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Τεσσαρακονταετηρίς της Χριστιανικής
Αρχαιολογικής Εταιρείας 1884-1924, Πρόγραμμα
εορτών

Δελτίον XAE 2 (1925), Τεύχη α΄-β΄, Περίοδος Β'.
Πανηγυρικόν επί τη τεσσαρακονταετηρίδι της ιδρύσεως
της Χ.Α.Ε.• Σελ. 63-65
ΑΘΗΝΑ 1925

Tò Συμβοΰλιον της Χρισπαν. 'Αρχαιολογικής Εταιρείας επί νέων
όλως βάσεων ανακαινισθέν και δια νέων στοιχείων άναζωογονηθέν,
απεφάσισεν όπως κατά tò τρέχον έτος έορτάση επισήμως καΐ μεγαλοπρε
πώς τήν τεσσαραγ.οσιήν
έπέτειον
της άνιδρΰσεως της Εταιρείας,
τοΰτο μεν ϊνα τέλεση φόρον ευγνωμοσύνης προς τον κυρίως ιδρυτήν
αυτής Γεώργιον Ααιυιάκην και τους συνιδρυτας και συνεργάτας αΰτοΰ, είτα δε δπως καταστήση γνωστόν εις τήν σΰγχρονον ημών γενεαν
τών Ελλήνων και εις τους περί τάς Βυζαντ. σπουδάς ασχολούμενους
αλλοδαπούς επιστήμονας και λογίους το πολυσχιδές και μέγα της
ημετέρας Εταιρείας ε'ργον, ής ή τεσσαρακονταετής δρασις ΰπήρξεν
εΰεργετικωτάτη και δια το έθνος ημών και δια τήν επιστήμην εν γένει.
Αι εορται της Τεσσαρακονταετηρίδος ώρίσθησαν ϊνα τελεσθώσιν
ακριβώς καια τήν επέτειον της ιδρύσεως, αλλ3 ένεκα άνιιξόων περιστά
σεων και κωλυμάτων ετελέσθησαν ολίγους μήνα; βραδΰιερον ως φέρε
ται εν τω συνταχθέντι επί τοΰτο Προγράμματι, δπερ έξ ολοκλήρου
άναδημοσιεύομεν :

Μονή

Δ α φ ν ι ο ύ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EOPTOLN

ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ

Σάββατο* 23 Μαίου, ώρα δ λη μ. μ. — Συγκέντρωσις έν τφ
ίερφ Ναφ xfjc Κοιμήσεως της Θεοτόκου έν Δαφνίω—Δοξολογία— Άποκάλυψις
της έκεΐ αναμνηστικής στήλης.—'Ομιλία τοϋ κ. * Αν. 'Ορλάνδου καθηγητού τοΰ
Πολυτεχνείου, ηβρί της αρχιτεκτονικής τοϋ Ναοΰ.— 'Ομιλία τοΰ κ. Άδ.*Αδα
μαντίου, καϋηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου, περί των ψηφιδωτών τον Ναον.

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Κυριακή 24 Μαΐου, ώρα 10 jr. μ. — Έν τη Σιναία 'Ακαδη
μία. "Επίσκεψις τοϋ Βυζαντινοϋ Μουσείου. 'Ομιλία τοϋ κ. Γ. Σωτηρίου, διευΰυντοϋ αύκοΰ, επί των χριστιανικών κειμηλίων, -ώρα 11 '/s η. μ. Δεξίωσις έν
τη μεγάλη ΑΊθούση τοΰ Έθνικοϋ Πανεπιστημίου.—Προσφώνησις τοΰ κ. Κ.
Ζέγγελη. πρυτάνεως.—Άντιφώνησις τοΰ Μακαριότατου 'Αρχιεπισκόπου 'Αθη
νών Χρυσοστόμου, επιτίμου Προέδρου.— 'Ιστορική έπισκόπησις τοΰ έργου της
Εταιρείας υπό τοΰ γεν. γραμματέως κ. '.Αλεξάνδρου Φιλαδελφέως.

