
   
   

Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Τομ. 5, 1905

 

  

  Μουσείον της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Έκθεσις
περί των του Μουσείου και Περιηγήσεις του έτους

1902

ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γεώργιος  
https://doi.org/10.12681/dchae.1598

 

  Copyright © 1905 

   

  

   

To cite this article:

ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Γ. (2013). Μουσείον της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Έκθεσις περί των του Μουσείου και Περιηγήσεις
του έτους 1902. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 5, 7-10.
doi:https://doi.org/10.12681/dchae.1598

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 10/06/2020 12:06:47 |

http://epublishing.ekt.gr
http://epublishing.ekt.gr
http://epublishing.ekt.gr
http://epublishing.ekt.gr/el/author/Γεώργιος-ΛΑΜΠΑΚΗΣ
https://doi.org/10.12681/dchae.1598
https://doi.org/10.12681/dchae.1598
http://epublishing.ekt.gr


Μουσείον της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Έκθεσις
περί των του Μουσείου και Περιηγήσεις του έτους
1902

Γεώργιος  ΛΑΜΠΑΚΗΣ

Δελτίον XAE 5 (1905), Περίοδος A'• Σελ. 7-10
ΑΘΗΝΑ  1905

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 10/06/2020 12:06:47 |

http://epublishing.ekt.gr


Μ Ο Τ Σ Ε Ι Ο Ν 

m miirnim mmmim ETÀIFEIAS 

Γ . Λ Α Μ Π Α Κ Η 

Διευΰνντοϋ τοΰ Χριαζιανικοϋ 'Αρχαιολογικοί Μοναείον 

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΊΜ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1 9 0 2 

A'. Κατάαταο&ς τοΰ Aloudetov. 

ατά το λήξαν έτος 1902 είσήλ&ον εν τω Μονσείω ημών 

εν δλω 61 αντικείμενα, εγγραφέντα εν τω κώδικι τον 

Μοναείον νπο τονς αριθ. 3216—3276. 

ί)τοι είσήλΰον 

'Αρχιτεκτονικά κατόψεις· · • 

Βιβλία και έντυπα 

Διάφορα 

5 

33 

Χ3 

Το όλον 61 

προήλΰον δε 

Έξ αγοράς 9 

Έκ δωρεών » 5 

Φροντίδι της Αιενύννοεως · · 1 

Το δλον 61 

Τούτων μάλλον λόγον άξια εισι' το νπ* άρι&. 3221 ξύλινον διά-

στνλον τον εν Άμαρονσίον ναον τον άγίον Δημψρίον, καΐ ol 

νπ'άρι&. 3242—5245 χριστιανικοί χάλκινοι λύχνοι. 
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Έπεσχέψϋησαν δε το Μονοέίον, ώς εμφαίνεται εκ τον εν αύτώ 

βιβλίου των επισκεπτών, εν δλφ 5082. 

Ίανονάριον 

Φεβρονάριον 

Μάρτιον · · · 

Άπρίλιον · • 

Μάϊον 

'Ιούνιος · · 

ητοί 

476 

540 

600 

576 

608 

000 

Το οίον 

κατά 

Ίονλιον · • 

Δ " 

Σεπτέμβριον 

Όκτώβριον 

Νοέμβριον 

Δεκέμβριον 

5082 (ι) 

570 

448 

512 

160 

180 

352 

Β'. Περιιιγήοεις ηιιων κατά το έτος 1902. 

11402 
Συνεπεία του υπ3 âoiiï. από 5 'Ιουνίου 1902 εγγρά-

* 9541 / / e 

φου, δπερ το Ύπουργεϊον των Εκκλησιαστικών και της Δη

μοσίας Έκπαιδεύσεαίς άπηύϋυνεν ημίν δπως μεταβώμεν εις Σέρ-

ρας και συντελέσα)μεν εις διάσωσιν του εκεϊσε κινδυνεύοντος ψη-

φοΰετήματος της Μητροπόλεως Σερρών, μακρόν κατά το λήξαν 

έτος ανελάβομεν ταξείδιον ανά. την Μακεδονίαν, Άδριανούπολιν, 

Κωνσταντινούπολιν και Μικράν Άσίαν. 

