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Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Ν 

ΤΗΣ m i m m i ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ 

ατά το λήξαν έτος 1905 εισήλΰον h τώ Μονσείω ημών 

384 αντικείμενα, καταγραφέντα εν τω κώδικι του Μουσείου 

imo τους άριϋμονς 5195— 5579, 

inox ddfi/.θον 

Βιβλία και εντνηα 60 

Χειρόγραφα 9 

'Ιερά σκεύη · 36 

Ιερά άμφια 22 

ΔακτνλιόλιϋΌΐ αρχαίοι 2 

'Αρχιτεκτονικά σχέδια αρχαίων 

μνημείων 20 

Τοπογραφικά διαγράμματα · · · · 3 

Φωτογραφικά άπότνπα 136 

Διάφορα 106 

384 

προηλθον oc 

Έξ αγοράς 

Έκ δωρεάς κ. Α, Παηαδοποί-

λον Κεραμέως · · · · 

Εκ δωρεάς κ. Γ. Λαμπάκη· · · 

Έκ δωρεών διαφόρων 

163 

33 

51 

384 

' Επεσκέφϋησαν δε το ΜονοεΙον ημών κατά το h αύτώ βιβλίον 

τών επισκεπτών εν δλφ 3276. Μη εγγραφόμενου δε ούδε τον '/, 

δ άρι&μος τών επισκεπτών ανέρχεται περίπου εις 10,000. 
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Πεοιηγήοεις ημών κατά το έτος 1905. 

Ç^*?" Ένταϋ&α σημειονμεν κυρίως τάς γραμμας των ταξειδίων ημών, επιφυ

λασσόμενοι είς τα επόμενα Δελτία να δημοσιενσωμεν εν εκτάσει τας εκαοταχον 

άπονους και μελετάς ημών, τας επιγραφας και περιγραφας των μνημειΌίν της 

χριστιανικής τέχνης. 

Κατά το λήξαν έτος εν συνοδεία μετά της αγαπητής ημών συζύ

γου Ευϋαλίας έπεσκέηιϋημεν περί τους 50 τόπους και Μονάς, 

εξεπληρώΰη δε εις των από παίδων διακαέστερων ημών πόϋα>νt 

ϋς ήτο ή εις τους Άγιους Τόπους αποδημία ημών. 

Τη β 'Απριλίου δια του ατμόπλοιου της 'Εταιρείας Διακάκη 

ή (.(.Βασίλισσα "Ολγα» τη 9 μ. μ. άπηραμεν προς προσκύνησιν των 

' Α γ ί ω ν Τ ό π ω ν » ικανά κατά τον πλουν διδάξαντες μαϋήματα 

της Ιστορίας και τοπογραφίας των Αγίων Μερών. 

Τη 7 'Απριλίου επί μικρόν διαμείναντες εις Ή ρ ά κ 3 . ε ΐ ο ν 

Κ ρ ή τ η ς επεσκέφϋημεν τον εκεί Μητροπολιτικον Naòv τον 

'Αγίου Μηνά μετά του παρακειμένου αρχαιοτάτου αύτοΰ ναϊδίου, 

άντιγράψαντες, δσας ήδννήϋημεν χριστιανικας επιγραφάς. 

Τη 9 'Απριλίου, Σάββατον του Ααζάρου, περί την εσπέραν 

φϋάσαντες είς Λ ά ρ ν α κ α Κι/ποου εξήλϋομεν αμέσως εις 

προσκύνησιν καί μελέτην του τάφου (μηκ. 1.20 πλ 0,60) του 

Δικαίου Ααζάρου καί πρώτου επισκόπου Κύπρου. Ωσαύτως και 

την πρωίαν της Κυριακής των Βαΐων ήκροασάμεϋα της ϋείας 

λειτουργίας εν τω άρχαίω Μητροπολιτικά) ναώ, Ιερουργοΰντος τον 

σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιτίον κ. Κυρίλλου. 

Έκεΐΰεν δε τη 10 π. μ. άναχαίρησαντες, λίαν πρώι, τη 'Αγία 

και Μεγάλη Δευτέρα, εφΰάσαμεν είς Ί ό π π η ν μετ' ευλαβούς 

πόΰου ίδόντες το πρώτον την γήν της επαγγελίας ( ) . 

( 4 ) Ό τ ε το πρώτον είδοαεν τα παράλια της Παλαιστίνης, επί του ση-

;7.ειο)|Ααταρίου ημών εχαοάςααεν τάδε : 

Μεγάλη Δευτέρα 11 'Απρ. 1905. 

