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Εργασίαι του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος
1907

Δελτίον XAE 9 (1908-1909), Περίοδος A'• Σελ. 76-80
ΑΘΗΝΑ 1908-1909
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1907"

ΠΛΠ1Ι0ΥΔΩΦ

(Γενική Σννελενοις της 'Εταιρεία; if) 11 Φερβουαρίον 1908),
Κατά το παρελ&ον έτος
ρείας εστράφη κυρίως

1907 η προσοχή

(-.ις παγίωαιν

αντί) να δύναται να αϋτενεργη
"Επί τω σκοπώ
νομοσχεδίου,

ώρισμένης

και να

του περί

το Σνμβούλιον

γείον των Οικονομικών

λαχείου

Λυπηρόν,

κύριοι,

τοιαύτη

να

μικράν

αίτησις

της

τίνα ο

Ουδέποτε

Άρχαιολ.

το Ύπουργειον

ή 'Εταιρεία

Εκκλησιαστικών,

ηλ,πιζεν

δτι

δπερ ετάχϋη έφορος
ηϋελε

μάλιστα

λάβει

τοιούτον

δια Σωμαιεϊον,

είναι
από

των

άπήντησεν,

"Εταιρείας

Άρχαιοτήτα)ν,

της ημετέρας Εταιρείας

των Σωματείων,
απαντήσεως,

δτι

επί τω λόγο} δτι η Άρχαιολ.

και περί των Χριστιανικών

δτι η άνάμιξις

Ύπουρυμμετοχην

εγκρίνει.

δπα>ς γνωμοδότηση,

Χριστιανικής

αδικαιολόγητος,
μέριμνα

αναφέρωμεν,

ερωτηϋ·εν

συζη-

Στόλου—'Αρχαιοτήτων
amor προς το

δσην το ' ΥπουργεΧον και η Ηουλή ηυελον

Εκκλησιαστικών,

δι9 ης

προσόδου,

όπως Ρν τη Βουλή

δι' εγγράφου

εζήτησε

"Εται

υφίσταται.

τούτιο, προκείμενου

τη&Γ] τροποποίησις

της ημετέρας

δτι
είναι

Εταιρεία

πρόσδεσαν

ετι

βλαβερά.
το Ύπουργεϊον

και προστάτης

τών

τών
τοιού

τ ρ αϋ μ α *Λδια τοιαύτηζ
δπερ

δωρεάν

και

άνευ

HB
Κυβερνητικών ενταλμάτων εργαζόμενον, συντηρεί ίδιον Μουοεϊον,
δημοσιεύει ίδιον Δελτίον, αγοράζει αντικείμενα, κλπ.
Δια ταΰτα ενθνς το Συμβούλων ανέφερε προς τον {*πουργον
κ. Στεψανόπουλον περί τον
αδικήματος
τούτου'
9
οντος δέ, οιονεί έκπληκτος και άγνοών το παρ αΰτον υπόγρα
φαν εγγραφον, ϊζήτησεν από της Γενικής 'Εφορίας άντίγραφον
αυτόν, ίνα ΐδη αν δ ν τ ω ς
τοιούτον
εγγραφον
εστάλη προς το Ύπουργέϊον των Οικονομικών.
Τον πράγματος υποδειχθέντος και πάλιν, δ υπουργός κ. Στεφανόπουλος εζήτησεν δπως ϋποβάλωμεν προς το ' Υπουργεΐον των
Οικονομικών ετέραν άναφοράν, προκαλούντες οιονεί νέαν γνο)μο·
δότησιν. Ή 'Εταιρεία συμμορφωθείσα απέστειλε το από ΡΑ Ια
νουαρίου 1007 εγγραφον τοντο, αλλ9 ονδεν h/ένετο και τοντο
όπως μη, ώς εϊπον ημίν, προσβληθώ] ή φιλοτιμία τον νπουργον.
Η Εταιρεία ημών βαρέο)ς φέρουσα την από τον 'Υπουργείου
των Εκκλησιαστικών κατενεχθεΐσαν προς αντην νβριν ταντην,
τοσούτο) μάλλον καθ3 δσον η 'Εταιρεία διατελεί υπό την άμεσον
προστασίαν της Α. Μ. της Βασιλίσσης, σννέταξεν υπόμνημα (i)
προς την Βουλήν, h> ώ αναπτύσσει τάς τέως εργασίας αυτής και
αναφέρει τάς κρίσεις ξένων σοφών περί τών Εργασιών αυτής,
όπως ψηφιζομένης τής τροποποιήσεως τον περί τον λαχείου
Στόλου — "Αρχαιοτήτων νομοσχεδίου, ληφθή ύπ9 δψει και αντη.
-

Δυστυχώς δμως αποσυρθέντος τον νομοσχεδίου

ονδεν ε*γένετο.