" Ητοι τη 26 "Ιουλίου άναχωρήσαντες εκ Πειραιώς δια Χαλκί

δος και Βόλου, τη 29 και πάλιν την Θεσσαλονίκην κατελάβομεν, 

το δεύτερον επιδοΰέντες εις την συμπλήρωσιν τών μελετών και 

σπουδών τών εκεϊσε αρχαίων Χριστιανικών ναών, ψηφοάετημάτων 

και τών λοιπών 'ιερών ναών. 

Εϊτυ. επεσκέφΰημεν το παρά την Θεσσαλονίκην Βασιλικό (31 

Ιουλίου) και την Γαλάτιτσαν (31 Ίουλ.). Είτα δ' αύ εις Θεσσαλο

νίκην επανελαόντες μετέβημεν εις Σέρρας (3 Λύγούστ.) και εις 

την Μονην του Προδρόμου (8 Αύγ.). Έπανακάμψαντες είτα είς 

( ) Ώς οννήϋ·ως ονδε τον '/s τ°ν άρι&μον τών επισκεπτόμενων ίγγραψομε-

νον οντος ανέρχεται περίπου εις 15246. 
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Σέρρας xfj 14 Αύγ. άφίχϋημεν εις Δράμαν. Την αυτήν δ' εοπέραν 

εις Λοξά το. Την πρωΐαν εις Φιλίππους (15 Αύγ.). Την έσπέραν 

της αυτής εϊς Καββάλλαν (Νεάπολιν). Την 'επιοϋοαν επανήλϋομεν 

εις Φιλίππους (16 Αύγ.). Λιανυκτερεύοαντες εν Δοξάτω, την πρωΐαν 

(17 Αύγ.) επανήλϋομεν και πάλιν εις Δράμαν.'ΕκεΊϋ εν μετέβημεν 

εις Ξάνϋην (19 Αύγούοτ.) καϊ εις τα αρχαία "Αβδηρα (20 Αύ~ 

γούστ.) επισκεφ&έντες καϋ' δδον τα χωρία Μουσαφακλή, Γενάτε 

και Μπουλοΰοτρα (το αρχαϊον Πολύστυλον). Eha μετέβημεν εις 

Δεδεαγατς (21 Αύγ.) Αϊνον (23 Αύγ.), Μονην Σκαλωτής (26 Αύ

γούοτ.), καΰ' δδόν εξετάσαντες και τα ελληνικότατα χωρία Μαΐστρο» 

'Αμυγδαλιά καί την διαλελυμένην Μονην του Άγ. Παντελεήμονος-

Eha μεταβημεν εις Διδυμότειχον (28 Αύγ.), εις την Άδρια-

νούπολιν (29 Αύγ.), δπόϋεν την πρωΐαν τής 31 Αύγούοτου το 

πρώτον κατελάβομεν την των χριστιανών ημών πάτερων ιεραν και 

πολυπα&ή BACIAEYOYCAN. (ι) Έκε~ι&εν εξητάοαμεν πολλάκις 

την Χαλκηδόνα. 

(ι) Δυστυχώς από 11 Σεπτεμ. μέχρι 16 Σεπτεμ. ενοσηλεν&ημεν εν τφ 

Γαλλικφ Νοσοκομεία) τοϋ 'Ιερεμίου, δεινί,ν ύποστάντες εγχείρησιν χρόνιου πο

νηρού πά&ους των αιμορροΐδων, δπερ εν Κων)πόλει ένεκα τής μεγάλης κοπώ

σεως δεινώς επηυξή&η. Την επιτυχή εγχείρησιν καί το εντελές τής αποκαταοτα-

ϋείσης ύγιείας μου οφείλω τφ εκ Ναυπλίου την καταγωγήν ελκοντι κ. Μιχαήλ 

Ψαλίδα, αρίατφ και έξόχφ χειρουργώ τον Νοσοκομείου, και Προέδρω του Φιλο

λογικού Συλλόγου, προς δν από τον Δελτίου τούτου και εξ έμον και εξ ονόματος 

τής επιστήμης την εμήν βα&ε'ιαν εκφράζω εύγνωμοσννην. 

