό εργον τού θ(εο)0, ι'να
μή τι κακόν ποιήσω αύτοΐς. ό δέ παΐς μετά φόβου πρός αύτόν
άπεκρίνατο.

δτι πτοοΰμα(ι), κ(ύρι)ε μου, μήπως

άπ(ελθών)

έργαλεΐον άπολεσθή τι. τότε ό ευνούχος είπε πρός αύτόν | .
άπελθε. Κάγώ σοι δμνύω δτι μά τήν 'Αγίαν Σοφίαν τήν νύν
κτιζομένην,

ήτις

έστίν ό λόγος τού Θ(εο)ύ, δι’ ού τά πάντα

γέγονεν δι’ αύτοΰ καί τού ΙΙν(εύματο)ς αύτοΰ τού ’Αγίου ού μή
αποχωρήσω των ώδε. διότι παρά τού λόγου τού υψίστου προσετάχθην προσμένειν καί φυλάσσειν τά ώδε. καί ού δύναμαι
άπελθεΐν από των ώδε, έως ού υποστρέψης. άπελθε ούν, τέκνον, είς δδόν ειρήνης, κάγώ τά ώδε καλώς φυλάττω. Ταΰτα
άκούσας ό παΐς δρομαίος άπίει έν τιο βασιλικφ άρίστψ. ήσαν
γάρ έν τω οίκητηρίω τού Βαπτιστοΰ Ίωάννου ό βασιλεύς καί
πάντες οί τεχνιται καθήμενοι έν τω άρίστφ(4). τόν δέ άγγε
λον κατέλιπεν

δ

παΐς έν τώ όπερφω κτίσματι. καί πάντα άφη-

γησάμενος ό π(αΐς)

(πρός)· τόν π(ατέ)ρα αύτοΰ άπήγγειλεν1

(1) Έλλείπουσι τινα.

(2) Τό χειρ. άστράπτων.
(3) Το χειρ, πρός τόν βασιλέα.
(4) Τό χειρ, έν τfj άρίστψ.
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άπέστειλεν δέ ό

βασιλεύς στρατοπεδάρχην εις τό άγιον κτίσμα, δπως [ε]ϊδη τίς
έστιν δ λαλών ταΰτα. δ δέ άπελθών μηδένα εύρεν έκεΐσε. προσεκαλέσατο δέ δ βασιλεύς πάντας τούς ευνούχους τοΰ παλατιού,
και έπεδείκνυεν αδτούς τφ παιδί, ει έστιν έξ αυτών τις, ον
έώρακεν έν τφ κτίσματι. δ δέ παΐς έβόησε πρός τον βασιλέα
δτι τούτων μέν ούδε'ις έφάνη έκεΐσε, άλλ’ ούδέ της θεωρίας
εκείνου έθεασάμην ευνοΰχον έν τφ κόσμω τούτω πώποτε. έκεΐνος γάρ λευκοφόρος ύπήρχεν και προ προσώπου αύτοΰ πΰρ
έξαστράπτον(Ι) και παρηλλαγμένη(2) ή δρασις αύτοΰ. άκούσας
δέ δ βασιλεύς τα βήματα ταΰτα έπέγνωκεν και είπε’ [ αλη
θώς τά βήματα καί δ δρκος έκεΐνος άγιου έστιν καί άγγελος
κ(υρίο)υ ήν ό ταΰτα λαλών. έβόησε δέ πρός τόν θεόν λέγων
εύχαριστώ σοι, βασιλεΰ αόρατε, δτι έφανέρωσας ήμΐν τό έλεος
σου και την αλήθειαν σου, καί την εύδοκίαν σου καί την μέ
ριμναν, ήν είχον έν τή ψυχή μου τό πώς καλέσω τό όνομα
τοΰ ναοΰ τοΰ νΰν κτιζομένου έπ'ι τφ(3) όνόματι, άπεκάλυψάς μοι
διά τοΰ σοΰ άγγέλου αγίου, ού μόνον δέ τοΰτο. αλλά καί φύ
λακα αύτόν άπέστειλας τοΰ φυλάσσειν αυτόν, έως τοΰ αίώνος.
εκτοτε ούν έλαβε τήν προσηγορίαν τοΰ όνόματος ή 'Αγία Σο
φία έρμηνευόμενον τουτέστιν δ λόγος τοΰ θ(εο)ΰ.

σκοπιάσας

αύτήν δ βασιλεύς, ούκ ε’ίασε τόν παΐδα ύποστρέψαι έν τφ άγίψ
κτίσματι μήπως δ άγγελος ύποχωρήση, άλλ’ είς τά διηνεκές
διαμένειν, καί φυλάσσειν τόν άγιον οίκον τοΰ θ(εο)ΰ κατά τόν
όρκον αύτοΰ. Ουνεβουλεύσατο ούν δ βασιλεύς τόν τε π(ατ)ριάρχην, έπισκόπους καί ποιμένας καί πάσαν τήν σύγκλητον καί
συνεβουλεύσαντο

πάντες τφ βασιλεΐ τοΰ μη ύποστρέψαι τόν

παΐδα έν τφ κτίσματι, ΐνα μή (δ) άγγελος κ(υρίο)υ υποχωρήση, αλλά καθώς είπεν δτι προσετάχθην τοΰ φυλάττειν έως
τέλος τοΰ κόσμου, καί διαμένειν έως τής συντέλειας τοΰ κό
σμου. έσται δέ ή κατοίκησις τοΰ αγίου άγγέλου φύλακος τής
μεγάλης τοΰ θ(εο)ΰ έκκλησίας έν τφ δεξιφ μέρει τοΰ πινσοΰ1
(1) Τό χειρ, εξαστάπτων.
(2) Τό χειρ, πάρει).αμμένη.
(Ά) Έπί τίνι όνόρ,ατι.
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της άνω άψΐδος της μεγάλης τής άνερχομένης έπί j τον τροΰλλον τόν μέγαν. δ δέ βασιλεύς άξιώμασιν καί δωρεαϊς (1) πλουτίσας τόν παιδα άπέστειλεν αυτόν μετά βουλής τοΰ π(ατ)ρ(ό)ς
αύτοΰ έν μια των Κυκλάδων

νήσων

εις έςορίαν. φθασάντων

δέ των οικοδόμων εις τά δεύτερα ύπερώα καί έγειράντων τούς
επάνω κίονας καί τάς ένεκεΐ καμάρας,

καί σκεπασάντων (2)

τά πέριξ (3) πάντα έξέλιπεν τό χρυσίον τοΰ παλατιού, Καί έν
πολλή άθυμία

καί θλίψει ύπηρχεν ο βασιλεύς, ίσταμένου δέ

αύτοΰ εις τά υπερώα της άνωτάτης βαθμΐδος (4) καί θεωρών
τούς τεχνίτας'

έμελλον γάρ την ημέραν εκείνην έγείραι τόν

μέγαν τροΰλ(λ)ον, ήν δέ ήμερα σαββάτου καί ήσχάλετο (5) τί
διαπράξαι επί τοΰ χρυσίου, έν ϋπνψ άναπεσών ό βασιλεύς
έφάνη αύτω εύνοΰχος λευκοφόρος καί λαμπρότερος τοΰ ήλιου
καί λέγει πρός τόν βασιλέα' τί λυπεΐσαι,

δέσποτά μου άγιε;

ό δέ βασιλεύς άπεκρίθη' τό χρυσίον τοΰ παλατιού έξέλιπε, καί
τούτου χάριν αδημονώ ότι ούκ έχω τίνα δώσω τοΐς τεχνίταις
μισθόν αύτοΰ. δ δέ λαμπροφόρος εκείνος άπεκρίθη μετά περιχαρίας τφ βασιλεΐ' μή λοιποΰ περί τούτου καί μη άδημονής.
αλλά αύριον ταχύ άπόστειλον έκ των μεγιστάνων σου των πι
στών καί λοιπούς όσους κελεύεις' εγώ γάρ μένω[ν] έν τή Χρυσέα ΙΙόρτα καί δανείσω σου χρυσίον χαράγματος καί ύπέρ χα
ρίσματος όσον θέλεις, ό δέ βασιλεύς ώς έν έκστάσει γενόμενος
έπελάθετο έρωτήσαι αυτόν τις έστι καί πόθεν. τή δέ επαύριον
κατά τόν λόγον αύτοΰ άπέστειλεν δ βασιλεύς τόν κοιαίστορα
Βασιλίδην καί τόν ύπαρχον Θεόδωρον τόν π(ατ)ρίκιον Καί τόν
Στρατήγιον (6) καί ύπηρέτας Υ καί τετράποδα υποζύγια κ
μετά ζυγίων, βουλγίδων. καί έςελθόντες την Χρυσέαν Πόρταν
ευρον έκεΐσε εύνοΰχον, ήλίου μορφήν έχοντα καί τό ένδυμα
αύτοΰ έξαστράπτον (7), έφ’ ίππον (8) πύρινον καθήμενον. καί
(1) Το χειρ. δωρεών.
(3)

(2) Τό χειρ. σκεπάσαντες.

Τό χειρ.

(4) Τό χειρ, εύΰ’μίδος.

(5) Έποιησατο πιθανώς χ^ρησιν μέσου τύπου τοΰ άσχάλω. Τό χειρόγραφον
ήδολέσχετο.

(6) Τό χειρ, τό^ στρατηγόν αυτόν.
(7) Τό χειρ. εξαστράπτων.
(8) Τό χειρ, έφιππον.
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λαβών αυτούς ό ευνούχος ήγαγεν αυτούς· έν τώ τριβουναλίψ(Ι).
έφάνησαν δέ αύτοΐς παλάτια χρυσόροφα καί τρίκλινες κεκοσμημένοι. άποκαταβάντων αύτών των ίππων άνέβασεν αυτούς
ό ευνούχος είς κλίμακα χρυσόροφον καί λίαν θαυμασίαν. καί
έκβαλών χρυσόν κλυδίον άνέωξεν κουβούκλιον χρυσόροφον, κεί
μενον είς έδαφος, χρυσίου χαράγματος καθαρού (2) γέμον. Καί
λαβών ό εόνοΰχος πτΰον έβαλεν έφ’ ένα έκαστον (3) βουλγίοιον
άνά τεσσάρων κεντηναρίων.

καί έγέμισε (4) τα η βουλγήδια

όμοΰ γενόμενα Π, λύτρες σπ. φορτώσας δέ τα ζώα άπέστειλεν
αυτούς είπών(5) ταύτα' δόσατε τφ βασιλεΐ ’Ιουστινιανό) είς την
οικοδομήν τού ναού τού λόγου τού θ(εο)ΰ τής 'Αγίας Σοφίας,
καί σφαλισάμενος [αυτά] έμπροσθεν αύτών τό κουβούκλιον, δθεν
δέδωκεν αύτοΐς τό χρυσίον, είπεν αύτοΐς' υπάγετε έν ειρήνη,
άπελθόντων δέ καί ίδών ό βασιλεύς

έξεπλάγη καί μεγά[λ]-

λως θαυμάσας, έν ποίω τρόπω είσήλθατε, ήρώτησεν αύτούς, καί
τίς έστιν ό ευνούχος, δτι τήν τόσην δωρεάν τού θ(εο)ύ παρέσχεν ήμΐν. οί δέ άπή | νγειλαν αύτω τόν τόπον τών οικημάτων,
τούς τε τρίκλινους καί τά κουβούκλια, τήν τε χρυσήν κλίμακα
καί περί τού κλειδός τού λαμπροτάτου καί δτι χρυσίον ειχεν
χάραγμα τι έν τω έδάφει τού κουβουκλίου πλήθος άπειρον έκ
καθαρού χρυσίου, προσδοκούν ό βασιλεύς τή έπαύριον έπανελθών τόν εύνοΰχον εύρεΐν,

δπως ταΐς πρεπούσαις τιμαΐς καί

άξιώμασιν αύτόν άνταμείψηται, αυτός δέ ούδαμώς έφάνη. 'Ως
ούν ειδεν ό χριστιανώτατος βασιλεύς δτι έχρόνισεν, άπέστειλεν
τόν αύτοΰ ακόλουθον καί ετέρους άρχοντας,
έπί τόν τόπον ούδέν εύρον,

άπελθόντες δέ

άλλ’ ούδέ ίχνος οικίας,

άλλά

πάντα αόρατα (6). έγνώρισε δέ τώ βασιλεΐ(Τ) ταύτα. έκπλαγείς
δέ ό βασιλεύς έπί τω παραδόξω θεάματι έδωκε δόξαν τώ θ(ε)ώ
καί είπεν νΰν εγνων δτι άπέστειλεν δ θ(εό)ς τόν άγγελον αύτοΰ,
(1) Τό χειρ, τριβουκλίνφ.
(2) Τό χειρ. χρνοονν. . ,καΰαρά.
(Β) Τό χειρ, έκαστον.
(4) Τό χειρ, κεντηναρίων γεμήση.
(5) Τό χειρ. είπε.
(6) Τό χειρ. αωρα.
(7) Τό χειρ, ο βασιλεύς.
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καί ώς ήθέλησεν έχαρίσατο ήμΐν τοσαύτην

δωρεάν τοΰ θεο

χαράκτου χρυσίου. Ούτως(1) ό θ(εό)ς θαυμαστός έν τοΐς εργοις(2) αύτοΰ. έν δέ τω μέλλειν τον μέγαν τεχνίτην έγείρειν
τό μονοκάμάρον,

καί πάλιν μεταμεληθείς είπεν ό βασιλεύς’

πρέπει ί'να γένηται δικάμαρος, δπως μή δέξηται πολύ[ν] βά
ρος. διότι εκεί κιόνια ούκ εθετο, ώσπερ εθεντο έν τφ νάρθηκα
και έν ταϊς πλευραΐς τοΰ ναοΰ. οί δέ λοιποί των τεχνιτών τοΰ
πλήθους λεγόντων δτι μία καμάρα αύταρκεΐ (3) φωτίζειν δλον
τον ναόν, j ό δέ πρωτομάστωρ άδημονών (4) δτι είπεν ό βα
σιλεύς γενέσθαι μίαν θυρίδαν,

άλλοτε πάλιν δύο, ούκ είχεν

περί τούτου τί πράξαι καί ήν έν πολλή άθυμία. έν ήμερα Δ
ώρα Γ έφάνη αύτφ άγγελος κ(υρ£ο)υ έν όνόματι τοΰ βασιλέως,
έσθήτα

βασιλικήν ήμφιεσμένος

και στέφανον φορών είς τήν

κεφαλήν αύτοΰ καί ράβδον βασιλικήν κατέχων έν τή χειρί.
Καί λέγει προς τον μάστορα τόν πρώτον θέλω (5) ί’να ποιήσης τήν κοίλην τοΰ άγιου βήματος τρίφωτον, διά τριών καμα
ρών καί τριών στοών είς τύπον καί δνομα τής αγίας τριάδος,
πατρός,

υίοΰ καί αγίου πνεύματος, ταΰτα είπών ό άγγελος

άφανής έγένετο άπ’ αύτοΰ (6). καταπλαγείς δέ ό μαΐστωρ όπάγει προς

τόν βασιλέα καί άντιλέγων αύτφ στερεώς(7) δτι,

δέσποτά μου βασιλεΰ, ούκ έχεις ένα λόγον, πρώτον μέν προσέταςας γενέσθαι μίαν θυρίδαν,

πάλιν δεύτερόν είπες δύο, καί

ότε(8) ταΰτα ήρξάμην, άρτι παρέστης(9) μοι καί λέγει<£> δτι
τρεις θυρίδας ποιήσω τω άγίφ βήματι, είς δνομα π(ατ)ρ(ό)ς
καί τοΰ υίοΰ καί τοΰ άγιου πν(εύματο)ς. ταΰτα άκούσας ό βα
σιλεύς είπεν πρός τόν

μαίστοριν’

πίστευσον, αδελφέ, έν τή

χάριτι τοΰ Χ(ριστο)ΰ ούκ έξήλθον έκ τοΰ παλατιού τήν ώραν1
(1) Τό /ειρ. οϋτος.
(2) Τ& / ε t ο. άγίοις.
(3) Τό /ειο. ευταρκεΐ.
(4) Τό '/ειρ. είδημόνως.
(5) Τό /ειρ. θέλεις.
(6) Τό /ειρ. απ’ αυτών.
(7) Τό χειρ. σταυροε«5<£)ί
(8) Τό ‘/ειρ. δτι.
(9) Τό χειρ, άρτήκιος π,αρευτής.
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καί τήν ημέραν, ήν μοι λέγεις, άλλα άμφότεροι δοξάσωμεν τον
θ(εό)ν καί γινωσκε άληθώς δτι άγγελος κ(υρίο)υ ήν ό ταΰτα'
λάλων, καί, ώς προσέταξέν, σοι ποίησον. έποίησε δέ κατά τόν
λόγον του

αγγέλου θυρίδας τρεις άπέστειλεν δέ ό βασιλεύς.

