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ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ 

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Β Α Ρ Ο Υ Χ Α 

Π Ρ Ω Τ Ο Υ Π Ρ Ο Β Δ Ρ Ο Υ 

Ti l l X l M i n W I k l l l ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ρηΟετς έν τω ΆΟύνικΗ Μητροπολιτικοί νηω 

τ Π 1 Φεβρουαρίου 4 899. 

Υ Π Ο 

Διρί'ϋνντον τον Χοιοχιίχνιχον Μονοείον. 

Σεβαο'τί ΐτοώτε Πρόεδρε της έν τη άναγεννηβε4οΊι 

' Ε λ λ ά δ ι τδρνθείοΊις Χοκίτ. Άρ^. 'Εταιρε ίας . 

"Οτε ολίγοι τίνες, εννοοϋτες την ανεκτίμητον άίςίαν των μνη

μείων της Χριστιανικής 'Ελλάδος, πονοϋντες και άλγοϋντες έβλέ-

πομεν την άναλγηοίαν και άδιαφορίαν των περί ήμας, περί Σε 

αννηλϋομεν, περί Σε πυνεοπειρώϋη μεν, Σε ώς Πατέρα εκυκλώ-

ααμεν, και προς Σε μόνον, τα όμματα, νέοι ήμεϊς τότε, πλήρη 

ελπίδος εοτρέψαμεν. 

Θάρρος, μας έλεγες, και ή πατρίς ·θ·ά ευλογήοη το έργον ημών. 

•θάρρος, και η Ίοτορία μίαν ήμέραν ϋα λαλήοει περί της αξίας των 

αντικειμένων, ατινα τότε, εοΰ·9 οτε και υπό την είρωνείαν ε κ λ ά μ -

π ο ώ ν π ο λ ι τ ώ ν , ήρξάμεαα ουλΛέγοντες. 

Τη 23 Δεκεμβρίου του 1884 υπό την προοωρινήν προεδρείαν 

Μαράχου τον αειμνήστου Ιατρού, εις την δριοτικήν και τακτικήν 

εκλογήν Σου προέβημεν, γηραιέ 'Αλέξανδρε, ώς προέδρου της 

Ϊδρυΰείοης πρώτης ταύτης èv Ελλάδι Χριστιαν. Άρχαιολ, Έται-
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ρειας, σκοπονσης την διάσωσιν τών δσημέραι καταστρεφο μένων 

μνημείων της Χριστιαν. τέχνης, σκοπονσης την σπονδην και 

διάδοσιν των έργων τον "Ελληνικού Χριστιανικού πνεύματος, του 

και πάλιν εν τγ\ κολυμβήθρα του Χριστιανισμού, δια των "Ελ

λήνων Πατέρων και της 'Ελληνικής Χριστιανικής τέχνης την αν

θρωπότητα διαπλάσαντος. Tfj 8 δε 'Ιανουαρίου του 1885, ή ννν 

νέκρα δεξιά Σον, υπέγραψε την πρώτην àvà το Κράτος και την 

Ενρώπην Έγκνκλιον, εν Ύ\ περιεγράφοντο αϊ καταστροφαι των 

μνημείων της Χριστιαν. τέχνης, εγνωρίζετο εν 'Ελλάδι το πρώτον, 

τις η αξία της από των μνημείοίν θεολογίας, προνκαλέΐτο δε και 

άνεζητέΐτο και ή ελαχίστη έστω συνδρομή πάντων, και δ ελάχι

στος έστω σίτον κόκκος μνημείον τέχνης, εις την πανελλήνιον ταν-

την αλα) της Χριστιανικής αρχαιότητος. Τα πρώτα Σον δώρα, το 

μέγα άρχιερατικον ώμοφόριον, το χρνσοκέντητον επιγονάτιον, τα 

χρνσοκέντητα ΰπομάνικα και ο χρνσοκέντητος ακτινωτός πόλ^ος 

τον ποτέ Μητροπολίτον Έφέσον Σα μονή λ, μετά της πενϋίμον 

αρχιερατικής $άβδον, ήν Γρηγόριος ο Ε' αντφ εδωρήσατο, και τον 

μολνβδίνον αγγείου, δπερ εν ταϊς περιοδείαις αύτοϋ ο αυτός αοί-

διμος Μητροπολίτης περιέψερε, ταντα, τα και τονς πρώτονς αριθ

μούς èv τφ Κώδικι του ημετέρου Μονσείον κατέχοντα, εχρησί" 