Περί την 5 πρωϊνην φαίνονται τα παράλια της Παλαιστίνης, ην ενλαβώς 

χαιρετίζω «χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξ ης ρέει μέλι και γάλα, χαίρε 
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Έν Ίόππν} (11 Άπριλ.) εξητάσαβεν τα της Μονής τον *Αγ. 

Γεωργίου, προ τον ναον της οποίας κείται άνεοχραμμένον ex λεν-

κον μαρμάρου κιονόκρανον (0,59yC0,55), è<p' ον ίατιν άναγε-

γλυμμένον το Ιερόν μονόγραμμα τον Ίηοον Hal περιστερά, έργον 

ε'—ς-' αίοάνος. 

Μετά τί]ν Ιπίσκεψιν δε των δέσεων, εν αϊς τί&ενται δ οίκος 

Σίμωνος τον Βυροέως και της Ταβιϋά, τη 2 μετά μεοημβρίαν 

άνεχωρήσαμεν δι" Ί ε ρ ο ϋ ό λ υ μ α , ëv&a εν άρρήτω συγκινηθεί 

ίφϋάσαμεν τ# δ μ. μ. και Πατριαρχική ϊπινενσει της αρίστης h tfj 

Movfj 'Αβραάμ ετύχομεν φιλοξενίας παρά τον ρέκτον Γέροντος 

Σκενοφνλακος Κυρίου Ενϋνμίου. 

Μετά. την προσκννησιν του εν Ίεροσολνμοις Παναγίον Τάφου 

του Γολγο&ά και ιών λοιπών άγιωτάτων Τόπων, κειμένων ίν τω 

πανιέρφ ναώ της 'Αναστάσεως, xfj Τρίτί] (12 Απριλίου) άνεχωρή-

σαμεν δια Ί β ^ ΐ ^ ο β ς εϊς την Μονην τοί)Ά6(><ί Γ ε ρ α σ ί μ ο υ (ι)Χ 

χώρα Χριοιον του θεοϋ μου, χαίρε τοπ«, εξ ον άνέλαμψε το φως της χάριτος, 

καί έν φ διεδραματίοθηοαν τα νψιοτα της ίοτορίας της άνθρωπότητος γεγονότα·». 

Είναι ηδη 6 καί ί/\ και ή χώρα της Ίόππης, ης το όνομα χιλιάκις ano παί

δων έπρόφερα, καί μνριάκις έδιδάχθην καί έδίδαξα, ηρχισεν ηδη καθαρώς να 

διαφαίνηται. Έξ ενός οίκον φαίνεται καπνός νψηλά άναβαίνων προς ιόν ονρα-

νόν* Μήπως εκεί πρόσπεινος πάλιν είναι 6 Πέτρος ; {Πράξ. θ') καί νέον δράμα 

βλέπει ; Κατακοκκοκινίζουοιν al οτέγαι των οικιών ' καιρός ονννεφώδης ' ϊοως 

είναι το σύνηθες περίβλημα της εβδομάδος τον Πάθους 

Παράλια ήμερα, αμμώδη, μαλακά, ωραία, καίτοι άνευ φυτείας. 

6.30' ύψοϋται επί τον ατμόπλοιου ή ημισέληνος χαιρετίζονοα τάς αρχάς· 

Φρίκη ! Έν φ κύματα δεν νπάρχονοιν, αφρίζει ή παραλία της Ίόππης. Μακρό

θεν Οε επιφαίνονται οί λεμβονχοι "Αραβες, ώς επιδρομείς εφ' ημάς ερχόμενοι. 

Έν τοίς προοκυνηταρίοις αναφέρονται καί τίνες πράξεις το'ο Ναπολέοντος καί 

των Γάλλων στρατιωτών. Ota άντίφαοις μεταξύ τούτων και των διηγήο$ων 

τή~ς Ευαγγελικής ίοτορίας ! 

Καί ΐδον λέμβος, εφ' ης ή Ελληνική σημαία έρχεται προς ημάς, βυθίζεται, 

χάνεται ενώπιον μας είς τα κύματα. Ύψοϋται πάλιν, οία χαρά ! Έτεροι λέμ

βοι χάνονται είς τους αφρούς, βυθίζονται, αναφαίνονται, παίζουν οί άνθρωποι 

ούτοι με τον θάνατον της θαλάσσης. Είναι οιονεί το νγρύν αγιον πϋρ ώς το 

àyttv ψώς δεν καίει, φαίνεται δτι καί η θάλασσα αϋτη δίν πνίγει. 

Ο Φωτογ. άπότνπ. υπ' αριθ. 5949—'5960. 

2 
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είς τας δχΰας τον ' Ι ο ρ δ α ν ο ύ (*), ενϋα και εβαπτίσϋημεν' και τή 

εσπέρα τής αυτής ημέρας διενυκτερεύσαμεν εν τή εγγύς Μονή τον 

Ττηίον Π ρ ο δ ρ ό η ο ν . 

