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ΠΡΑΚΤΙΚΑ

,B'·ΙΈΝΙΚΗΣ Σ™ΕΔΡ,ΑΣΕΩΣ

τ ιΛ/V
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Τήν 16 Ιουνίου 1848, κατά την 5 όίραν μ. [Λ. συνεκρονήθη 
ή γενική τής αρχαιολογικής εταιρίας συνεδρίασις εις τήν 
Ακρόπολιν εντός τοϋ Παρθενώνος , παρόντος μεγάλου αριθμού 
Θεατών.

Αί ΑΑ. ΜΜ. ό Βασιλεύς καί ή Βασίλισσα έτίμησαν τήν 
συνεδρίασιν διά τής παρουσία; των.

Παρόντα ήσαν πάντα τά [/.έλη τίς έφορβίας, πλήν τοϋ It. 
Γρωπίου, άσθενοϋντος. Αί δέ έδραι τοϋ Προέδρου καί Ταμίου, 
άποβιωσάντων εντός τοϋ έτους , ήταν κε»αί.

0 Γραριριατεύς τής εταιρίας λαβών τον λόγον , ώμίλησεν ώς 
ακολούθως.

Κ ν ρ ι ο ι!
Αν τής συνεδριάσεως ταύττς σκοπός μόνος ήτον ή εκθεσις 

των υλικών αποτελεσμάτων τής έτησίας ήμών ένεογείας, ίσιος 
ήθελε διστάσει ή έφορεία νά παρουσιασθή σήμερον, λόγον 
διδοϋσα ,· διο'τι αποτελέσματα τοιαΰτα , έκ προοιμίων τ’ όμο- 
λογεϊ, δέν έχει νά καταδείζη έπί τοϋ ενεστώτας έτους σχεδόν 
παντάπασιν. ’Αλλ’ ή δημοτελής αυτή όμη'γυρις έγκατέςτ, ακόμη 
καί πρός διηνεκές μνημόσυνου συμβάντος εθνικήν έχοντος 
σημασίαν , της πρώτης καθιδρύσεως τής αρχαιολογικής εται
ρίας. Αμα υπό τήν αιγίδα τού Θρόνου παρέλαβεν ή ελευθερία 
την ευνομίαν συμπάρεδρον έν Ελλάδι , τό βαθύ αίσθημα εΰλα- 
βείας τοϋ Ελληνικού έθνους πρός τό πολύτιμον προγονικόν 
κληροδότημα τών μνημείων τής άρχαιότητος , άπεκαλύφθη 
προδήλως εις τής εταιρίας ταύτης τήν αυτόματον σύστασιν. 
Διά τούτο ή έφορεία , εϊ καί μηδέν ίσως έχουσα ν’ άναγγείλγ 
άξιον τής προσοχής καί τής προσδοκίας υμών , δεν ήθέλησεν 
όμως ένεκα τούτου ν’ άφαιρέσφ τήν πανηγυρικήν ταύτην άνοδον 
εις τόν ιερόν τής άρχαιότητος λόφον, τήν αναπολούσαν τήν 
πνευματικήν ή ίλών κοινωνίαν έν όνόματι τής Ελληνικής δόξης 
καί τού εύγενοΰς τής έπιστήμης συμφέροντος , καί έλέγχουσαν 
υπέρ τι καί άλλο τόν βαθμόν τής διανοητικής άναπτύξεως καί 
τοϋ πολιτισμού τής έλληνικής κοινωνίας.
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ACT.ES
1)15 LA DOUZiEME|REiJNi0N GENERAL^

DE LA SOCIETE ARCHEOLOGIQUE

BE GSEGE

La Soci0t0 Arch^ologique de Gr0ce a tenu sa seance 
gdn^rale dans le Parthenon le 16 Join 1848 a 5 h. da 
soir. Un grand nombre d auditeurs assistaient a la stance.

LL. MM. le Roi et la Heine ont honord l'assemblie de 
leur prisence.

Tons les membres du Comity assistaient a la rdunio.u, a 
J exception de M. Groppius, empfehe par l’6tat de sa sante. 
Les si0ges du President et da tn§sorier, d4c4d6s pendant le 
cours de l’annde, itaient vaquans.

Le Secretaire de la Socit'le, M. A. R. Rangabi, prit la 
parole et s'adressa a lassemblie en ces termes :

Messieurs!
Si le compte-rendu des travaux mat£riels de la Soci6t«§ 

£tait l’objet unique de cette stance, le coraitd aurait peuMtre 
bdsiti a s’y presenter, car, il se fait un devoir de l’avouer, des 
travaux de cette nature n’ont presque pas et6 executes pen
dant I’ann^e qui vient de s icouler. Mais cette assemble 
solennelle fut aussi institute pour £terniser le souvenir de la 
premi6re formation de la Society Archdologique, un ένέ- 
nement dont la port6e*est toute nationale. Aussitot que sous 
l^gide du trone l’ordre flit venu regler les pas de la liberty, 
le formation spoutann^e de la Soci6t6 prottva qu’il existait 
chez le peuple grec une v6n£ration profonde pour ces beaux 
monumens qui lui furent ligutis par ses ancfitres. Yoili 
pourquoi le comity, bien que n’ayant peut-0tre rien a rap- 
porter qui soit digne de votre attention et qui reponde k 
votre attente, n’a cependant pas cru devoir supprimer ce p6ld- 
rinage k la colline sacrie des souvenirs, car ce p6!6rmage 
nous rappelie notre communion spirituelie an nom de la 
gloirede la Gr£ce et des irst6r<Hs les plus nobles de la scien
ce , et sert a marquer le d«5gr«Ss du diveloppement intel- 
lectuel et civiiisateur de la Soci6t6 Hell&iique.
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4 ·<35
Διά τής εορτής ταύτης άναπολούμεν καί είς ήμά; αϋιούς 