ιιενσαν και ώς ο πρώτος πνρην και ώς η πρώιη ζύμη της ιδρύ

σεως τον ήμετέρον Χριστιανικού Αρχαιολογικού Μονσείον. 

Ώς πρώτος δε οίκος, ώς πρώτη στέγη φιλοίςενήσασα τα. άστεγα, 

τα ες~ αμάθειας ορφανά, τα τ^δε κάκεΐσε παραρριπτόμενα τίμια 

ταντα της Εκκλησίας και της Πατρίδος αντικείμενα, έχρησίμενσεν 

ο Σος οίκος, ή Σή στέγη, τα σα πλήρη στοργής δώματα. "Ισασι 

τών λεγομένων ημών την άλήθειαν, οϊ και άπαξ τότε τον Σον 

οίκον επισκεφθέντες. 

Λεν εβραδννομεν' και τί] 10 Μαρτέον ίδιον ετονς ή Α. Μ. ή 

Σεπτή ημών "Ανασσα αναγνωρίζονσα την άξίαν τών μνημείοίν 

της Χριστιανικής 'Ελλάδος, της 'Ελλάδος εκείνης, ήτις τφ 955 èv 

μέσω άρρητον μεγαλείον και δόξης έδιδε το βάπτισμα είς εξοχον 

της Ρωσσίας *Ηγεμονίδα, της 'Ελλάδος εκείνης, ήτις και πίπτονσα 
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εις το hhnxòv εκείνο ν ανάγω ν ώς ιεράν παρακαταϋ-ήκην έδιδε νύμ-

φην Ίβάν τω Γ' την Σοφίαν των Παλαιολόγων, ή Α. Μ., λέγο-

μεν, μετά τοσούτων αίώναίν πάροδον, από της Χριστιανικής 'Ρωσ-

σίας εις την Χριστιανικην Μητέρα Ελλάδα, ώς νύμφη δάνεια ερ

χόμενη, π ρουν μ ως πάνυ εϋετο υπό την αμεσον αυτής Προοτααίαν 

την υπό Σου προεδρευομένην Χριστιανικην ταύτην Άρχαιολογικήν 

Έταιρείαν, πλουσιωτάτας συνάμα δωρεάς τω ήμετέρφ Μουσείφ 

ευμενώς αποσιείλασα. "Οίε δε το πρώτον ή καϋ·' ημάς Χριστ. 

'Αρχαίο?.. Εταιρεία στεντορεία τη φωνή εις άπαντα τον κόσμον 

άνεκήρυξεν, δτι τα ψηφοϋετήματα τής Μονής Δαφνιού εν συγκρίσει 

και σχίσει προς τα εν Βυζαντίω, εν Βενετία, εν Σικελία και άλλα-

χοΰ υπάρχοντα, τοιαύτα, τα τής Μονής Δαφνιού είσϊ μοναδικά έργα 

εν τώ κόσμφ, και δτι αϊ βλάβαι τών σεισμών και τών χειμώνων 

είχον διασαλεύσει την άσφάλειαν του Ναοϋ, προς Σε και πάλιν, 

τον ήμέτερον άγαπητον Πρόεδρον δια μακράς εκϋεσεως το ημέ

τερο ν Συμβούλων α,πετάϋη, ώς τον μόνον πονοϋντα ώς τον μόνον 

δννάμενον και γινώσκοντα να ενεργήση, και ου al ενέργειαι, 

δια πολλών φάσεων κατέληξαν εις το νυν εϋάρεστον αποτέλεσμα, 

τής υπό τής ' Αρχαιολ. 'Εταιρείας, τή πρωτοβουλία του νυν 

'Αντιπροέδρου τής ημετέρας Εταιρείας, διασώσεως του εκπάγλωυ 

ώραιότητος Ναοϋ τής Μονής Δαφνιού. 

