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Προσφώνησις Γ. Λαμπάκη. Τη 25 Μαρτίου 1905 4μ.μ.
επί του Αρείου Πάγου προς τους εκ Ρώμης κ.κ.Orazio
Marucchi, αντιπρόσωπον του Πάπα Ρώμης, τον
πρωτονοτάριον κ. Niccolo Marini και τον
Ακαδημαϊκόν κ. Ulisse de Nunzio, επί τη
αναγορεύσει αυτών ως επιτίμων μελών της
Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας.
Αντιφώνησις Ορατίου Μαρούκη

Γεώργιος  ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Οράτιος  ΜΑΡΟΥΚΗΣ

Δελτίον XAE 7 (1906), Περίοδος A'• Σελ. 63-65
ΑΘΗΝΑ  1906



ΠΡΟΣΦΛΝΗΣΙΣ Γ. ΛΑΜΠΑΚΗ 

Τη" 2S Μαρτίου 1903 4 μ. μ. ini του 'Αρείου Πάγου προς τους έχ 

Ρώμης χ. χ. O r a z i o M a n t e c h i , άντιπρόβωπον του ΙΐΑπ» 

Ρώμης, τον πρωτονοτάριον *t. ftj'iccolo M a r i n i καΐ 

τον 'ΑχαδημαΙΊίον χ. U l i s s e d e Ü V l i n z i o , 

ìnl %Ϋ, αναγορεύσει αυτών ώς έπιτίμων μελών τής 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Η ! ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ '» 

Ευγενείς φίλο: Ι*ωμοϊθί 

Ίστάμεθα έπι του πρώτου ιστορικού βράχου ιών χρι
στιανικών'Αθηνών, ίστάμεθα έπι του βράχου του'Αρείου 
Πάγου,έφ'ου το πρώτον ό'Απόστολος κυρίως έν μέσω των 
Επικούρειων κα\ Στωικών σταθείς (Πράξ. ιζ'. 18) έκήρυ-
ξεν Ίησοΰν τον Έσταυρωμένον καί την Άνάστασιν 
αύτοϋ.Ό βράχος ουτός έστιν η κολυμβήθρα,ούτως ειπείν, 
έν Ί\ έβαπτίσθη ξύμπασα ri Ευρώπη. Δεν υπάρχει όμως 
είς τον κόσμον λαμπρότερον σημείον συνενοΰν τάς Χρι
στιανικός 'Αθήνας με την Χριστιανικήν Ρώμην, όσον 
το σημείον τοΰτο,. έφ' ου ίστάμεθα. 

Ίδου, έκεϊ απέναντι έστιν ή Κόρινθος, δπου ό Παύλος 
αδιαλείπτως, ως λέγει, μνείαν έποιεϊτο υμών(Ρωμ. α'. 9). 
Έκεϊ έγραφε την προς Ρωμαίους υμετέραν έπιστολήν. 
Έκεϊ ίζη ό Τέρτιος, ό γραίας προς υμάς το εξοχον τούτο 

(') Πρβλ. σελ. 11 και Ulisse De Nunzio. L'Areopago nell'Antichità e 

nella Storia del Christianesimo. Roma 1906. σελ. 4. 11. 12. la . 16 και 

Orat. Mantechi έν τω Nuovo Bull. d'Arch. Christ. Anno XI. σ. 312-313. 
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μνημείον της νέας έν Χριστώ διδασκαλίας (Ρωμ. \ς . 22). 
Εκεί είς το παράλιον είσιν αϊ Κεγχρεαί, ένθα έζη Φοί6η 
ή διάκονος της έκεΐ εκκλησίας, ήτις καΐ έφερεν υμϊν είς 
Ρώμη ν την έπιστολήν, καί ην συνιστά τη υμετέρα φιλο
ξενία, πλήρης στοργής υπέρ αυτής προς υμάς γράφων : 
§Συνίστημι δε Φοίβηντήν άδελφήν ήμών,ουσαν Διάκονον 
της 'Εκκλησίας της έν Κεγχρεαίς» (Ρωμ. \ς'. 1). 

