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Δωρεαί εις το Χριστιανικόν Αρχαιολογικόν
Μουσείον κατά το έτος 1908

Δελτίον XAE 9 (1910), Περίοδος A'• Σελ. 101-102
ΑΘΗΝΑ 1910

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.

Δ Ω Ρ Ε Α Ι
ΕΙΣ TO ΖΡΙΣΤΙΑΝΙΜ ΑΠΕΑΙΟΑΟΠΜ MOYSEION
ΚΑΤΑ

τας

ΤΟ

ΕΤΟΣ

1908

Γ. Π. Βεγλερής. Το έργον αυτοΰ «Μολυβδόβουλον. του Αΰτοκράτορος Τραπεζούν
Δαβίδ του Κομνηνού», (αριθ. 6481).

102
Ί£λλ. Κοινότης Εξωτερικοί». Χειρόγραφα λειτουργιών Χρυσοστόμου, Μεγάλου
Βασιλείου και ακολουθίας της Άγ. Κυριακής. (6482—6484).
Θεόδωρος Φαρμακόπουλος, πρ. Υπουργός των 'Εκκλησιαστικών. Χειρόγραφον
λειτουργιών Χρυσοστόμου, Μεγάλου Βασιλείου καί τών ΙΙροηγιασμένων. (6485).
Ι". Λαμπάκης. Χάρτινον φυλακτήριον. (6486).
"Ιερλ Μονή Σοφικοΰ. Μηναΐ'ον 'Ιανουαρίου. Έ κ δ . του 1568. (6487).
Χικόλαος θ. Μάρκελλος ιερεύς εν Ιοφικφ. Χειρόγραφα, μετ' εντύπων μίγδην,
συνερραμμένων, βίων άγιων, ακολουθιών, κλπ. (αρ. 6488) καί «Βιβλίον καλούμενον
φώς τών έν σκότει. . . » (6489).
G a b i * . M i l l e t . Tò Uyov αύτοΰ «Byzancc et non l'orient. (6''90).
Ιωάννης H. Λάμπρος. 'Απότυπον σφραγΓδος της Νέας Μονής Χίου (6491) και
σφραγίδος έν η εικονίζεται ή Κοίμησις τής θεοτόχου (6492).
Ίωάνν. Γ. ΆΟηνογένης κλπ. Ε'ικών τής ©εοτόγ,ου (6494).
Χρ. Χατζηνικολής, Δικηγόρος. 'Ανάγλυφος εκ μαρμάρου ε'ικών του Ίησοΰ Χρί
στου. (6542).
Ίωάν. Βυρτσέλας. Το σύγγραμμα αΰτοΰ « Ή Φθιώτις» (6543).
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1909

ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ Α. ΠΑΠΠΟΥΔΩΦ

(Γενίκίι

Σ υ ν έ λ ε υ ο χ 14 Φεβρουαρίου 1910).

Τη 24 τον μηνός Δεκεμβρίου τον ειονς 1909 συνεπλήρωσεν
ή ημετέρα
'Εταιρεία 25 από της ιδρύσεως αυτής ετη.
"Ιδιαι
διαλέξεις μετ' επιδείξεως
τών σπουδαιότερων
αντικειμένων
τον
Μουσείου ϋέλουσιν αποδείξει όπόση και ποία ή συντελεσθείσα
εργασία
της
ημετέρας
'Εταιρείας.
Μετ3 ευγνωμοσύνης
άναφέρομεν
δτι η Α. Μ. η Βασίλισσα
και
Σεπτή
προστάτις της 'Εταιρείας αείποχε ζωηρον επεδείξατο
το διαφέρον
ϋπερ τον
σκοπού της
'Εταιρείας.
'Ωσαύτως δε δεν δυνάμεθα να αποσιωπήσω μεν την προ&υμίαν
και τον
ζήλον τον Διοικητικού
Συμβουλίου,
δπερ μετά πολλής"τής
πατρικής
στοργής
και επιστημονικής
αγάπης
προς
τα κειμήλια της αγίας
ημών
'Εκκλησίας
είργάσϋη νπερ τών συμφερόντο)ν
της
Εταιρείας.
Και κατά το λήξαν έτος ή 'Εταιρεία κατέβαλε φροντίδας μεγίστας
όπως
επιτυχή την βελτίο)σιν τών οικονομικών αυτής' εύελπιστονμεν
δε δη ϋά τύχη
τής δεούσης υποστηρίξεως
δια Κυβερνητικής
αρωγής, όπως δύνηται να. συνεχίζη τάς νπερ τον ίεροϋ σκοποί) ενεργείας καί εργασίας
αντής.
Κατά το λήξαν έτος ανεγράφη και εψηφίσϋη εν τω προϋπολογισμό)
του
Κράτους συνδρομή νπερ τής ημετέρας 'Εταιρείας εκ 2 χιλιάδων
δραχμών.
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