Πλην τούτου, γνωστόν δτι ή 'Εταιρεία ημών από τον 1905
ελ,άμβανε προς επίρρωσιν τών εργασιών αυτής από τον 'Υπουρ
9
γείου τών jΕκκλησιαστικών κατ έτος δραχμάς 5000.
Δυστυγώς και τήν συνδρομήν ταντην
κ. Στεφανόπουλος εις δραχμας 2000.

ήλάττωσεν ο υπουργός

Ilota, κύριοι, έπρεπε να εϊναι τα μέσα, δι9 ών να κατωρθοντο
να πεισθή δ υπουργός περί τών αδικημάτων τούτων, το Συμ
βουλίων αγνοεί, καθ' δσον πάντα τα μέσα Ιξήντλί^σεν' έναπόκει(*)
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ται ηδη

εις την

Γεν. Συνέλενσιν

περί της συστηματικής

πολεμικής

των

προς

"Εκκλησιαστικών

τοντων, Κύριοι,
άντικειμένιον

οή

ν μ ί γ δ η ν

το ημέτερον

περιηλϋεν
εικόνες

το

δε

^ΐουσέϊον

κ η ς

η Μ ο ν ο είο ν

παρουσιάζει

Εκκλησιαστικών
μικρός

τφ

άπηύϋυνε

το>ν αντικείμενο»',

άλλα

t/'εις και σνγγραφάς
γήσεις,

καί παρόντων

μάρμαρα,
σνσσωρενà π ο fì ή-

ην αλΜος (ίσον το

τών

" Αΰηνών

Εταιρεία

Οερμας

δυ

επανειλημμένος

και
τών

παρακλήσεις,
συνεχόμενος

μετά

οπα)ς

προς

αντί)

αραίωσιν

άναβολάς,

έπισκέ-

και εμμέσους

την γνώμην

κατηγορηματικώς

χορηγηϋη

χώρος

διετή βάσανα,

εζψΐ/σε

επεδείγβτι ( ) .

προς το Ύπουργείον

ημών συνίσττ]σε την αϊτησιν

Γενικί/ 'Εφορία

και

εικόνα

νέων αναφορών, άμεσους

ό κ. νπουργος

πληΰνος

εν σχεδάο δελτίων, όπερ και εν τ<}>

TOVTÎJV ή

Μονοείω

πλην

ώστε φ ν ρ

νπάρχονσι

μάλλον

h· ταξινομήσει,

και δια ζώσης

9

εκ της

και άμφια, χειρόγραφα

Συνεδρίψ

Aia TÌJÌ' κατάστασιν
οι3 ίγγράφων
υ

ώς

φρονεί

Άλλα

εις τοιαύτην πνκνωσιν,

νατόν τελείαν έχει ή Εταιρεία
Άρχαιολογικω

τι

'Υπουργείου

Σωματείον.

και ποικιλία άλλα αντικείμενα

tnra,

Διεϋνυ

γνωμοδότηση

το Μ ο υ σ ε 7 ο ν ημών

τών

ιερά σκεύη

όπως

τοντης στάσεως τον

της
ημών

απέρριψε

Γεν.
ταύιην'

και της

ειση

"Εφορίας
αλλ

ή

'Εταιρείας

την αϊτησιν και τον κ. νποχ^ργον την σνστασιν !
Πέρνσιν,

Κύριοι, ανεκοινώσαμεν

διέτρεχεν

ό ναός της

απέστειλεν

εγγραφον

καλούσα όπως

Μονής
προς την

ώ; ε"χονσα

νμΐν

αύτη

τα χρηματικά

την δέονσαν μέριμναν

νπερ

αρχικώς

ανέλαβε

μεγάλην

Ίΐιί'ΊΊΐς.