Τρώϊλον σπαθοκουβικουλάριον (1) Καί Θεόδωρον έπαρχον καί
Βασιλίδην κοιαίστοραν έν τή νήσω τής 'Ρόδου

καί έποίησαν

έκεΐσε βήσαλα μεγάλα τοΰ πηλού τής νήσου ίσόμηκα, ίσόσταθμα,
μεγάλα λίαν, έπέγραφον δέ ταΰτα μετά σφραγίδος ούτως' ό θ(εό)ς
έν μέσω αύτών καί ου σαλευθήσεται. βοηθήσει αυτή ό θ(εό)ς
το πρό (2) πρωί πρωί', ό δέ σταθμός των βησάλων ίσόσταθμα
μετά ήμετέρου ενός βησαλίου, διά τό είναι τον πηλόν εκείνον
έλαφράν πάνυ καί σφογγοειδή καί λευκοειδή καί κούφον. άπεκόμισαν δέ αύτόν μετά τά συμπληρώσαι τά(ς) δ μεγάλας κα
μάρας

τού τρούλλου.

έτίθεντο δέ οί βύνσαλοι {καί) μεταξύ

αυτών είς τά δίκουφα (8) έτίθεντο λείψανα διαφόρων καί με
γάλων άγιων,

έως

ού έτελειώθη.

μετά δέ τά συμπληρώσαι

αυτάς διά παντός έκ χρυσίου καθαρωτάτού καί πληρώσαντες
τάς καλάς καί λαμπράς όρθομαρμαρώσεις κατεχρύσωσαν άπαντα
τά περικεφάλαια των κιόνων καί πάντας τούς κοσμήτας. τό
τε διόροφον καί τριόροφον διά χρυσίου καθαρωτάτού έτίθει.
τό δέ σύμπαχον(4) τοΰ χρυσώματος δακτύλους δύο. τούς τε
διορόφους καί τριορόφους έπί πλησίον καί μέσον τοΰ ναοΰ (5)
καί έπί τό πλάγιον (6) τών τεσσάρων ναρθήκων τάς καμάρας
κατεχρύσωσεν έξ ύελίνου χρυσίου άπαντα, τούτέστιν μωσέου
λαμπροτάτου. καί τά υποπτέρυγα τοΰ ναοΰ καί μέχρι τών προαυ
λίων καί τούς κίονας τών | προοιμίων καί τάς δρθομαρμαρώσεις χρυσίω κατεκόσμησε. Κατέστρωσε δέ καί τά έδαφος δλον
τοΰ ναοΰ διά ποικίλων καί πολυτίμων μαρμάρων διαγλύψας
καί στιλβώσας αύτά, τά δέ πλάγια καί τά πέριξ πάντα κατέστρωσεν διά λευκών λίθων

μεγίστων πολυτελών. Τά δέ τοΰ

αγίου θυσιαστηρίου [τό] έδαφος κατέστρωσεν διάχρυσον άργυ-1
(1) Τό χειρ, στιαάοχουκονχλίον.
(3) Έν τη έκδόσει

Preger

(2) Τό χειρ, τό πόρ.

σελ. 92. 15 φέρεται' «Ιποίουν οΐ κτίσται κατά

δώδεκα βήσαλα οπήν, έμβάλλοντες ταΐ; όπαϊς τίμια καί αγία λείψανα κλπ.».
(4) Τό χειρ, αύμπαλον. (5) Τό χειρ. μέαον άΐζον. (6) Τό χειρ, το επιπλάγιον
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λαμπρότατου. Τά δέ στήθεα γύρωθεν άπαντα, τούς τε

κίονας έπάνω της αγίας τραπέζης καί το κιβώριον έπάνω των
κιόνων καί τούς γύρωθεν κίονας άπαντας άργύρω κατεκάλυψεν.
τάς δέ πύλας πάσας αύτάς άργυρίω κατεσκεύασεν χρυσώσας
αυτάς. τά δέ συστεμμάτια των πυλών έχρύσωσε καί αύτά.
Ό δέ βασιλεύς καί δ

πρωτομα'ίστωρ

άγγελος κ(υρίο)υ παρειστήκει.

έθεώρουν,

ως

δτι

καί έπίασαν καί έχώνευσαν

χρυσίον έν τφ χωνευτήριο) καί άργυρον καί μόλυβδον καί κρύ
σταλλον καί παμποίκιλλα βότανα, καί έχυσαν (1) ταΰτα οί τεχνίται έκ τού πυρδς είς τύπον καί έγένετο ή αγία καί μεγάλη
τράπεζα ωραία. Καί παμποίκιλος καί πανθαύμαστος καί ακα
τανόητος. άγγελος δέ κ(υρίο)υ υπέδειξε τφ βασιλεΐ την πάσαν
διαμέτρησιν τού ναού, ύπήρχεν ό πρώτος των οίκοδόμων μη
χανικός είς τό έγεΐραι ναούς καί πλήρης φρονήσεως καί (2)
έπιτηδειότητος, ώστε τόν φλοιόν (3) των. ίτεών καί τήν κριθήν
έψήνων είς λέβητας (4) | Καί τόν χυλόν αύτοΰ έσμειγον είς τήν
άσβεστον τοΰ δστράκου διά τό γλύσχρος, μυξώδης τε καί κολ
λητικός (5) ήειναι). έποίησεν τάς μάζας τετραγώνους έκ πηχών
πεντήκοντα τό μήκος καί τό πλάτος καί ούτε θερμόν έπετίθουν
τό μάλαγμα ούτε πάλιν χλιαρόν, διά τό είναι κολλητικόν καί
έπάνω ήείς^β τάς μάζας έτίθουν λίθους παμμεγέθεις ίσοπλάτους
καί ίσομήκους. καί ήν ίδεΐν αύτούς τότε καί τφ βασιλεΐ. τοΰ
δέ προς άρκτον (6) μέρους τοΰ γυναικείου καί μέχρι τοΰ 'Αγίου
Γρηγορίου τοΰ θαυματουργού ύπήρχον οικήματα Ξενοφώντου
τινβζ εύνούχου βασιλικοΰ, δστις έλεγε τφ βασιλεΐ δτι κάν
τριπλοΰν τίμημα δώσης μοι ου λαμβάνω τι από σοΰ εί μή(7)
τούτο ποιήσεις μοι. ήνίκα ίπποδρόμιον γένηται, ϊνα τιμώμαι καί

προσκυνοΰμαι (8) υπό των τεσσάρων ήνιόχων. Καί έκέλευσεν1
(1) Τό γειρ. εχονααν.
(2) Τό yeip. εν.
(3) Τό χειρ, τόν φλονν.
(4) Τό χειρ, εν λέβητας.
(5) Τό χειρ. γλόχρος, μυξώδηςε και καλντικός.
(6) Τό χειρ, του δε άρκτου.
(7) Τό χειρ, άπδ σοϋ οϊμοι.
(8) Τό χειρ, ϊνα τιμώμεν και προοκννονμεν.
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δ βασιλεύς τοΰτο, είς τούς διηνεκείς χρόνους τόν τοιοΰτον προς

γέλωτα προσκυνοΰντες έν ημέρα Ιπποδρομίου άμφιέννυνται(Ι)
χλαμύδα λευκήν και πεήριβέχουσαήνή παντός μχύρας πάνας
και κόκκινας καί πρασίνας. Καί πάντας ήμφιεςμένος δπως
καθέζηται έν μέσω των άγγέλων καί τά δπισθεν αύτοΰ προσκυνοΰσιν οί τέσσαροι ήνίοχοι(2) των αρμάτων προ τοΰ άναβήναι
αυτούς, τετύπωται δέ καί μέχρι της σήμερον λέγεται (3) αρχών
των καταχθονίων.
Βουλόμενος δέ ό βασιλεύς κατασκευάσαι τήν άγίαν τράπεζαν,
ως εΐπομεν δπισθεν, λαβών και βαλών είς τό χωνευτήριον χρυσίον
τε καί άργύριον, ήλεκτρον, χαλκόν (4) καί σίδερον, ύελίον καί
λίθους τίμιους, όάκινθας καί σμάραγδας, μαργαρίτας καί μαγνίτας, ονύχια, κίσσηριν(δ) καί κασ(σ)ίτερον καί μόλυβδον, κρύσταλον καί άδάμαντα, ίάσπ[ε]ιν καί σάπφειρον καί άλλα πλείονα
τούτων μέχρι των οβ καί τρίψας αύτά όμού καί έμβαλών είς τό
χωνευτήριον καί άναμιξάμενος ταΰτα εις τό πΰρ έχώνευσε. Καί
ούτως καταπήξας αύτήν γύρωθεν κατεχρύσωσεν χρυσίω καί μαργάρω καί λίθω πολυτελεΐ. καί εθηκε αυτήν επάνω των ιβ κιόνων
των άργυρών κεχρυσωμένων. Τό δε θαλάσσιον τό υποκάτω τής
άγιας τραπέζης καίτά γύρωθεν πάντα καί τάς βαθμίδας, έν αίς(6)
ό αρχιεπίσκοπος καί πάντες οί ιερείς έστέκοντο. έξ άργυρίου
πεποίηκεν. ποιος δέ νους άν(θρώπ)ινος δυνήσεται κατανοήσαι
τό είδος τής άγιας τραπέζης; διότι πολλάς χρόας καί στιλβότητας έναλλάσσων έν τη δράσει αυτής καί φοβερά καί ανεκ
διήγητος έστί, καί πότε μέν χρυσίζουσα, καί είς έτερον έξαστράπτουσα[ν], έν άλλω

δέ τόπω πολλά σαπφυρίζουσα [καί

είς έτερον έξαστράπτουσαν]. έν άλλω

δέ τόπω βύσσον καί

πορφύρας άκτίνα[ν] άποπέμπουσα δίκην ήλιου τό είδος αύτής
τή ποικιλία j των χρωμάτων έναλλάσσον καί κυματίζον. καί1

(1) Τό '/ειρ. εμφιέννυνται.
(2) Τό χειρ, οίνίοχοι.
(3) Τό χειρ, ώς λέγεται.
(4) Τό χειρ. ίλεκτόν, χαλκονν.
(5) Τό χειρ. και ουρήκων.
(6) Τό χειρ. ας.
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άπλώς είπεΐν τό έργον άμίμητον καί νοήσαι (καί) καταλαβεΐν
άπό των οβ των έκείσε χωνευθεντων ού δυνήσεται. Έποίησε
δέ καί πυλώνας έξ έλεφαντίνων γλυπτών κεχρυσωμένας τξε
κατά τον αριθμόν τών ημερών, έν δέ τιΐ> προεισόδω τοΰ λουτήρος καί έν τώ πρώτω νάρθηκι έποίησεν πύλας ωραίους πάνυ
έκ τών της κιβωτού ξύλων, έβούλετο δέ δ βασιλεύς πάσας τάς
πύλας

άργυρίψ

κατασκευάσαι καί κατακοσμήσαι λίθω

καί

μαργάρφ πολυτελεΐ. ού μόνον δέ αύταΐς άλλά καί τό έδαφος
τοΰ ναοΰ, καί άνέκοψαν τον λογισμόν αύτοϋ τινες άστρολόγοι
σοφοί τε καί έπιστήμονες, ών τά ονόματα αυτών Μαξιμιανός
καί 'Ιερόθεος. π(εί)θουσι τον βασιλέα λέγοντες, δτι έν ταΐς έσχάταις

ήμερατς γενήσονται βασιλείς πένητες καί βασιλεύσονται

άνδρες άπεχόμενοι της όρθης πίστεως

καί άφέλονται αύτά.

