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ϊΐΡΟΣΦυΝΗΣΙΣ ΤΟΪ ΠΡΟΕίΡΰΥ * · ΣΠ. ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ 

υιακαριώιαιε, Κύριε Υπουργέ, Κνρίαι καϊ Κύριοι, 
Τεσσαρακονταετία συνεπληρώθη, άφ' ής ομάς επίλεκτων ανδρών 

συνέπηξε τήν Χρισαανικήν Άρχαιολογικήν Έταιρείαν μέ σκοπον τήν 

διάσωσιν των μνημείων καϊ των ιερών αντικειμένων τής ελληνικής 

χριστιανικές Τέχνης, τήν διαφώτησιν της ίστορίας. αυτής καϊ τήν έπίρ-

ρωσιν του ενδιαφέροντος της Ελληνικής Κοινωνίας πρίς τον μέγαν 
τούτον κλάδον τής ίστορίας τοο Έθ·νους. 

Τάς ανυπέρβλητους ενίοτε δυσχέρειας, ας συνήντησεν ή 'Εταιρεία 
είς τα πρώτα αυτής βήματα, κατέρριψεν 6 Ινθ-ερμος ζήλος καϊ ή ακοί
μητος δρασις τών ανδρών εκείνων, δια τής πρωτοβουλίας τών οποίων 
σαφώς καθ·ωρίσθη καϊ κατενοήθη ή έθ-νική σημασία τοο έργου, επε
τεύχθη ή περίσωσις καϊ απεκαλύφθη ή αληθής αξία τών εθνικών τού
των θησαυρών, διεπιστώθη δ' ή ανάγκη τής συστηματοποιήσεως πρα
κτικών καϊ ιδιωτικών προσπαθ-ειών προς πληρεστέραν έπίτευξιν του 
σκοπού. 

Εις τήν έπιτυχίαν τοο spyou σπουδαίως συνεβάλετο καϊ ή Έκκλή : 

σία, ήτις ουδέποτε παρέλειψε τήν προς αυτό ένίσχυσιν αυτής, είδικώτε-

ρον δέ ό vöv Μακαριώτατος 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών · επί μακρόν έν 
τώ Συμβουλίω τής 'Εταιρείας έχειραγώγησε καί έφώτισε το συντελού-
μενον ίργον. 

TÔ Κράτος αφ' έτερου παρηκολούθησε μετά στοργής τας προσπά

θειας τής Εταιρείας, χρησιμοποιηθείσης δέ καϊ τής οπό ταύτης γενο

μένης προεργασίας επετεύχθη έν τέλει ή δημιουργία αρίστων κρατικών 

οργανισμών καϊ υπηρεσιών, Ιργον τών οποίων υπήρξεν ή συμπλήρω-

οις τής σχετικής νομοθεσίας, ή Γδρυσις τοϋ Βυζαντινού Μουσείου καϊ 

άξιαι λόγου έργασίαι άναστυλώσεως τών βυζαντινών μνημείων. 

Επίσης ή έν 'Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, ήτις υπέροχους 

πάντοτε πχρέσχεν είς το Έθ-νος υπηρεσίας, μετά συμπαθείας προσέ-

βλεψε καϊ ενίσχυσε τήν Έταιρείαν καϊ πολλάκις υπήρξεν ου μόνον 

χορηγός, άλλα καϊ πολύτιμος οδηγός καί συνεργάτης. 

1894 παμψηφεί άνεκήουξε μέλη αΰιήΰ επίτιμα τα πλείστα των μελών τοΰ 
Διοικητ. Συμβουλίου τής Άρχαιολογ. 'Εταιρείας, ό δέ ίδιος Λαμπάκης γράψει 
έν τω Δελτίφ ότι «ή φιλόκαλος καί ύληοώς πατριωτική παρέμβαση τής Άρχ. 
'Εταιρείας υπερέβη κατά πολύ τάς εύχάς τής Χριστ. Άρχοιολογ. Εταιρείας 

καί δτι μεγάλη οφείλεται εις αυτήν επί τούτω χ«ρις». 
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Οδτω μεθ' υπερηφάνειας^δύναται να εϊπη'ή Εταιρεία.ημών tv 6 

τεσσαρακονταετής βίος αυτής άξίους λόγου απέφερε καρπούς παρ' δλην 

τήν γλισχρότητα τών μέσων καΐ τας πολλάκις παρουσιασθείσας αντίξο

ους περιστάσεις. 