Τή πρωία (Τετάρτη) της 13 'Απριλίου επεσκέφϋημεν την 

Β η θ α β α ρ α ν πέραν τον 'Ιορδανού και το ναίδιον Μαρίας της 

Αιγύπτιας, εν η αναφέρεται δτι αυτή διέτριβεν. 

Τη 10 π, μ. άναχωρήσαντες εκ των δχϋών τον 'Ιορδανού, περί 

την μεοημβρίαν άφίχϋημεν εις τα νδατα τον Έλισσαίου. Περί 

την έσπέραν δε επισκεφϋέντες την εν Β η θ α ν ί α Μονήν, $νϋα αϊ 

αδελφοί τον Λαζάρου προνπήντησαν τον Ίησονν κλαίονοαι, την 

Γ ε θ ο η η α ν η , ενϋα δ κήπος της αγωνίας, ο τόπος της προσευ

χής καϊ δ τάφος τής θεομήτορος, τή 6 μ. μ. έπανήλϋομεν είς 

'Ιεροσόλυμα. 

Την πρωίαν (Μεγάλη Πέμπτη) μετά την εν τω Ίερω ναώ τον 

άδελφοϋέου Πατριαρχικψ λειτουργίαν και την από των χειρών 

τον Πατριάρχου μετάληψιν των Τιμίων δώραη>, παρέστημεν εις την 

τελετήν τον ϋείου Χιπτήρος. Μετά μεοημβρίαν δε επεοκέφΰημεν το 

" Ο ρ ο ς . τ ω ν ε λ α τ ώ ν σπουδάσαντες και μελετήσαντες τα εκεί 

Τή πρωία τής 'Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής (15 Άπρ.) 

επεοκέφΰημεν την Β η θ λ ε έ μ , ενϋα εποιησάμεϋα τας πολλον 

λόγου άξιας αρχαιολογικός μελετάς περί του 'Αστέρος τής Βη-

ϋλεέμ (*). "Απαν το μ. μ. διάστημα διετρίψαμεν εν τή Θεολογική 

Σχολή τον Τιμίου Σταυρόν, τή νπδ τον ρέκτου Διευϋυντον κ. 

Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου διευρυνόμενη, αληϋονς τούτου σε-

μνώματος τής παιδείας και τον κλήρου, δση ήμϊν δύναμις, τα έκεϊ 

σπουδάσαντες και μελ,ετήσαντες μετά πολλής τής στοργής τοις εκεί 

μαϋηταΊς τα δέοντα περί Παιδείας και τον γένους προσειπόντες, 

νποδείξαντες ιδίως οία ή αξία τής εν Παλαιστίνη περισυναγωγής 

των 'Ελληνικών Χριστιανικών επιγραφών. 

Τω Άγίω και Μεγάλφ Σαββάτω παρέστημεν είς την τελετήν 

(ι) Φωτογ. άπότνπα νπ άριυ. 5951 — 5958. 

(*) Πρβλ. Νέα Σιών 1905 σελ. 542 και εξής «Περί τον tv τρ οννειδήο$ι 

και T(j τέχνρ των αρχαίων Χριστιανών σχήματος τοΰ Αστέρος τής Βη&λ$έμ». 

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 10/06/2020 12:47:20 |

http://epublishing.ekt.gr


- iö — 

του 'Αγίου Φωτός, λίαν συγκινήσασαν ημάς, το πρώτον ΙΟόντας 

την θαυμασίαν συμβαϊχκψ ταύτην παράστασιν του από του Τάφον 

του Σωτηρος αναλάμψαντος μεγάλου Φωτός, δι9 ου εφωτίσθησαν 

της οικουμένης τα πε'ρατα, πάσαι'αι φυλαί της γης, λαοί και 

γλώοσαι. Μετά μεοημβρίαν δε άνί)λθομεν επί του λ ό φ ο υ Σ ι ώ ν , 

εξ ης εξήλθε νόμος και λόγος, επί τους Άγιους δε Μαϋητάς κα\ 

'Αποστόλους εν πυρίναις γλώσσαις εξεχύθη το Πνεύμα το "Λγιον. 

Τη 17 'Απρ. εωρτάσαμεν το Πάοχα' περί την 11 παρέοτημεν 

είς την εξόχου λαμπρότητος τελετην της Δευτέρας 'Αναστάσεως. 

Το δε εσπέρας μετά της αγαπητής ημών συζύγου, προσεκλήθημεν 

είς Ιδιαίτερον δεϊπνον υπό της Α. Μ. του Πατριάρχου κ. Δαμιανού. 