Έκ της προρρήσεως ταύτης κατέλιπε ταΰτα ό βασιλεύς άνευ
αργυρίου μέχρι την σήμερον. Έποίησε δέ καί βαθμίδας έν τψ
ίερώ συνθρόνω, έν ω οί ιερείς έκαθέζοντο έν τή θεία λειτουρ
γία, καί τόν θρόνον τον μεσώτατον, έν ω καθέζεται ό π(ατ)ριάρχης έξ αργυρίου καί χρυσίου καί λίθων πολυτίμων σαρδονυχιών
καί σαπφείρων. Επάνω δέ τοΰ άμβωνος έποίησε χρυσόν τοΰρλον | Διά μαρμάρων καί λυχνηταρίων καί σμαραγδών κατεσκεύασεν επάνω δέ αύτοΰ ς·(αυ)ρόν χρυσόν καθαρώτατον λί
τρων Ρ. είχε δέ ό άμόων έπάνώ στήθεα καί πετάσια άργυρδ
Τοΰ τε αγίου φρέατος, ου ό Χ(ριστό)ς έκάθησεν τή €αμαρίτιδι διαλεγόμενος, τάς έξ σάλπιγγας

γύρωθεν ίσταμένας άπό

Ίεριχοΰ ήφερον ταύτας. καί οί ιερείς σαλπίσαντες έκύκλωσάν
τε[ς] ’Ιεριχώ την έπτάτειχον καί κατέπεσον τά τείχη έπί Ί(ησο)ΰ
τοΰ Ναβή. έκεί έστίν ό τίμιος ς·(αυ)ρός, έν ω έπάγη ό κ(ύριο)ς
ημών Ί(ησοΰ)ς Χ(ριστό)ς.
Έποίησεν δέ ό βασιλεύς τοΰ αύτοΰ μέτρου τής ηλικίας τοΰ
δεσπότου Χ(ριστο)ΰ έτερον ς·(αυ)ράν καί κατεκόσμησεν αύτόν έκ
χρυσίου καθαροΰ καί λίθων τίμιων καί εστησεν αύτόν[ς] έν τώ
σκευοφυλακείω μέχρι τήν σήμερον, έπιτελοΰντο(ς) δέ ψυχών καί
σωμάτων ίατρείαν, [ώστε] καί δαίμονας άπελαύνοντα καί σημεία
πολλά τελοΰντα. Είσίν δέ οί κίονες τοΰ ναοΰ έσωθεν καί έξωθεν
χίλιαψς] καί μία. καί πάντα δέ τά κιόνια τών κεφαλοκιόνων καί
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οί ποδίσκοι αύτών ένθρονιασμένα μετά λειψάνων άπό άγιων μαρ

τύρων, καθώς καί δ τροΰλλος δ μέγας καί ή αγία καί μεγάλη
τράπεζα[ν] πρός δοξολογίαν καί άγιασμόν τοΟ θαυμαστού ναού,
καί γάρ έκ πολλοΰ πόθου καί πίστεως έποίησε ταΰτα δ φιλόχριστος βασιλεύς ούτως, ώστε έν τψ μαλάγματι τού άσβεστου της
έν τώ κτίσματι χορηγούμενης προσέταξεν έμοάλλεσθαι άργύρια
ή|μισυ μόδιον καί άνασμήτ[τ]εσθαι μετά της άσβεστου πρός τό
εύρίσκεσθαι (1) αυτά ύπό των εργατών καί πάσαν σπουδήν καί
προθυμίαν έποίησε. Έποίησε δέ καί ίερά των ιβ έορτών άνευ
των καθημερινών καί άλλα πολύτιμα, χερνόξυστα καί ποτήρια
καί λαβίδας καί

σφουγγήτας

χρυσού καί λίθων πολυτελών.

καί

άπλώς είπείν πάντα διά

Έστι δέ ό αριθμός των ιερών

σκευών α καί ένα. στέμματα τών ιβ εορτών άνά ιβ όμοΰ Ρκδ,
έσθήτας των ιερέων χρυσάς σωληνωτάς (2) Τ. ποτηροκαλύμ
ματα καί άώρας χρυσοϋφάντας διά λίθων καί μαργάρων χιλιά
δας Γ. . . Ευαγγέλια χρυσά καί χρυσόγραφα διά χρυσού έξω
θεν καί έσωθεν μετά λίθων καί μαργάρων βαρυτίμων κδ έχοντα
τό

τίμημα αύτών

άνά ιε λιτρών.

θυμιατήρια χρυσά τ' καί

λυχνίας χρυσάς τ' άνά λυτρών κ. τά δέ πολυκάνδηλα καί
οί βοτρύδες (3) τού δλου ναού έσωθεν χιλιάδες λ έξ άσημίου
καθαρού, κεχρυσωμένα (4) μεγάλα τε πάνυ. Έκλήρωσε δέ καί
τούς μέλλοντας

δουλεύειν

κληρικούς ,βυ

Έκλήρωσε δέ καί κτίσματα εις τόν ναόν τού

καί

ψάλλειν τόν ναόν τού θ(εο)ΰ

θ(εο)ΰ είς τροφήν τών κληρικών πάμπολλα άπό ανατολής καί
δύσεως, άρκτου τε καί μεσημβρίας καί άπό πάσης έώας. έτύπωσε
οέ καί τάς μεγάλας έορτάς καί τού δίδειν έλαιον μέτρα μ .
είς φαύσιν τού ναού, περί δέ κηρών καί λαμπάδων καί λοιπών
τί χρή λέγειν;

οίνον

καί άρτον τής προθέσεως άνά χιλιάδα

καθ’ έκάστην ήμέραν, είς δέ | τάς επισήμους

έορτάς άνά χι

λιάδας δύο. έτύπωσε δέ καί άδούσας Ρ. είς τάς δύο χορούς
άνά ν, ίνα ψάλλωσιν έν τώ άγίω ναώ. έποίησε δέ καί άσκη-1
(1) Τ 6 /ειρ. ενριοκεται.
(2) Το /ειρ. σολί'πτάς
(3) Το •/ειρ. οοτρίδες.
(4) Το χειρ. και γρυοωμένα.
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τήρια δύο πλησίον της μεγάλης εκκλησίας, τό εν έκ δεξιών
καί τό έτερον έξ αριστερών. 'Ομοίως δε καί τάς κέλ ^λ)ας των
κληρικών πλησίον τοΰ ναοΰ κατά τήν τάξιν αυτών, έποίησε
δέ καί ς·(αυ)ρούς ε, καλλωπίσας αυτούς διά χρυσού καθαρού
καί πολυτελών λίθων τιμίων,

ώστε άποτιμηθηναι αυτούς άνω

κεντηναοίων (1) δέκα, μανουάλια (2) δέ γλυπτά όλόχρυσα διά
λίθων

μεγίστων

καί

μαργάρων άποτιμηθέντα άνω κεντηνα-

ρίων(3) ε. έποίησε δέ καί έτερα κρυστάλ(λ)ινα πάμπολλα. τού;
δέ πόδας αυτών όλοχρύσους, άποτιμηθέντα άνά κεντηνάρια ιβ.
έποίησε δέ καί έτερα

μανουάλια μ άνδρομήκη (4) κεχρυσω-

μένα. έποίησε δέ καί έτερα ν, έν τη ίσότητι αύτών τοΰ ίστασθαι
είς τό άγιον θυσιαστήριον, εις δέ τον άμβωνα έγένετο έξοδος
κεντηνάρια χρυσίου τξε ενός χρόνου πάκτου της Αίγυπτου.
Έγένετο δε ή έξοδος πάσα τού ναοΰ σύν τώ έσω καί έξω
κεντηνάρια (βχνΓ. αυτός δέ ό φιλόχριστος ίουστινιανός μόνος
ήρξατο τόν ναόν τοΰ θ(εο)ΰ από θεμελίων καί αυτός έτελείωσεν αύτόν μηδενός ετέρου συνδρομήσαντος, μόνον ό δεσπότης
Ι(ησοΰ)ς Χ(ριστό)ς Καί ή πανάχραντος αδτοΰ μ(ήτ)ηρ θελήσει
τού Π(ατ)ρ(ό)ς καί συνεργεία τού άγιου Πν(εύματο)ς | . ούτος
γάρ ό λόγος τού θ(εο)ΰ

συνήργησεν αύτω έν πασιν. δςτις

δέ άπιστεΐ τώ συγγράμματι τούτω είσελθέτω έν τώ ναώ καί
ίδέτω καί θαυμασάτω τά τε κάλλη καί τοΰ ναοΰ τήν πολλήν
ποικιλίαν, πώς έκ χρυσίου καθαρού έξαστράπτουσα πάντοθεν,
άργυρίου καί λίθων τιμίων καί κρυστάλλου καί μαργάρων Καί
πολυποίκιλων,

ίδέτω δέ τό έδαφος όπως έκ τών μαρμάρων

πεποικίλωται(δ) χρόας δίκην θαλάσσης κυμαινομένης όράτε. τάς
γάρ τέσσαρας σφήνας τού ναοΰ τούς τέσσαρας ποταμούς όνόματα τούς έκ παραδείσου έξερχομένους (6). έποίησε δέ καί
φιάλην εχουσα(ν) στοάς ιβ μέ τούς λέοντας μαρμαρένιους δώ-1

(1) Τό χειρ, άνακεν τηναρίων.
(2) Τό χειρ. μα^ονήλια.
(3) Τό χειρ, άνακεντ,ηνάρια.
(4) Τό */ειρ. από άνδρομήκον.
(5) Τό χειρ, πεποικίλο το.
(6) Τό χειρ, τό εκ παρ. εξερχόμενοι.
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δέκα έςερχόμενον τδ ύδωρ έκ των στομάτων αυτών εις άπόνιψιν τοΰ κοινού λαοΰ. έν δέ τη δεξιά πλευρά εις τά γυναικίτην έποίησεν

θάλασσαν δεχομένη(ν) τά όμβρήματα

αυτών

πηχών ξε. υπεράνω δέ της θαλάσσης έβαλε κλίμακα ϊνα διέρχωνται οι Ιερείς. έστησε δέ από πάντων τών ζώων στήλας
μαρμαρένινας,

(ϊνα) διά τέχνης διέρχεται τό ύδωρ διά τών

στομάτων αυτών, δπως οί ιερείς καί μόνον νίπτονται. Λέγεται
δέ ό τόπος μιτατήρια(Ι)- την γάρ ωραιότητα καί πολυποικιλίαν
και τό μέγεθος ουδείς

δύναται είπεΐν ή κατανοησαι. τελέσας

δέ τό εργον τοΰ θ(εο)0 την 'Αγίαν Σοφίαν καί πάντα τά ιερά
Αναθήματα μηνί Δεκεμβρίω εις τάς κβ ημέρα σαββάτο^ έστρατοπέδευσεν [δέ] ό βασιλεύς καί ποιήσας προέλευσιν από τοΰ με
γάλου

παλατιού | Καθήμενος

επί τών θαυμάσιων

τεσσάρων

ίππων λευκών κεχρυσωμένων (2) καί έλθών προς τον πυλώνα
τοΰ ναοΰ κατηλθεν έκ τοΰ άρματος καί είσηλθεν έν τφ ναώ
τοΰ 'Αγίου Προδρόμου καί έθυσε βόα(ς) ,α, πρόβατα ,β, έλάφους λ, (3) τράγους (α, μόσχους ,α, άρνας (4) ;α, έρίφους ,β,
περιστεράς καί άλλα έτερα Γ, δρνεις (5) μετ’ άλεκτόρων (6)
χιλιάδες κα. ταΰτα πάντα σφάξας δέόωκεν πτωχοις, χηρών τε
καί δρφανών καί πασών τών δεομένων. δέδωκεν σίτον χιλιά
δας μόδια ε Καί οίνου μέτρα χιλιάδες κ. ταΰτα πάντα σφαγιασθέντα τε καί δοθέντα πένησι μέχρι ωρών τριών τη αυτή
ήμέρα τοΰ σαββάτου,

τότε είσοδεύσας ό βασιλεύς μετά τοΰ

άγιωτάτου π(ατ)ριάρχου Ευτυχίου παντός τε τοΰ ς·ρατοΰ αύρΰ
καί τοΰ κλήρου,

ως ήγγισε δέ τάς ωραίας καί χρυσάς καί

βασιλικάς πύλας, άναπαυθείς δέ ό βασιλεύς προέδραμε μέχρι
τοΰ άμβωνος καί στάς κατέναντι τοΰ μεγάλου τρούλ(λ)ου έξέ-1
(1)

"Ισως

έκ τοΰ

mutio,

«περί ou

nihil est mutire»

οϋδε γρΰξαι πρός

ελεγχον ή έπαινον.
(2) Τό χειρ. και χρυσωμένων.

ΤΙ λέξις δηλοί βεβαίως δτι εφερον -/ρυσά

φάλαρα.
(3) Ό άριθρ,ός είναι ελάχιστος

προελθι.υν,

φαίνεται, εκ κακής άναγνοίσειυς

του άντιγραφέως· άλλα χειοο'γραφα άναγράφουσιν έλάφους χ' η φ' πιΟανοίτατα
δε τό λ' προηλθεν εκ του γ'.
(4) Τό χειρ, άρνες.

(Γ>) Τό χειρ, αρνους

(6) Τό /ειρ. μεταχη Γνών.

15
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τείνε τάς χεΐρας αύτοΰ εις τόν ουρανόν καί μεγάλη έβόησε

τή φωνή" «δόξα τω θ(ε)ω» τρ[ε]ίς «τω καταξιώσαντί με τοΰτο τό
έργον άποτελέσαι». καί προσκυνήσας τρ[ε]ίς πάλιν, τό δμμα είς
τον ούρανόν άνατείνας, λέγει μεγάλη τή φωνή' «ένίκησά σε,
Σολομών πάνσοφε, σέ καί πάσαν τήν δόξαν σου», μετά δέ τό
είσοδεΰσαι έποίησε διάδοσιν δεδωκώς | άργύριον καί χρυσίον
τω λαώ κεντηνάρια ζ. Στρατήγιο(ς)\ δε ό καί μάγιστ(ρ)ος καί
αδελφοποιτός τοΰ βασιλέως διέχυνεν [έν] ταΰτα τή γή, καί
ήρπαζεν ταΰτα ό λαός μετά χαράς. Καί τή έπαύριον τοσαΰτα
καί πλείονα έθυσεν ολοκαυτώματα καί γέγονεν δόξα καί χαρά
τω λαώ καί ό θ(εδ)ς έδοξάσθη μεγάλως. ε!θ’ ούτως πάλιν
έποίει τά θηρανοίξια του ναοϋ έορτάζων καί χαιρόμενος ήμέρας ιε μέχρι των αγίων Θεοφάνιων κλητορεύσας πάντας τούς
άρχοντας καί ροΓέβων πάντας τούς πένητας καί δωρεών δούς
[εις] πάσαις ταΐς έκκλησίαις,

ευχαριστών τω κ(υρί)ω χαίρων

καί χαιρόμενος επί τό τού θ(εο)ϋ έργον. μετά δέ τό ποιήσαι
ταΰτα πάντα, κελεύσει του θ(εο)ϋ έπιζήσας έτ[ε]ι ολίγον, Καί
άπέδωκε τό πν(εΰμ)α αύτοΰ έν ταΐς χερσί τοΰ θ(εο)ΰ βασιλεύσας τά πάντα αύτοΰ έτη λθ.
μετά δέ τον θάνατον αύτοΰ έβασίλευσεν ’Ιουστίνος ό άνεψιός
αύτοΰ. έν δέ τω κβω έτει της βασιλείας αύτοΰ, όκτώ καί δέκατον
έτος της τοΰ ναοΰ οικοδομής, έν ήμερα κυριακής ώρα έκτη Έγένετο πεσεΐν τόν μέγαν τροΰλ(λ)ον έπί σεισμοΰ, καί συνέτριψε τον
άξιοθαύμαστον άμβωνα τήν τε σώλέαν καί τά χρυσά στήθεα καί
μερικά έκ τών κιόνων, τάς τε σαρδονύχους σύντφχρυσώ στ(αυ)ρώ
τω επάνω τοΰ άμβωνος' τό δέ λοιπόν τοΰ ναοΰ εμεινεν άσάλευτον]
ό δέ βασιλεύς καί πάν πλήθος τοΰ λαοΰ έλυπήθησαν μεγάλην λύ
πην. καί προσκαλεσάμενος τόν πρωτομαΐστοραν όνόματι I Γνάτιον, (δςβ ήν παρακμάζων, [καί] λέγει προς αύτόν. τί τό συμ
βάν τό χάλασμα τοΰ τρούλλου. άπεκρίθη ό αύτός μαΐστωρ δτι
ό βασιλεύς ό καί θείος σου μακαρίτης έσπούδαζε τοΰ χρυσώσαι αύτόν. καί δή κατεάξας τήν συσκευήν προ τοΰ σφίξαι τόν
θόλον, καί μεγάλου ύετοΰ γενομένου έρράγη ό τροΰλλος. Καί
έξ αύτοΰ συνέβη γενέσθαι τήν σύμπτωσιν αύτοΰ. είθ’ ούτως
πάλιν έκέλευσεν ό βασιλεύς γενέσθαι αύτόν. καί γεγονότος
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θ(εο)ϋ βοήθεια κατεχρύσωσεν αυτόν οΐον καί πρώτον, τόν δέ
άμβωνα μή δυνάμενος τοιαύτην πάλιν εξοδον ποιήσαι διά κιό
νων αργυρών και λίθων τίμιων. Ένεγκόντες [δέ] καί μάρμαρα
πάμπολλα από Προικο(ν)νήσου (έ)ποίησαν[τα] και αυτά καθ’
ομοιότητα τών ποταμών τοΰ Παραδείσου, καί ούτω πάλιν ετελειώθη ό ναός τοΰ θ(εο)0. τούτου χάριν λέγουσιν τινές ότι καί
Ιουστίνος εκτισεν. άλλ’ ουδέ
σμα τοΰ τρούλλου

άλλα πεποίηκε εί μή τό χάλα

καί τόν άμβωνα μόνον.

