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Κρίσεις περί της Χριστιανικής Αρχαιολογικής
Εταιρείας

Δελτίον XAE 9 (1908-1909), Περίοδος A'• Σελ. 95-96
ΑΘΗΝΑ 1908-1909

— 95 —
τύ·/7) επισταμένης μελέτης και ύπο ειίικοϋ του κλαοου της χριστ. α ο
^αιότητος έπιστήμονος. (Ποβλ. Βιβλιοκρισία τούτου ύττο Ί ω . Τσικοπούλου εν «Τανυδ;ό|Λω» Κ(ον)λίθ)ς 8 Νοεμβρίου 1908'.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έν τη υπό την προ^ορείαν του κ. Théodore
Μαίου

1908 συγκροτη-ίίείση Ιψενική Συνελεύσει

τών 'Ελλψ'Γ/.&ν σπουοΊον Συλλόγου

ilei nach τη 21

του προς ενίσχυσιν

δ γραμ/ιατευς

κ. Α.

λόγον ποιούμει ος περί πολλών Ι'ργων και *Ελλψων
μετά

λίαν εϋφημον

περί του κ, Α.

Παπαδοπούλου-Κέραμεως

μνείαν, γράφει τα έξης περί του Γεν. Γραμματέως
του ήμειέρον
γικής

Pttech

συγγραψίων,
και

Μουσείου ώς και περί της Χριστιανικής

Διευϋυντου
'Αρχαιολο

'Εταιρείας.

«Un autre Grec, M. Lam))ahìs, consacre un dévouement ardent
au développement de la Société d' archéologie chrétienne qui s'est
fondée à Athènes en 180I, et que S. M ta revnk de Grèce a prise
sous son gracieux patronage. Cette société se donne pour tâche I étude
et la conservation des nonnments chrétiens et byzantins, si nombreux
encore dans la royaume. Elle a 'pris d' excellentes
initiatives,
puisqu'on lui doit la restauration des mosaïques de Daphne l'Ale,
public un Bulletin, dont 7 fascicules on paru, à des intervalles
illégaux, de 18'.!! '' 191 fl. Si les reproductions de monuments
(ßie contient le Bulletin n'ont
pas encore toute la perfection
désirable, et si le répertoire des antiquités
chrétiennes de la
Grèce qu' il constitue peu à peu reste parfois encore, a notre, gré,
trop sommaire, on y trourc la mention, souven le plan de beaucoup d'églises, de mosaïques de peintures mal coiuiues. Remercions
M. Lampahis et les membres de la Société d'archéologie chrétienne
de ce (pi' ils nous ont donné dejèi, et ne ilonlons /tas, ò coir le zèle.
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<μιί les anime, qu' ila ne tloivenl non* duinirr à l'avenir /dus encore (Revue des Études Greques de Γ Association pour l'encoura
gement des études Grecques τόμ. XXI 1908, οελ. XXXV.

Έπ* ευκαιρία της άνακαινίοεως του επί του φρέατος της Σαμαρείτιδος αργαίου ίεροΰ ναον, δημοσιεύομεν νόμισμα των χρόνιον
τ ο Γ* Αυτοκράτορας
Ίονοτιηανον.
Έπ' αυτού εικονίζεται το όρος Γαριζίν, <ος Ιφαίνετο
εκ της
πηγής η του φρέατος του 'Ιακώβ, οπον καϋήμενος διελεγετο τϊ]
Σαμαρείτιδι δ Ίησονς Χρωτός. Έπι της κορνψής τον δρονς ει
κονίζεται, δ ναός, το νπο του Ίονοτινιανοΰ
εγερϋεν φρονριον, οι
πύργοι και βαΰμΐδες, δι' ων οί Σαμαρεϊται ανήρχοντο εις τον ναόν.
Πέριξ ειαί γεγραμμένα
Φ Λ ί = Φ Λ A S I A C I NCAC
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(πρβλ. Sepp-* Xmw ar&hiieklmiische Studien mid flixlnyisch— loptMji'aphische Foi'triiuiujeii. in fWiixtiiia· IH(>7
0ÉM 1$6 και Γ. Λαμπάκη. Χριατιαν. 'Αρχαιολογία ι ης
ιής Σαμαοείτιδος, εν Σκόν. 1$$8 άριϋ·. Il')") OFX. Α).

Κυριακής

Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η
llîpl του εν σελ. 13—\Κ οικογενειακού ονόματος Καναβουτζι ozi
Acta Patriarch, τόα. α', σελ. 41 \. τόα. γ'. σελ. 263.
Περί του εν τη σελ. 16—48 Γχτελιούζου δρα Acta Patiinrch.
τόα. β' σελ. 538. Σύνταγ. Κανόνος/, ΪΤοτλή τόμ. ε', σελ. 508.
'Γο εν σελ. k\. ΗΗΚΗΖΗ κατά Ιίυζαντινον 'ο!<»μα αντί θηκίον.
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