1'Ηρχίσαμεν εκ του μηδενός, μόνον ζήλον, και ζηλωτήν Πρόεδρον, 

Σε έχοντες, καϊ δμως, σήμερον εν τω καν1' ήμας Μουσείφ άρι-

ϋ-μο ν μεν χιλιάδας αντικειμένων, χιλιάδας επιγραφών, εκατοντάδας 

αρχιτεκτονικών κατόψεων,ας ava τα δρη τής 'Ελάάδος καΰ ''' εκαστον 

έτος περισυλλέγομεν, εκατοντάδας φωτογραφικών άποτύπων, εκα

τοντάδας σχεδιογροφημάτων, εκατοντάδας Χειρογράφων Κωδίκων, 

εκατοντάδας χρυσοϋφάντων αμφίων, ιερών σκευών, πολυτί

μων πάντων μνημείων τής 'Εκκλησίας και τής Πατρίδος. "Οσφ 

δε μεγάλοι και αν γίνωμεν, ουδέποτε, ου δε ή μετά αιώνας ιστορία 

ν·έλ.ει λησμονήσει, δτι τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 

ο 'Αλέξανδρος Βαρούχας νπήρξεν εϊς τών Ιδρυτών αυτής και ο 

πρώτος αυτής Πρόεδρος, δν σήμερον, εις τους αμετάκλητους 
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νόμους του ύλικοϋ κόσμου υποκύπτοντα, συνοδεύουσιν al ευχοι 

των αρχαίων Χριστιανών, αϊ ενλογίαι των πρώτων και ννν ιεραρ

χών της εκκλησίας καΐ ή ευγνωμοσύνη πάντων ημών, αναφωνούν-

των αντώ, το «αιωνία ή μνήμη». 

Π Ρ Ο Σ Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ 

Γ· ΚΟΖΑΚΗ ΤϊΠΑΛΔϋν 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΤΗΣ ΧΡΙΖΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ρη&εΐσα υπό Γ. A AM Π ΑΚΗ 

Έπί tft καταθέσει τοΐ? έκ φνλλων δάφνης ιεροί? 

ηονογράηιιατος το<? 'IndoC? Xoid-rov. 

Έρίτιμε Άντιπρόεδοε, 

Το ιερόν τούτο του Ίησου Μονόγραμμα, εκ φύλλα>ν Δάφνης, 

ουμβολον τών αμάραντων άν&έων, α δι3 δλου του ευγενούς Σου 

βίου εκαλλιέργησας, εύλαβώς Σοι προσφέρει ή Χριστιανική 'Αρ

χαιολογική "Εταιρεία. 

"Εν φ δε, τη Άγια και Μεγάλη ταύτη Έβδομάδι, αναβαίνεις 

εις τήν άνω Ιερουσαλήμ, δπως ΕΚΕΙ τοϋντεϋϋεν το συνεχές 

και αίώνιον Πάσχα εορτάζης, αόρατος φωνή, άπα του βράχου της 

γηραιάς 'Ακροπόλεως εξερχόμενη, εις άπαν το Έλληνικόν, γνή-

σιον Σε ανακηρύττει του Περικλέους και του Φειδίου ΰαυμαστήν, 

h ψ συγχρόνως από του στενού της 'Ιεράς Όδοϋ κατά το Ποίκι-

λον Σε εϋλογοϋσιν οι "Αγιοι της Μονής Δαφνιού, ους από της 
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