Συμφώνως προς την εν τφ άνω Προγράμματα δρισθεϊσαν ώραν πάντες
οι προσκεκλημένοι εξεκίνησαν επ' αυτοκινήτων Ικ τοΰ προ της Συν.
'Ακαδημίας Σταθμού αυτών, δια δε της "Ιεράς δδοΰ έφθασαν περί ώραν
5 1)2 περίπου είς το προαΰλιον της Μονής xtfç Κοιμήσεως της Θβοτόκου εν Ααφνίω, έν { περιλαμβάνεται και δ πάνσεπτος και καλλιπρεπέστατος βυζαντινός ναός. Έκ των πρώτων κατέφθασαν δ Μακαριώτατος δ 'Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος, επίτιμος Πρόεδρος

-
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-

της 'Εταιρείας, δ Υπουργός της Παιδείας κ. "/. Μανέζας, ό Πρόε
δρος της Εταιρείας κ. Στι. Παηαφράγκος μετά τών αντιπροέδρων, του
γραμματέως και ολοκλήρου του Συμβουλίου, ό επιφανής Γάλλος Κα
θηγητής κ. Έδονάροος Δριώ μετά της κυρίας του καί ό Καθηγητής
τοΰ Πανεπιστημίου των Βρυξελλών κ. Παϋλος Γραινδορ και πλείστοι
δλλοι λόγιοι, καλλιτεχναι καί μέλη έγκριτα της 'Αθηναϊκής κοινωνίας.
"Αμα ώς πάντες συνεκεντρώθησαν, εψάλη εν τφ ναφ,χοροστατοΰντος τοΰ Μακαριωτάτου 'Αρχιεπισκόπου 'Αθηνών, δοξολογία, τον χορόν
δ 9 άπετέλουν μαθητού της Ριζαρείου Σχολής υπό τον αγιον Οίκονόμον
αυτής κ. Βύάγγελον
Άνζωνιάδην.
Μετά τήν δοξολογίαν, ήτις διήρκεσεν 20' λ., ετελέσθη εν τω προαυλίωκαίπρο τοΰ ναοΰ ή άποκάλυψις της *Αναμνησζιπής στήλης προσφωνοΰντος τοΰ Προέδρου κ. Σ π . Παπαφράγκου, άπευθ-υνομένου προς
τον Ύπουργον κ. Μανέταν, δστις άμέσοις
άντεφώνησε καί άπεκάλυψεν ιδιοχείρως
ταΰτην. Τους λόγους τούτους αμφότερους
δημοσιεΰομεν κατωτέρω.
Τήν άναμνηστικήν ταυτην στήλην κατεσκεΰασεν ό διαπρεπής γλυπτής καί Κα
θηγητής τής Σχολής τών Καλών Τεχνών
σύμβουλος δε τής ημετέρας Εταιρείας, κ.
Θωμάς Θωμόηονλος, φέρει

δ 9 άνωθεν

έν άναγλύπτω εντός ημικυκλικού πλαισίου,
κεκοσμημένου
νικοΰ, Σταυρόν,

δια φύλλων κύματος ϊωδστις στηρίζεται επί δυο

συμμετρικώς συναντωμένων μίσχων άκάνθης. Ή

δ ' επιγραφή, άνάγλυπτος επί

σης καί εϊς χαρακτήρας βυζαντινούς, έχει
ώδε :
"Ο οσα'μσεοστοί

OU*TOS

paòs éaTepeco-

ΘΗ καί éroesKeuaVÔH ΤΗ οσρωτοβουλία
καί Taîs épepyeiais THS χριστιαμ. αρχαι-

Στήλη αναμνηστική ιδρυθείσα
εν τη Μονή Δσφνίου ντο χή;
Χριστ. Άρχαιολ. Εταιρείας.

oAoyiKHS ""GTaipeias, δαοσα'μΗ 6è του
ΔΗμοσίου καίτΗ*"Αρχαιολογ.*€ταιρ6ία*, OYOUVHS καί τπμ eroocoTeiau
T?s êKTeAéaeœs. 1893—1897 (*).

(*) Δια την έξαιρετικήν ταικην ή&ικήν τε καί ύλικήν συνδρομήν της Αρ
χαιολογικής Εταιρεία; ή ημετέρα 'Εταιρεία ευγνωμονούσα ήδη άπο τού έτους
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