Καί είς τοΰτο,

αγαπητοί άδελφοί, γινώσκετε δτι κατά χάριν τοΰ κ(υρίο)υ ημών
Ί(ησο)ΰ Χ(ριστο)ΰ από

τοΰ υψίστου π(ατ)ρ(ό)ς συνίσταται τό

τοιοΰτον άτίμητον εργον, ούχί υπό. . .
ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ

Έκ χειρογράφων τής Μονής τοΰ Τιμίου Προδρόμου καί τής Κοσσυφηνείσης καταχωρίζομεν ένταΰθα ειδήσεις τινάς βραχείας ιστορικός,
όποιας περιέχει καί τό Σύντομον Χρονικόν (Breve chronicon), έδημοσίευσε δέ καί ό αείμνηστος Σακκελίων έν τή Έβδομάδι τοΰ 1888. Αί έν
τοϊς ΰφ’ ήμών άναγνωσθεΐσι

χειρογράφοις

άναγραφόμεναι δέν είναι

πασαι ιστορικούς ασφαλείς, άφ’ οΰ δύο έξ αυτών λέγουσιν ή μέν δτι ή
Θεσσαλονίκη

έκυριεύδη υπό Μουράτ τοϋ Β' τφ 1427, ή δέ τφ 1442,

άλλη δέ τις δτι τήν Κωνσταντινοόπολιν «έπήρεν ό σουλτάν μεεμέτης τφ
1453».

Περί τοΰτου δέ τοϋ άταλαιπώρου τών τοιούτων αναγραφών

έπραγματεύθημεν καί έν τοϊς Σνμμίκτοις ήμών (σελ. 88 κέξ) καί έν τφ
Άρχαιολογικφ Συνεδρίφ τών ’Αθηνών τοϋ 1905 (Coraptes rendus du
Congres international d’archeol. 1905 σελ. 321-322).

ΜΟΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
’Επί

φύλλου

κεκολλημένου έπί τοϋ σταχώματος

καί

τριών άλλων συνεχομένων τοϋ ύπ άριϋ·μ. 10 χειρ, περιέχοντος έργα Θεοδώρου τοϋ Στουδίτου.

+ είς τούς αχπα(1) μηνί δεκεμβρίψ κ έφάνη είς τόν ουρανόν
προς τήν δύσιν έκεΐ όπου δυσεύει ό ήλιος τόν Εούνιον μήναν,
ενα άστρον μικρόν μέ φωτία μεγάλη πλατή καί μακρή ωσάν σπάθή
δύστομον, καί βαστοΰσεν ώς τήν άνατωλήν, καί ήταν μέγα θαΰμα1
(1) Πρόκειται βεβαίω; περί κομήτου· άλλ’ ό υπό Νεύτωνο; παρατηρηθεί;, έκ
τών μεγαλοπρεπέστατων, έφάνη τω 1680. τή 22 Δεκεμβρίου (ε. ν.) έξήλθε τών
ακτινών του ήλιου.
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της όρώσιν. έκράτησεν ήμέραις μ, εις τήν κορυφήν τοΰ σπαθιού
έχάθη ή φωτία καί τό άστρον, τότέστη εις τήν ανατολήν.'
εις τούς αχπβ(1) αύγούστου, έφάνη και έτερον άστρον μέ φω
τιάν ωσάν σπάθή κα'ι αύτώ, πλήν μικρόν, έκράτησεν ήμέραις
η, κατά μεσημβρίαν καί άντίκρηζεν προς τδ βόρειον μέρος.'.~
-(- είς τούς αχπγ έστράτευσεν ό βασιλεύς των τουρκων εις
τό μπέτζη, ήγουν είς τήν βιένα, καί έπήραν οί νέμτζοι τόπους
πολούς, τήν ούκρίαν, τό μπουζτίμη, καί άλλα πολλά κάστρος
έως τό πελεγράδι, έκράτησεν ό πόλεμος χρόνους ιε.
-[-είς τούς αψι έπολέμησαν οί μοσκοβίται μέ τούς σφέτοος έως τά σύνορα τής καζανίας, καί ένεκίθησαν οί σφέτζοι κατά κράτος καί έφυγεν ό ρίγας μέ όλίγους άν(θρώπ)ους
είς τά μέρη τής τουρκίας καί έμηνεν ό ρίγας είς τούς τούρκους χρόνους δ, έπιτα έστράφη πάλιν είς τον τόπον του, τόν
έπήραν οί μοσκοβίται κάστροι τώ ρίγειν καί άλλα πολλά.
+ είς τούς αψιε έκαμαν μάχει οί μοσκοβίται μέ τούς τούρκους
διά τήν υπόθεσιν τοΰ σφέτζου καί έπολέμησαν είς τά σύνορα
τής μπογδανίας οί μοσκοβίται καί ό βιζήρις των τούρκων πλήν
ούτε τό ένα μέρος ούτε τό άλλο ένικήθει, μόνον αγάπη.\~ Ιγινεν
ό πόλεμος
ίουλίου
-)- έν έτη (ζμς- ερχομένου τοΰ αίμηρά σουλτάνου είς τούς
κορυφούς άπρακτου μηνί όκτωβρίου
-f-έν έτει ,ζοη μηνι ίαννουαρίου κζ ημέρα τρίτη (;) έπάτησαν οί σοφτάδες τό μοναστήρι τοΰ προδρόμου,

έποίησαν καί

φόνον ένδον τοΰ μοναστηριού η—
-(-έπείραν οί φράγγοι τά τούρκικα τά κάτεργα, τι έν έτει
,ζπ μηνί δκτωβρίω ημέρα κυριακή
τφ αύτω έτει έδιαγούμισαν οί άγαρηνοί τήν μητρόπολιν
των σερρων καί έπτά έκκλησίαις, τήν δέ σεβασμίαν τοΰ προ
δρόμου μονήν παντελώς ήρήμωσαν αύτήν καί τά αύτής προάστεια καί μετόχια-^—
(1) Τούτον παρατήρησα; ό

Haley

ΰπελόγισε τήν τροχιάν αΰτοϋ είς 76 πε

ρίπου ετη χάί εΤπεν οτι είναι ό αυτός καί ό τοΰ Κεπλίρου (1607) καί τοΰ
(1531)..
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+ έν έτει ,ζπδ εγινεν λιμός ίσχιρός καί μέγας εις πάσαν
τήν γην, έν δέ τη πόλει σερρών, άνέβη ό σίτος εις άσπρα ωπ
τό κυλώ εις τον καιρόν τοΰ σουλτάν μουράτ.γ—
+ έν έτει ,ζ^η μηνί ίουλίου κα, εγινεν έκλειψις ήλιου από
ώρας α έως ώρας δ.~γ—
+ είς τούς αχπζ εύγήκαν τα γιωβαζοχάρτια, εις τούς χρι
στιανούς καί είς τούς καλογέρους:~
+ είς αχπγ έπάησαν οί τοΰρκοι είς τό πέτζη, καί έγύρισαν
άπρακτοι, έκράτησεν ό πόλεμος χρόνος ιε
είς τούς αψιό εγινεν μέγας

έμπρισμός είς τάς σέρρας

έκάησαν όλα τα έργαστήρια(,) ό τεπάχανας καί ό σανιδόφορος
έγλύτωσεν, έκάηκεν καί τό έσκή τζαμη, μηνί αύγούστου, ιγ,
ξημερόνοντ(ας) τό σαβάτω
+ είς τούς αχπς· έπήραν οί φράγγοι τον μωρέαν άπό τούς
τούρκους.
+ είς τούς αψιε ίνδικτιώνος η έπίραν οί τοΰρκοι τον μορέαν, άπό τούς φράγγους,

μεγάλην φθοράν έκαμαν είς τό

έλεηνόν άνάμπλη παντελώς έρήμωσαν αδτώ, τούς χριστιανούς
έκοψαν, τα δέ παιδία καί ταΐς γυναίκες έσκλάβωσαν. μηνί
αύγούστω

είς

τάς 2 ημέρα τρίτη ήλθεν ό σουλτάν άχμέτης

άπό τό νεβροκόπον είς τάς σέρρας, τον ήλθαν καλά μαντάτα
πώς έπηρεν ό βεζήρης τόν μωρέα, καί έκαμεν τοαναμάν έξη
ήμέραις, καί πάλιν έστράφη είς τά όπίσω άπό τήν καβάλα
είς τήν άνδριανούπολιν, αύγούστου είς τάς 20 ήμέρα σαβάτω. |
ήέσφαψξαν τόν παπαπαχώμιον μέ ισχυρόν άποτόλμημα ώσί
ό λίκους τό πρόβατον καί τό προί τήν τετάρτην μήα δρα να
ξιμερώση ήλθε

μίνημα είς τό μοναστήρ(ι) διά τήν σφαγήν

αύτοΰ καί έσικόθησαν οί πατέρες καί έπήγαν
ΜΟΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
*Εν τινι αελίδι τον τυπικού της εκκλησιαστικής ακο
λουθίας τής έν 'Ιεροσολύμοις 'Αγίας Λάβρας τον όσιου
και θεοφόρου πατρός ημών Σάββα.

+ μηνί δεκεμβρίφ, επί έτους ,ς-ωξδ Ν Θ( 1) τέθνηκεν ό εύσε(1) Ίνδικτιώνος 0'.
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βέστατος καί φιλόχριστος αύθέντης ημών καί βασιλεύς σερβίας
καί ρωμανίας στέφανος: +
<(Τ) Η κδ τοΰ σεπτεμβρίου μηνάς της ιδ Ν(1) ήμερα σαββάτω
ώρα Θ, είσήλθε ή φύλαίις τοΰ κράλη επάνω εις το καστέλι,
καί αυτός τη κε' εις τό κάτω καί έλειτουργήθη εις τήν μητρόπολιν' έτους (ς·ωνδ:-)ΜΟΝΗ 1ΙΡΟΛΡΟΜ ΟΓ
(Εις τό τέλος των χρησμών τον Πατάρων Μεθοδίου)

+ Είς τούς αωο ή καί ογδόντα χρόνους, βασιλεύσι εις τήν
κουσταντινοΰπολιν γυναίκα καί είς εκείνους τούς χρόνους, είς
χιλίους

ώκτακοσίους Ο ή Π χρόνους, άπό Χυ καί θέλη να

καταποντισθή είς τήν θάλασσαν ή κονσταντινούπολι, άπό τήν
γυναίκα τήν μιαρή, ώ τοΰ θαύματος, γυνή να βασιλεύσι, οδχ
καλή αλλά μιαρή καί άπό αυτήν νά χαθή ή έπτάλοφος καί
ή σαλωνίκη καί τάννησία καί ή κόπρος καί ηκρήτη καί νά
βασιλεύσι δ άντίχριστος καί τέλος
+ ° Γράψας
ΜΟΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΓ
(Τελενταΐαι σελίδες νομοκάνονος χειρογράφον)

Περί τα κάτωθεν κάστροι ποίω χρόνω έπάρθησαν
έτους, ,ςνοξα άπό άδάμ έπηραν τήν καλιούπολιν.
έτους ,<τωοζ άπό άδάμ έπηραν τήν άδριανούπολιν
έτους άπό άδάμ ,ς^λε μαΐω κδΉ έπηραν τήν Θεσσαλονίκην
έτους άπό άδάμ

μαΐω κθη βασιλεύοντος κωνσταντίνου

τοΰ παλαιολόγου έπάρθη ή πόλις παρά τοΰ σουλτάν
μεεμέτη
έτους άπό άδάμ τοΰ νέου ήγουν. άπό τοΰ Χυ αυνζ έπηραν
τήν κόρινθον, τήν πάτραν τό μουχλή καί τήν καστελανίαν
έτους άπό άδάμ ,-τ^ξδ μηνί ίουνίω έπηραν τήν ’Αθήνα
(1) Ίνδικτιώνος Θ.
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έτους άπό άδάμ ,ζ-'&ξη έπήραν τον μιζιθραν
έτους άπό άδάμ

μηνί άπριλλίω έπαράδωκαν

οί άργεΐοι τό αργός
έτους άπό άδάμ ,ς·%οη έπαραδόθη ή εύριππος μηνί
ίουλίω ιβ
έτους άπό άδάμ (ζζ αύγούστω κθ άλώθη ή ναύπακτος
έτους άπό άδάμ (ζη έπάρθη ή μεθώνη καί τώ αύτω έτη
σεπτεμβρίω ιζ11 έπροσκύνησαν οί κορωναΐοι
έτους άπό άδάμ ,ζλ μηνί αύγούστου βα έπήραν τό άμπελογράδι(Ι)
έτους άπό Χυ γεννήσεως ,αφκβ δεκεμβρίω κη έπήραν
την ρόδον.
έτους άπό Χυ γεννήσεως ,αφμ νοεμβρίω κα έπήραν
τό άναύπλοι. Καί τώ αύτω έτει καί τώ αύτώ μηνί
κδ έπήραν καί. τήν μονεμβασίαν
ΜΟΝΗ ΚΟΣΣΓΦΗΝΕΙΣΗΣ
(Χειρόγραφον νπ άριϋ'. 2ί)4).