Τη επομένη Δευτέρα της Διακαινισίμου εΐδομεν του Σκευοφυ-

λακείου τα άξιολογώτερα. 

Την νύκτα της 18 προς 19 'Απρ. άγρυπνήσαντες εν τω 

Πανιέρφ ναώ της 'Αναστάσεως ήκροάσθημεν της θείας λειτουρ

γίας επί του Παναγίου Τάφου, τελεσθείσης ύπερ υγείας τών Α. Α. 

Μ. Μ. της 'Ελλάδος υπό του άλλοτε μαθητού ημών, νυν Πανοσ. 

άρχιμανδρίτου και Διευθυντού της Θεολ,ογικης Σχολής κ. Χρυσ. 

Παπαδοπούλου. 

Αίαν πρωΐ άνεχωρήσαμεν δι ' Ίόππην, τας εγκάρδιους ευχας ίν 

τω σταθμώ δεχθέντες του Γέροντος Σκευοφύλακος κ. Ευθυμίου', 

τών 'Αρχιερέων, του Διευθυντού της Θεολογικής Σχολής, τών 

καθηγητών και μαθητών αϋτης και πολλών άλλων. 

Τη 4 μ. μ. επιβιβασθέντες ίπι του ατμόπλοιου ό (.(Βασιλεύς 

Γεώργιος» και τη 7 μ. μ. άπάραντες, τη Παρασκευή (22 'Απρ.) 

άφίχθημεν εις τα ίδια, δοξάζοντες τον θεον εφ' οϊζ εΐδομεν και 

ήκούσαμεν. 

ΔΙν θα λησμονήσωμεν δε ποτέ την ύπέροχον σύμπτωσιν, καθ'ην, 

οίκοι αφιχθέντες, και το βιβλίον τών ψαλμών άνοίξαντες τυχαίως, 

ανέγνωμεν τον 12 ατίχ, του ξε. ψαλμοϋ «διήλθομεν δια 

π νρος και ύδατος και εξήγαγες ή μ ä ς είς 

άντιψνχήν», δια του πυρός, μνησθέντες τα του * Αγίου Φωτός 

xal δια του ύδατος, τών Ίορδανείων ναμάτων. Και ai συμπτώσεις 

αύται πόσον οίκοδομοΰσι και πόσον άνακουφίζονσιν ! 

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 10/06/2020 12:47:20 |

http://epublishing.ekt.gr


<?o 

Tfj 30 'Απριλίου επεσκέφϋημεν την E t f o o v και τψ 1. Μαίου 

τ>μ> tftvov-fV' ΤΨ Μ ν κ ο ν ο ν και Α Λ λ ο ν f ). 
9Εν ταϊς περί την Α τ ο η ύ ο ν δε ΰέρμαις διατρίβοντες, τή 25 

'Ιουλίου επεσκέφϋημεν το χωρίον Γοργοβίτο*α και την Μ ο ν ί ι ν 

" Η λ ί α ς (5), ενϋα άπεϋανμάσαμεν α.ργνρένδετον εναγγέλιον, ούτινος 

τα ωραία εξωτερικά περικαλνμματα εφωτογραφησαμεν (4). 

Έπανελϋόντες εις Άϋψας τη 1 Αυγούστου, και άναονντα-

γβέντες, τη 9 Ανγ. άνεχωρήοαμεν, και τή 10 Αύγ. επεσκέφϋημεν 

και πάλιν την Βασιλικήν της Χ α λ κ ί δ ο ς αναγνώσαντες και πάλιν 

την εν τη Βασιλική της αγίας Παρασκευής επιγραφην Πέτρου τοΐ 

Λ,ππαμάνου τον MCCCLXXXXVIIl (=1398). 

Ανϋημερον εν ώρα νυκτός εφϋάσαμεν ε'ις Λα u ία ν . 

Τή 13 Ανγ. επεσκέφϋημεν το Α ι α ν ο κ λ ά δ ι και τψ*Χηάτη\* 

Τη 14 Ανγ. άνεχωρήοαμεν εκ Στυλίοος δια Βόλον, οτε την 

πρωίαν της Ιο Ανγ. ώρ. 7.HO' π. μ. νπέστημεν μετά της αγαπη

τής ημών συζύγου Ενϋαλίας φοβερον ναυάγιον παρά την 2 ώρας 

άπέχουσαν τον Βόλου ' A p y v o ó v n d o v / '"), δεύτερον τοντο εν 

ταίς περιηγήσεσιν ημών ναυάγιον ( '). 