Έπι τούτου λοιπόν του ΐεροΰ σημείου του Χριστιανικού 
κόσμου, δπου τόσον στενώς έν τω πνεύματι συνδέεται ή 
Χριστιανική Ρώμη μετά των Χριστιανικών 'Αθηνών, ή 
Χριστιανική 'Αρχαιολογική Εταιρεία, η υπό την Ύιξ/ηλήν 
Νροστασίαν της Α. Μ. της Βασιλίσσης διατελούσα, Υμάς 
τα προς ημάς νυν ενδημούντα ευγενή τέκνα τής Ρώ
μης, Όράτιον Μαρουκην, τον άντιπρόσωπον τοϋ πρώτου 
έν ίσοις ίεράρχου του χριστιανικού κόσμου, Νικόλαον 
Μαρίνην, τον έλληνομαθέστατον ιερέα και τον 'Οδυσσέα 
Νούντσιον, άνδρα των Μουσών, εγκαρδίως προσαγο-
ρευουσα, αναγορεύει επίτιμα αυτής μέλη. 

Άπο κοινού δέ την στιγμήν ταύτην ώς αδελφοί «το 
αυτό φρονουντες έν άλλήλοις κατά Χριστον 'Ιησούν» 
(Ρωμ. ιε' 5) κα\ ώς ίεροφάνται της ίερωτάτης τών επι
στημών, τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας, πέμπομεν τή 
χριστιανική Ρώμη τον Λμέτερον έγκάρδιον έν Χριστώ 
άσπασμόν. 

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ ΟΡΑΤΙΟΥ ΜΑΡΟΥΚΗ (') 

Έν ονόματι τών συναδέλφων μου ευχαριστώ τον 
καθηγητήν κ. Λαμπάκην κα\ σΰμπασαν τήν Χριστιαννκήν 
Άρχαιολογικήν Έταιρείαν δια τήν τιμήν, ην ευηρεστή-
θησαν να μας περιποιήσωσιν, έγχειρίζοντες Αμίν το 

(') Ευγενώς τήν μεταφραοίν έποιήσατο ό φίλος τών Μουσών και τών 
γραμμάτοιν, Ιερεύς τής εν 'Αθήναις Δυτικής Εκκλησίας κ. L. Brindisi. 
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δίπλωμα εταίρων èn\ τοϋ τόπου τούτου του καθιερω-
θέντος ύπο της μεγάλης μνήμης τοϋ κηρύγματος του 
'Αποστόλου Παύλου. 

Ό κ. Λαμπάκης λίαν έπ^καίρως έμνήσθη έν τη ομιλία 
αύτου τοΰ στενοΰ δεσμού, τοΰ ένοϋντος τάς Χριστιανικός 
'Αθήνας μετά της Χριστιανικής Ρώμης, να\ των πρώτων 
μαθητών των συνοδευσάντων τον μέγαν Άπόστολον 
ενταύθα καί είς Κόρινθον, και περί ων ούτος λέγει 
γράφων προς τους Ρωμαίους. Ή μνεία αΰτη συγκινεί 
κυρίως ημάς τους ερχόμενους έκ Ρώμης κα\ τους ζώντας 
έν Ρώμη, ιδίως δέ έμε τον άφιερώσαντα τον βίον μου 
είς την μελέτην τών Κατακομβών. 

Έν ταΐς Κατακόμβαις εχομεν είσέτι τα μνημεία τών 
πρώτων μαθητών του Παύλου, τοΰ 'Ακύλα καί τής Πρι-
σκίλλης καί του Άμπλίου, otrç ονομάζει έν ταϊς έπιστο-
λαϊς αύτου* και είς τάς τελευταίας άνασκαφάς ημών 
άνεύρομεν το άρχαίον χριστιανικόν κοιμητήριον το 
υπάρχον περί τον τάφον του 'Αποστόλου τών εθνών. 

Αϊ Άθ rivai και ή Ρώμη συνδέονται δια τών μεγάλων 
αυτών αναμνήσεων του 'Αποστολικού κηρύγματος και 
δι' αυτών δέον να ένώσωμεν τας ημετέρας δυνάμεΐς,δπως 
άπ©τελέσο>μεν μίαν καρδίαν έν τη μελέτη τών ιερών 
χριστιανικών αρχαιοτήτων. 

Qua 
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