«Βιβλίον κατά μωάμεθ καί κατά λατίνων.
“Ισον άπαράλλακτον τής διαθήκης καί θεολογικής όμολογίας
τοΟ σοφωτάτου καί άοιδίμου φωστήρος καί μεγάλου π(ατ)ρός
διδασκάλου κυρίου ’Αναστασίου Γορδίου τοΰ έξ Άγράφων έκ
κώμης Μεγάλων Βρανιανών, δστις έξέλιπε τής παρούσης ζωής
έβδομη τοΰ ίουνίου μηνός έν ήμέρα σαββάτω ώρα ε καί έτάφη
έν τή γη τό ιερόν καί καθαρώτατον αύτοΰ

σώμα τή ένάτη

ώρα τής κυριακής έν τή μονή τής άγιας όσιομάρτυρος ΙΙαρασκευής τή καί σχολή

αύτοΰ τή κειμένη είς τήν τοποθεσίαν

τής (ίηθείσης κώμης έν τω νάρθηκι έν τώ μνημεία) τοΰ μακαριωτάτου καί Γέροντος αύτοΰ κυρίου Εύγενίου πολλών π(ατέ)ρων καί ιερέων καί πλήθος χριστιανών

άναδραμόντων καί

πάντες δδυρόμενοι τήν άποδημίαν καί στέρησιν τοΰ καλοΰ
π(ατ)ρός καί φωστήρος δτι πάντ(οτε) προ'ίστατο εύεργετών καί
πάντας νουθετών <5 άείμνηστος ως άλλος ούδείς τών κατά τόν
καιρόν τούτον, ήν δέ ώς έτών έβδομήκοντα πέντε.
(1) Άνάγν. Βελιγράδι.
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«Εις δόξαν π(ατ)ρ(ό)ς καί υίοΰ καί άγιου πν(εύματο)ς του
ενός μόνου άληθινοΰ θεοΰ του ποιητοΰ καί πλάστου καί δε
σπότου των απάντων έρρωμένως τω νω καί τή διανοία.
"Οσα είς ορθόδοξον πίστιν άναφέρεται. . .
έν τή μονή των μεγάλων βρανιανών αψκθω»
(Έν τέλει του χειρογράφου).
Πόθεν συνάγονται τά άπό κόσμου γεννήσεως έτη.
από άδάμ έως κατακλυσμού ετη

2245

άπό κατακλυσμού εως πυργοποιίας ετη

525

άπό πυργοποιίας εως άβραάμ ετη

425

άπό άδραάμ εως εδραίων εξόδου αίγόπτου ετη

435

άπό της εξόδου εως οικοδομής τοΰ ναοΰ ετη

757

άπό της οικοδομής τοΰ ναοΰ εως της μετοικεσίας βαβυλώνος ετη

425

άπό ταύτης εως άλεξάνδρου τοΰ μακεδόνος ετη

400

άπό άλεξάνδρου εως γεννήσεως χ(ριστο)ΰ ετη
άπό γεννήσεως χ(ριστο)ΰ εως τοΰ νΰν ετη

300
1745
^^25 (7)

Καί μετά τήν έξήγησιν τοΰ άγγέλου Σιρηνος (;) άπό τοΰ
οράματος τοΰ προφήτου

δανιήλ εως συνελείας τοΰ

κόσμου

συνάγονται ετη

2700

(ά)πό τοΰ δράματος τοΰ δανιήλ εως της παρουσίας τοΰ
κ(υρίο)υ ετη

576

(κ)αί άπό της παρουσίας τοΰ κ(υρίο)υ μέχρι τοΰ παρόν
τος ετη

1745

μένουν έτη 379
άπό τοΰ παρόντος έτους

2314
1745

μετά χρόνους 91 άρθήσεται

τελείως ή βασιλεία των λατ[ε]ίνων. άπό τοΰ παρόντος έτους —
1745 μετά χρόνους 101 άρθήσεται τελείως ή βασιλεία των
άγαρηνων. μετά τήν τελείαν άρσιν λατίνων καί άγαρηνων βασιλεύσουσιν οί ορθόδοξοι χρόνους

278 καί τότε γενήσεται τό

τέλος τοΰ κόσμου.
1375 ό σου(λτάν. .)
1375 ό σουλτάν παγιαζίτης έπήρεν τήν άνόριανούπολιν
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1442 ό σουλτάν μουράτης έπήρεν τήν Θεσσαλονίκην
1452 ό σουλτάν μεχεμέτης ό υίός του έπήρεν τήν κωνσταντινούπολιν
1460 δ αυτός μεχεμέτης έπήρε τον μορέαν
1470 δ αότός έπήρε τόν έγρηπον
1521 δ σουλτάν σουλεϊμάνης έπήρεν τήν βώδον
1526 δ αυτός σουλεϊμάνης έπήρεν τήν ούγκρίαν
1570 δ σουλτάν σελήμ δ υίός του έπήρεν τήν κύπρον
1640 δ σουλτάν μουράτ δ υίός τοΰ άχμετ έπήρεν τήν βαβυλώνα
1669 δ σουλτάν μεχεμέτης δ ανεψιός του έπήρεν τήν κρήτην
1676 δ σουλτάν μεχεμέτης δ άνωθεν έπήρεν τήν καμενίτζαν
1687 οί βενέτικοι έπήραν τήν (ν)αδπακτον καϊ τόν μωρέαν
1700 δ σουλτάν μουσταφας έδωσε του λέχου τήν καμενίτζαν
καί έπήρε τήν (ν)αύπακτον
1715 δ σουλτάν άχμέτης δ αδελφός του έπήρε τόν μορέαν
1716 δ νιτζοξαδόρος έπήρεν το τιμισ[ι]βάρ
1717 δ νιτζοξαδόρος έπήρεν τό μπελιγράδ
τέλος τοΟ παρόντος βίβλου υπό χειρός έμοΰ ίακόβου ίερομονάχου καί προηγουμένου τής βασιλικής μονής τοΰ Κουτλουμουσίου.

ΜΟΝΗ ΚΟΣΣΓΦΗΝΕΙΣΗΣ
Νικηφόρου τοΰ στατριάρχον χρονογράφος.
(Κώδιξ χαρτωοςύπ’ άρ.
αελ.

0,20

πλάτος

0,14

249

περιέχων ιστορικούς, μήκος

μήκος γεγραμμένον

0,1(1

πλάτος

0,9).

+ Τοΰ έν άγίοις π(ατ)ρ(ό)ς ήμών καί όμολογητοΰ νικηφό
ρου π(ατ)ριάρχου κωνσταντινουπόλεως, χρονογράφου
’Από άδάμ, έως τοΰ κατακλυσμού έτη βσμβ
καί γάρ άπό τής άρας ής άδάμ έλαβε καί ή γυνή αότοΰ καί
καθεξής οί άν(θρωπ)οι. αί γάρ δέκα γενεαί ούτε οίνον έγίνωσκον ούτε έλαιον οΰτε κρέας άλλ’ έζουν πάνυ στενήν καί τεθλιμμένην ζωήν κατά τό ιερόν

γράμμα,

καί ούτε ή γή ήν

οίκισμένη άλλά πέραν τοΰ ώκεανοΰ οίκος. Μετά δέ τόν κατα-
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κλυσμόν ό νώε διεμερίσθη τήν γήν τοϊς υίοΐς αύτοΰ, καί οίκοίσθη. από δέ του κατακλυσμού έως της πυργοποιίας χρόνοι
φκε' άπό δέ της πυργοποιίας έως της γεννήσεως ’Αβραάμ χρόνοι
φλ' + άπό δέ τοΰ άβραάμ έως της έξόδου των υιών ί(σρα)ήλ
έξ αίγύπτου χρόνοι υνε. άπό τής έξόδου τών υιών ί(σρα)ήλ
έως τής οικοδομής τοΰ ναοΰ, δν ώκοδόμησεν ό βασιλεύς σολο
μών χρόνοι ψοε. άπό δέ τής βασιλείας σολομώντος έως τής
βασιλείας άλεξάνδρου τοΰ μακεδόνος χρόνοι χμγ. άπό δέ τοΰ
’Αλεξάνδρου μέχρι τής ένσάρκου καί θείας οικονομίας Χ(ριστο)ΰ
τοΰ θ(εο)0 ήμών τοΰ έν τριάδι καί έν μονάδι προσκυνουμένου
χρόνοι

[_Φ;] τλ·

από δέ τής ένσάρκου οικονομίαν Χ(ριστο)ΰ

τού θ(εο)0 ήμών μέχρι τής κωνσταντινουπόλεως χρόνοι τλς\
Όμοΰ τα δλα συνάγονται άπό κτίσεως κόσμου έως τής Κων
σταντινουπόλεως Αέϋλζ. Χ& νϋν δέ είσιν έτη ,ς^ξδ άπό τοΰ
σ(ωτη)ρίου πάθους καί τής φρικτής άναλήψεως αύτοΰ τοΰ
σ(ωτή)ρ(ο)ς | (έως τής)> λιθοβολίας στεφάνου τοΰ πρωτομάρτυρος
έτη ζ. άπό τοΰ αγίου στεφάνου τοΰ πρωτομάρτυρος καί άρχιδιακόνου έως τοΰ έξ ού(ρα)νοΰ φανέντος τοΰ άγίου παύλου τοΰ
αποστόλου φωτός καί βαπτισθέντος καί έναρξαμένου λόγων τοΰ
Χ(ριστο)0 τής άληθείας καί τοΰ θανάτου(;) έτη Γ. ίστέον δέ δτι
ή πανυπέραγνος θ(εοτό)κος καί άληθής μ(ήτ)ηρ τοΰ κ(υρίο)υ
μου έζησεν έν τή άν(θρώπ)ω(;) έτη νθ. είς μέν τον ναόν έτη
ιδ είς δέ τον οίκον τοΰ δικαίου ίωσήφ μή(νας) ιδ, καί έκεΐσε
εύαγγελίσθη υπό τοΰ άρχαγγέλου Γαβριήλ, καί συλλαβοΰσα
έτεκε τόν κύ(ριον) ήμών Ί(ησοΰ)ν Χ(ριστό)ν καί θ(εό)ν ήμών
καί βασιλέα τής δόξης τή κε τοΰ δικεβρίου

μηνός. έζησε

δέ καί άπό τής ένανθρωπίσεως τοΰ ήμών σ(ωτή)ρος Χ(ριστο)ΰ
έτη λγ, καί μετά τό πάθος άπό τής άναλήψεως τοΰ Κ(υρίο)υ
έζϊ^σε σύν τοΐς μαθηταΐς αύτοΰ, είς τόν οίκον ίωάννου τοΰ
εόαγγελιστοΰ έτη ια. όμοΰ τα δλα αύτής έτη έζησε έτη νθ.
καθώς ό άγιώτατος

σοφρόνιος

Ιεροσολύμων έγκωμιάζει τόν

π(ατέ)ρα τοΰ άγίου ίωάννου τοΰ θεολόγου καταλεπτώς καί
περί τήν μητέρα αύτοΰ τ(ο)ιάόε

φάσκων ό γάρ πατήρ τοΰ

θεολόγου ό ζεβεδαΐος ήν, ή δέ μήτηρ αύτοΰ σαμφώρα θυγάτηρ
ίωσήφ τοΰ μνηστήρος. ό γάρ ίωσήφ τέσσαρας υίούς έσχεν καί
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θυγατέρας Γ. καί (υί)ούς

μέν ίάκωβον, σίμωναν,

235
ιούδαν καί

ίωσή, θυγατέρας δε τήν έσθήρ, τήν μάρθαν καί τήν σαλώμην.
αυτή ήν Γυνή μέν ζεβεδαίου

μ(ήτ)ηρ δέ τοΰ άγιου ίωάννου

τοΰ θεολόγου, εντεύθεν ό σ(ωτ)ήρ ήμών Χ(ριστό)ς καί θ(εό)ς
θείος μέν ήν ίωάννου τοΰ θεολόγου, καί αδελφός σαλώμης | τής
θυγατρός Ιωσήφ, ίστέον ότι τον μέν άγιον πέτρον οίκείαις χερσ'ιν έβάπτισεν ό κ(ύριο)ς ήμών, καί, άνδρέαν. καί άνδρέας ίάκωβον καί ίωάννην, καί ίάκωβος τούς λοιπούς αποστόλους, καί
πάντες μέν εφυγον, μόνος δέ Εωάννης ό ήγαπημένος (;) εν τή
παραδώσ(ε)ι καί έν τω στ(αυ)ρφ παρέστη, καί εις τόν τάφον
τοΰ κ(υρίο)υ πρώτος των άλλων ήλθεν.

καί τήν ύπέραγνον

αγίαν θ(εοτό)κον εις τα ίδια Ιλαβε. καί έπί τής γής Γ μητέρας
έ’σχε πρώτην μέν τήν σαλώμην έξ ής έτίκτετο, καί δευτέραν τήν βροντήν, ός έβρόντισε τό («)έν άρχή ήν ό λόγοςζ») καί
Γ τήν ύπέραγνον θ(εοτό)κον είς τά Ιδια έλαβε ώς <(έδήλωσε)
τό {«βίδού ή μ(ήτ)ηρ σου<(»)>. 8ς καί ταύτην τήν αγίαν θ(εοτό)κον
αύτός έβάπτισε. ένθα γάρ έστιν ή αγία αιών, εκεί ήν ή ο?κ[ε]ία
αύτοΰ τοΰ ίωάννου, εκεί καί οί άπόστολοι κατέφυγον, εκεί καί
τω ματθαίψ έφάνη ό κ(ύριο)ς μετά τήν άνάληψιν τήν εκ νεκρών
αύτοΰ. καί τών θυρών κεκλεισμένων εκεί έφανερώθη καί έδωκεν αύτοΐς πν(εΰμ)α άγιον,

έκει τή ζ ήμέρα έπληροφόρησε

τφ Θωμά δείξας αύτώ[ν] τάς τών ήλων τύπους (;) έκεϊ ήτοίμασε φαγεΐν τό πάσχα μετά τών μαθητών αύτοΰ, όθεν έξήλθον είς τό όρος τών έλεών(Ι) είς χωρίον λεγόμενον γεσθημανή.
κακεϊ χειροτονεί τόν ίάκωβον ό κ(ύριο)ς επίσκοπον (;). ούτω
καταλέγεται ή γενεολο(γία). ό δέ άδάμ εγέννησε υιούς Γ καί
θυγατέρας β τόν κάϊν καί τόν άβελ καί τόν σήθ καί τήν αζούρ
καί τήν άσουά|μην. καί ό μέν κάϊν έλαβε γυναίκα τήν αδελ
φήν αύτοΰ αζούρ ό δέ σήθ τήν άσουάμην.. .

