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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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αφάνειας είς την *Αϋαναοίαν της 'Ελληνικής καλλιτεχνίας παρε-

δωκας(ι). "Υπάγε είς τον Χώρον των αιωνίων Πνευμάτων! 

Δέον νπερ ημών ! 

Π Ρ Ο Σ Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ 
ΕΠΙ T0V ΝΕΚΡΟΥ 

ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΟΥ ΤΗι ΕΤΑΙΡΕΙΑ· 

Α. Π Α Σ Π Α Τ Η 
ρηθεχΟα τι?. 13 Δεκεμβρίου 1891 

ΐτπο Γ. ΛΑ.ΜΠΑΚΗ 

κατατεθέντος έκ μέρους του Συμβουλίου ά\τχ Οτεφάνου 
το έκ φύλλων δάφνης Ιερόν Μονόγραμμα 

του Ίτιοου Χρχοτοΰ. 

Ότρηρε έργάτα τϋς επιστήμης, καί σεβαστέ 'Αντιπρόεδρε 

της Χριστιανικές Αρχαιολογικές Ε τ α ι ρ ί α ς Α. Π α σ π ά τ η . 

Ώ ς καλός στρατιώτης της επιστήμης καί ττΤίς Πατρίδος 

ηγωνίσθης τον καλόν αγώνα' απόκειται Σοι λοιπόν ύψ/ιλα εκεϊ 

παοά τ φ Πλάστη ό τ^ς Δικαιοσύνης Στέφανος, ου άμυδρόν ά ν · 

τίτυπον το ύπο τής καθ* ημάς Χριστιανικές 'Αρχαιολογικές 

Έταιοείας προσφερομενόν Σοι τούτο αίσθητον έκ φύλλων δάφνης 

σύμβολον της ημετε'ρας Ε τ α ι ρ ε ί α ς . 

'Υπό την άγΐαν δε σκιάν του ίεροΰ τούτου του Κυρίου μονο

γράμματος, οί φίλοι συναοελφυί σου νεκρον κυκλοΰντες Σε, ευχό-

μεθά Σοι, Σεπτέ 'Αντιπρόεδρε, δπο>ς ώς πιστός δούλος, χαίρων 

ε'ισελοης ε'ις την πνευματικην χαράν του Κυρίου, κατασκηνών 

ε'ις τόπον χλόης και επί ύδατος αναπαύσεως. 

Εν μέσω δε σκιάς θανάτου νυν ποοευόμενος μη φοοοΰ, οτι ό 

Κύριος μετά Σου. 

(4) Γνωστόν οτι ò ρέκτης ημέτερος 'Αντιπρόεδρος Κοζάκης είχε 

μεριμνήσει περί της αναστηλώσεως του Παρθενώνος καί της διασώσεως 

των ψηφοθετημάτων της Μονής Δαφνιού. 
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