If

Γενική

άπολ.ντως κίνδννον

"Εφορία απήντησεν
διατρέχει.
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κινδύνου,

μέσα

οτι

δν

Εταιρεία

Έταιρείαν

τής διασώσεως
δαπάνην

ή

παρα

λάβη

ώς

ταύτης,

ώς

προς

διάσωσιν

δ ναός

ονδένα

Δια τοντο ή 'Εταιρεία

ειχεν άναγ-

κασϋή να γνιορίση τώ Υπουργείο»

( J At/.i

τον

'Αρχαιο/,,ογικην

τάχιστα

την αληθώς

περί

Δ α φ ν ί ο ν, και οτι

τών 'Εκκλησιαστικών

περί

τον

— 79 —
επαπειλονντος

το περίσεμνον

ψασα την περί
Συμβουλίου

'Αρχαιολογικής

μετά ταντα επισκευαι
οιν δτι ή Χριστ.
"Οσον

ας

περί

τον παρά τον

εγκρίτου

της

"Αρειον

Προστάτιδα

Πάγον

Β

της 'Εταιρείας

περιμένει
κ.

Άϋηνών

να

τψ

ημών

τοΐ·

άποδεικνύουγνωμοδοτήσασα.
και των

τον 'Αγίου

M.

ρομε)' ύμίν, δτι το Συμβονλιον
τίνων οημείων

άποφασισϋεΐσαι

ναϊδρίον Ρ.πι των Ρ.ρει-

ναον

SS

και

καί

λίεταξά.

της 'Εταιρείας

ΰπερ ιδρύσεως

όπερ

Μητροπολίτου

Γ.

ϊφάνη ακριβώς

αποφάσεως

ίπίουνα-

άρχιτέκτονος

κ. Άναστ.

δμο>ς Εταιρείας

Εταιρεία

κατέβαλεν

'Αρεοπαγίτου,

Σεπτην

τον

κινδύνου,

τον ναού της Μονής Δαφνιού

'Αρχ.

αφορά

ενεργειών,
τον

i B B |

τούτου

της ημετέρας Εταιρείας

Αι imo της

πίων

τοΰτο μνημεΐον

Διοννοιον

Βασίλισσαν

ηνχαρίστησε,

τ>;ν άπάντηοιν

θεοκλήτου

και
αναφέ

τής Λ.

άναλαβόντος

μεριμνήση.
Ι
lyy.v-

Jóf)
έχον νπ' δψιν την im' άρι&. — ; —

Το Δ. Συμβούλων

κλιον τής 'Ιεράς Συνόδου,
πάντα τα άχρηστα

δι' ης αντη πατρικώς

Ρν ταΐς Μοναΐς

ΐεραι εικόνες κλπ. άποοτέλλωνται
πάλιν κατά το παρελθόν
Σννοδον
μένα

δπως

τίνα

Σκιάθου
αδίκως

αντικείμενα
και τής Μονής

\Εργον
κινδύνου,

τής

δος του Ίλισσον
Ευχαρίστως

ολίγον

εις το Μουσείον

τής

Μονής

άουοίκου

τον Έλ,ληνικον
παρέδωκε

εικόνα τήν

παριστώσαν

τής

Μονής

ευρισκόμενα

και

εγένετο.

Ρστι καί

ή αποσόβησις

Κ

Ρ πι τής νησι-

Βασιλάκης.
δτι ή 'Εταιρεία

'Επιτροπής

πεπαλαιω

Βαρνακώβ7)ς,
Ρν αχρηστία

τονδε ονδεν

'Εταιρείας

ημών

διέτρεχον τα ΡρεΗια τής

αρχαιότατης

ημών.

άμφια,

προς τί/ν Ίεραν

του Βορδώ,

Μουσείου

σκεύη,

καί τοις Ναοϊς

έτος άπέστειλεν Ιγγραφον

γνωρίζομεν

την δε απενεμήθη

δποίς

Μουσείον καί

άλλα μέχρι

ημετέρας

ον παρ'

προτρέπει,

εις το ημήερον

άποσταλώσιν

φ&ειρόμενα,

Σ.
περί

Τμήματος

ημών, τή αιτήσει της

τής Διεΰνονς

Έκΰέσεακ

προς εκϋεαιν την εν τώ Μουοείφ
την εν Ναυπάκτιο

το χρυσονν

μετάλλων

ναυμαχίαν.