και εις τους έπιτηροΰντας ημάς, 8τι εΐμεθα οί άπόγοιοι των 
μεγάλων εκείνων , περί ών μας μηνύουσι τά έργα καί ή φήμη 
αυτών, oxt άναδεχόμεθα τίς κληρονομιάς των καί τάς συν
έπειας καί τήν ευθύνην , καί 0Tt άγωνιζόμεθα νά φέρωμεν 
έπαζίως τό δυσβάστακτον τοΰτο βάρος. Εν τώ μέσιυ δε των 
ύψηλών εμπνεύσεων, αϊτίνες καί έκτων αφορμών αυτής καί έκ των 
τόπων έκοέουσι, ΰπό τάς σεβάσμιας ταύτας σκιάς , καί περι- 
πνεόμενοι άπό τό ενθουσιαστικόν πνεύμα τών αρχαίων αιώνων, 
προσαναβαίνομεν άπό τής ύλης είς τήν διάνοιαν, καί ενθυμού
μενα οτι ού μόνον λίθων ζεστών καί μνημείων γραπτών παρε- 
λάβομεν διαθήκην, άλλα καί παραδειγμάτων άζιαγάστιον, καί 
άρετών σωσιπόλεων. ός όφείλομεν άπαζ καθ' έβδομάδα , 
εΐσερχόμ,ενοι εις τδν ναόν τοΰ Θεού , ν’ άκούωμεν τον λόγον 
αύτου καί τάς πράζεις τών εύαρεςησάντων αύτώ, όπως δι’αύτών 
κρατυνώμεθα εις τών κοινωνικών καθηκόντων τήν άσκν,σίν, 
ούτως άς έπικρατήσγ έσαεί τό πρό δεκαετηρίδος είσαχθεν έθος 
τοΰ ν’ άνερχώμεθα άπαζ κατ’ έτος εις τό παγκόσμιον τοΰτο 
προσκυνητήριον , ο-ιου διά της θεωρίας τών άγήρων προγονικών 
αριστουργημάτων ν’ άναπτερώμεν την ψυχήν είς τήν μνη'μην 
τών άγήρων πράζεων , όπου έπιφοιτώσαι ημάς έλλάμψεις της 
παλαιάς άρετης, νά μας παρασκευάζωσιν άθλητάς ρωμαλαιο- 
τερους είς τοΰ δημοσίου βίου τό στάδιον. Εδώ που περιϊπτά- 
μεναι αθανάτων άνδρών σκιαί αθάνατοι, θέλουσι μυστηριωδώς 
όμιλεΐ είς τάς καρδίας ημών , καί μάς άναμιμνήσκει πώς ή 
τιμή καί άφοσίωσις σώζουσι τά έθνη , πώς προκειμένου τής 
πατρίδος κινδύνου, οί ©εμιστοκλείς καί οί Αριστεΐδαι, άπέπτυον 
πάσαν κενοδοζίαν φιλόπρωτου , καί περιεπτυσσοντο είς δεσμόν 
ήρωϊκώς πατριωτικόν· πώς ό μέν τούς της Ελλάδος θησαυρούς 
άνελέγκτως διέπων , ούδ’ οβολόν έκέκτητο είς πορθμεία του 
χάρωνος, ό δέ καί.ταύρειον επιεν αίμα, 'ίνα μη βιασθφ νά κοινο- 
πραγήσ·/) μετά τών εχθρών τής πατρίδος του. Αί αΰταί δε 
θέλουσι πάλιν μάς νουθετεί διηγούμεναι, πώς διχονοίων εμφύ
λιοι σπαραγμοί , άναρριπιζόμενοι άπό συκοφαντών ερεθισμούς 
δημαγωγικούς , πώς κραυγαί ιδιοτέλειας κατασιγάζουσι τήν 
εϋγενή φωνήν τής αύταπαρνήσεως , πώς τών. ιδιωτικών καί 
δημοσίων ηθών ή διαφθορά έπέφερον τήν άγέρωχον τής Σπάρτης 
επέμβασιν, καί μετά ταϋτα τήν κατάλυσιν τής Ελληνικής αυτο
νομίας. όταν δ’ ήθελον έλθη ποτέ καιροί , δραστηοιωτέοας 
άρετάς άπαιτοϋντες ,. αύταί, αύταί , πυρός τήν ατμόσφαιραν 
πληροϋσαι, καί τά στήθη ήμών τής αρχαίας ανδρείας, θέλουσι
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Cette solcnniti nous fait ressouveoir nous mimes it ceux 
qui s’interessent a nos destinies, que nous decendons de ces 
hommes dont les oeuvres aussi bien que la renommie attestent 
la grandeur, que nous avons accepts les consequences et la 
respoosabiliti de leur heritage, et que nous avons a porter 
dignement ce faudeau si pesant. Sous l’influence des imo- 
tions sublimes que cette fiie, que les lieux ou elle est 
cilebrie, iveillent dans nos limes, transports par le souftle 
de I'antiquiti qui descend de ces monnmens, nous nous 
ilevions de la rnatiere a la pensie, nous tieconnaissons quo 
la pierre gravie ou inscrite n est pas le seul leg que nous 
devious a nos peres, et que nons en avons rego aussi les grands 
exemples des vertus qui sauvent les peuples.

De mime qu’k des jours consacris nous nous fesons un devoir 
de visiter le temple de Dieu, aiin que sa parole et l’exemple 
de ses iius nous raffermissent dans 1’exercice de nos devoirs 
sociaux, consacrons de mime a tout jamais Ihabitude intro
duce depnis deux lustres, de monter une fois par an' sur 
cette colline, a laquelle les peuples portent l’hommage de 
leur culte, pour qu a faspect de ces monumens tonjours 
admirables nous pensions a ces actions toujours dignes 
d’admiration, pour que des rayons de 1’antique vertu des
cended sur nous, et nous eclairent dans la carriere de la 
vie publique. Ici, entouris d’ombres immortelles, nous enten- 
drons au fond de nos coeurs leurs voix mystirieuses, nous 
dire comment le divouement et I honneur sauvent les nations, 
comment en face d un danger public les Aristide el les 
Themistocle ripudiaut toute pensie ambitieuse, se rapro- 
cbaient par des liens d un patriotisme heroi'que; comment 
1 un, apris avoir administri sans controle tons les trisors de 
Sa Grice, ne posseda pas a sa mort l’obole mime destinie a 
Charon; comment I autre aima mieux boire le sang du torreau 
plutot que de se faire le complice des ennemis de son pays. 
Elies uous donneront en meme temps d'utiles legoris en nous 
repitant que les dichiremens civils et la discorde soufflee 
par les diclamations dimagogiques des sycophantes, que la 
voix de 1’intirit itouffant celled’une noble abnigation, que la 
corruption des mceurstant privies que pnbliques, ont ernmeni 
fintervention altiire de Sparte, et jusqu’a la fin fassorvisse- 
ment de la Grice. Et s’ll arrive des teps qui reclament 
de plus males vertus, ces ombres embraseront les airs, ani-
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παιανίζει τό iJs.leu τών Μαραθωνομάχων , καί ψάλλει τάς 
Ηλαταιάς καί τάς Θερμοπύλας, και τό γοερόν: Όά Περσικοϋ' 
Στρατεύματος! (1). Καί δν ό μόνος καρπός, δν άποφέρομεν εκ 
τής επετείου συνελεύσεως ταύτης, είναι τό νά ταμιεύωμεν εις 
τάς καρδίας ήμών αισθήματα υψηλότερα καί άρχαιοπρεπέςερα, 
άλλον κοινωφελέστερον οϋδ’ άνώτερον τούτου δεν δυνάμεθα νά 
ζητώμεν, οϋδ’ επιδέχεται νά τελέσωμεν άξιώτερον τής καθι- 
δρύσεως τής έταιρίας ήμών τό μνημόσυνον.

Αλλά διά των λόγων τούτων δέν εννοώ βεβαίως ότι ή εφο
ρεία θέλει η δύναται νά υπεκφυγή τήν ύπό τοϋ οργανισμού 
έπιβαλλομένην αυτή ΰποχοέωσιν τοϋ νά έκθεση προς τήν εται
ρίαν όσα επραξεν έν διαστήματι τοϋ έτους, ή καν τούς λόγους 
τής απραξίας της , ούδ’ εχει δέ ανάγκην υπεκφυγής ό'πως 
σώση τήν ιδίαν ευθύνην , διότι τής απραξίας αυτής τό μέν 
έπήγασεν έκ περιστάσεων άκαταμαχήτων καί άναποδράστων, 
τό δέ είναι κατ’ επιφάνειαν μόνον.

’Από τοϋ προλαβόντος ή'δη έτους είχε κρίνει ή εφορεία έπά- 
ναγκές, ή μάλλον θεωρήσει ώς προϋργιαίτατον καί ώς όπάρξεως 
ζήτημα διά τήν έταιρίαν, τήν σύστασή σταθερού καί άναπαλ- 
λοτριώτου αυτής κεφαλαίου , εις έφόδιον διαρκές καί αντισή
κωμα κατά τής προϊούσης τών τακτικών αυτής πόρων μειώ- 
σεους· έσκέφθη δηλαδή ότι συμφέρει νά θυσιάση τήν πρόχειρον 
καί έκτων ένόντων εργασίαν, καί τό στιγμιαΐον παρόν, όπως σώση 
τά άφθονα μακοοϋ μέλλοντος προϊόντα, ώςόπρονοών γεωργός, 
αντί νά καταφάγη τόν γόνιμον σπόρον , καταθέτει αυτόν εις 
τήν γην όπως τώ φέρη ποτέ καρπόν πολλαπλάσιον. Τήν 
γνώμην ταύτην τής εφορείας παρεδέξατο καί ή εταιρία εις 
διαφόρους αυτής γενικάς συνεδριάσεις, καί οΰτω διεκόπησαν 
προσωρινώς πάσαι αί έργασίαι, έλήφθησαν δ’ εις τήν Τράπεζαν 
μετοχαΐ αντί τών έναπολειπομένων κεφαλαίων τής εταιρίας, 
καί κυρίως κατεβλήθη σπουδή υπέρ τής όσον έ/εστι ταχείας 
αυτών έπαυξήσεως.