(1) Άνάγν.

ελαίων.
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ΜΟΝΗ ΚΟΣΣΓΦΗΝΕΙΣΗΣ
Κώδιξ

χαρτωος ύπ' άρ. 151 (σελ. 411 μήκος σελ. 21

πλάτος 15' μήκος γεγραμμένον 16 πλάτος 8 ι/?). Έξ αντοϋ
άναγράφομεν τά αημειοϋντα χρόνους άπό κτίσεως κόσμου,
τά κεφάλαια τής ήωμαϊκής καί βυζαντιακής ιστορίας καί
τινας συντόμους διηγήσεις.

«+ βιβλίον χρονογραφικόν, έν εξηγήσει τής των ρωμαίων
βασιλείας,

άπό

κτίσεως

κόσμου εως

τής

βασιλείας

κυροΰ

[μ]μανουήλ κομνηνοϋ.
ήμέρα πρώτη
’Απ’ άρχής έποίησεν ό θ(εό)ς τον οόρανόν χωρίς άστρων
ώραιότατόν τε εις ϋψος καί εις θέαν(1) καί μετ’ αύτόν έποίησε
την γήν είτα τό φως- ή δέ γή ήτον άθεώρητος καί άμόρφωτος καί έπάνω της ήτον βαθύ σκότος κτλ.»
«’Αρχή τής ρωμαίων βασιλείας, των χριστιανών καί πόθεν
έβασίλευσαν.
Μετά την κατάλυσιν τής τροίας στρατηγός τις όνόματι αι
νείας υιός ’Αγχίσου (2) είτε εφυγε τότε είτε έλευθερώθη παρά
των Ελλήνων έπήρε τον λαόν του καί έπήγε εις τήν ’Ιτα
λίαν κτλ.
οικοδομή τής πρεσβυτέρας βώμης καί πώς έγένετο.
βασιλεία ρωμύλου | βασιλεία σερβίου j βασιλεία ταρκυνίου | (3)
βασιλεία γαίου Ιουλίου καίσαρος | βασιλεία αύγούστου καίσαρος | βασιλεία γάλβα μήν(ας) ζ:— | περί τής γεννήσεως του
κ(υριο)υ ήμών Ί(ησο)0 Χ(ριστο)ΰ | βασιλεία ουεσπεσιανοΰ ] βα
σιλεία υίοΰ ούεσπεσιανοΰ | βασιλεία δομετιανοΰ | βασιλεία νερούα (4) J βασιλεία τραϊανοΰ | βασιλεία τραϊανοΰ | βασιλεία
(1) Τό χειρ. ΰεσιν.
(2) Τό χειρ. ΑΙσχίστον.
(3) Καί έν -ή χειρογράφω ιστορία τη έν τη μονή του Τίμιου Προδρόμου ούδέν
λέγεται περί της δημοκρατουμένης 'Ρώμης

(4) Τδ χειρ, νεονρα.
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άνδριανοΰ | βασιλεία άντωνίνου | βασιλεία μάρκου άντωνίνου | βα
σιλεία κομμόδου(Ι) | βασιλεία περτίνακ(τ)ος | βασιλεία ίουλιανοΰ, διδύμου | βασιλεία σεβήρου | βασιλεία άντωνίνου, καρακάλου καί γέτα j βασιλεία τιδερίου έτη κβ ή, ήμέρας Γ | βασιλεία
γαΐου | βασιλεία κλαυδίου έτει IΓ μήνας ι, ήμέρας θ' | βασι
λεία νέρωνος | .
-ή- Βιβλίον χρονογραφικόν δεύτερον άρχόμενον άπδ τής βα
σιλείας διοκλητιανοΰ και μαξιμιανοΰ καί καταλήγον εως τής
βασιλείας κυροΰ νικηφόρου τοΰ βοτανειάτου: -)- βασιλεία διοκλητιανοΰ. Διοκλητιανός ό βασιλεύς βωμαίων, έλ(λ)ην ειδωλο
λάτρης, έποίησε σύντροφον εις την βασιλείαν μαξιμιανόν τόν
έρκούλιον.

’Έτη από

άδάμ ,εψοζ,

από τοΰ κ(υρίο)υ ημών

ιη(σο)0 χ(ριστο)ΰ σοζ. ~Ητον δέ πάπας βώμης γάϊος | βασιλεία
κωνσταντίου

έ(κ)κόσμου έτη ήγουν άπό άδάμ ,εΐϋΓ μέγας

κωνσταντϊνος | λικίνιος βασιλεύς | π(ατ)ριάρχης Κωνσταντινου
πόλεως άλέξανδρος έτη κγ ή αγία πρώτη {οικουμενική) σύνο
δος | βασίλισσα έλένη [ βώμης πάπας μαρκος έτη. β [ άθανάσιος π(ατ)ριάρχης άλεξανδρείας ό άγιος έτη μς· | τοΰ Χ(ριστο)ΰ έτη τκθ, βωμαίων βασιλεύς κωνστάντιος έτη κα, περσών
βασιλεύς σαβώριος έτη ο, βώμης πάπας Οδλει έτη κε, Π(ατ)ριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Άλέξανδρος έτη κς\ Ίεροσολίμων
μάξιμος έτη Ας", ’Αντιόχειας Εύφρόσυνος έτη Η.
'Ρωμαίων βασιλεύς ’Γουλιανός Γ, περσών βασιλεύς εαδώριος
έτη ο.
Έτη άπό άδάμ ,εΟύνζ τοΰ κ(υρίο)υ τνζ, 'Ρωμαίων βασιλεύς
Ίουβιανός μήνας θ, περσών Βασιλεύς εαδώριος έτη ο.
’Έτη άπό άδάμ ,εύύνη, τοΰ Χ(ριστο)ΰ έτη τνη. 'Ρωμαίων
βασιλεύς Ούαλεντινιανός έτη ια, περσών βασιλεύς εαβώριος
έτη ο:—
<5 μέγας άθανάσιος δταν άπέθανε

έτη μς-

ό μέγας βασίλειος άρχιεπίσκοπος
έτη άπό άδάμ ,εΐιύοα, τοΰ κ(υρίο)υ ϊοα 'Ρωμαίων βασιλεύς
Θεοδόσιος έτη ις- | τό λείψανον αυτοΰ ήφερέν το ό άρκάδιος
εις τήν κωνσταντινούπολιν καί έθαψέν το έσω είς τούς άγιους
(1) Τό χειρ. κωμώδι.
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άποστόλους + ετη άπό άδάμ ,εωπζ, περσών βασιλεύς Ίσδιγέρδης ετη αχ.
Τούτω τω έτει έγένετο δ άρκάδιος αυτοκράτωρ | χρυσόστομος | χρυσόστομος j φθόνος | έςορία | ή κοίμησις |
'Ρωμαίων βασιλεύς Θεοδόσιος | άθηναΐδα j
ετη από

άδάμ ,€%μγ, τού κ(υρίο)υ ήμών υμγ. 'Ρωμαίων

βασιλεύς μαρκιανός ετη ς
ετη από άδάμ ,ζ^ν, τού κ(υρίο)υ υν -(-'Ρωμαίων βασιλεύς
λέων ό μέγας ετη ιζ.
έτη άπό άδάμ ,Ε^ξζ, τοΰ κ(υρίο)υ υξζ. 'Ρωμαίων βασιλεύς
Ζήνων έτη ιζ
άπό άδάμ κατά ρωμαίους έτη ,ζ'^θ κατά δέ τόν άληθινόν
ψήφον άλεξανόρέων έτη ,ε^βπγ, άπό δέ τής άρχής διοκληxtavoO σζ, τού κ(υρίο)υ ημών υπγ" έστέφθη δέ ό άναστάσιος
ίνδικτιώνος ιδ μηνι άπριλλίφ ιδ ήμερα πέμπτη + έτη άπό
άδάμ (€9?}πδ, τού κ(υρίο)υ υπδ, ρωμαίων βασιλεύς άναστάσιος
έτη κζ, περσών βασιλεύς ΙΙερώζ (1) |
έτει άπό άδάμ (ς·ια, τοΰ κ(υρίο)υ φια. 'Ρωμαίων βασιλεύς
’Ιουστίνος έτει θ βασιλεία ’Ιουστινιανού τοΰ μεγάλου
Καί έβασίλευσεν ίουστινιανός ό μεγαλοπρεπέστατος j . . . .
Δυσμένεια προς τον Βελισάριον.

«έπεσεν ό βελισάριος πτώσιν μεγάλην άπό συκοφαντίας και
έγυμνώθη άπό τά πράγματά του καί ή πικρία όπου τόν έπλάκωσεν ήτον άβάστακτος και έγένετο άπό τάς καταπλοκάς ωσάν
σκλάβος φευγάτος. καί εφθασεν είς πτωχείαν και ταλαιπωρίαν
έσχάτην καί έκάθητο καί άνέμενεν πότε νά ελθη σεργέντης
νά τόν άποκεφαλίση.

καί τόσον τόν έγύριζεν ό τροχός

τοΰ

χρόνου, δτι έκράτει είς τό χέριν του ξυλοκαύχην καί έζήτα
έλεημοσύνην διά νά χόρταση ψωμήν, καί έλάλη- δότε καρτέσιν τφ βελισαρίω-

τόν ύψωσε ή τύχη, ό δέ φθόνος έταπεί-

νωσεν -f- » |

(1) Τό χειρ. Περώξ.
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βασιλεία ίουστίνου(Ι) τοϋ νέου | βασιλεία τιβερίου έ'τει ε | βα
σιλεία μαυρικίου ετη η j βασ. Φωκά του Τυρα(ν)Νου | βασ.
ηρακλείου ετη λ | βασ.

κωνσταντίνου υίοΰ ηρακλείου | βασ.

μαρτίνας καί ήρακλεωνά(2) | βασ. κωνσταντίνου τοΰ πωγωνάτου έτη ιζ j βασ. ίουστινιανοΰ τοΰ βινοτμήτου | βασ. λέοντος
τοΰ π(ατ)ρικίου | βασ. άψημάρου τοΰ Τιβερίου | δεύτερα άνάρ(ρ)ησις

ίουστινιανοΟ

β j βασ.

τοΰ

βινοτμήτου | βασ.

Φιλιπτακοΰ

τοΰ

άρτεμίου J βασ.

λέοντος ίσαύρου

άναστασίου

ετη

ετη κε | .
Παράδεισος Σοφίας.
<ι Χιλιάδες

Λγ

βιβλία».

«Κοντά είς την'Αγίαν Σοφίαν, τόν ναόν, ώκοδόμησαν οί πρώ
τοι βασιλείς οίκον λαμπρόν καί ώραΐον και μέγιστον. καί δπου
δ’ άν ηύρασι βιβλία χρήσιμα και καλά ήφεράν τα είς τόν μέγαν οίκον εκείνον,

ώσπερ θησαυρόν πολύτιμον, καί ήσαν τά

ρηθέντα(3), βιβλία χιλιάδες Λγ. καί τόν οίκον εκείνον ώνόμαζαν τόν παράδεισον

σοφίας, εθηκαν δέ οί βασιλείς επάνω

τοΰ παραδείσου έκείνου επιστάτην καί άρχοντα άνδρα θειον
καί ένάρετον προέχοντα των άλλων σοφών έν λογική συνέσει(4)
καί επιστήμη άςιον θαύματος καί τιμής καί μεγάλων άγαθών
αίτιον, ήσαν δέ μετ’ αύτοΰ έτεροι άνδρες ιβ σοφώτατοι καί
φροημώτατοι Καί έκλελεγμένοι, ώσπερ υποστράτηγοι είς Γενναίον καί άριστον στρατ(ηγ)όν.
Καί είχασιν άπό τούς βασιλείς καί άπό τούς μεγιστάνας
τιμήν τήν πρέπουσαν καί δωρεάς καί εόεργεσίας μεγάλας, καί
ήσαν διά τιμήν καί καύχημα τής βασιλείας των βωμαίων. καί
ήσαν δυνατοί έν εργω καί λόγω νά λύωσι τά σκοτεινά τής
γραφής καί νά άντιστομίζωσιν πάσαν αί'ρεσιν καί πάσαν συμ
πλοκήν καί τέχνην των άλλων γενεών, καί εί τις επόθει νά
μάθη, ετρεχεν είς εκείνους καί χωρίς μισθόν έπαιδεύετο πάσαν
(1) Τό χειρ. Ιουστινιανού τοΰ ναι ου.
(2) Τό χειρ, ήρακλώνας,
(3) Τί> χειρ, τά ττϋρΰτα
(4) Τό χειρ, αυνώαει.
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σοφίαν καί ούδέν ήχον μάθημα επί της γης άπό τήν έξω σο
φίαν καί άπό τήν καθ’ ημάς 8τι να τούς έλάνθανε τίποτες,
καί τόσην ήτο ή γνώσις αυτών καί ή αρετή, ότι ουδέ οί βα
σιλείς αύτοΐ έπολεμοΰσαν τίποτε χωρίς νά πάρουν βουλήν καί
θέλημα τούτων των καλών καί σοφών άν(θρώπ)ων, τό μέγα
καύχημα τών βωμαίων. έβιάζετο δ βασιλεύς (1) νά τούς φέρη
είς τήν κακήν όρεξιν καί νά συγκαταβοΰσιν είς τήν όρεξιν καί
ασέβειαν τής ψυχής του (2). ώς δέ καί μέ κολακείας καί άπειλάς

καί υποσχέσεις καί μέ πάσαν τέχνην έδοκίμασέν τους,

βουλήν φεΰ! βουλεύεται κακήν καί άπάν(θρωπ)ον, βουλήν παρά
νομον καί άτυπωτάτην. ώρισε Γάρ καί έσώρευσαν ύλην περισ
σήν,

ξύλα καί δαδία καί κλήματα καί φρύγανα, προσέθηκε

οέ καί καλάμην καί πίσσαν καί τεάφην(3) καί όσα είναι είς
τό λαμπρόν (4) έτοιμα, καί περιεκύκλωσαν τόν περίδοξον οίκον
έκείνον, καί ύφήψε πύρ καί κατέκαυσε τούς ιερούς άνδρας
έκείνους καί τά πολύτιμα βιβλία. ^Ω ψυχής μιαράς καί άθεωτάτης, καί έξέκοψε τόν δφθαλμόν τής πόλεως καί τήν τιμήν
τών 'Ρωμαίων, ήσαν έκεΐ βιβλία άπό πάντων τών μαθημάτων
τών παλαιών καί τών νέων, ήτο καί ένα κοντάκιν καί ήσαν
τά χαρτιά τοΰ δράκοντος έντερα, καί είχαν τά βιβλία γεγραμ(μ)ένα τοΰ 'Ομήρου, άπό τοΰτο τό άνόσιον έργον τό(5) έποίησεν νά γνωρίση πάς άν(θρωπ)ος τήν κακήν καί λυσσώδη μα
νίαν τής ψυχής του κτλ.
Βασιλεία κωνσταντίνου τοΰ κοπρωνύμου | βασλ. λέοντος υίοΰ
τοΰ κοπρωνύμου | βασ. ειρήνης καί κωνσταντίνου τοΰ

υίοΰ

αύτής | βασ. νικηφόρου τοΰ Γενικού | βασ. Οταυρακίου | βασ.
μιχαήλ τοΰ βαγκαβέ έτη δ μήνας θ' J έβασίλευσεν ό έξ άρμενίας λέων | βασ.
τοΰ

μιχαήλ τοΰ τραυλοΰ | βασ.