Κατά τήν σημερινήν έπίσημον ήμέραν το Συμβούλιον ένετείλα-

ψεως της αναμνηστικής στήλης προ τοΰ ναοΰ της Κοιμήσίως της θεοτόκονέν Δαφνίφ. 

τό μοι να δηλώσω ότι ή Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία -9-έλει 
θεωρήσει τήν ήμέραν ταύτην ώς σταθμον του βίου αδτής, άπο του 
οποίου θέλει άποδυθ-ζ είς τήν πραγμάτωσιν ευρύτερου προγράμματος 
δια τής συνεχίσεως καΐ τελειοποιήσεως τής εκδόσεως τοΟ επιστημονικού 
αυτής Δελτίου, δια τής μελέτης τής ιδρύσεως Σχολής 'Αγιογράφων, 
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ètà τής εκδόσεως συλλογής μεγάλου άριθ-μου ανεκδότων κατά το πλεί

στον φωτογραφιών χαλ σχεδιαγραμμάτων των πλείστων θ-ησαυρών τής 

χριστιανικής Τέχνης, δια τής διοργανώσεως Αγιογραφικής έκ&έσεως 

με Ιπαθλον υπέρ του καλλιτέρου έργου βυζαντινού τύπου, δι' εύρυτέ-

ρας διδασκαλίας καΐ δια παντός άλλου έπιτευκτοΰ μέσου. Είς τας προσ-

παθείας ταύτας ή Εταιρεία θα ζήτηση τήν ένίσχυσιν τής ΙΙολιτείας 

καί τής Κοινωνίας, τήν οποίαν ούδεμίαν έχει άμφιβολίαν Su άμέριστον 

θέλει επιτύχει. 

Έθεωρήσαμεν δρθ-όν, δπως κατά τήν σημερινήν έορτήν συγκεν-

τρωΟώμεν είς τήν περίλαμπρον ταύτην Μονήν, ήτις είναι έ'ν των αρι

στουργημάτων τής χριστιανικής Τέχνης καί τελέσωμεν ενταύθα τήν 

άποκάλυψιν αναθηματικής στήλης, λαξευθείσης υπό του διαπρεπούς 

καλλαέχνου κ. Θωμοπούλου είς άνάμνησιν τής πρωτοβουλίας καΐ των 

ενεργειών τής Εταιρείας καΐ τής επιστημονικής εποπτείας, τ)ν παρέ-

σχεν ή έν Άθ-ήναις 'Αρχαιολογική Εταιρεία. 

Ή άποκαλυφθησομένη στήλη φέρει άναγεγραμμένην τήν έξης επί 

λέξει επιγραφή ν: 

«"Ο roapaecoTos ouTps paòs οστορ< ΟΟ'ΘΗ καί ϋοσεσκουασ^Η Τ Η τοροο-

»Toßou\ ia καί Taì's tpepy t ia i s T H S Χ ρ ι σ τ ι α μ ι κ Η ί "ΑρχαιολογικΗ5 "(Ξται-

»peias, δατσάμπ òè τ ο υ Α Η μ ο σ ί ο υ καί T H S Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ά ""GTaipeias 

»a^ouaHS καί ΤΗμ éa joaneiap T H S éKTeAeaeœs. (1893-7)» 

Είμεθα ευτυχείς δτι παρίσταται κατά τήν έορτήν ταύτην ό κ. 

Υπουργός τής Παιδείας καί 'Εκκλησιαστικών, παρακαλώ δέ τοΟτον 

δπως αποκαλύψω τήν στήλην καί εύχομαι δπω; ταχέως εύρεθ-ώμεν είς 

θ·έσιν να έορτάσωμεν μεγάλας επιτυχίας τής Χριστιανικής 'Αρχαιολο

γικής Εταιρείας επί αληθώς έθνικώ δφέλει. 

Μ Τ Ι Μ Ι Η Ι Ι ! ΤΟΪ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ *· Ι. ΜΑΝΕΓΑ 

Μακαριότατε, Κύριε Πρόεδρε, Κνρίαι καί Κύριοι, 

Παριστάμενος ενταύθα υπό διτλήν ιδιότητα, ώ; 'Υπουργός επί 

των Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Εκπαιδεύσεως καί ως αντι

πρόσωπος toö κ. Προέδρου του 'Υπουργικού Συμβουλίου, δστις λυ-

πεΐται μή δυνάμενος να παραστϊ), εκφράζω τας θερμοτάτας ευχαριστίας 
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αύτοΰ te και εμού προς το Συμβούλιον της Χριστιανικής Αρχαιολογι
κής Εταιρείας δια την πρόσκλησιν, την οποίαν είχε την καλωοΰνην 
νά μου απευθΰνχ|. 