Αλλά κατά τό ε τος τοϋτο έπέπρωτο ν’ άναχαιτισθή βιαίως 
καί άπαισίως ή εταιρία έν μ.έσω τών ανενδότων προσπαθειών 
της. Π απροσδόκητος θανάτου πληγή , yjτις αντήχησε μέχρι 
τών σπλάχνων τοϋ πανελληνίου, αύτή ή στερήσασα τήν κυβέρ- 
νησιν τοϋ συνέχοντος εις χεΐράς του τάς ήνίας τής διοικήσεως, 
αύτή καί έκ τών κόλπων τής έταιρίας άνήοπασε τόν άείμνηςον 
αυτής Πρόεδρον , τόν μετά τελεσιουργοϋ ζήλου συμμεριζόμενυν

©· 6 ·&

(t) λΐσχόλ. Tiller. H6t
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S3 7 <3
me run l dos cceurs de I’antique valeur.et chanteront i'bymne?' 
de Marathon, la vistoire de Platte et de Thermopyles, et le 
r.efrein sinistre : Malheur a larmee des Penes (1). Si 
nous ne devions emporter de ces assemblies que le seul 
avantage delever noscoeurs έ des sentimens plus nobles etplus 
dienes de la grandeur antique , pouvons-nous en recher- 
oher de plus grand et de plus utile , et nous est-il possible 
de cilebrer l anniversaire de I’itablissement de notre sociitd 
dune maniire plus digue d el le ?

dependant par ces mots je n’entends certainement* pas que 
le comit6 veuille on puisse se soustraire it 1’obligation que 
(.'organisation lui impose, de rendre compte a la Sociiti de 
see travaux annuels, ou bien d’expliquer les raisons de son 
inaction. II n’en a d'ailleurs pas besoin pour mettre sa 
rcsponsabiliti a couvert , car cette inaction ou a iti le 
resultat de circonstauces insurmontables et independantes de 
sa volonti, ou.n’est en viriti qu'apparante.

Depuis I’annie passie d^ja le comity avait considire 
comme fort important, comme une question d’existence pour 
la Sociiti, de lui former un capital permanent et inaliinable, 
qui !a mette h l’abrit du danger auquel fexposait la diminution 
jirogrcssive de ses ressorurces regulieres. II crut devoir re- 
noncer aux travaux qu’il aurait pu exicuter avec les fonds 
disponibles, et sacrifier un prisent iphimire, pour sauver le 
long avenir do la Sociiti, de mime que I agriculteur pri- 
voyant, au lieu de manger la semance productrice, prefire 
la diposer en terre, pour en retirer une moisson beaucoup 
plus abondante. La Sociite a conlirmi dans plusieurs de ses 
sianees ginirales cet avis du comiti, et les travaux avant 
iti interrompus, le comiti convertit en actions de la 
banque tous les fonds disponibles de la Sociiti, et surtout 
il s appliqna de toute maniire a 1’augmentation de ces fonds.

Mais les efforts les plus empresses de la Sociiti furent 
arrfiles durant cette annie d'une inaniere violente et funeste. 
Lorsquc la mort efit frappi ce coup inattendu qui reteutit 
par toute la Grece, et priva le gouvernement de celui qui 
tenait dans ses mains les rines do l’administration, elle enleva 
en mime temps έ la Sociiti son I’risident, celui qui par- 
tageait tous nos travaux, et les soutenait avec zile. Si je 
rends ici hommage a la mimoire de ce grand citoyen, c’esL 

(t) Aesch, Peis, i t6.
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καί στηρίζοντα πάντας αυτής τους αγώνας. Την μνήμην τοΰ 
μεγάλου εκείνου πολίτου εύφήμως ένταύθα αναπολώ, διότι επί 
τρία ετη έξηκολοόθησεν έμψυχων καί διευθύνων την έταιρίαν, 
καί μέχρι της τελευταίας αναπνοής του προνοήσας υπέρ τών 
συμφερόντων αυτής , καί μνημόσυνου καταλείπων ευεργεσίας, 
ά π ήλθε καθ’ ήν στιγμήν περιέμενε τών ενεργειών του άφθονου 
αποτέλεσμα , καί τη έκληροδότησεν ελπίδα βεβαίαν καί αύτω 
έπιζήσασαν επισήμου τινός ωφελήματος. Αλλ’ ό καταπληκτικός 
χείμ.αρος όστις έπ’ εσχάτων τών ημερών κατέσεισεν έκθεμελίων 
τής ΕϋρώΛης τό κοινωνικόν οικοδόμημα , αυτός κατά δυστυχή 
σύμπτωσιν συμπαρέσυρε καί την λαμπράν ταύτην ελπίδα τής 
έταιρίας, άφ’ ού εϊχομεν ήδη λάβει σχεδόν αναμφιβόλους τής 
πραγματοποιήσεως αυτής εγγυήσεις. Καί ταύτην μ.έν καδ' δ μή 
τελεσφορήσασαν έξαιτοϋμαι διά πολλούς λόγους τήν άδειαν 
του ν’ αποσιωπήσω, ΐΐ δ’ εταιρία, ξένη εις άνταιτιάσεις πολι- 
τικάς, καί τοΐς τών φατριών μή χρωμένη διόποις, καταθέτω 
επί τοϋ τάφου τού, έν μακαρία τη λήξει Προέδρου αυτής ύς-ατον 
φόρον ευσεβούς καί εΰγνώμονος μνήμης.

Αλλ’ αντί νά κατηγορήσωμ.εν απραξίας τήν έταιρίαν, δικαιό
τερου ίσως είναι νά όμολογήσωμεν, οτι ένω ή γή ύπεγόγγυζε 
καί ό όρίζων έκυοφόρει θυέλας, ένώ παντοία σόγχυσις έπεκρά- 
τει καί ιδεών, καί ελπίδων, καί φόβων, ή εταιρία άμετας-ρεπτεί 
τό βλέμμα πρός τόν ίδιον σκοπόν προσηλωμένον εχουσα, έδιδε 
τό παρήγορον θέαμα άνδρών έλπιζόντων εις τής πατρίδο; τήν 
τύχην, καί τήν εύκλειαν καί πρόοδον αυτής τό έφ’ έαυτοΐς 
διωκόντων έπί σταδίου αγώνων ειρηνικών , καί έν μέσω τού 
σάλου άπερισπάστως ΰπηρετούντων τό έργου εις 8 οϊκειοθελώς 
έτάχθησαν. Διότι, αν καί διά πάσας τάς ρηθείσας αιτίας τής 
έταιρίας αί ύλικαί έργασίαι εις έλαχίστας περιωρίσδησαν, 
άλλ’ ήσχολήθη εις άλλης φύσεως άλλας, ούχ ήττον επωφελείς, 
καί ίσως μάλιστα πρέπει τό έτος τούτο νά θεωρηθή ώς τό 
γονίμων αποτελεσμάτων περιεκτικώτερον Οι' αυτόν.