μιχαήλ | βασ.

μιχαήλ υίοΰ

Θεοφίλου υίοΰ

Θεοφίλου | βασ.

βασιλείου

τοΰ μακαιδόνος | βασ. λέον(τος) τοΰ σοφοΰ | έποίησε βασιλέα
(1) Λέων ό ’Ίσαυρος.
(2) Τήν εικονορια-/ίαν.
(3) Θειάφιον
(4) Πυρ.
(5) ο εποίησεν, δύναται νά γνωρίστ] πάς κτλ.
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’Αλέξανδρον τον αδελφόν του καί τον υίόν του τον Κωνσταν
τίνον | βασιλεία βασιλείου τοΰ βουλγαροκτόνου καί κωνσταντίνου υίών | βασ. κωνσταντίνου άδελφοΰ βασιλείου έτη β | βασ.
ραμανοΰ τοΰ άργυροπούλου ετη ε' καί έβασίλευσε μιχαήλ ό
παφλαγών ετη ζ' | βασιλεία μιχαήλ τοΰ καραφλοΰ j βασ. ζωής
καί θεοδώρας | βασ. κωνσταντίνου τοΰ μονομάχου έτη ιβ | βασ.
θεοδώρας | βασ. ίσαακίου τοΰ κομνηνοΰ ετη ιβ | βασ. κων
σταντίνου τοΰ
αύτής | βασ.

δούκα έτη β | βασ. εύδοκίας καί των τέκνων
βωμανοΰ

διογένους | βασ. νικηφόρου τοΰ βοτα-

νειάτου |

(Πώς έγένοντο χριστιανοί οί Βούλγαροι).

« + διήγησις παλαιά άπό ποιαν άφορμήν έγένοντο οί βούλγαροι χριστιανοί:—
’Άν(θρωπό)ς τις φιλόσοφος καί ζωγράφος άπό την κωνσταντινούπολιν άπήλθεν εις την βουλγαρίαν να παραοιαβάση'
καί ώς ήκουσαν οί βούλγαροι ότι ζωγράφος ένε άνέφεράν το
τον βασιλέα τους' καί εστειλεν καί ήφερέν τον όμπρός του καί
ήρώτησέν τον καί τότε έδειξέν τον ενα παλάτι έμμορφον καί
είπε νά (ί)στορήση καί να ποίηση πολέμους καί εξηγήσεις
παλαιάς. καί ευθύς ό ζωγράφος ήπτετο τοΰ έργου, καί ό βα
σιλεύς άπήλθεν εις έτέραν πόλιν διά δουλείας βασιλικαΐς όποΰ
είχεν. καί ό ζωγράφος είς ενα έμμορφον τόπον τοΰ παλατιού
όποΰτον

εύκολον νά βλέπη

πας

άν(θρωπο)ς

έστόρησε

τόν

Χ(ριστό)ν καθήμενον επί θρόνου φοβεροΰ καί ποταμόν πύρινον
έξερχόμενον έκ τούς πόδας αύτοΰ, καί τούς δώδεκα άποστόλους καθημένους είς θρόνους καί κρίνοντας τάς ιβ φυλάς τοΰ
ί(σρα)ήλ' καί πάσα φυλή καί γλώσσα' καί τήν παράδεισον καί
τάς κολάσεις καί τόν ζυγόν τής δικαιοσύνης καί τούς μέν δι
καίους άπερχομένους είς τόν παράδεισον, τούς δέ άμαρτωλούς
ά(ποπ)εμπομένους είς τήν κόλασιν, ήγουν τήν δευτέραν παρου
σίαν. καί έποίησέν την πολλά ώραιοτάτην. καί όταν ήλθεν ό
βασιλεύς καί έσέβη[ν] είς τό παλάτιν, έστράφη καί (ε)Ιδε τόν
Χ(ριστό)ν είς τήν κρίσιν δπου έκάθετον, καί έξέστη, καί έστάθη

16

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 20:20:06 EET - 34.234.223.27

242
έπί πολύ

Πρακτικά τοϋ 1913

άφωνος ατενίζοντας είς τον Χ(ριστό)ν.

έκραξε τον ζωγράφον

καί εύθύς

καί ήρώτησέν τον περί τοϋ Χ(ριστο)ΰ

καί τούς αποστόλους τό τίνες

υπάρχουσι.

καί ό ζωγράφος

ήρξατο καί εξηγείτο έξ αρχής τό έν άρχη έποίησεν ό θ(εό)ς
τον ούρανόν καί την γην, καί τό πώς έπλασε τον άδάμ καί
εθετο έν τω παραδείσιο καί περί τοϋ κατακλυσμοΰ. καί έξηγήθη την παλαιάν

διαθήκην,

καί

περί τοϋ Χ(ριστο)ΰ πώς

έγεννήθη[ν] καί έβαπτίσθη[ν] καί τα σημεία ά έποίησεν καί
έστ<αυ)ρώθη[ν] καί έτάφη καί τη τρίτη ήμερα άνέστη καί τη
τεσσαρακοστή ήμερα άνελήφθη. καί περί τοϋ άγιου πν(εύματο)ς την κάθοδον, καί τών αποστόλων τό κήρυγμα, καί ώς
μέλλει ήξειν καί άποδοϋναι έκάστφ κατά τά έργα αύτοϋ. καί
έξηγήθη

καταλεπτώς, καί ό βασιλεύς ϊστατο ένεός άτενίζων

εις τον Χ(ριστό)ν καί ένθυμούμενος τά έργα αύτοϋ καί πώς
μέλλει άπολογείσθαι είς τήν κρίσιν την φοβεράν έκείνην. καί
μετ’ όλίγας ήμέρας εγραψεν είς τον βασιλέα της κωνσταντινουπόλεως καί εις τον π(ατ)ριάρχην καί έπαρεκάλεσέν τους
να στείλουνσι επισκόπους διά νά τόν βαπτίσουν. καί έστείλασιν
ό βασιλεύς καί ό π(ατ)ριάρχης

αρχιερείς σημειοφόρους καί

θαυματουργούς καί φιλοσόφους,

καί έδίδαξάν τους, καί έβά-

πτισαν τόν βασιλέα τών βουλγάρων καί πάσαν τήν σύγκλητον
καί έχειροτόνησαν άρχιερείς καί ιερείς καί διακόνους, καί τόν
ζωγράφον αρχιεπίσκοπον σερβίας, καί έκτισαν ναούς καί έγκαινίασάν τους, καί ούτως έπλατύνετο ό χριστιανισμός είς τούς
βουλγάρους είς δόξαν τοϋ κ(υρίο)υ ήμών Ί(ησο)ΰ Χ(ριστο)ΰ.
5τι αύτώ πρέπει δόξα καί μεγαλοπρέπεια είς τούς
άμήν: +
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ΤΑΞΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ
ΓΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΡΕΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΑΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ
Κώδιξ χαρτωος έν τη βιβλιοθήκη τής μονής τοϋ Τί
μιου

Προδρόμου εκ σελίδων 577 (μήκος έκάστης 0,21,

πλάτος 0,15, μήκος τοϋ γεγραμμένου τής σελ. 0,14, πλ.
0,9 '/2) περιέχων ιστορίαν 'Ρωμαϊκήν (σελ. 45), Βυζαντιακήν (σελ. 417), νεωτέραν άπό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου μέχρι Σελήμ τοϋ Β' (σελ. 69), προφητείας κλπ.
(σελ. 29) καί Κατήχηαιν (σελ.

18).

Ενταύθα έν τέλει του βίου Αέοντος τοϋ σοφού αναγράφε
ται. τάςις των μητροπολιτικών θρόνων των υπό τον Πατριάρ
χην Κωνσταντινουπόλεως. Κα'ι εχουσι μέν δημοσιευθή τοιαΰται
υπό Parthey (Hieroclis synecdemus et notitiae graecae
episcopatuum. accedunt Nili Doxapatrii notitia patriarchatuum etc 1866) καί όπό Geiger (Ungedruckte und
wenig bekannte etc έν Byzant. Zeitschrift τόμ. I σελ.
24δ κέξ.) εχουσαι πολλάς πρός άλλήλας διαφοράς. ’Επειδή
δ’ αί ΰπ’ έμού άναγνωσθεΐσαι έν κώδιξι των δύο μονών Μακε
δονίας εχουσιν ίκανάς διαφοράς ωσαύτως πρός τάς ήδη δημοσιευθείσας, δημοσιεύομεν αύτάς ώδε.
«Ούτος ό βασιλεύς Λέων ό σοφός έκαμε την παρούσαν διατύπωσιν όπως εχωσι τάξεως οί θρόνοι των έκκλησιών ζτων)
υποκειμένων τω π(ατ)ριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.
α ή Καισάρεια

η ή Νίκαια

β ή ’Έφεσος

θ ή Χαλκηδών

γ ή Ηράκλεια

ι ή Σεβάστεια

δ ή “Αγκυρα

ια ή Άμάσεια

ε ή Κύζηκος

ιβ ή Μελιτηνή(Ι)

ς αί Σάρδεις

ιγ τά Τύανά

ζ ή Νικομήδεια

ιδ ή Ράγγρα

(1) Τό χειρ. ή

μητηλίνη.
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ιε ή Κλαυδιούπολις

μη αί Νέαι Πάτραι

ις ή Νικοκαισάρεια

μ/λ τά Εύχάϊτα

ιζ ή Πεσινοΰς(Ι)

ν ή Άμαστρις

ιη τα Μύρα

να αί Χιόναι

ill ή Καρία

νβ ή Ύδροΰς

κ ή Θεσσαλονίκη

ή Κελτζηνή

κα ή Ααοδίκεια

κό ή Κολωνία

κβ τα Σύναδα

κε αί Θήβαι

κγ · τό Ίκόνιον

νς αί Σέρραι

κδ ή ’Αντιόχεια

κ£ ή ΙΙομπηϊούπολις

κε το Σύλαιον

νη ή 'Ρωσία

κς ή Κόρινθος

κ$ ή Άλανία

κζ αί Άθηναι

ί ή Αίνος

κη ή Μωκισός
κ# ή Σελεύκεια
λ ή Καλαβρία

ξα ή Τιβεριούπολις

£/3 ή Άχαΐα
£}' ή ΚερασοΟς

λα αί Πάτραι

£<5 ή Νακολία

λβ ή Τραπεζοϋς

£ε ή Γερμανία

λ)» ή Αάρισσα

ξς τά Μάδυτα

λό ή Φιλιππούπολις

{£ ή Άππάμια

λε ή Τραϊνούπολις

ξη το Baatλεον

λς ή 'Ρόδος

I# ή Δρίστρα

λζ ή Φιλίππου

ο ή Νανζιανός

λη ή Άνδριανούπολις

οα τά Κέρκυρα

λΰ ή 'Ιεράπολις

ο/ί ή ’Άβυδος

μ το Δυρράχιον

ο/ ή Μέθυμ(ν)α

μα ή Σμύρνα

ο<5 ή Χρι(στι)ανούπολι

μβ ή Κατάνη

οε τό 'Ρύσιον

μχ τό Άμμόριον

ος ή Αακεδαιμονία

μό ή Κάμαχος

of ή Παροναξία(2)

με τό Κοτυάειον

οη ή Άτ(τ)άλ(ε)ια

μς ή Σεβηριανή

0&

μζ ή Μητηλίνη

ή Συλιβρία

π ή Άρκαδιούπολις

(1) Τό χειρ, ή Πιοινονς.
(2) Τό χειρ, ή πόρον άξια.
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πα ή Μεσημβρία
πβ ή Μίλυτος
πγ τά Γαρδίκεια

πϋ· ή Σεβαστ[ι]ούπολις

πδ τα 'Ύπαιπα(Ι)

η ή Εύρυπος

πε ή Φιλαδέλφεια

V τά Κύβηστα

πς τό ’Άργος

ΤΑΞΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ
ΓΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΥ 1ΈΡΟΝΤΟΣ
τώ αΰτώ κώδικι μετά τόν βίον τοϋ ’Ανδρονίκου).
«ούτος έκαμε νέαν {των εκκλησιών τάξιν) καί πολλάς
μ(ητ)ροπόλεις έτίμησεν άπό μικρούς θρόνους εις υψηλότερους
καί πολλάς υψηλάς έκατέβασε είς θρόνους μικρότερους, τούς
όποιους γράφομεν ενταύθα κατ’ δνομα
α ή Κεσάρεια

/? ή Έφεσος
y ή Ηράκλεια
<5 ή Άγγυρα
ε ή Κύζικος
ς αί Σάρδεις

f ή Νικομήδεια
η ή Νίκαια
ή Χαλκηδών
( η Φιλαδέλφεια ήτον επισκοπή τού Σάρδεων καί ήρημώθη
υπό των εθνών, είτα έτιμήθη εις μ(ητ)ρόπολιν.
ια ή Θεσσαλονίκη, ήτον

θρόνος ις καί παρά τού είρημένου

βασιλέως εις τόν ια θρόνον έτιμήθη.
ι/3 ή Άνδριανούπολις ήτον θρόνος μ καί έτιμήθη εις ιβ
ιγ ή Σίδη ήτον θρόνος « καί έκατέβη είς iy

ιό ή Σεβάστεια ήτον θρόνος # καί έκατέβη είς ιό
ιε ή Άμάσεια ήτον θρόνος ιβ καί έκατέβη είς ιε
(1) Το νειρ. τα νπαιτα.
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ις ή Μελιτηνή (1) ήχον θρόνος ιγ καί έκαχέβη εις ις
ιζ τά Τύανα ήχον θρόνος «5 καί έκαχέβη εις «£
ιη ή Γάγγρα ήχον θρόνος ιε καί έκαχέβη είς (??

