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Αιτιολογική έκθεσις του βουλευτού Πατρών κ.
Λουκά Θ. Ρούφου Κανακάρη επί της προτάσεως
τροποποιήσεως του 4 άρθρου του Νομοσχεδίου περί
συγχωνεύσεως του λαχείου της Αρχαιολογικής
Εταιρείας και του λαχείου υπέρ του Εθνικού Στόλου
της Ελλάδος. Πρότασις τροποποιήσεως του 4ου
άρθρου του νομοσχεδίου περί συγχωνεύσεως του
λαχείου της Αρχαιολογικής Εταιρείας και του
λαχείου του Εθνικού Στόλου
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σοφούς και πολιοί/ς καθηγητας, τους νέοι/ç μαθητάς,
τους διερχόμενους και διασχίζοντας άπασαν τήν'Ελλάδα,
μή φειδομένους κόπου και ίδρώτος όπως έπισκεφθώσι
και προσκυνήσ6)σι τα αρχαία αυτής μνημεία,δύνανται να
πεισθώσιν οτι φροντίζοντες και ημείς περί της περισυλ
λογής κα\ της διατηρήσεοκ· αυτών παρέχομεν είς την
πατρίδα ημών όχι μόνον διανοητικήν τροφήν, άναπτύσσουσαν τα ευγενέστερα αισθήματα της άνθρωπότητος,
άλλα παρέχομεν καί την μεγαλειτέραν υπηρεσίαν είς
τα εθνικά ημών συμφέροντα, προσελκύοντες ούτω την
άμέριστον άγάπην εκείνων, εις την συνδρομήν των
όποιων δυνάμεθα να έλπίσωμεν περισσότερον, fi είς τα
όπλα ημών και το ναυτικόν.
Την σήμερον η Χριστιανική ή Βυζαντινή 'Αρχαιολογία
κινεί επίσης το ενδιαφέρον τών Ευρωπαίων ως και ή
Ελληνική.
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τής προτάσεως τροποποιήσεως του 4 άρθρου τοΰ Νομοσχεδίου
περί συγχωνεύσεως τοΰ λαχείου τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας
xal τοΰ λαχείου ύπερ τοΰ Έθνιχοΰ Στόλου τής 'Ελλάδος.

ΙΙρος τήν Οουλήν
Γνωστόν τυγχάνει δτι υπάρχει Χριστιανική 'Αρχαιο
λογική Εταιρεία υπό τήν Ιΐροστασίαν τής Α. Μ. της
Βασιλίσσης, έν 'Αθήναις εδρεύουσα, ευδοκίμως κα\ αθο
ρύβως έργζαομένη. Ή Εταιρεία αυτή συνέστησε δια
(») Πρβλ. σελ. 13.
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των γλίσχρων πόρων αυτής προερχομένων έξ ιδιωτικών
χορηγημάτων, Χριστιανικον *Αρχαιολογικον Μουσεΐον
περικλεϊον ήδη πλείστα λόγου άξια κα\ θαυμαστά κει
μήλια τέχνης των μετά Χριστον χρόνων, ών ή περισυλ
λογή και συντήρησις επιβάλλεται εις το έθνος ημών,
μετά του αυτού ζήλου, μεθ' ου επιδιώκεται άξιεπαίνως
από τής αποκαταστάσεως της Ελλάδος κα\ ή των της
π Χ. αρχαίας Ελληνικής τέχνης αριστουργημάτων.
Ή έν λόγω Εταιρεία εκδίδει κατ' έτος Δελτία μεγίστης
επιστημονικής σπουδαιότητος περιέχοντα τα κατά το
τέλος εκάστου έτους πορίσματα των ερευνών αυτής έπί
της ιστορίας των χριστιανικών χρόνων μετά καλλιτε
χνικών εικόνων των εκάστοτε αποκαλυπτομένων κειμη
λίων τής αρχαίας χριστιανικής τέχνης.
Καίτοι ουδένα λανθάνει ή εθνική μεγίστη σημασία της
προόδου των εργασιών της Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής
Εταιρείας, έν τούτοις το Κράτος ημών άσύγγνωστον,
έπιτραπήτω ήμϊν ή έκ^ρασις, έπιδεικνϋον άδιαφορίαν,
δέν ηυδόκησεν εισέτι να έλθη, άρωγον ε{ς το έργον
αυτής καί ή έν λόγο) Εταιρεία παλαίουσα κατά όυσυπερβλήτων οίκονομικών δυσχερειών κινδυνεύει να ΐδη
ναυαγούν το έργον αυτής, αποτέλεσμα μέχρι τούδε
φιλοτίιιου και ακαταπόνητου έονασίας των αποτελούντων
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αυτήν μελών.
Τολμωμεν να έξενέγκωμεν τήν γνώμην, δτι ή Βουλή
ιών Ελλήνων έχει καθήκον να μεριμνήση περί τής συν
τηρήσεως και προόδου τής Εταιρείας χορηγούσα αύτη
οια τής προτεινομένης τροποποιήσεως του 4 άρθρου του
νομοσχεδίου τούτου τεσσαράκοντα χιλιάδας δραχμών
ετησίως, καθ' δτι το έργον αυτής ούχ ήσσονα έχει έθνικήν σημασίαν του έργου τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας,
είς ήν θέλει άποδίδεσθαι δια του έν λόγω νομοσχεδίου
το ποσόν των τριακοσίων χιλιάδων δραχμών έτησίοις έκ
του Ταμείου των είσπράξεων τού ανωτέρω λαχείου.
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Παρακαλώ την Βουλην να μελετήση κα\ άποδεχθη την
προτεινομένην τροποποίησιν του 4 άρθρου του νομοσχε
δίου περί συγχωνεύσεως του λαχείου της 'Αρχαιολογικής
'Εταιρείας καί του Έθνικοΰ Στόλου.
Έν 'Αθήναις trç 28 'Ιουνίου 1905.
Ό Βουλευτής Πατρών

Λουκ&ς Ο . Ι»οΟφος Κανακάρης
Ηρότασις

τροποποιήσεως

του

συγχωνεύσεως του λ α χ ε ί ο υ
x a l του λ α χ ε ί ο υ

4ου

άρθρου

του

ν ο μ ο σ χ ε δ ί ο υ περί

τής

'Αρχαιολογικής

του

ΈΟνιχοΰ

'Εταιρείας

ϊτόλου.

Το 4 άρθρον του ανωτέρω νομοσχεδίου τροποποιείται
ως έξης :
Μετά την τελευταίαν λέξιν του άρθρου τούτου εχουσαν
ούτω ακαί διατίθεται προς τάς άνάγκας αυτής» προστί
θεται η <$ράσις «προς δέ εις την Χριστιανική ν ' Αρχαιο
λογικών Έταιρείαν κατά τον αυτόν τρόπον αποδίδεται
έκ των εισπράξεων του λαχείου ποσόν δραχμών δέκα
χιλιάδων κατά τριμηνίαν και διατίθεται εις τάς άνάγκας
αύτης».
Έν 'Αθήναις τι» 28 'Ιουνίου 1905.
Ό

Βουλευτής Πατρών

Λουκ&ς Ο. Ροϋφος Κανακάρης
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