
  

  Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

   Τόμ. 2 (1894)

   Δελτίον XAE 2 (1892-1894), Περίοδος A'

  

 

  

  Έκθεσις εξελεγκτικής επιτροπής 

  Α. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ι. Γ. ΠΛΑΤΥΣ, Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗΣ   

  doi: 10.12681/dchae.1527 

 

  

  

   

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α., ΠΛΑΤΥΣ Ι. Γ., & ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗΣ Δ. (1894). Έκθεσις εξελεγκτικής επιτροπής. Δελτίον της
Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, 112–115. https://doi.org/10.12681/dchae.1527

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 23/05/2023 07:07:04



Έκθεσις εξελεγκτικής επιτροπής
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[20 Φεβρουαρίου 18!»3.—Προεδρεία χ. 'ΑριβΤΐ'δου Παπποΰδωϊ.—Κατά ττ;ν 

συνεδρίασιν ταΰττ,ν τί;; Γενική; Συνελεύσεως άνίγνοίσΟη υ-ò του εισηγητού χ. 

Α. Ιίαπαγεώργη τ, εκΟεσις χη^ εξελεγκτικής επιτροπής]. 

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΙΪ1ΤΡ0ΠΗΣ 

Κύριοι, 

Συνα>δα τοΓς κεκανονισμένοις ύποβάλλομεν ύμΓν το πόρι

σμα της ανατεθείσης ήμΓν εντολής. 

Ταμεΐον. Το κατά τήν 31 Δεκεμβρίου λήξαντος έτους εν 

αύτφ χρηματικον ποσόν ανήρχετο εις δρ. 676 25)100. Τα 

έσοδα το Ο λήξαντος έτους 1892 άνήλθον εν δλω εις δρ. 

3367.80 συμπεριλαμβανομένου τοΟ υπολοίπου τοο έτους 

1891, δηλ. μετά την άφαίρεσιν τούτου τα έσοδα εισίν ολι-

γώτερα κατά δρ. 200 περίπου εκείνου. Τα δέ έξοδα άνήλ-

θον εις δρ. 2,691 50)100 κατά τα εκδοθέντα εντάλματα 

πληρωμής άπο τοο αριθ. 57—85 συμπεριλαμβανομένου. 

Ή διαφορά των κατ' ελαττον περίπου δρ. διακοσίων (200) 

προήλθεν διότι, κατά το έτος 1831 είσεπράχθησαν δρ. 980 

30 εκ τ?)ς εκθέσεως των σ/εδιογραφημάτων θειρσίου, εξ 

ών αφαιρουμένων δρ. 500 ληφθεισων άπα τον εντοκον λο-

γαριασμον τής Εταιρείας παρά τ?) Πιστωτική Τραπέζη με-

νουσι Δρ. 480. κατά δέ το λήξαν έτος 1892 έκ τής αυτής 

Τραπέζης ελήφθησαν Δρ. 700, έκ τούτων αφαιρουμένων 

Δρ. 500 είσπραχθεισών πρώτην φοράν εφέτος άπο τον Δή-

μον 'Αθηναίων μένουσιν Δρ. 200. 

Ή βλη χρηματική περιουσία τής Εταιρείας κατά τήν 31 

Δεκεμβρίου 1892 ανήρχετο εις Δρ. 1824.10 εξ ών Δρ. 

1147.85 ήσαν το ύπόλοιπον τοο ανοικτού* εντόκου Λογα-
ριασμοΟ 

ι 
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Κατά το μητρφον τα μέλη τής Εταιρείας ανέρχονται είς 
234, έξ ών 42 επίτιμα, 80 αντεπιστέλλοντα και 112 τα
κτικά* έκ τούτων καθυστερούν τας συνδρομάς των 27, ών 
μέρος είσεπράχθη κατά το τρένον διάστημα. 

Τοιαύτη έν ολίγοις είναι μετά οκταετή σ·/εδον βίον ή θέ-
σις τής Εταιρείας ήτις, δέον να έφελκύση τήν προσο/ήν 
ημών καί μελέτην περί εξευρέσεως πόρων ανταποκρινομέ
νων είς τήν σπουδαιότητα τοΟ επιδιωκομένου σκοποΟ και τοΟ 
αναληφθέντος έργου, διότι καθ' ά καί δ Ταμίας κ. Γ. ϊ. 
Δουρούτης ό διακρινόμενος έπί ζήλω καί παραδειγματική 
ακρίβεια εν τε τη εκθέσει, του παρατηρεί καί ήμίν δια ζώ
σης παρέστησεν,δ περιορισμός των πόρων εις μόνον τάς συν-
δρομάς αύται ουδέ εις τάς απολύτους άνάγκας τής Εται
ρείας δύνανται να έπαρκέσωσι. 

