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ΑΝΤΙΦΟΝΗΣΙί ΤΟΥ ΜΑΚΑΡ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

Οι συγκροτοΰντες τήν Χριστιανικήν Άρχαιολογνκήν Έταιρείαν 

αίσθανόμεθα βαθυτάτην συγκίνησιν δια τήν έξαιρετικήν τιμήν, τήν 

οποίαν το ανώταιον Πανδιδακτήριον απονέμει εις αυτήν, φελοξεν ΰν 

Ιν τή επισήμω ταΰτη αίθούση τήν πανηγυρικήν μας συγκέντρωσιν, 

προς έορτασμον της τεσσαρακονταετηρίδος της Έταςρείας. Θερμώς και 

εγκαρδίως εκ μέρους της Εταιρείας εΰχαριστοΰμεν υμάς, Κΰριε Πρύ-

τανι, δια τήν τιμήν ταύτην καΐ τους υπέρ της 'Εταιρείας καλούς υμών 

λόγους οΐτινες άποτελοΰσιν άναγνώρισιν του σπουδαιότατου, αληθώς, 

έργου της Εταιρείας, έργου πνευματικού τόσον συγγενούς προς το 

καθόλου έργον του Πανεπιστημίου, ώς ορθώς παρετηρήσατε. Ό πρώ

τος και κύριος εργάτης της Εταιρείας, ό αείμνηστος Γεώργιος Λαμπά-

κης, δ άφιερώσας τήν ζωήν του εις τήν Έταιρείαν, ώς υφηγητής του 

Πανεπιστημίου, ήγωνίσθη δπως καΐ επιστημονικώς ανάπτυξη το δια-

φέρον προς τήν Χριστιανικήν Άρχαιολογίαν, αναμφιβόλως δε οΰ μι

κρόν at προσπάθειαι του ζηλωτοΰ εκείνου ανδρός συνετέλεσαν δπως, 

μικρόν κατά μικρόν, επικράτηση ή γνώμη δτι Ιδεί να ΰπάρχχ) ειδική 

έδρα εν τψ Πανεπιστήμιο) δια τήν Χριστιανικήν Άρχαιολογίαν και 

Τέχνην. 

Το έργον της Εταιρείας μας, το δποΐόν τίνες έκτων εορταστών 

παρακολουθοΰμεν από τριών και έπέκεινα δεκαετηρίδων, συνετελέσθη, 

αληθώς δλως αθορύβως. Μετά συγκινήσεως oh άναμιμνησκόμεθα κατά 

τα; στιγμας ταύτας, έκτο; του Λαμπάκη, του πρώτου χρηματίσαντος προέ

δρου τή; Εταιρείας Βαροΰχα, καΐ του μετ* αυτόν Παποΰδωφ, τσΰ 

σοφοΰ γέροντος Σακκελίωνος, του Πασπάτη, του Ρενιέρη, του Βικέλα 

και τόσων δλλων, οιτινες εις πενιχρόν δωμάτιον, παραχωρηθεν υπό 

του προστάτου της Εταιρείας, του αειμνήστου "Αθηνών Γερμανού, 

παρά τον άγιον Γεώργιον Καρΰτση και απέναντι του e Παρνασσού», 

συνήρχοντο καΐ συνεσκέπτοντο περί αυτής. 

Καθ'δ ν χρόνο ν ό απελευθερωθείς και άναγεννηθ-είς Ελληνισμό; 
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ενθουσιωδώς εστρέφετο προς to άρχαΐον κλασικόν παρελθόν και εζή-

τει ν ' αναζωογόνηση αυτό, ή Χριστιανική Άρχοιολογική Εταιρεία 

έστρεψε τη προσοχήν του Έθνους καί προς το χριστιανικόν παρελθόν. 

Χωρίς ν ' απόσπαση την προσοχήν του από του Παρθενώνος της 

* Ακροπόλεως των 'Αθηνών, εστρεψεν αυτήν και προς τον ύπερθαύμα-

στον ναον της του Θεού Σοφίας Ιν Κων]πόλει. Έκ παραλλήλου προς 

την τότε μόλις άρξαμένην παρ'ήμΐν επιστημονικήν κίνησιν καί προς το 

παραλόγως περιφρονοΰμενον Βυζάντιον, είργάσθη και ή Χριστιανική 

"Αρχαιολογική Εταιρεία δια τήν άναζωογόνησιν των αναμνήσεων 

εκείνων, αί όποΐαι ανασυνέδεσαν τους ίερωτάτους καί αδιάρρηκτους 

δεσμούς του Έθνους προς το χριστιανικόν παρελθόν του 'Ελληνισμού, 

εστήριξε καί όι έσωσε τα κινδυνεύοντα να καταστραφώσι χριστιανικά 

μνημεία, ιδίως δε τήν Μονήν Δαφνιού, και περισυνέλεξεν άπανταχό-

θεν λείψανα καί μνημεία της χριστιανικής τέχνης, αποτελούντα σήμε

ρον τον συγκεντρωθέντα εν τω Βυζαντινώ Μουσείφ άνεκτίμητον θη-

σαυρόν. 'Από της απόψεως ταύτης το έργον της Χριστιανικής 'Αρχαι

ολογικής Εταιρείας ύπήοςεν, αληθώς, υψίστης σπουδαιόΐητος, άλλα 

τήν συνολικήν αΰτοΰ παράστασιν καί εκτίμησιν άνέλαβεν ό Γεν. 

Γραμματεύς τής 'Εταιρείας κ. Φιλαδελφεύς να εμφάνιση ενώπιον ημών 

από του βήματος τούτου. 

Δια το έργον τής Χριστιανικής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας πρέπει 

να σεμνύνηται ή σύγχρονος ημών γενεά, εν ή αθορύβως συνετελέσθη, 

Ιλπίζομεν δε και εύχόμεθα δπως δια τής δραστηριότητος του κ. Προέ

δρου καί του Συμβουλίου καί τής προθύμου συμβολής τών μελών τής 

'Εταιρείας καί τής Ιλληνικής κοινωνίας ό εορτασμός τής τεσσαρακονταε-

τηρίδος χρησιμεύση ως αφετηρία νέας δράσεως τής 'Εταιρείας. Τιμή 

καί δόξα είς τους αείμνηστους συντελεστάς του έργου αυτής, τιμή καί 

δόξα εις τους συνεχίζοντας και μέλλοντας αυτό να συνβχίσωσι έπ9 άγα-

θφ τής Ιλληνικής χριστιανικής αρχαιολογίας και τέχνης, τής επιστήμης 

καί του Ιλληνικοΰ καθόλου πολιτισμοί! 
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