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Έκθεσις των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου
από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 1902

Δελτίον XAE 5 (1905), Περίοδος A'• Σελ. 3-6
ΑΘΗΝΑ 1905

u n m ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
T O Y

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ÛI0IKHTIK0Y
ΑΠΟ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ — 8 1

ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ

Α.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1902

ΠΑΠΠΟΓΔΩΦ

Ή χαρά του Διοικητικοί) Συμβουλίου ε?νε μείζων τής
χαράς παντός άλλου δταν, 2στω, και τάς ελαχίστους ευχά
ριστους πληροφορίας έχη να μεταδώση είς την φιλοτητα
τής ημετέρας Γενικής Συνελεύσεως, ως ήδη κατά το λή
ξαν ίτος.
Toö λήξαντος έτους αί σπουδαιο'τεραι έργασίαι και ένέργειαι ημών ήσαν al έξης*
Δι' εγκυκλίων προς τους σεβ. Επισκόπους καΐ προς τους
κ. Νομάρχας έζητήσαμεν τήν έν τοις προϋπολογισμούς των
Μονών άναγραφήν ποσού τίνος ύπερ τής ημετέρας Εται
ρείας, δπερ ol πλιΧστοι καί άπεδέξαντο. 'Ωσαύτως ευχάριστον δτι το Σεβ. Ύπουργείον τών

Εκκλησιαστικών καί

πάλιν ενέγραψε τήν χιλιοδραχμον υπέρ τής ημετέρας Εται
ρείας συνδρομήν, ή δε Αρχαιολογική

Εταιρεία έχορή-

γησεν ήμΐν 3000 δραχμών έλπίζομεν δ' δτι ή Σεβ. Κυβέρ
νησες καί ή 'Αρχαιολογική

Εταιρεία προθύμως πάντοτε

θέλουσι παρέχει την πολύτιμον αυτών συνδρομήν, ύπο^θΎ\θουσαι ούτω τον σκοπον καί το έργον της ημετέρας Ε τ α ι 
ρείας, ής ή αποστολική πενία ίκανώς τοΓς πάσι γνωστή.
Δι ' έγγραφου ημών προς το έπί τών Εκκλησιαστικών
καί της Δημοσ. Εκπαιδεύσεως Ύπουργεΐον

υπεδείξαμεν

τήν απόλυτον ανάγκην της επισκευής τοΰ UçoO κιβωρίου
του έν Πάρω ίερου ναού της Έκατονταπυλιανής, βπερ,
καθ'α εκείθεν ήμιν έγραψεν άπο 1 Μα'ι'ου 1901 ό Σεβ.
επίσκοπος Νάξου κ. Γρηγόριος, έκινδύνευεν. Το υπουργείο ν
τών

Εκκλησιαστικών

ήδη

άπο 12 'Ιανουαρίου 1902

δια του υπ' αριθμόν — —

έγγραφου αυτού έπληροφόρησεν

ημάς Οτι παρηγγέλθη ο νομομηχανικος Κυκλάδων δπως ώς
τάχιστα μεταβη είς Παρόν, καί προβη εις τήν λήψιν καταλ
λήλων μέσων προς άποσοβησιν του κίνδυνου του κιβωρίου
του ναού της Έκατονταπυλιανής.
'Ωσαύτως το Ύπουργεΐον τών 'Εκκλησιαστικών δια τών
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υπ αριθ.
απο 25 Ιουνίου 19U2 και —-•— απο ο
'Ιουλίου 1902 έγγραφων, παρεκάλεσεν, εί δυνατόν, δπως
μεταβη είς Σέρρας ο Διευθυντής του ημετέρου Μουσείου κ.
Λαμπάκης, καί φροντίση περί του εκεί έν τω Μητροπολι
τική ναώ τών Αγίων Θεοδώρων υπάρχοντος καί κινδυνεύοντος χριστιανικού ψηφοθετήματος.
Ό κ. Λαμπάκης λαβών τήν άδειαν της Α. Μ. της Βασι
λίσσης μετέβη είς Σέρρας, και δαπάνη της

Εταιρείας έξη-

σφάλισε το λαμπρον τούτο ψηφοθέτημα. Τα περί τούτου, ώς
καί έν γένει περί της δλης έν Μακεδονία καί άλλαχοΟ περιο
δείας αυτού θέλει αναφέρει ύμίν ό κ. Λαμπάκης.
Η ημετέρα

Εταιρεία λαμβάνουσα υπ' δψει τήν έπιθυ-

_

5 —

μίαν των ξένων, όπως, μετά της δημοσιεύσεως των ανα
κοινώσεων, ας έν Παρισίοις κατά την Παγκόσμιον Έκθεσιν
τοο 1900 έποιήσατο, δημοσιευθώσι