Τή 20 Ανγ. επεσκέφϋημεν την Ά γ ρ ι ά ν . Τη 21 εξητάσαμεν 

την Ϊ Ι ο ρ χ α ρ ι α ν και τψ οι&λελυμένην Μ ο ν ί ι ν τοϋ Π ρ ο δ ο ό -

uov('), αμφοτέρας πλουσιωτάτας εις εφ3 νγροίς γραφάς τον 1581 

και 1650, και το h τω Μητροπολιτικό) ναώ χρυσοκέντητοι' επι-

τραχήλιον τοΐ· 1563. 

Τή 24 Ανγ. μετέβη μεν εις A ó p i d i i a v , ενϋα τή 27 Ανγ. εν 

(*) Φωτογ. ά.τότνπ. άριϋ. 694.0, 

1%) Φωτογ. αηότνη. άριϋ. 5947. 

(*) Φωτογ. άπότνη. άριϋ. 0907 — 5908. 

('*) Φωτογ. άπότνπ. <ίρι&. 5909—θ911, 

(*) Έν εκτάοει περί τον ναυαγίου τούτον δρα ίψημ. «Ακρόπολις» 27 Ανγ. 

μέχρι 3 Σεπτεμ. 1905. 
(*) Πρβλ. Δελτ. Γ οελ. 64, 65. 

C) Ιΐλονοίαν σνλλογην Χρυσόβουλων της Μονής ίδί Mihi, και Müller 

Acta et diplomata Patriarchatus. Τόμ IV εκδ. 1871 οελ. 333. 
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τω Γυμνασίω, εν εκλεκτώ ακροατηρίω ώμιλήσαμεν- περί τον *'Αγίου 

Τάφου και τον σκοπού της ημετέρας 'Εταιρείας. 

Τη 28 Ανγ. επεσκέφΰημεν το Β ε λ ε ο χ ϊ ν ο ν . 

Έκεΐαεν δια Βόλου αφίχ&η μεν το πρώτον εις την Σ κ ι ά θ ο ν ( ) 

(28 Αυγούστου), ενϋα εξητάσαμει πάντας τους ενοριακούς ναούς ( ) , 

ανεγνωμεν τάς επιγραφας τον άρχιεπιοκόπου Στράτωνος τον κτί-

σαντος τον μώλον' δπισ&εν δε τον ναού τής ((Παναγίας εις τα 

Αημνφ» ( ) εύρο μεν οπονδαιοτάτην ε'πιγραφψ 9 Αναστασίου τον 

επισκόπου. 

Tfj 31 Αύγ. επεσκέφΰημεν την Ίεραν Μονην της Ε ν α γ γ ε -

Χιόζρίας('), εν ή Ιξωρίσϋη δεις την ϋείαν εναν&ρώπησιν άπι-

στήσας Θεόφιλος Καίρης, και περιεγράιραμεν πάντα τα εν amfj ( ) . 

Αύϋημερον υπό αφόρητον καύσωνα της μεσημβρίας και την 

συνοδίαν του 'Αστυνόμου κ. Χριστοφή επεσκέφ&ημεν την είς τα 

έσχατα της νήσου άρχαίαν πόλιν KadxjïO, περιγράφοντες και 

φωτογραφήσαντες τα περωω&έντα λόγου άξια τον ναον της παλαιάς 

Μητροπόλενις ( ) καί άλλων ναών. 

Το διάβημα ημών τούτο, ώς εκ της ακαταλλήλου ώρας, τον 

αφόρητου καύσωνος του μηνός Αυγούστου, από της μεσημβρίας 

μέχρις εσπέρας δδοιπορούντων, καί δια το άπατομον της αναβάσεως 

εις Κάσχρον, δύναται να ονομασϋή κυριολεκτικώς άπονενοημενον 

διάβημα' άλλα τοσούτος ο από της Επιστήμης πόΰος, τοσαντη 

ή από της πνευματικής εμπορείας ελπίς. 
3Εν άρχαίφ βιβλίο) της Μητροπόλεως ανεγνωμεν πληϋνν χρο-

νογραφικών σημειώσεων. 

Παρακληΰέντες υπό των κατοίκιυν ώμιλήσαμεν δις, τη εσπέρα 

της 30 Ανγ. εν τω Δημοτικό) Σχολείο) περί της άξιας τών Χρι-

(ι) Φωτογ. άτιότνπ. άριϋ1. 5606. 

(*) Φωτογ. ànótvn. τοϋ Μητροπολ. ναον άρι&. 5597—5598. 

(3) Φωτογ. άπότυπ. άρι&. 5605. 

('*) Φωτογ. άηότνη. της Μονής άριϋ. 5599—5602. 

(*) Φοίχογ. ànótvn. Ευαγγελίου της Μονής άρι&, 560.'ί. 