Γραφεΐον. Δεν δυνάμεθα ή ευθύς έξ αρχής να συγχαρώ-
μεν και τον Γ.Γραμματέα τής Εταιρείας κ.Κ.Δ. Καπράλον 
δια τήν τάξιν, τήν άκρίβειαν καί τον εντεχνον διοργανισμον 
όν ή επιτροπή παρετήρησεν έν τοίς βιβλίοις τοΓς έγγράφοις 
καί τω άρχείω. Ό κ. Καπράλος μεταξύ των άλλων βι
βλίων ήρξατο από τοΟ 1891 τηρών ίδιαίτερον βιβλίον έν ω 
δύναται τις να εύρη παν δημοσίευμα σχέσιν έχον προς τήν 
Έταιρείαν, ώστε ώς έν κατόπτρω βλέπει τις τήν έν γένει 
δρ&σιν τής Εταιρείας. 

Εξετάζοντες το βιβλίον των εισερχομένων καί εξερχό
μενων εγγράφων μεταξύ τών 38 είσελθόντων διαφόρων, 
έφείλκυσε τήν προσοχήν μας, το 6π' αριθ. 78, βπερ είνε 
ή εκθεσις τής επιτροπής περί τής Μονής τής Όσιας Φιλο
θέης καί τοΟ έν αύτγ ναοΟ τοΟ 'Αγίου 'Ανδρέου.Το εγγρα-
φον τοοτο σχετίζεται προς το, έκ τών -60 εξελθόντων, 
υπ' αριθ. 413 άπευθυνόμενον προς τήν Α. Σ. τον Μητρο-
πολίτην καί άφόρό; τήν διάσωσιν τής έν λόγω Μονής καί 
τοΟ ΝαοΟ. Έξ αμφοτέρων τών χριστιανικών τούτων οικο
δομημάτων σύν τη ύπογείω κρύπτη,ήτι; εύχόμεθα να διεσω-
θή, ώς κάλλιστα γνωρίζετε, ή σκαπάνη τής καταστροφής 
έφείσθη μόνον το έστιατόριον τής Μονής,τοΟ δέ ΝαοΟ κατές 
στρέψε μόνον τήν δυτικήν πλευράν. Το εναπομείναν μέρ§-

8 
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έκ τοΟ παλαιού* ΝαοΟ, τοΟτο έν μέρει έπισκευασθέν ήλλοιώ-
θη, ούχ' ήττον σώζονται ετι έπί τής ανατολικές πλευράς 
διάφοροι ιεροτοιχογραφίαι,ώντήν διάσωσιν δια φωτογραφικών 
άπεικονισμάτων συνιστώμεν εις τήν πρόνοιαν τοο Διοικητι
κού Συμβουλίου, εφ όσον ò πανδαμάτωρ χρόνος φείδεται 
αυτών. Σήμερον εκ τοΟ βλου τής καταστάσεως τοΟ παρελ
θόντος δεν έμεινε ή ή ένθυμησις, δτι έντος τοΟ ίεροΟ εκείνου 
χώρου, έπί μικρας τίνος απλούστατης τραπέζης ύποβαστα-
ζούσης ολίγους άνθρακας ήμιεσβεσμένους επί άπλοο μικρό
τερου τεμαχίου κεράμου καίοντα λιβανωτόν, ήναπτον οί 
ευσεβείς μικράν εξ ύελοποτηρίου κανδύλ?ν, άμυδράν έν και· 
ρφ νυκτός έκπέμπουσαν λάμψιν, έμπροσθεν δε τής Οπό έ-
σκωριασμένης σιδηράς κυγκλίδος έφραγμένης θύρας τοΟ πα-
λαιοΟ Χριστιανικού ΒασιλικοΟ ΝαοΟ τοΟ 'Αγίου Ανδρέου, 
γραία τις κατεσκληκυΓα έν ήμερα έτεινε τήν τρέμουσαν χεΓ-
ρά της είς το Ιλεος τοΟ διαβατού ! 

Έτερον σπουδαιον εξελθόν εγγραφον ή Επιτροπή παρε-
τήρησε το ύπ' αριθ. 423 άπευθυνόμενον τζρος το Ύπουρ-
γείον τών Οικονομικών, δι οδ το Συμβούλιον τής Εταιρείας 
ζητεί χριστιανικά τίνα κειμήλια έκ τής Ανατ. Ρωμυλίας. 
Σ^γχαίροντες το Διοικητικών Συμβούλιον έπί ταΐς τοιαύταις 
πατρικαΓς μερίμναις, εύχόμεθα καί έλπίζομεν ταχέως εύά-
ριστον τήν άπάντησιν έκ μέρους τής προϊσταμένης Αρχής. 