• Η 

'mXMMMMMMMMl 
Ή προοχύνησις των Μάγων. Θαυμάσιον ψηφιδωτόν έν χφ 

νοφ χής Μονής Δαφνιού. 

Ό κ. Πρόεδρος τού" Συμβουλίου μεε' ευφράδους πειστικότητος 
ανέλυσε προ ολίγου το έργον της "Εταιρείας. Δια τους καχοικοΰνίας εν 
Ελλάδι καί αυτούς Iti τους ex' ολίγον παρακολουθοϋντας τα δια-
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φορά πράγματα, ιδίως τους κατοικοΰντας εν 'Αθήναις, είναι γνωστή 

ή κατά το παρελθόν και το παρύν δράσις της υμετέρας 'Εταιρείας και 

ή μεγάλη αι'τής συμβολή ε?ς την Χριστιανικήν Ίστορίαν και την Ά ρ -

χαιολογικήν Έπιστήμην, ων ένεκα εύοίωνον προβλέπεται και ιό μέλ

λον αυτής. 

Το Κράτος, κατά το μέτρο ν των δυνάμεων του, παρέσχε την ενί

σχυση- αύτοΰ. Δυστυχώς ύπάρχουσι περιστάσεις, κατά τας οποίας τοΰτο, 

ένεκα λόγων οικονομικών, αδυνατεί να πράξη εκείνο, το όποιον επι

θυμεί. Ούχ ήττον, ελπίζω να εξακολούθηση την ενίσχυσιν οΰτήν εφ' 

δσον τφ είναι δυνατόν. 

Είναι, κύριοι, ευγενής ό ζήλο; υμών, και είναι δικαία ή υπερη

φάνεια υμών δια το έργον, το δποΐον επιτελείτε. Είσθε δια τοΰτο άξιοι 

πάσης τιμής και είναι επίσης άξιοι πάσης ευγνωμοσύνης οι ίδρυταί 

τής Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας και Ιδία οί εκ τούτων 

θανόντες. 

Δραττόμενος τής τιμής, την οποίαν μοί εκάματε, αποκαλύπτω ευ

χαρίστως τήν άναμνηστικήν αυτήν στήλην. 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ * · ΑΝΑΣΤ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΔΑΦΝΙΟΥ 

Μετά τας ανωτέρω επισήμους ομιλίας το εκλεκτον άκροατήριον διασχίοαν εγκαρ-

οίως τον ναον εξήλ&ε δια τής έναντι ΰύρας είς τον δπισ&εν εύρνν χώρον τής Μο

νής, δπον ό Κα&ηγ. τον Μετσοβ. Πολυτεχνείου και Σύμβουλος τής 'Εταιρείας Η. 

'Αναστάσιος 'Ορλάνδος ώμήληοε δια μακρών περί τής ιεράς Μονής Δαφνιού. 

Τής θαυμαστής ταύτης ομιλίας παρέχομεν ένταϋ&α σύντομον π>*ρίληψιν χάριν εκείνων 

ιδίως, οΐτινες δεν παρέστησαν κατά την πανηγυρικήν ταύτην εν Δαφνίφ συγκέντρωσιν. 

Ό κ. 'Ορλάνδος ώμίλησε κατ' αρχάς περί του χρόνου τής συστά

σεως της Μονής, δστις δύναται να όρισθή ασφαλώς έκ του τρόπου κα-

κασκευής τοΰ περιβόλου και του προς κατασκευήν αύτοο χρησιμοποιη

θέντος όλικοο (κροκαλοπαγών λίθων). Ό περίβολος ούτος είχεν ακρι

βώς τήν μορφήν φρουρίου μέ πύργους καΐ μεταπύργια, ήρείδοντο δε 

κατά τας πλευράς αύτοο κελλία είς δύο ορόφους. Ή είσοδος εύρίσκετο 

επί τής δυτικής πλευράς καΐ ουχί, ώςσήμερον, επί τής ανατολικής. Έ ν 

τω κέντρω δε τής περιοχής ο^ουτο το ΚαΦολικόν, δπερ είχε κατ'αρχάς 

το σχήμα επιμήκους βασιλικής, ης ευρέθησαν λείψανα τίνα των Θεμε

λίων, ουτικώς του σημερινού ναοο. Εις τήν βασιλικήν ταύτην φαίνεται 
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