(*) Φωτογ. α,πότυπ. άρι&, 5604. 
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στιανικών 'Αρχαιοτήτων, και τη 4 Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή, εν 

τφ Μητροπολιτικά), ναώ περί 'Εκκλησίας και Σχολής. 

Τη 6 Σεπτ. ανεχωρήσαμεν δια Σ κ ό π ε λ ο ν , ενϋα τη οδηγία 

τον ευλαβέστατου Σακελλαρίου κ. Κωνοτ. Ζαχαριάδου ήρξάμεΰα 

ανϋωρει της εξετάσεως των εν τω Κάσιρω αρχαίων Εκκλησιών 

του 'Αγ. 'Αθανασίου, της Ευαγγελιστρίας, Άγ. 'Αποστόλων (*), 

'Αγ. Δημητρίου ( ) κλ. 

Ή εν Σκοπέλω πληϋυς των ενοριακών ναών και Μοννδρίαίν 

παρέχει ήμίν ίδέαν τίνα της πληϋνος τών εν Άγίω "Ορει Μονών 

και ναών. 

Γνωσιον οτι εν Σκοπέλω εμαρτνρησεν επί 'Ιουλιανού τον 

Ηαραβάτον è 'Επίσκοπος Σκοπέλου ΡηγΪνος ( ) , ου επεσκέφϋη-

μεν τον εγγνς της πόλεως κείμενον ναόν, προ τον οποίου ενρηται 

ò τάφος αυτόν (4) και την γέφνραν ('), εφ' ης εμαρτνρησε. 

Περιέγραψα μεν ωσαύτως τας 'Ιεράς Μονάς τοί>· Προδρόμου ( ) , 

της'Αγ. Βαρβάρας,^) τής Ευαγγελιστρίας τον Καισαρίου Δαπόντε( ), 

τον Σταυρόν, και τον Μετοχίον τον Σινά (Ζωοδόχος Πηγή). 

Τή 9 Σεπτ. εν τη Παλαιά. 'Επισκοπή άνέγνωμεν και εφωτογρα-

φήσαμεν την σπουδαιοτάτην επιγραφην τον 'Αναστασίου επισκό

που Σκοπέλου ( ) , εξ ης μαν&άνομεν οτι οντος ήκμασεν επί τής 

Βασιλείας Νικηφόρου του Βοτανειάτου(ι°). 

Ή Σκόπελος πολλά κειμήλια εισήνεγκεν iv τω Μουσείω ημών 

(ι) Φωτογ. απότνπ. άριϋ. 5616. 

(9) Φωτογ. απότνπ. άριϋ·. ,5615. 

(s) Πρβλ. Άκολον&ία τον Άγ. προμάρτνρος Ρηγίνον 'JSmoxinov 2κοπί* 

hv. Άδήναι. 1902. 

(') Φωτογ. απότνπ. άρι&. 5613. 

(hJ Φωτογ. απότνπ. άρι&. 5614. 

(6) Φωτογ. απότνπ. άρια. 5607. 

C) Φωτογ. απότνπ. άρι&, 5608^-5609. 

Ι*} Φωτογ. απότνπ. άριϋ·. 5610. 

(9J Φωτογ. απότνπ. άρια. 5611—5612. 

(ιη) Τα παρί ταύτης Ιδε «Ό Βνζαντινος ναός τής ΈπιΟΜοπής tv SuoniΑφ 

υπό Ν. Γ. Γεωργάρα, Ά&ήναι. 1006», 
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τη ενγενεΐ φροντίδι τον Αημάρχον Σκοπέλου κ. Γεωργάρα και τον 

* Αστυνόμου κ. Τσιμπούκη. 

Τη παρακλήσει τών κατοίκων τι] 10 Σεπτ. ώμιλήσαμεν εν τω 

Λημοτικώ Σχολείω περί τον εν Σκόπελος παρατηρουμένου πλου-

τον των μνημείων της Χριστιανικής 'Αρχαιότητος. 

Τη 12 Σεπτ. απηραμεν εις Β ό λ ο ν . Tfj 16 Σεπτ. επεσκέφϋη·> 

μεν το πρώτον τον Ά λ ^ ΐ ν ρ ό ν » ενϋα αποκλειστικώς επεδόϋημεν 

εις την σπουδήν και μελέτην και φωτογράφησιν των ποικίλου 

είδους μνημείων της χριστιανικής τέχνης, ατινα εν ίδίω Μονσεύο 

περισννέλεξεν ή Φιλάρχαιος "Εταιρεία «"Ορ&ρνς», ης ιδρυτής ό 

παντός επαίνου ανώτερος, ο φιλόμουσος και φιλόπατρις νέος κ, 
mN. Γιαννόπουλος ( ) . 

