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†Η αείμνηστος βασίλισσα Όλγα

Δελτίον XAE 3 (1926), Τεύχη α΄-β΄, Περίοδος Β'• Σελ. 92-93
ΑΘΗΝΑ 1926
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t H ΑΕΙΜΝΗΣΪΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ
Μετά βαθύτατου άλγους ήκούσθ-η άνα σύμπαντα τον Έλληνισμον
το Θλιβερον άγγελμα του θανάτου τής Σεπτής Βασιλίσσης ΟΛΓΑΣ. Δεν
υπάρχει "Ελλην, δστις εις τα μύχια τής ψυχής αοτοϋ δέν ήσθάνθη
βαθυτάτην οδύνην έπ! τφ θανάτω της Μεγάλης Εκείνης Βασιλίσσης,
ήτις φέρουσα επί τεσσαράκοντα καΐ ες συναπτά έτη στέμμα πλήρες
αδαμάντων καΐ ακτινοβολούν εκ δόξης καΐ μεγαλείου, είδεν αίφνης μίαν
ήμέραν μεταβαλλόμενον τοΟτο ·!>πο τής σ.^Ύ\ράτου Μοίρας είς ακάνίΗνον
οδυνηροο μαρτυρίου στέφανον!.. Προ xfjç 'Ιεράς Σκιάς Της υποκλινόμεθα πάντες σήμερον μνήμονες των μεγάλων Αυτής άρετών.Άλλ 9 ιδιαι
τέρως κλίνει ευλαβές γόνυ προ Αυτής ή Χριστιανική Αρχαιολογική
Εταιρεία, ή οποία από της πρώτης στιγμής τής ιδρύσεως της εύρεν | ν

93
τφ κόλπω τής Άγίαςτ αύτης γυναικός, Μητρός καΐ Βασιλίσσης το μάννα
καΐ την άμβροσίαν. Ό δε κατ' ευτυχή συγκαιρίαν καΐ σχεδόν είπε!ν
κατά θείαν σύναρσιν ίδρυτής τής ημετέρας 'Εταιρείας αείμνηστος Γεώρ
γιος Λαμπάκης, διατελών παρ' Λύτη ιδιαίτερος γραμματεύς, ευρισκεν επί τριάκοντα περίπου έτη πάντοτε τήν άνεξάντλητον ήθ-ικήν κα^
ολικήν συνδρομήν Της ; ?να περισυλλέξη τους απειραρίθμους άπανταχόθ·εν του Ελληνικού κόσμου θησαυρούς, οΓτινες απετέλεσαν συν τω χρόνω
το "^μίτερον Χριοτιανικον
Μουσείον.
"Ας στολίσωμεν λοιπόν σήμερον μέ λευκά άνθη καΐ δάφνας τήν
σεπτήν Της oopòv^ τήν παραπλεύρως τοΟ Μάρτυρος Βασιλέως Ποΰ Της
κατατεθ·εΐσαν ! Εϊη δε άγήρως ή Μνήμη τής ευσεβέστατης καΐ λατρευ
τής των Ελλήνων Βασιλίσσης "Ολγας 1
Το Διοικητικον Συμβούλιον τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής
Εταιρείας αμα τψ θ·ανάτω τής μεγάλης ΑύτοΟ Προστάτιδος Βασιλίσ
σης "Ολγας κληθέν είς Ικτακτον συνεδρίαν έψήφισε τα Ιξής :
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής
Εταιρείας, συνελθόν εις Ικτακτον συνεδρίαν, έπί τή προσκλήσει τοΟ
Προέδρου αοτοϋ, έλαβε γνώσιν τής θλιβερας αγγελίας τοΰ θανάτου τής
Α. Μ. Βασιλίσσης "Ολγας, προστάτιδος τής Εταιρείας, ήτις εύο-υς άποτής ίδρύσεως αυτής τα μέγιστα συνετέλεσεν εις τον σχηματισμον τής.
πολυτίμου συλλογής τής Εταιρείας, καΐ προαγωγήν τοΰ έργου αυτής,
καΐ ομοφώνως απεφάσισε :
Να αναγραφή το δνομα τής Βασιλίσσης "Ολγας ως μεγάλης προ
στάτιδος.
.
Να διακοπώσιν αί έργασίαι τής Εταιρείας επί μίαν εβδομάδα.
Να κατατεθή στέφανος εν τή 'Εκκλησία έν ή κατετέθη ή. σορός,
τής αειμνήστου "Ολγας.
Έ ν 'Αθήναις τή 24η 'Ιουνίου 1926.
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