Η πρώτη αυτής φροντ'ις υπήρξε νά συλλέξη ίδια δαπάνη, 
καί έπιμελεία τού έφορου τοϋ Κ,εντ. Μουσείου , τάς πολλαχοϋ 
τών ’Αθηνών παρερριμμένας στηλας μετ’ επιγραφών καί άλλας 
αρχαιότητας όσαι έφθείροντο. άμελούμεναι, και νά κατάθεση 
αΰτάς μετά τών λοιπών αρχαίων αντικειμένων όσα πρό καιρού 
συνάγει εντός τοϋ ύπ’ αυτής εις πρόχειρον Μουσείου διασκευα- 
σθέντος πύργου τοϋ Κυρρήστου. Μετά ταύτα δ’ ήθέλησε νά 
εξακολούθηση τήν έκκαθάρισιν τής ’Ακροπόλεως, καί ν’ άπαλ- 
λάξη τήν επιφάνειαν αυτής, καί ιδίως τά αρχαία μνημεία τών
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qu il a dirigd et encouragd la Socidtd pendant, trois ans; 
qu’ayant seryi ses intdrdts jusqu’k ses derniers instana, il 
laissa parmi nous le souyenir de sa coopdration* et 
inourut au moment mdme oil il travaillait a manager k la 
Society un profit trds-considdrable, dont il lui idgua en 
mourant 1 espdrance la mieux fondle. Mais le torrent impd- 
tueux qui dans ces aerniers temps a ebranld jusque dans 
ses 1’ondemens I’ddifice social de lEurope, a, par une roalheu- 
reuse connection de circonstances, cntraind aussi cette bril- 
lante attente de la Socidtd, aprds qu’elle eat regu des 
garanties certa.ines de son succes , Aussi , cette esperance 
ne s dtant pas realisde, je reclame la permission pour des 
raisons faciles a apprdcier , de la passer sous silence. 
Que la Socidtd, dtrangdre aux recriminations politiques, et 
ne voyant point par les yeux des partis, n'hdsite pas a 
ddposer sur la tombe de son trdsident un dernier tribut de 
pidtd et de reconnaissance.

Mais au lieu de repprocher k la Socidtd son inaction, il 
est peut-dtre plus juste de lui porter le tdmoignage qo’au 
moment ou la terre gdmissait et l’orizon dtait gros d’orages, 
an milieu de limmense confusion des iddes, des espdrances et 
des craintes, la Socidtd, les yeux fixes au seui but qu’elle se 
propose, prdsentaifc 1 aspest consolent d homines qui, confians 
dans les destindes de lapatrie, reeherchent pourleur part son 
progrds et sa gloiredansk lice des travaux paisibles, et pour- 
auivent avec fermetd au milieu de la grande tempdte l ceuvre 
quils ont spontandment entrdprise. Car, si pour les raisons 
jndiqudes plus haut, les travaux matdriels de la Socidtd ont 
did peu nombreux , mais elle ne s’en est pas moins livrde k 
des oeupations- fort utiles, quoique d une autre nature, et je 
n hifeiterais rodine pas a affitmer que cette annde a dtd la 
plus riche en resultats de la plus haute importance pour elle.

Son premier spin fut de rccueillir a ses frais et sous 1 ins
pection de M, lintendent du Musde, des colonnes inscrites 
et plusieurs autres antiquitds qui se trouvaient jetdes en 
plusieurs endroits de la ville, et de les rdunir dans la tour 
de Gyrrhestes, qu’elle a depuis long-temps arrangde en mu
sde provisoire a cet effet, et cu -dans les -anodes prdcdde'ntes 
elle avait deja ddposd plusieurs sculptures et inscriptions 
quelle avait acquises. Elle voulut ensuite continuer le 
(jeblayement de I’Acropole, et ddgager sa surface, et sur-
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βάναυσων καί καταρρεόντων όθωμ,ανικών έ π ο u ο δ ομη μα των* 
Αλλ’ άπήντησεν εις τήν εργασίαν ταύτην προσκόμματα, διότι- 
τά μεν των έρειπίων τούτων τγι άπηγορεύθη νά έγγίση , ώς 
δυνάμενα δήθεν νά χρησιμεύσωσιν εις εθνικά μουσεία , τήν δέ 
άχρειαν ύλην των έξορυττομένων λιθαρίων δεν τγι επιτράπη νά- 
διαθέση υπέρ τής εργασίας , ώς δημόσιον δήθεν περιουσίαν. 
Τρίτον τέλος , γνώσιν εχουσα ότι πολλαχοϋ τής Ελλάδος άνο- 
ρύττονται άρχαΐα αγγεία εις μυριάδας , καί ε’ν τώ άρια εξά
γονται τοϋ Κράτους, χωρίς ουδέ τό έλάχιστον μέρος αυτών νά 
μείνη εις τά ημεδαπά μουσεία, καθυπέβαλεν εΰσεβάστους περί 
τοϋ αντικειμένου τούτου προτάσεις εις τήν Κυβέρνησιν.

Αλλά τά λοιπά τής ένεογείας αύτής αποτελέσματα εϊσίν 
ευτυχέστερα άμα καί σπουδαιότερα. Οί άκούσαντες τά ίιπό τής 
εφορείας έκτεθέντα κατά τό παρελθόν έτος, ενθυμούνται ίσως 
ότι κατά παράχλησιν αύτής, ή Βρεταννική Κυβερνησις είχε 
πέμψει πρός τήν εταιρίαν τήν ανεκτίμητου εκείνην συλλογήν 
των γύψων τοϋ Ιίαρθενώνος , ή τις πρό ένός έτους μάς παρα» 
μυθεΐ διά .των πρωτοτύπων τήν στέρησιν , εις τήν επιστολήν 
δι’ ής ή εφορεία , διερμηνεύς γινομένη των αισθημάτων τής 
εταιρίας , έξέφρασεν εις τήν δωρητήν Κυβέρνησιν τήν ένθερμον 
ευγνωμοσύνην αύτής, ύπηνίζατο μετ’ εύλαβείας καί τήν εύχήν 
τοϋ νά ίδη ποτέ εις τό μουσείόν της κατατεθειμένα πλησίον 
των αριστουργημάτων τούτων καί τά άδελφά αύτών κατά τ$ 
ρυθμόν καί κάλλος εκμαγεία των λίθων τής Φιγαλείας. Παρα- 
δεξάμενος δ’ ευμενέστατα τήν επιστολήν ταύτην, καί συστή- 
σας αυτήν μετά προθυμοτάτης σπουδής, προκαλούσης πάσαν 
ημών τήν εύγνομωσύνην , ό ένταϋθα έςοχώτατος Κ. Πρέσβυς 
τής Αγγλίας , μάς ανήγγειλε μετ’ ού πολύ ότι ή Α. Μ. ή 
Βασίλισσα ηύδόκησε νά επίνευση καί εις. ταύτην ημών τήν 
εύχήν, καί ότι πλοΐον, επίτηδες ύπό τοϋ Βρεταννικοΰ μουσείου 
ναυλωθέν , κατήγαγεν έίς τόν Πειραιά τά ζητηθέντα εκμαγεία 
τής Φιγαλείας. ό αυτός δε Κ. Πρέσβυς ειδοποίησε τήν έφοτ 
ρειαν, ότι τής μετακομιδής καί έναποθέσεως αυτών ή δαπάνη 
θέλει καταβληθή ύτό τοϋ Βρεταννικοΰ μουσείου , μή θέλοντος 
νά δα πανήση ή ολίγους πόρους εχουσα εταιρία ούυ’.όβολόν 
Λι’ αυτά. Ουτω διά τοϋ γενναίου τούτου δώρου , γενομένου 
τοσοΰτον εύγενώς καί έλευθερίως, άπήλαυσε τό Ελληνικόν έθνος 
τάς' εικόνας τουλάχιστον των θαυμασίων εκείνων καλλιτεχνη
μάτων , ών άδικος τύχη τό έστέρησεν καθ’ 8ν καιρόν καί ή 

,υπαρξις καί ή τιμή, καί ή ιδιοκτησία του ήσαν ελεεινόν.: 
έρμαιον των ισχυρότερων.
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tout les monumens antiques, des ruines modernes qni les 
eouvrent et les difigurent. Mais elle rencontra ici des diffi- 
culiis; il lui fut difendu de toucher a quelques unes de ces 
ruines sous pritexte qu’ils pourraient servir de Musses 
nationnaux, et elle n’obtint pas la permission de donner les 
vils cailloux qu’elle retirerait des foiiilles en ^change de la 
main-d’ceuvre , sous pritexte qu'ils font partie du trdsor 
public. Ayant enfin connaissance qu’en plusieurs endroits dela 
Grice on tire de la terredes vases antiques pas milliers, et 
qu’ils sont presque tous immidiatement vendus hors dupays, 
sans qu’il en reste la moindre partie aux Musses nationnaux, 
la Sociiti a fait & ce sujet des propositions au gouvernement.