και σχετικαι

εικόνες

των ανά την Ελλάδα διεσπαρμένων μνημείων της χριστια
νικής τέχνης,

ενέκρινε

την δημοσίευσιν

τίτλον ο Mémoire sur les

τούτων υπό τον

Antiquités Chrétiennes de la

Grèce, présente au congrès International d'Histoire
comparée. Paris. 1900», Οπερ δωρεάν απονέμεται τοΓς
κυρίοις έταίροις.
Ή έν ένι και τφ αυτώ προσώπω συγκέντρωσις των καθη
κόντων της Διευθύνσεως του Μουσείου καί των καθηκόντων
του Γεν. Γραμματέως σπουδαίας έπέφερον ευκολίας έν τη
διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας.
Ευχαρίστως, κύριοι, γνωρίζομεν ύμΓν ότι ο* εθνικός ευερ
γέτης κ. Γ. Μαρασλής έδωρήσατο την δαπάνη αύτου έκδιδομένην βιβλιοθήκην.
Ή Εταιρεία ημών αριθμεί" ήδη 141 μέλη, άτινα πάντα
λίαν ευχαρίστως κατέβαλον την δεκάδραχμον συνδρομήν
αυτών.Το εύχάριστον γεγονός τούτο, ώς και ή άμεμπτος τακτοποίησις του ταμείου της ημετέρας Εταιρείας δφείλετας
είς τον πολύτιμον συνάδελφον ημών ταμίαν κ. Νικόλ. Διαμάντην, δς δια δύο λέξεων θέλει πληροφορήσει

υμάς περί

τών χρηματικών πόρων, ήτοι των εσόδων και έξοδων τής
ημετέρας Εταιρείας.
Μετά βαθύτατης λύπης άγγέλλομεν

ύμΐν τον θάνατον

τουΣεβ. Μητροπολίτου 'Αθηνών Προκοπίου, επιτίμου προέ
δρου της ημετέρας

Εταιρείας, ώς επίσης καί τον θάνατον

του έν Πειραιει τακτικού εταίρου καί ένθερμου υποστηρικτου
της ημετέρας Εταιρείας Νικολάου Φίλωνος.
Τα περί του Μουσείου και τών περιηγήσεων τοο λήξαντος
έτους, ώς ανωτέρω είπομίν, εκθέσει ό αγαπητός συνάδελ-

— 6 φος κ. Ααμπάκης. Έλπίσωμεν, φίλοι εταίροι, δτι δεν εινε
μακράν δ χρόνος, καθ' δν φιλογενους ανδρός χεΙρ θέλει χορή
γηση ήμΐν τα μέσα τΐ]ς 'ιδρύσεως «Μουσείου της Χριστιανι
κής'Αρχαιολογίας καί τέχνης«, είς δ, ώς έν σωστική κιβωτψ
θέλουσι περισωθ?) έκ της καταστροφής, τα περίσεμνα ταύτα
κειμήλια της ημετέρας Πατρίδος, καθ' ήν ευχήν ή Α. Μ.
ή Βασίλισσα εξέφρασε δια του έγγραφου Αυτής, βτε το πρώ
τον έχορήγει την Τψηλήν Αυτής προστασίαν εις την ήμετέραν Έταιρείαν. (*)
(») Πρ6λ. Αβλτίον Α', σελ. 10.
κνρχΐ

Πρόεδρε,

Κατ' άνωτέραν διαταγην οπεύδω να σας αναγγείλω,

δτι ή

Α.

Μ. ή Βαοίλιοσα ηύδόκησεν, ΐνα άποδεχυή την αΐτησιν υμών, όπως
περιβάλη δια της προοταοίας
λογικήν

Αυτής την Χριοτιανικήν

* Αρχαίο-

Έταιρείαν.

Ή Α. Μεγαλειότης êà ηναι λίαν εύτν^ης βλέπουσα να περιοώζωνται έκ της καταστροφής
Αέξασΰε,

παρακαλώ, Κύριε

προς υμάς εξαίρετου ύπολήψεώς
Έν

Άΰήναις

τα κειμήλια

της Πατρίδος

ημών.

Πρόεδρε, την διαβεβαίωοιν
μου.

τ$ 10 Μαρτίου

1886.

Ή Μεγάλη Κυρία της Α. Μ της Βα<Ηλίο<3ης

Ε . Μ. Ο ε ο χ ά ρ η
Τφ Κνρίφ

ΑΧεξ. Βαρονχα

Προέδρφ της Χριστ. 'Αρχ. 'Εταιρείας
Ενταύθα
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