ί$ ή Πονχοηράκλεια ήχον επισκοπή καί έχιμήθη (2) <είς μηχρόπολιν)
χ ή ΙΙροΟσσα ήχον θρόνος Ρ καί έχιμήθη είς χ
χα αί Πηγαί ήχον θρόνος ή καί έχιμήθη είς κα

κ/J ή Πέργαμος ήχον ιζ καί έκαχέβη είς χβ
χγ ή Νικοκαισάρεια ήχον θρόνος ιε καί έγεινε είς κγ

κ<5 ή ΙΙισινοΰς ήχον θρόνος «? καί έκαχέβη είς κ<5
κε χά Μύρα ήχον θρόνος κ καί έγινε είς κε
χς ή Σχαυρούπολις ήχον θρόνος χα καί έγινε είς χς
χζ ή Λαοδίκεια ήχον θρόνος χβ καί έγινε είς κ£
χη χά Σύναόα(3) ήχον θρόνος χγ καί έγινε είς κη

κ$ χό Ίκόνιον ήχον θρόνος κ<5 καί έγινε είς κ»?
λ ή Βέρροια ήχον έπισκοπή χοΰ Θεσσαλονίκης καί έχιμήθη

είς μ(ηχ)ροπολ(ιχικό)ν θρόνον 1
λα ή Πισιδία ήχον θρόνος κε καί έγινε είς λα
λ/? χό Σίλαιον ήχον θρόνος κς καί έγινε είς λβ
λγ ή Κόρινθος ήχον θρόνος κ£ καί έγινε είς λ/

λ<3 ή Μονεμβασία ήχον έπισκοπή χοΰ Κορίνθου

καί έχιμήθη

είς μ(ηχ)ροπολι(χι)κόν θρόνον λδ
λε αί Άθήναι ήχον θρόνος χη καί έγινε είς λε
λς ή Μωκισός ήχον θρόνος κι? καί έγινε είς λς
λζ ή Κρήχη[ς] ήχον θρόνος λ καί έγινε είς λζ
λη ή Καλαυρία ήχον θρόνος λα καί έγινε είς λη

αί Παλαιαί Πάχραι ήχον θρόνος λ/? καί έγινε είς λ#
μ ή Τραπεζοΰς ήχον θρόνος λγ καί έγινε είς μ.
μα ή Αάρισσα ήχον θρόνος λ<5 καί έγινε είς μα
μβ ή Ναύπακχος ήχον θρόνος λε καί έγινε είς μβ
μγ ή Φιλιππούπολις ήχον θρόνος λς καί έγινε είς μγ

(1) Τό χειρ, ή Μηλιτηνή.
(2) To y ειρ. ήρημώΰη.
(3) Τό χειρ, τά σννάάα.
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μδ ή Τραϊανούπολις ήχον θρόν λζ καί Ι'γινε εις μδ
με ή 'Ρόδος ήχον θρόνος λη καί έγινε εις με

μς αί Σέρραι ήχον θρόνος νη και εγινε είς μς
μζ ή Φιλίππων ήχον θρόνος λ# καί εγινε είς μ£

μη ή Χρισχούπολις ήχον θρόνος ος και εγινε είς μη
μ/> ή Ίεράπολις ήχον θρόνος μα καί ’έγινε είς μϋ
ν το Δυρράχιον ήχον θρόνος μ/? και εγινε είς ν
να ή Σμύρνα ήχο θρόνος μς και εγινε είς να
νβ ή Μηχηλίνη ήχον θρόνος μ$ καί έγινε είς ν/?

νμ χά Ιωάννινα επισκοπή ήχον χοΰ Ναυπάκχου καί έχιμήθη
είς μ(ηχ)ρόπολιν νγ
νδ χό Διδυμόχειχον

ήχον

επισκοπή χοΰ Τραϊανουπόλεως καί

έχιμήθη είς μ(ηχ)ροπολι(χικό)ν θρόνον νδ
νε δ Μελένικος

έχιμήθη είς

μ(ηχ)ρόπολιν καί είς θρόνον νε

καί λέγουν καχά παράδοσιν δχι ήχον επισκοπή χοΰ
Σερρών
νς ή Καχάνη ήχον θρόνος μ<5 καί εγινε είς νς
νζ χό Άμόριον ήχον θρόνος με καί έγινε εις νζ
νη ή Κάμαχος ήχον θρόνος μγ καί εγινε είς νη

ν$ χό Κοχυάειον ήχον θρόνος μί καί έγινε είς ν$
ί ή 'Αγία Σεβηριανή ήχον θρόνος μη καί έγινε εις ξ
ία αί Νέαι ΙΙάχραι ήχον θρόνος ν καί εγινε είς ία
ξβ

ή "Απρως ήχον θρόνος ξ& καί έγινε είς ξβ

ξγ ή Άμασχρις ήχον θρόνος νβ καί έγινε είς ξγ
ξδ

αί Χώναι ήχον θρόνος νγ καίέγινε εις ξδ

ξε

ή 'Τδροϋς ήχον

θρόνος νό καί έγινε είς ί«

ίς ή Κελεσηνή(Ι) ήχον θρόνος νε καί έγινε είς ίς
ξζ ή Κολωνία ήχον θρόνος νς καί έγινε είς ίί

ίη αί Θήβαι ήχον θρόνος νζ καί έγινε είς ίη
ί$ ή ΙΙομπηϊούπολις ήχον θρόνος νη καί έγινε είς ί$
ο ή 'Ρωσία ήχον θρόνος ί καί έγινε είς ο
οα ή Άλανία ήχον θρόνος ία καί έγινε είς οα
οβ ή Αίνος ήχον θρόνος ξβ καί έγινε είς οβ

(1) Τό χειρ, ή

Κελτζηνή.
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ογ χά Φάρσαλα ήχον άρχιεπισκοπή καί έχιμήθη είς μ(ηχ)ρο-

πολιχικόν θρόνον ογ
οδ

ήΤιβερίου πόλις

οε

χά Εύχάϊχα ήχον θρόνος νη

ήχον θρόνος ξγ και έγινε εις ο<3
και εγινε είς οε

ος

ή Κερασοΰς ήχον θρόνος

£«

καί εγινε είς ος

οζ

ή Νακώλυα ήχον θρόνος

ξη

καί εγινε είς of

οη χά Γέρμανα(Ι) ήχον θρόνος ££ καί εγινε είς οη
οΰ χά Μάδιχα ήχον θρόνος έη καί εγινε είς ο»?

π ή Άπάμεια ήχον αρχιεπισκοπή καί έχιμήθη είς μ(η)χρόπολιν είς π
π(α) ή Αίχβα ήχον ενορία χής Μεγάλης 'Ρωσίας καί έχιμήθη

είς μ(ηχ)ρόπολιν είς πα
πβ(2) παρά χοΰ αύχοΰ βασιλέως, επί χής π(αχ)ριαρχίας κΰρ ίωάννου

χοΰ γλυκέως 6 Καυκάσου ήχον θρόνος ο καί εγινε π/?

πγ

πό ή Βυδίνη(3) ήχον επισκοπή χοΰ Βουλγαρίας καί έχιμήθη
είς μ(ηχ)ρόπολιν πγ
πε ή Γοχθία

ήχον

άρχιεπισκοπή

καί

έχιμήθη είς μ(ηχ)ρό-

πολιν είς πδ
πς χό Βασίλαιον ήχον θρόνος οα καί έγινε εις πε
πζ ή Νανζιανζός ήχον θρόνος υβ καί εγινε είς πς
πη χά Κέρκυρα ήχον θρόνος ογ καί έγινε είς πζ
πϋ· ή ’Άβυδος ήχον θρόνος οδ καί εγινε είς πη
\ ή Μέθυμνα ήχον θρόνος οε καί έγινε είς π$
\α ή Χρισχιανούπολις ήχον θρόνος ος καί έγινε είς ^

χό 'Ρώσιον (4) ήχον θρόνος οζ καί έγινε είς
*17

ή Λακεδαιμόνια ήχον θρόνος οη καί έγινε είς 1-|/?

^<3 ή ΙΙάρον άξια ήχον θρόνος ο& καί έγινε είς Vjy
\ε ή Άχάλια ήχον θρόνος π καί έγινε είς
\ζ ή Ζηκλία(5) ήχον θρόνος άρχιεπισκόπου καί μ(ηχ)ρόπολις

έγινε είς \ε
(1)

Παρά

Parthey

(σελ. 241) ή Γερμανία, αλλαχού Γέρριιον.

(2) Εντεύθεν ό άντιγραφεΰς ίτάραξε τους αριθμούς.

Parthey
(4) Parthey
(5) Parthey
(3)

(σελ 241) Βιδών η.
αύτ. τό 'Ρούοιον.
τό όρθότερον Ζην.χία.
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¥ ή Βόσπορος αρχιεπισκοπή ούσα και έγινε μ(ητ)ρόπολις εις \ς
¥ ή Σούγδαια αρχιεπισκοπή ήτον καί εγινε μ(ητ)ρόπολις \ζ
Ψ ή Μεσημβρία ήτον θρόνος πγ καί εγινε εις
q ή Άρκαδιούπολις ήτον θρόνος πβ καί εγινε είς
ρα ή Συλλιβρία ήτον θρόνος πα καί εγινε εις ρ

ί>/3 ή Μήλητος ήτον θρόνος π<5 καί εγινε εις ρα
ρ/ τό Γέρδικον ήτον θρόνος πβ καί εγινε είς ρβ
ρ<5 τό ’Άργος ήτον θρόνος πη καί εγινε είς ργ
ρε ή Δρίστρα ήτον θρόνος κα καί εγινε είς ρ<5
ρς· τό Πύργιον ήτον θρόνος \ καί εγινε είς ρε
ή Σεβαστ[φύπολις ήτον θρόνος να καί εγινε είς ρς
ρ?7 ή Εΰριπ[π]ος ήτον θρόνος
καί εγεινε είς ρζ
ρ$ ή Κυβίστου ήτον θρόνος
ρι

καί εγινε είς ρη

ή Αντιόχεια ήτον θρόνος

καί εγινε ρ»?

ρ«α ή Άχυρράουν ήτον θρόνος

καί εγινε είς ρι

ρ/β τό Τιζαιον ήτον θρόνος

καί εγινε είς ρια

e(Or

καί εγινε είς ριβ

ή Ααζία ήτον θρόνος

ΜΟΝΗ ΚΟΣΣΓΦΗΝΕΙΣΗΣ
(Τον χειρόγραφόν 209 τό προ τον τελενταίον.)

«Γενομένή εκθεσις των όποκειμένων τή βασιλίδι Κωνσταντινούπολυν μ(ητ)ροπόλεων επί τής βασιλείας τοΰ αοιδίμου βασιλέως κυροΰ ’Ανδρονίκου των Παλαιολόγων
α ή Καισάρια β ή ’Έφεσος γ ή Ηράκλεια δ ή Άγκυρα
ε ή Κύζικος ς αί Σάρδεις £ ή Νικομήδεια η ή Νίκαια ■& ή

Χαλκηδών ι ή Φιλαδέλφεια ια ή Θεσσαλονίκη ιβ ή Άνδριανούπολις ιγ ή Σίδη ιό ή Σεβάστεια ι« ή Άμάσεια ις ή Μελιτινή ιζ τά Τύανα ιη ή Γάγγρα τ& η ΙΙοντοηράκλεια κ ή ΙΙροΰσα
κα αί Πηγαί κβ ή Πέργαμος

κν

ή Νεοκαισάρεια κδ ή ΓΙεσ-

σινοΰς(Ι) κε τά Μόρα κς· ή Σταυριούπολις κζ ή Ααοδίκεια κη
τό Ίκόνιον κι? ή Βέρροια λ ή ΙΙισιδία λα τό Σύλαιον λβ ή
(1) Τό χειρ. Πισοινοϋς.
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Κόρινθος λγ ή Μονεμβασία λό αί ΆΘήναι λε ή Μωκησός λς ή
Κρήτη λζ ή Καλαβρία λη αί ΠαλαιαΙ Πάτραι Μ ΤραπεζοΟς
μ Λάρισσα μα ή Ναύπακτος μβ ή Φιλιππούπολις μ/ ή 'Ρό

δος μό αί Σέρραι με Φίλιπποι (1) μς Χριστούπολις μζ το
Δυρράχιον μη ή Σμύρνα μ$ ή Μιτυλίνη r τα ’Ιωάννινα να τό
(Δι)δυμότειχον νβ ή Λακεδαιμόνια νγ ή Κατάνη ν& τό Άμόριον νε ή Κάμαχος r? τό Κοτυάειον vf ή 'Αγία Σεβηριανή
νη (2) αί Ναίαι ΙΙάτραι νϋ· ό ’Άπρως

| ή Άμαστρις ξα αί

Χώναι £/? ό Ιδρούς ξγ ή Κελεσηνή (3) ί<3 ή Κολώνεια
Θήβαι ξς ή ΙΙομπ(η)ιούπολις

ξζ

ή 'Ρωσία

αί

ή Αίνος ξΰ

ή Άλανία ο τα Φάρσαλα οα ή Τιβεριούπολις οβ τά Εύχάϊτα
οχ ή Κερασσοΰς οδ ή Νακώλεια οε τά Γέρμια ος τά Μάδυτα
οζ ή Άπάμεια οη ή Αιτβών

τής

μεγάλης Ρουσίας ΓεΓονεν

ο# Καυκάσου (4) π ή Βιδήνη πα ή Γοτθία ηβ τό βασίλεον
π/ ή Νανζιανζός π<5 τά Κέρκυρα πε ή ’Άμυδος(5) ης ή Μύθημνα πζ ή Χριστιανούπολις πη τό 'Ρώσιον
^ ή ’Αττάλεια

ή Ζηκχία(6) \β δ Βόσπορος

ή ΙΙαροναςία
ή Βιτζίνα

\δ ή Σουγδαία \ε ή Μεσημβρία \ς ή Άρκαδιούπολις

Συληβρία

ή Μίλητος

ή

ό Γάρδικον ρ ή Δρίστρα ρα τό

ΙΙυργίον ρ/ϊ τό ’Άργος ρχ ή Σεβαστούπολις ρό ή Εύριππος ρε
ή Κυβίστου ρς ή ’Αντιόχεια ρζ ή Άχυραούς

(1) Τό χειρ. Φιλίππου.

(2) Τό χειρ.

νζ.

(3) Τό χειρ, ή Κελιζτίνή.

(4) Parthey (σελ. 241)

Κανκάκου.

(5) Parthey αύτ. η "Αβνδος.
(6) Τό χειρ, ή ζηννχία.
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Είκ. 17. ΤριοκεΙ'ες όοτρεοκάσμητον τής Μονής Κοοσυφηνείσης,
εφ' ον τίθεται το Εναγγέλιον άναγιγνωοκόμενον.
("Οραάνωτ. εν οελ. 196 επιγραφήν 117).

Κωνςτ. Γ. Ζηςιοτ
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