Mais elle a obtenu pendant cette annie d’autres resul- 
tats beaucoup plus heureux et beaucoup plus importans 
que ceux-ci. Tous ceux qui, il y a un an, ont entendu le 
rapport du comity, se rappelleront peut-itre que sur sa 
priire le gouvernement britannique avait envoyi a la Soci6t6 
cette collection inestimable des gypses du Parthinon, qui 
depuis un an nous console de l’absence des originaux. Dans 
la lettre par laquelle le comiti, se fesant 1’interprite des 
sentimens de la Sociiti, a exprimi au gouvernement qui lui 
a fait ce don magnifique sa profonde reconnaissance, il 
tit allusion au voeu de voir un jour rdunis dans un 
mime Musie a coti de ces chefs-d’oeuvre, leurs jumeaux en 
beauti et en style, les empreintes des marbres de Phigalie. 
Son Excellence M. I’Ambassadeur d Angleterre έ Athenes 
regut, et recommanda cette lettre avec une bienveillance em- 
pressie qui rnerite toute notre reconnaissance. I! nous avertit 
bientot apris que S.M. le Reine daigna exhausser ce nouveau 
voeu de la Sociiti, et qu’un bitiment friti par le Musde Bri
tannique venait d arriver au Pirie avec les gypses de Phiga
lie que nous avions demands, Γ1 avertit en mime temps le 
comitd que le mime Musie Britannique se chargeait de 
toute la dipeose de leur transport et de leur exposition au 
local qui leur itait desiini, sar,s qu elle soit A charge a la 
Sociiti, dont les ressources sont si bornies, (Test ainsi que 
par ce don aussi ginireux par lui mime que par la maniere 
dont il fut fait, la nation grecque est entrie en possession au 
moins des immages de ces oeuvres admirables dont un destin 
injuste 1'avait privi a l’ipoque ou sa propriiti, son honneur 
et jusqu a son existence itait la proie du plus fort.
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H έφορεία θέλουσα νά παρασκευάσ-ρ καί δι’ αύτά , ώς είχε 
καί διά τά τού Παρθενώνος, θέσιν κατάλληλον πρός έναπόδεσιν, 
έζήτησε πολλάκις κατ’ έπανάληψτν παρά της Κυβερνήσεως νά 
τη παραχωρηθϊι τό έτερον ή'μισυ τοϋ οικοδομήματος τοΰ δοθέντος 
αυτή εις Μουσεϊον, καί έπέμεινε τοσοϋτον μάλλον εις τήν αίτησιν 
ταύτην, καθ’ όσον είχε κατορθώσει νά λάβρ καί έκ Γαλλίας 
τήν ΰπόσχεσιν άποστολ.ής εκμαγείων των κυριωτέρων αριστουρ
γημάτων τών Μουσείων αυτής, καί της εφορίας τό σχέδιον καί 
ή ελπίς, επί βεβαίων σαλευορ.ενη βάσεων, ήν ν’ άπαρτίσρ κατ’ ο
λίγον, αν δέν παρεν,έπιπτον αί σ/μεριναί της Ευρώπης άνα- 
τροπαί , καί άν είχε τον κατάλληλον τόπον, πλουσιώτατον αρ
χαιολογικόν Μουσεϊον έκ προπλασμάτων. ’Αλλά φαίνεται ότι 
ανυπέρβλητοι λόγοι υπηρεσίας δέν επέτρεψαν μέχρι τοϋδε τήν 
έκ μέρους τοϋ υπουργείου τών Στρατιωτικών ολοσχερή παρα- 
χώρησιν τού οικοδομήματος τούτου , τοσοϋτον κατεπειγόντως 
άναγκαίαν είς την εταιρίαν* διό καί έβιάσθη ή εφορεία νά ένα- 
ποδέσρ τά εκμαγεία ταϋτα πρός οίραν εντός τής αυτής αιθούσης,, 
ήτις μόλις τά περιέχει μετά τών ’Αττικών.

Επειδή δέ καί τά καλλιτεχνήματα ταΰτα είσίν ήδη. έν τών- 
αγλαισμάτων τοϋ τής έταιρί,ας Μουσείου, καί άντικείμενον συ
νεχές τής έπισκέψεως έκαστου τών φιλόκαλων καί φιλάρχαιων, 
φέρε άναφέρωμεν κεφαλαιώδεις τά περί αύτών, κυρίως έπιτέ- 
μνο,ντες οσα'περί αύτών, ό πολύς εν αρχαιολόγοι; Αεβάσιος είπε 
(1), καθώς καί πέρυσι περιεγράψαμεν τά φειδαϊκά εκείνα εν 
περιλήψει. Καί είδε καθ’ έκαστον έτος ομοιαι εύποιΐαι νά μάς 
παρέχωσι περιστάσεις τοϋ νά έπιθεωρήσωμεν οϋτω· βαθμηδόν 
πάντα τά αριστουργήματα τής έλληνικής τέχνης, όσα έκφυλα 
σήμερον κοσ μούσι Μουσεία άλλότρια.

6ταν έπί τοΰ Πελοποννησιακοϋ πολέμου ό ολέθριος εκείνος, 
λοιμός "ένέσκηψεν εις ’Αθήνας, καί συγχρόνως εις πολύ τής 
Πελοποννήσου (2), τότε οί κάτοικοι τή; ’Αρκαδικής πόλεως 
φιγαλείας κατατρυχόμενοι ύπό τής μάστιγος, κατέλιπον τάς 
εστίας των, καί κατέφυγον είς τά παρακείμενα ό’ρη, ιδίως δέ, 
φαίνεται, άνήλθον είς τήν υψηλήν καί σύμφυτον θέσιν Βάσσας, 
όπου ή διασπορά αύτών, τό εύκραέστερον κλίμα, καί ή εκεί 
δροσερά καί ζωογόνος ύπερβόρειος αύρ*, άπέσβεσαν διόλου τό 
μίασμα. Λιά τοϋτο τήν σωτηρίαν των εις τοΰ ΐπερβορείου Απόλ
λωνος άναφέροντες τήν επικουρίαν , άνήγειρον οί Φιγαλεϊς είς

ft) Lebas, Mono mens d’Antiquiti figuree, 1* cshier,—(2) θονκ. B'. 54.
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Le comity ayaat voulu !eur priparer, aiosi qu’il Fa vast 
fait pour les gypses du Parthenon, un local eonvenable, 
demanda au gouvernement Fautre moitie de Fidifice qui hit 
avait iti cedi pour lui servir de Musie; et insista d’autant 
plus sur cette demande, qu’il avait riussi έ recevoir do 
France la promesse d’un grand envoi de gypses des prin- 
cipaux chefs-d’oeuvre de ses Musies, et que le plan ainsi 
que Fespirance Lien fondie du comiti itait de former peu 
έ peu, sans les ivenemens survenus en Europe, et s’il 
riussissait a obtenir le local nicessaire, un musie complet 
de gypses antiques. Mais il parait que' des raisons insur- 
montables de service ont empichi jusqu’ici le Min is tire de 
la Guerre de cider tout entier cet idifice qui est si indis
pensable & la Sociiti. Aussi le comiti fut-il forci de diposer 
ces gypses provisoirement dans la mime salle qui peut a. 
peine les contenir avec ceux de I’Attique.

Comme ces sculptures font aujourd’hui l ornement du 
musie de la Sociiti, et sont l’objet de visites pontinuelles 
de tous les amis du beau et de l’antiquiti, je crois nices- 
saire d’en faire ici une description succinte, que j'emprun- 
terai dans ses principaux points au savant archiologue, 
M. Lebas (1), de mime que Fannie pricidente j’ai dicrit 
les marbres du Parthinon. Faisons des voeux pour que 
de dons semblables nous mettent dans le cas de faire chaque 
annie successivement la revue de tous les chefs-d’oeuvre de 
Fart grec contenus dans les musies itrangers.