Έπεδόϋημεν είτα εις την σπουδην των ενοριακών ναών και 

τής Μητροπόλεως (*), εν η ενρομεν κιονίσκον της 'Αγίας Τραπέζης 

τών πρώτων χριστιανικών αιώνων κλ. 

Τη 22 Σεπτ. έπεσκέφϋημεν το επί τον Πηλίον χωρίον τών 

Μ η λ ε ώ ν (Μηλιές), ενϋα ή διάσημος Σχολή μετά τής Βιβλιοθή

κης ( ) ιών άοιδίμων τον εϋνους διδασκάλων Κωνσταντά ( ) και 

ΓαζήΓ). 

Προκειμένον δε όπως καταστρέψωσι καταγράφους τινας τοίχους 

τον Μητροπολιτικοί) ναον τον 1774, τη ννκτι τής 23 Σεπτ. ώμι-

λήσαμεν από τον αμβωνος τής εκκλησίας ταύτης, όπως μη επι&έ-

σωσι χείρα επί τοιούτων αυστηρών τύπων τής χριστιανικής τέχνης, 

Έν Μηλέαις εφωτογραφήσαμεν το ήρειπωμένον οικοδόμημα τής 

Biß/Λθϋήκης, εν η εξεμέτρησε το ζήν 6 σοφός ιεροδιάκονος Κων-

σταντας, καϊ τον δπισϋεν τον ιερόν βήματος τον ναον τάφον αντον( ) . 

(i) Φωτογ. άηότνπ. αριθ. 5617—5620. 

(*) Φωτογ. άπότνπ. άρι&. 5624, 

(*) Κατάλογον τών 'Ελληνικών κωδίκων τής tv Μηλεαϊς Βιβλιοθήκης ίξέ-

δωκεν δ κ. Α. Παπαδόπουλος Κεραμενς. 'Αθήναι 1901. 

C) "Ορα ΓρηγορΙον Κωνοταντά βιογραφία, λόγοι, έπιστολαι κλ. νπο Ρήγα 

Καμηλάρι. 'Αθήναι 1897. Πρβλ. Γονδα βίοι οελ. 321 και εξ. 

{*) Πρβλ. Γονδα βίοι οελ. 347 και εξ. 

(*) Φωτογ. απότνπ. αριθ. 5621—5623. 
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Έν ταύτη αώζεται πολύτιμον αληθώς κειμήλιον, το επιτραχή-

λιον τον άοιδίμον διδασκάλου τον έθνους 'Ανθίμου τον Γαζή. 

Είτα δια τον άτμοπλοίον «Κέρκυρα» τή 24 Σεπτ. ανεχωρήσα-

μεν δια θ ε d o t a l o ν ί κ η ν , το τρίτον ταύτην επισκεπτόμενοι. 

Ένταϋθα οννεπληρώοαμεν και δρθότερον άνεγνώοαμεν τάς εν 

τ φ Ε' άελτίω εκδοθείσας έπιγραφάς της Θεσσαλονίκης, και πολλά 

εφωτογραφήσαμεν (ι). 

Ώμιλήσαμεν δε ίν τφ ορφανοτροφεία) τον Μελιτέως, εν τφ 

Παρθεναγωγεία) τον Στεφάνου Νονκα και εις πάσας τάς τάξεις 

τον Γυμνασίου, τα δέοντα περί Παιδείας και τον Γένους ειπόντες. 

Tfj εσπέρα της 4 'Οκτ. άνεχωρήσαμεν έκ Θεσσαλονίκης, και τή 

πρωία της 5 'Οκτ. αφίχϋημεν εις Π ό λ ο ν , οπόθεν τη πρωία' 

της 6 Όκτ. αφίχϋημεν εις ' Α θ ή ν α ς . 

Έντανθα μικρόν άνασυνταχθέντες, τη 13 'Οκτ. άνεχωρήσαμεν 

δια Κ ε γ ^ ρ ε ά ς , το τρίτον ία κατ' αντάς μελετήσαντες και φωτο-

γραφήσαντες (*). 

'Εκείθεν τή 15 Όκτ, είς Ϊ Ι ά τ ρ α ς , τη 17 Όκτ. είς ΜεσΌ« 

λ ό γ γ ι ο ν · Τη 19 Όκτ. πάλιν είς Π ά τ ρ α ς , h αΐς παρακληθέν-

τες τη 22 Όκτ. ώμιλήσαμεν από τον άμβωνος τον ναον τον Παν-

τοκράτορος ( ) περί της μεγάλης αποστολής τον Έλληνικον έθνους 

και περί της εθνικής αγωγής των παίδων. 