αντής

Aia

ταν-

εις τίμ> Διεύ&υνσιν

τον

—

80 —

Το Συμβονλιον
εκφράζει τάς ευχαριστίας
προς τον
Αημον
1/ειραιέων δια την εκ δραχ. 1()0(ι συνδρομί/ν
αττον, και προς
πά)'Τ(/Ν τους και α βάλλοντας τάς συνδρομας
αυτών κ. κ. Έταί3
ρονφ, έχοντας υπ oyei τον ηεοίσεμνον οκοτιυν της SΕταιρείας καί
τας μεγάλ-ας εργασίας, ας ε/Λεύ^ει ισχυροτέρα)ν γ ρηματικών
πόρον ή Εταιρεία
δυστυχώς άδινατεΐ να Ρπιτελ.έση.
Εΐχομεν ενχ7]&ή, Κύριοι, κατά την δεκαετηρίδα της ημετέρας
Εταιρείας
ή 25ευιρίς να ει'ρη ημάς Ιοτεγασ μένους εν ιδία) Μουοείιο. . \υστυχώ)ς εΐμεΰα ηδί] εις τα πρόϋυρα ταύτης ώς δ ΙΙέιρος κλνδιονιζόμενος
εις τάς ποικί/.ας τρικυμίας τών
διωγμών.
Το έρχόμενον
ηος η Εταιρεία
εισέρχεται εις το 2.7 έτος της
ιδρνοεοις
αντης.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

"Εάν Η Εταιρεία
α>ς ?rrì το πολν δεν εχεί ευχάριστα να avaκοινιόση, οσάκις έρχεται εις οχεσιν ιιετα της Γεν. "Εφορίας, έχει
ομο)ς /ύαν ενχάριστα να γνωρίση δια τον εις τ<> Μουσεΐον αίηης
εισκομιζόμενυν
πλοντον. Ούτο) κατά το λήξαν έτος 1907 εϊσή/,ϋον
εν τώ Μουσε'κο ημών ~>'.)2 αντικείμενα καταγραφέντα
εν τώ κ.ώ~
δικι τον Μουσείου νπο τους άριϋ. ;7S,S,S — 0-{iï(f
lÌTol

Ι*ίο'Α2«!luv

liiß'/.la και εντνηα· · ·
Χειρόγραφα
Ιερα oneri/
'hou aiu/ta
Λιχνοι
Ψωταγικν/, ά:ιότνχα
ΙΙοικΙλα

JIuiifl?.0oV <>i'
/0 j Έ ς αγοράς· · · · ·
-JS!)
1 \Έκ οωρκίς τον tv K/ηύλη Άρ8\
χαιολογικοί' 'Ινοζιτυΐ·ιον · · · ·
·/
.ΊΟ ,'Λ'κ δωρκίς τον πρ. Κοη·)τιόλεως
2
ΟΙκ. Πατριάο. κ. Kùworam'rov ·~>
-1^6 y Εκ οοίρεάς κ. Γ. Λ<ΐ[υιάκη · · · ·ί7
00 y Εκ Αωοεας οι at/ όρων
57
Η

!

0U-J

ΙΙεριηγι'κίεις κ α τ ά το έ τ ο ς 1 9 0 7 .
"Εν Έ/Ιάδι μέν Εύβοια, Λαμία,
Βόλος, Λάρισσα,
'άκρατα
(το πρΦτον) Αίταύικόν,
Κατοχή,
ϊίάτραι, ΙΙύργος,
Κυπαρισσία,
Καλάμαι, Τρίπολις, Νανπ/uov, Κόρινϋος μετά τών πέριξ.
Έν 'Ασία δέ' Σμύρνη, Χϊος, Σάμος, Πάτμος, Νέα "Εφεαος,
Μελιτογώριον (ΒαλαντΖίκ), Γίροτράλλεις (Αέρμεντζικ)
Μούρσαλη,
Σ<!>χια, ΪΙριήνη Μίλητος και "Axyjo't.
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