Lorsque pendant la guerre du Piloponnese la peste des
tructive sevissait a Athenes et en mime temps aussi sur 
une grande partie du Peloponnese (2), les habitans de 
Phigalie, ville d’Arcadie, abandonoirent leurs foyers pour 
ichapper au fliau, et se retirirent sur les montagnOs voi- 
sines, et surtout, h ce qu’il parait, έ Bassae , une position 
ilevie, et ombragie de grands arbres ; ic.i leur dispersion, 
la salubriti du climat, et la fraicheur vivifiante du vent du 
Nord qui y reignait, ont itouffi le rniasme, et les Phigaliens, 
dans leur reconnaissance a Appollou Hyperborien, & qui ils 
attribuaient leur saint, ont ilevi le temple de Jupiter Epi- 
curien (1’auxiliaire) (3) sur le lieu mime de leur refuge (4),
T—" ■ 1 1 ■■■■-»

(11 Lebas, Monuraens d’Antiquitti flgurie, 1” Cabier. —.(2) Thao. 
H. 84. — (3) Paus. VIII, 41. — (4) Lenorment, Tr6sor de numisme, 
et de Glypt. p. 15,
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αυτήν, τής καταφυγής των την θέσιν (3) κατά τάς αμφιθέατρό- 
ειδεϊς καί ζωγραφικάς ΰπορείας τοΰ Κ,οτυλίου ορούς, Ναόν έπι- 
κουοίου Απόλλωνος (4). Τοσαυτη δέ ήν τότε (5) ή καλλιτεχνική 
τών ’Αθηναίων υπέροχη , άστε οί ’Αρκάδες παρ’ αυτών , καίτοι 
πολεμίων, μετεπέμψαντο οϊκοδόμ.ον , τον περικλεή ’Ικτίνον, 
έναόλους έτι εχοντα τών Ελλη.οιν τάς χειροκροτήσεις διά την 
άνέγερσιν τοΰ Παρδενώνος, τοΰ άργ ιτεκτονικοΰ εκείνου αριστουρ
γήματος τών άοχαίων. χρόνων, ό σοφός ούτος αριστοτέχνης 
έφεΰρε καί διά τδ άρκαδικόν ιερόν νέας αναλογίας καίνέον ρυθμόν, 
καί κατεποίκιλεν αύτό παντοίω κόσμω, ώστε τό άνέδειξεν ένα 
τών ώραιοτάτων καί περιφημοτάτων ναών, έφ οίς ή Πελοπόν
νησος έσεμνύνετο (3).

Χωρίς νά ’εκταθώ εις τα καθέκαστα τής αρχιτεκτονικής δια
σκευής τοΰ ναοϋ τούτου, άρκοΰμαι λέγων δτι ήν έσωθεν κεκο- 
σμημένος δι’ήμικιόνων ένωκοδομημένων τω τοίχω, τά δ’ανά
γλυφα περί ών ήμΐν πρόκειται, περιέθεον υπέρ τους ήμικίονας 
τούτους, ώς τις εσωτερική ζώνη, έκατόμπους μέν τό μήκος, τό 
δέ ύψος δίπους περίπου (6). ίΐ πρός άλληλα διάδεσις τών 3 
πρός τοϊς 20 τμημάτων έζ ών αΰτη συνέκειτο, έγινε διφόρων 
εικασιών άντικείμενον, διότι βτε ταϋτα άνευρέθησαν έν 1811 
ύφ’ εταιρίας άρχαιεμπόρων, ήσαν πάντα συγκεχυμένα καί συν- 
τεθλασμένα. ’Αλλ’ άφ’ ού τό Βρεταννικόν Μουσεϊον , πριάμενον 
αύτά τά συνεκόλλησε καί τά άπήρτισεν, ή αλληλουχία των 
άπεδείχθη πάσης άμφβολίας κρείττων (7).

Εις τον αριστοτέχνην τής γλυπτικής ταύτης τοΰ ναού ς-εφάνης, 
ίσως αυτόν τόν Ικτίνον (διότι παρά τοΐς άρχαίοις άρτιος τεχνί- 
της, άρχιτέκτων μάλιστα, ήν ό κατέχων τής τέχνης την άνθο- 
δέσμην όλόκληρον) προύκειτο βεβαίως τό θέμα, νά διαιώνιση διά 
τής γλυφίδος τήν περίστασιν τής τοΰ ναοΰ άνεγέρσεως, μέγα 
δεινόν επελθόν έπί τήν Ελλάδα, καί τόν ’Απόλλωνα έπιφανέντα 
εις σωτηρίαν αυτής. ’Αλλά τή μέν ή Ελληνική διάνοια, φιλοΰσα 
ΰπό ποιητικά νά ένδύη εμβλήματα τήν πεζήν ιστορίαν, τή δέ 
τοΰ ’Αθηναίου ή πατριωτική κενοδοξία, φιλοτιμουμένη άττικήν 
νά έπιτυπώση σφραγίδα έπί τοΰ Πελοποννησιακοΰ μνημείου, 
παρέστησεν άντι τοΰ όλετήρος λοιμοΰ, τών κενταύρων τήν άν- 
θρωποφόνον λύσσαν καί τών ’Αμαζόνων τήν καταστρεπτικήν

(3) Lenorment, Tresor de numisrs. et de glypt. P. IS. — Παυσ,
H'. 4l ev 0\. 86, S’. Μήκος 100' υψυς 2' 1 1/2".— Der Apoi-
lotempet zu Bass® in Arcadien urd die daselbst ausgegrebenen 
Bilduerke, dargestells urd erlautera durch, Ο. M. Baqoq v. stackelberg.
Bon. 1826.
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aur les coUines pittoresques et disposes en amphithea
tre , da moat Cottylius. Et telle dtait a eette dpoque (1) 
la preponderance artistique des Atheniens, que les Arcadiens, 
quoiqueleurs ennemis, ont ndanmoins da leur emprunter an 
architecte , le celebre Inctinus, qui venait de recevoir les 
applaudissemens de la Grece antiere pour le construction 
da Parthenon, ce chef-d’oeuvre de l’architecture ancience. 
Le grand artiste inventa des formes et des proportions nou- 
velles pour le sanctuaire arcadique; il 1 orna avec une 
richesse etonnante, et en fit un des temples les plus beaux 
et les plus celebres du Pdloponnese (2).

Je ne veux pas in’etendre ici sur les details de la dispo
sition architectonique du temple. Qu’il me suffise de dire 
qu il dtait ornd a l’interieur par de demie-colounes se 
ddtacahnt sur le mur de la cella, et que les bas-reliefs en 
question dtaient placds audessus de cette colonnade, comme 
une frise intdrieure de pres de cent pieds de long et de deux 
pieds de haut (3). Elle 6tait composee de 23 pieces ; leur 
position respective donna lieu a plusieurs conjectures; la 
societd qui en 1811 les retira de terre pour les venire, les 
trouva brisds en pidces et enfouis sans ordre. Mais depuis 
que le Musde Britannique les a achetds et restaurds, leur 
connection n est plus le sujet d un doute (4).

L’artiste de cette couronue sculptde du temple, peutdtre, 
Ictinus lui-mdme,— car chez les anciens l’artiste accom
pli, 1’architecte surlout, devait possdder l’art dans toutes
ses parties,---- avait sans doute pris pour theme d'dterniser
par le burin le souvenir de la circonstance qui donna lieu 
a la construction de temple, d’un grand danger menacant 
la Grdce, et dloignd par I’intervention d’Apollon. Mais le 
gdnie grec qui tend έ recouvrir la prose de fhistoire sous 
les embldmes de la podsie, aidd aussi par le vanitd patrioti- 
que de l’Athdnien , que flattait l’idde d apposer le cachet 
attique sur un monument du Peluponndse, reprdsenta au 
lieu des ravages de la peste, la rage hommicide des centau- 
res et l’invasion destructive des Amazones, deux fables 
attiques, puisdes aux anciennes atthides et Theseides (5).