Μονοεϊον. Ή Επιτροπή δέν ήδυνήθη να το έπισκεφθή καί 
εξέλεγξη αδτό.Ώς κάλλιστα γνωρίζετε, το ΜουσεΓον τήςΕ
ταιρείας μετεκομίσθη εις έν δωμάτιον τής νεόδμητου οικίας 
τής Μητροπόλεως, τοΟ οποίου τήν κλείδα κατέχει ή Α. Σ. 
Δις έζητήσαμεν δια τοΟ υπαλλήλου κυρίου Φιλιππίδου να 
ώρισθή ήμΓν ή ώρα τής έπί τω σκοπφ ημών τούτω επισκέ
ψεως, αλλ* ατυχώς καίτοι προθύμως οριζόμενη άπετύγχανε 
ένεκα άλλων σπουδαίων ασχολιών άναγκαζουσών τον Σε-
βασμιώτατον Μητροπολίτην ν'άπουσιάζη. 

Έν ετι 1891 ειχομεν έν τη ιστορία τής Εταιρείας το 
πρώτον άξιοσημείωτον γεγονός τής Εκθέσεως τών σχεδιο-
γραφημάτων τοΟ θερσίου» έν ετει 1892 εχομεν έτερα δύω : 

α'. Τήν ψήφισιν τής έν τφ προϋπολογισμέ τοΟ Δήμου 
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'Αθηναίων υπέρ τής 'Εταιρείας εισφοράς έκ δρ. 1000, ήτις 
υπό τής Νομαρχιακής αρχής εψαλιδίσθη κατά το ήιιισύ λο-
γισθείσα ώς φαίνεται καί ώς μή έδει ùç εζοδαποΧυτεΛείαο.' 
ούχ* ήττον έγένετο εναρζις βεβαίως ετησίου προσόδου. 

β'. Ή εχδοσις τοΟ πρώτου Δελτίου τής 'Εταιρείας οι* 
0'3 γνωρίζεται επί πλέον ή οπαρςΊς τής Εταιρείας καί 
έν τω δποίω βεβαίως προϊόντος τοΟ χρόνου κατανωρη-
σθήσονται διάφοροι επιστημονικαί μελέται πολλά διαλευ-
καίνουσαι, άλλ' δπερ σπουδαιότερον, δι αύτοο γνωσθή-
σεται καί άνα τον εξω κόσμον ή οπαρςις e*'òc Χριστιανι
κού Μουσείου τοΟ οποίου τα πολύτιμα κειμήλια καί ίερά 
αντικείμενα τα δποΐα έν πλείστω μέρει δια κόπου καί μόχ
θου πολυτρόπως ήρξατο καί εξακολουθεί συνάγειν ή ακάμα
τος δραστηριότης τοΟ ΔιευθυντοΟ κ. Γεωργίου Λαμπάκη, 
καί τα δποΐα τουλάχιστον θα βλέπη τις έν ώραιαις καλλι-
τε/νικαίς φωτοτυπίας καί θα λαμβάνη ιδέαν τίνα τού
των, μέχρις βτου, θεοΟ εύδοκοΟντος, λιμενισθώσιν έν κα-
τα.Μή+Ιω χώρω ονομαζομένω : Μουσείων της Χριστιανικής 
'Αρχαιολογικής Εταιρείας. 

Έν *ΑΘΛναις τ^ 19 Φεβρουαρίου 1893. 

Ή έζεΜγχζιχή Έπιζροχή 

Α. BEMZEAUÌ 

Ι. Γ. ΠΑΑτνχ 

Λ. ΠΑΠΑΤΕΩΡΓΗΣ εισηγητής 

[6 Φεβρουαρίου 1894.—Προεδρεία χ. 'Αριστείδου Παππούδωφ.—Κατά την 

συνεδρίασιν ταύτην της Γ. Συνελεύσεως άνεγνώσθη. υπό του Γεν. Γραμματέως χ. 

Κ. Δ. Καπράλου ή εκθεσις των εργασιών του Διοιχητιχου Συμβουλίου κατά το 

1893 —Είτα ό χ. Γ. Λαμπάχης Διευθυντής του Μουσείου χαί ό χ. Γ. Ι.Δου-

ρούτης ταμίας υπέβαλον τάς σχετιχας αυτών έχθέσεις.—Έν τέλει συμφώνως τω 

33 δρθρω του Καταστατικού εξελέγη τριμελής εξελεγκτική επιτροπή έχ τών χ.κ. 

Ν . Τσιγάρα, 'Ιωσήφ 'Ιωακείμ καί Έ μ . Ραυτοπουλου]. 
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