Ωσαύτως πολλας ομολογώ χάριτας είς την διευ&ννουσαν σεμνήν και καλην 

Soeur Augustin μετά πολλής τής προϋνμίας και πίστεως εκεί κοπιώσαν εν 

Κυρίω, ώς και τφ- ΰεοφιλεσιάτω δε άρχιερεΐ Άγίω Συννάδων κ. Εύγενίω τι,ν 

από βάϋ·ους καρδίας εκφράζω ενγνωμοσύνην, δια την κατά την ήμεραν τον 

Τιμίου Σταυ^οΰ μετάληψιν των 'Αχράντων Μυστηρίων, αφ* ου ήδη αφ' εσπέ

ρας την άρχιερατικήν αύτοϋ περιεβλη&είς στολήν παρά την εμήν κ).ίνην άνέγνω 

τόν ie εσπερινον και δρϋ·ρον τής 'Υψώσεως τον Τιμίου Σταύρου. Ουχ υπερ

βάλλω δ'εν λόγοις εάν τον Ιεράρχην τούτον Υ.αλέσω ζώσαν εικόνα τον Ίησον, 

πρότνπον Si πραότητος και ταπεινοφροσύνης, άλη&ή επίσκοπον των πρώτων 

αιώνων τής 'Εκκλησίας. 
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Έκεΐΰεν δε τη 23 Σεπτεμβρίου επακριβώς εξητάσαμεν το χω

ρίον Μάλτεπε (το πάλαι Βρύαν)' κα&' όδον το Βαστατζίμπαοη' 

είτα το Νεοχώριον (24 Σεπτέ μβ.) την Χάλκην (28 Σεπτέ μ.) και 

την Αντιγόνην, ëv&a επεσκέψϋημεν τον τάφον, εν φ ζών κατεκλεί-

σΰη δ Πατριάρχης Με&όδιος, εξ ου και ζώΰαπτος ούτος εκλήΰη. 

Τη 2 Όκτωβρ. περί την 7 30' μ. μ. ανεχωρήσαμεν εκ Κων]πό-

λεως έπισκεφ&έντες τα Δαρδανέλλια (3 "Οκτωβρ.) την 10 δε μ. μ. 

εξήλ'&ομεν εις Μιτυλήνην προς έπίσκεψιν τον εκεί προξένου κ. 

Νικολ. Σουΐδα. 

Είτα τη 4 Όκτωβρ. το πρώτον ίπεσκέφϋημεν την Σμύρνην, 

την ώραίαν ταύτην πρωτεύουσαν της 'Ιωνίας, μεΰ' Β τη 6 'Οκτω

βρίου εις τα ίδια ϊπανήλϋομεν. 

Είτα δε ένεκα λόγων ϋγιείας, δια την κατέχουσαν ημάς βαρυκοΐαν, 

δια Βρενδηοίου και Βενετίας αφίχαημεν εις Βιέννην (10 Νοεμβ.), 

ev&a διετρίψαμεν μέχρι 15 Δεκεμβρίου. Ουδεμίαν δε στιγμήν 

άπωλέοαμεν σπουδάζοντες τάς διάμεσους χριστιανικός αρχαιότητας 

Κερκύρας, Βρεντησίου και Βενετίας. Το δλον ταξείδιον ημών διήρ

κεσε από 5 Νοεβρ. μέχρι 21 Δεκεμβρίου 1902. 'Εκτενώς περί τών 

εν ταίς περιοδείαις ηαών ταύταις μελετών και σπουδών ημών 

δημοσιευ&ήσοντ* .ι εν τοις Δελτίοις της 'Εταιρείας. 
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