(1) En Olymp.LXXXVI, 4. — (2) Paus. I. c. _ (3) 1.00' 2". h. 2'. 
1/2". —(4) Der Apollotempel zu Bissse, ect. v. Ο. M. Baron, v. Slac- 
kelberg. Bom. 1826. — (5);Thisdides de Pythostrate et de Nicostrate. 
Diog.de I.aerie Ii, 59. — Be Codrus, Inv. sat. I, 2. — Thesde d’Ee- 
rip. fragm. *
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εισβολήν, δύω μυθεύματα ’Αττικά, των αρχαίων Άτβίδωτ καί 
θησηίδων προσφιλή αντικείμενα (8) , ών τά μέν (ή Κενταυρο- 
μαχία) και τοΰ Θησείου έκόσμει τήν ζωοφόρον, καί τάς μετό
πες τοΰ Παρθενώνας, καί τήν άσπίόα της Παρθένου, καί τόν 
'’/Αετόν τοϋ έν Πισάτιδι όλυμπείου , τό δέ (ή μάχη των ’Αμα 
ζόνων) , τά πέδιλα της φειδαϊκής ’Αθήνας, τον θρόνον τοϋ Ολυ
μπίου Διάς, τήν Ποικίλην , καί άμφότεραι αί σκηναί όμοϋ έν 
έντειχίω γρα<ρ·?, τό Θησεΐον. Συνέδεσε δέ άμφότερα μετά τής 
επιχωρίου λατρείας, καί τής τοΰ ©εοΰ, εις 8ν ό ναός άφιέρωται, 
παρεμβαλών τόν ’Απόλλωνα ώς συναντιλήπτορα των Ελλήνων 
κατά τοϋ επικειμένου κινδύνου, τόσω φυ.σικώτερον, βσω ό αυτός 
Θεός ήν καί Λαίμιος (9) ή ά.Ιεί,ίκαχος ένταυτώ (10), ό αυτός 
δέ καί Αμαζόνιος, καθ’ § έπικουρήσας τοίς Αθηναίας κατά 
των ’Αμαζόνων.

Τοιαύτης ούσης τής των γλυφών ύποθέσεως, δέν θελιό, φορ- 
τικώς μακρηγορών, καί περιγραφών τά απερίγραπτα, νά προβώ 
εις τήν διά λέξεων ώχραν σκιαγραφίαν τής των έργων τούτων 
ποικιλίας καί ζωηρότητος. Διότι πάντοιν λόγων κρείσσον είναι 
εις τήν Αμ.αζονομαχίαν τό εκ τής άντιθέσεως των δυο γενών 
αποτέλεσμα , καί εις τήν τών Αμαζόνων διάπλασιν θαυμασία 
ή σύγκρασις τής γυναικείας τρυφερότατος μ.ετά τής ανδρικής 
δρας-νριότητός τε καί ρώμης , καί ανεξάντλητος τής φαντασίας 
ό πλοΰτος , ό πολλαπλασιάζουν τά τής μάχης συμβάντα , καί 
γραφικώταται συγχρόνως καί φυσικώταται τών μαχομένων αί 
θέσεις, .ότέ μέν Αμαζόνες καταβληθεΐσαι ή πίπτουσαι τετρω- 
μέναι, λυδείσης τής προσκτήτου αυτών ανδρείας, καί Αθηναίοι 
επικείμενοι ενθουσιωδώς, καί σύροντες έκ τής κόμης αύτάς 
μάτην άνθισταμένας* ότέ δέ πολεμισταί καταπονηθέντες υπό 
τοϋ στρατόν τοΰ ατυγάνορος (11), καί άμίμητον έπιδεικνύντες 
τοΰ εφηβικού σώματος τόν σχηματισμόν , καί άλλοτε ή μάχη 
ισόρροπος, ολη κίνησις καί ό'λη ενέργεια!

Αλλ’ ή ζωηρότατη πασών τών σκηνών , ής αί λοιπαί είσίν 
ώς επεισόδια μόνον, εςτν ή κατέχουσα τό κέντρον τής πρός 1ώ 
πλευράς· έκεΐ περί τάς τρεις βασιλίδας τών Αμαζόνων , τήν 
όρόθειαν., τήν ίππολύτην καί Αντιόπην, αίρεται ή μάχη δεινή. 
Καί αί τρεις άδελφαί είσίν έφιπποι, άλλα τήν μέν κατακρη- 
μνίζει τοΰ άποτρέχοντος ίππου , έκ .τής κόμης σύρων αυτήν,

'(9).'θησηΠης . ΠνΑοντράτου καί ΝικοατοάτοΟ. Αιογ. A. Β'. 59. —- Κίίοου 
joeur. Sas. I, a. θησυνς. $,bpr.. — (o) Maorob. Saturn. I, 17— (10) D«us, 
Mi. 3, H'. 41. κτλ.
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L’un ile ces sujets ornait aussi la [rise du temple de Thds^e, 
et les metopes du Parthenon, et le bouclier de Minerve, et 
ie fronton du temple de Jupiter a Olympie; l autre (le 
combat des Amazones) ornait jes sandales de la Minerve de 
Phidias, le trone du Jupiter Olympien, le portique Poecile, 
et les deux sujets r£unis dtaient peints sur les murs du 
temple de Thdsie. L artiste rattacha ces deux scenes avec 
le culte local et avec celui du dieu auquel le temple etait 
eleve, en fesant intervenir Apollon comma auxiliaire des 
Grecs contre le double danger qui les menagait, et il le 
fit d’autant plus naturellemen t, que ce Dieu 6tait en m£me 
temps Lcemius (destructeur de la peste) (1) ou Alexicacos 
(lesauveur (2), et enmime temps aussi Amnzonien, comme 
ayant aide les Ath4niens contre les Amazones.

Tel est Ie sujet de ces sculptures. Je ne vondrai pas 
fatiguer l’auditoire en essayant de decrire ce qui est audes- 
sus de toute description. Je voudrais en vain tracer par la 

. parole un pile tableau de la variety et de la vivacity de ces 
formes; car rien ne saurait rendre l’effet de I’opposition des 
deux sexes dans le combat des Amazones, la combinaison 
de la grace feminine avec la force des muscles dans la 
formation de l'Amazone, la richesse d immagination dans 
les seines du combat, le beauty pittoresque et la simplicity 
naturelle des poses deces Amazones qui succombent et sentent 
s’6vanouir leur energie d’emprunt, de ces Atheniens qui 
fondent sur elles avec l’enthousiasme de la valeur, et les 
trainent par la chevelure, maigri leur resistance. Rien ne 
saurait igaler la beauty de ces jeunes hiros, terrasses par 
l armie redoutable aitx hommes (3), I’inergie et le mou- 
vement du combat partout oil la victoire reste indycise.

Mais de toutes ces scenes le principale et leplusanimie est 
celle qui occupe le centre du cote d’est; toutes les autres en 
sont les episodes. Li autour d’Orythie, Hippolyteet Antiope, 

i les trois reines des Amazones, la milie devient terrible. Les 
trois soeurs sont a cheval; mais le bras vigoureux d’un Athe- 
nien la tire par la chevalure et la renverse de son cheval 
qui s’echappe, tandis que de l’autre main il va lui plonger

(1) Macrob. Saturn. I, 17. — (2) Paus. I, 3. VIII, 41, ect. — (3) 
^Esch. Prom. 730.
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στιβαρός Αθηναίου βραχίων, ένώ καταφέρεται νά tvjv σπαρά'νι 
τό ξίφος του·ή δέ, καυχάται μέν ό'τι θιαμ.βεύει, υπό δύω συντρό
φων βοηθουμένη, καί νέος Ελλην εκπνέει υπό τους πόδας τοϋ 
ίππου της. Αλλ’ ό ή'ρως τοϋ δράματος, ό Θησεύς, λεοντήν περι- 
βεβλημένος , αίρει κατ’ αυτής τό τερατοκτόνον του ρόπαλον, 
καί ή τύχη της δεν μένει πλέον αμφίβολος. Πριν όμως η 
στραφη πρός αυτήν , διά βαρείας πληγής είχε καταβάλει της 
τρίτης βασιλίδος τον ίππον, καίέν ώτήν σύρει έκτης κόμης, είς 
των οπαδών του τήν άναρπάζει καί τήν αιχμαλωτίζει.

