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Εργασίαι του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος
1908

Δελτίον XAE 9 (1910), Περίοδος A'• Σελ. 100-101
ΑΘΗΝΑ 1910
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ Α. ΠΑΙ1ΠΟΤΔΩΦ
(Γενική ΣννέΙενοις 19 'Απριλίου 1909).
Κατά το διαρρεύσαν έτος 1908 το Συμβούλων της ημετέρας Εταιρείας
απέστειλε προς την Ίεράν Σύνοδον μακράν εκϋεσιν περί του μέλλοντος να
έγερϋ?] εν Πάιραις μεγάλου ναον τον 'Αγίου 'Ανδρέου, δπως Ίδρυϋη κατά
τον Βυζαντινον ρυϋμον και ουχί κατά τον ρυ&μον της Αύσεαίς.
Γνωστόν δτι δ εν Ά&ήναις, εν τη συνοικία Ψνρρή ναός των 'Αγίων
Αναργύρων, είναι εις ίων προ της αλώσεως χρόνων, ψυλάττων ακριβώς
τον Βυζαντινον ρυϋμον μετά διπλού εσωτερικώς ϋόλου (διπλοϋολικον ου*
στημα), και δν ώς πολύτιμον οικοδόμημα δημοσιεύει δ Stadewiann εν τφ
εργφ αυτόν. Tòv raòv τούτον οι Επίτροποι
του ναοϋ ευρννσεως χάριν
επεχείρησαν να παραμορη ώσωσιν.
'Η 'Εταιρεία απίστειλεν ί'γγραψα τη 2 Φεβρουαρίου προς το επί τών Έκ->
κλησιαστιχιί ν 'Υπυνργεΐον και το Δημοτικον Συμβούλων 'Αΰηναίων' τη 17
δε και 18 και πάλιν προς το Ύπονργεϊον τών Εκκλησιαστικών και τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως, και παρεκάλει δπως μη προβώσιν εις την καταστρο(fìjv τον πολυτίμου αρχιτεκτονικού κειμηλίου τούτου, αφ' ου μάλιστα ελάχιστοι
τοιούτοι rv 'Αϋήναις δ εσώϋηηαν ναοί.
'11 παραμόρφωοις τοΰ ναοϋ εξετελεΐτο τη γνο^μοδοτήσει άμαϋονς νεανίου
δι' εκθέσεως αύτοϋ προς το Ύπονργεϊον τών 'Εκκλησιαστικών, δτι δ ναός
ούτος δύναται να παραμορφωϋΓ/ χάριν τών εκκλ^ησιαζομένων.

ΙΟΙ
Tfj
ενεργεία ταύτη της 'Εταιρείας
άνεχαιτίσθη επ' ολίγον ή πρόοδος της
καταατροφής.
'Ατυχώς δμως μετ' ου πολύ Έπη
ροπή υπό την προεδρείαν του
'Υπουρ
γού των 'Εκκλησιαστικών
κ. Στάη ενέκρινε την γνώμην του άμαθους
νεανίον
'Αδαμαντίου,
ον δ αυτός 'Υπουργός,
οϊονεί την άμάθειαν αύτον αμείβων και
την μοναδικην και άσεβη άναίδειαν, μεϋ' ης δημοσία περιύβρισε τα περίσεμνα
κειμήλια του Χριστιανικού
Μουσείου,
προιΊγαγεν είς εφορον τών
Χριστιανικών
μνημείων,
και ούτως 6 περίσεμνος και λόγου άξιος δια την
άρχιτεκτονικψ·
αυτοΰ ναός τών 'Αθηνών
απώλεσε το άρχικον αυτοΰ
σχήμα.
Μεια βαθείας θλίψεως ή 'Εταιρεία αναγγέλλει τον θάνατον τον εκ τών
ιδρυτών της 'Εταιρείας Γ. Βρούτου ί'\ 11 Ιανουαρίου),
και τον ?πί
μακρόν
χρόνον πολυτίμου
Συμβούλου
και ταμίου της 'Εταιρείας
Έμμ.
Λαμπάκη
(\ 25 Μαρτίου) αμφοτέρων διακεκριμένα^
καθηγητών
του
Πολυτεχνείου.
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Περιηγήοεις κατά το 1908.
Κόρινθος, ΙΙάτραι, Μεσολόγγιον
(διάλεξις), Λιτωλικόν,
Κλεισούρα
('Ελεούσα)ι
Άμαλιάς,
Πύργος
(διάλεξις), Κατάκωλον,
'Ολυμπία,
Κυπαρισσία,
Καλάμα,
(διάλεξις περί του ναον του Άγ·
Αθανασίου),
Τρίπολις, Ναύπλιον,
Κεγχρεοί,
Σοφικόν,
Κόρινθος (ομιλία
h τώ ναώ, Βάπτισις
Χλόης), Χαλκίς,
Στυλίς.
Λαμία μετά τών πέριξ, Βόλος, Φερραί, Λάρισια
και πέριξ.
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Γ. Π. Βεγλερής. Το έργον αυτοΰ «Μολυβδόβουλον. του Αΰτοκράτορος Τραπεζούν
Δαβίδ του Κομνηνού», (αριθ. 6481).