Tfj 24 Όκτ. εν τη εμπορική λέσχη ώμιλήσαμεν προς παρα-

κώλυσιν της Ιδρύσεως ναον τον 'Αγίου 'Ανδρέου είς ρυθμον 

φραγκικον ( '), επειδή είναι ξένος, επειδή το οικοδόμημα δεν αντα

ποκρίνεται είς τάς λειτουργικας ανάγκας τής ορθοδόξου 'Ανατολι

κής Εκκλησίας, επειδή ώς άξιομίμητον δήθεν παράδειγμα θέλει 

ίπιβληθή και εις τας μικροτέρας πόλεις τής 'Ελλάδος, τοντο δε 

θέλει απομακρύνει βαθμηδόν από τα εθνικά ιδεώδη κλ. 

Άναχωρήσαντες εκ Πατρών τη 25 Όκτ. αφίχθημεν είς Α μ α 

λ ι ά δ α » τη 26 Όκτ. εις Ό λ ν μ π ί α ν , ϊνθα τη 27 Όκτ. εφω

τογραφήσαμεν τον εν μέσω προχριστιανικών αρχαιοτήτων περισω-

(ι) Φωτ. άπότ. 5625-5639—(*) φωτ. âjiât. 5640-5645.-(*} Φωτ. 

άπότ. 5646.—('*)Πρβλ, «-ΑΙΐον» και «Π$λοπόννηοοςί> Πατρών 25 Όκτ. 1905. 
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ϋέντα άρχαιότατον χριστιανικών ναόν, φυλάσσοντα την χρήοιν των 

ιερών κιγκλίδων και διαστνλων ( ) . 

Έκέΐ&εν μετέβημεν εις K v « a o i d d i a v ( 8 j , εν&α ώμιλήσαμεν h 

τω Γνμνασίω προς απαντάς τους μαϋητας περί των καθηκόντων 

τον "Ελληνος και χριστιανού πολίτου. 

Είτα επεσκεφΰημεν τάς Κ α ί ν ά μ α ς , hda ώμιλήσαμεν εν τη 

Movfj των Καλογραιών, ας οννεχάρημεν δια τον χριστιανικον at'-

ιών βίον, όν εναρέστως οννδνάζονοι μετά της αναπτύξεως της 

ευγενούς τέχνης της σηροτροφίας. 

Έκεϊϋεν τη 30 'Οκτ. μετέβημεν εις Τ ρ ί π ο λ ί ν , τη 31 είς 

" Α ρ γ ό ς και Τ ί ρ υ ν θ α , τη 1 Νοεμβρίου εις Ν α ύ ^ λ ι ο ν , ενϋα 

Ρψωτογραφήσαμεν ròv èv τω Μητροπολιτικό) ναω Βασιλικον ϋρό-

νον τον "Oêojvoç (*), τον ναόν της Παναγίας, èv φ Ικήρυττεν 6 

Μηνιάτης (") κλ. 

Έπανελΰόντες είς " Α ρ γ ό ς , τη 4 Νοεμβρίου Ιπεσκέφϋημεν w 

Μουοεΐον. Τη δε 6 Νοεμ. παρέστημεν εις τα υπό τον 'Αρχιε-

σκόπου Αργολίδος τελεσϋέντα εγκαίνια του ναοΰ τον9Αγ. Βασιλείου. 

Αυθημερόν δε ίπανηλϋομεν είς τας μυριοπο&ήτους ημών και. 

προσφιλείς 'Αθήνας, την της Ελλάδος παίδευσιν. 

Γ. ΛΑΜΠΑΚΗΣ 

ÂPIAI m i P B i u n m ΑΠΕΑΙΟΑΟΠΠΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1905 

Επίτιμος ΙΙροεδρος ο 'Αθηνών χ. θεόκλητος. ΙΙρόεορος ί 
χ. Άρισ. Παππ,ούδωφ. 'Αντιπρόεδρος δ χ. Στ. Άνδροπου-
λος, Γεν. Γραμματεύς και Διευθυντής του Μουσείου Ò χ. 
Γ. Λαμπάκης. Ταμίας οχ . Ί . Φιλιππίδης. Σύμβουλοι οι 
χ. χ. Κωνστ. Τσακωνόπουλος, Ίω. Μίνδλερ, Λουδοβίκος Νι-
κολαιδης, Γ. Ρώμας, Άντ. Βενιζέλος καί Εΰγ. Ραγκαβής. 

(ι) Φωιογρ. άπότνπ. 5647. —(*) Φωτογρ. άηότνπ. 5649.— (*) Φωτογρ, 
ànorvn. 5651—5652. —(*) Φωτογρ. άηότνπ. 5653. 
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