’Αλλά τό άλλο τοϋ -Αττικού ' IIραχΜους (12) άθλον είναι 
πολύ εύκλεές·ερον τούτου. Λεν μάχονται οί Λαπίθαι καί ό ©ησεΰς 
κατά γυναικών πλέον, ουδέ κάν κατ’ άνδρών, αλλά κατ’ ορε
σιβίων τεράτων , έχόντων αγριάνθρωπων μεν ρώμην , ίππων 
δέ όπλάς καί ταχύτητα. 0 συνδυασμός οΰτος καί ή άρμογή 
τής ίππείας καί τής ανθρώπινης φύσεως , παρέσχε θαυμασίαν 
συνθέσεων αφορμήν είς τόν γλύπτην , οτις τοσοϋτον σοφώς 
διέπλασε τό ιδανικόν τοΰτο 0ν , ώστε είς μέν τά πρόσωπα 
έπιπνέει τι θηριώδες , τό δέ σώμα φαίνεται ώς υπό νοήμονος 
ψυχής κατοικούμενον. έπί πάσης δέ τής συνθέσεως ταύτης 
έπιφαίνεται φρικαλέον τι , καί άπαίσιος είναι τώυ θηρίων ή 
ό'ψις , είτε τούς κορμούς τών δένδρων , είτε τών όρέων τούς 
βράχους έκριζώσαντα σφενδονίζωσιν , είτε έπιβαίνωσι διά τών 
έμπροσθίων ποδών των , ή λακτίζωσι λυσσωδώς, ή άρπά’ζωσιν 
έφ’ ϋβρει καί άπ’ αυτών τών βωμών τάς γυναίκας καί τά παι- 
δία, ή όδάξ επικείμενοι σπαράττωσι τών εχθρών των τάς 
σάρκας. ’Απαίσιος δέ είναι επίσης ή ό'ψις των καί όταν , ή 
καταβαλλόμενοι υπό τό σιδηροϋν γόνυ , ή άποπνιγόμενοι άπά 
τήν εΰρωστον χεΐρα τών νέων Λαπίθων , διαστρέφωσι δυσμόρ- 
φως καί έναγωνίως αυτήν, καί πνέωσι μανίαν άνίσχυρον.

’Αλλ’ ώς έπί τής άντικειμένης πλευράς , ουτω καί κατά τό 
κέντρον τής δυτικής ταύτης παρίςαται τού δράματος ή κυριω- 
τάτη σκηνή , αυτή ή'τις καί εν τή ζωοφόρφ τοϋ Θησείου άπα- 
ραλλάκτως επαναλαμβάνεται. Καινέας , ό βασιλεύς τών Λα- 
πίθων, προσβάλλεται λυσσωδώς ύπό τών τερατομόρφων εχθρών 
του· αλλά μ.άτην έξαντλοΰσι κατ’ αϋτοϋ τάς ανίσχυρους 
πληγάς των. 0 Ποσειδών τόν κατέστησεν άτρωτον. Τότε τά 
έπ’ ώμότητι επινοητικά τέρατα άποφασίζουσι νά τόν θάψωσι 
ζώντα, καί τόν κατέχωσαν μέχρι τής όσφύος δι’ όγγωδών 
λίθων. Μάτην δ’ άνατείνει τού λοιποΰ τήν ασπίδα υπέρ τήν

(11) Α·.σχ, Προ|Α, 73Θ. —· (12) Πλουτ. θϊΐσ.
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le glaive dans le sein. L’autre, aidde do deux de ses com* 
pagnes, croit d6jk triomplier, et un jeune grec expire fould 
aux pieds de son cheval. Mais Thesde, le h6ros du drame, 
couvert de sa peau de lion, Ιένβ sur sa t^te sa massue, 
effroi des monstres, et son sort parait ddcidd. Mais avant 
de sdvir contre elle, i! a par un coup terrible terrassd le 
cheval de la troisidme reine, il entraine celle-ci par les 
eheveux, tandis qu un de ses soldats l’enldve de dessus son 
cheval et la rdduit en esclavage.

Mais l’autre exploit de VHercule Altique (2) est plus 
brillant encore. Thdsde et les Lapithes se hattent non plus 
contre des femmes, pas mfime contre des hommes, mais 
contre des monstres des moutagnes, forts comme des hom
mes sauvages, rapides comme des coursiers.

Cette fusion de la nature humaine avec la nature animate 
a fourni au sculpteur occasion aux compositions les plus 
savantes ; et il a formd avec tant d’art cet dtre ideal, que sa 
figure humaine a l’expression de bdte sauvage, tandis que 
sa croupe de cheval parait animde d une &me intelligente. 
Toute cette composition a un air fdroce, et la vue de ces 
monstres inspire la terreur, soit qu’ils lancent des troncs 
ddracinds ou des rochers arrachds aux montagnes, soit qu’ils 
se cabrent, ou qu’ils ruent avec fureur, qu’ils ddchirent de 
leurs dents les chairs de leurs ennemis, ou qu’ajoutant la 
violence k l’injure, ils arrachent aux autels les femmes et les 
enfans. Leur expression n’est pas moins terrible lorsque 
terrassds par le genoux de fer, ou dtranglds par le bras 
robuste des jeunes Lapithes, ils grimacent dans l’agonie ou 
respirent une rage impuissante,

Mais comme sur le cotd opposd, de mime ici la scene prin- 
cipale de ce drame se developpe au centre du ootd d'ouest : 
c’est celle qui est reproduite sur la frise du temple de Thesde. 
Cdnde, roi des Lapithes, est assalli par ses ennemis mons- 
trueux; c’est en vain qu ’ ils dpuisent contre lui leurs 
coups impuissans. Nepture l’a rendu invulnerable. Alors ces 
monstres. dont ,1a cruautd est inventive, se ddcident a i'en- 
terrer vif, et font ddji ensdveli jusqu’a la taille sous un tas 
de grosses pierres. Il a beau tendre son bouclier pour abriter

(i) Plut. This.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:55:16 EEST - 107.22.115.94



^ 20
κεφαλήν, και κρατιΐ εις την χεΐρα τό άχρηστον ξίφος. Λύω 
αίμοβόροι κένταυροι, άσθμαίνοντες Οπό τό άχθος τεραστίου 
πέτρου, ταλαντεύουσιν αϋτόν εκκρεμή Οπεράνω του , καί κατα- 
κρημνίσαντές τον, θέλουσι κατασυντρίψω τον δύσμορφον Αα- 
πίθην συν αΰτώ τώ ξίφει καί τη άσπίδι.

’Αλλ’ οΰδεις φόβος ! Ο θεός μετά των Ελλήνων ! Κατά τό 
μέσον τής νοτίας πλευράς ό ’Απόλλων Οπό τής αδελφής του 
ήνιοχούμενος, επέρχεται, τό τόςον ταννύων, θεός έπικούριος, ώς 
δτε κατήλθεν ευμενής πρός τους Φ.γαλεϊς , άπαλλάττων αύτους 
τής λοιμώδους θεομηνίας· εξαιρεί δ’ ή παρουσία του τήν ορμήν 
του Θησέως, όςις, ώς πάνθηρ ριφθείς καθ’ ίεροσύλου Κενταύρου, 
επισείει έπ'ι κεφαλής του τό τρομερόν ρόπαλον, έν φ συντρίβει 
μεν τά νώτα του μέ τόγόνυ, τον άποπνίγει δέ εις άγριον ενα
γκαλισμόν, καί ούτως επισφραγίζει τήν νίκην.

ϊοιαύτη είναι ή καλλιτεχνική αυτή σύνθεσις, μία των έξαι- 
σιωτάτων άφ’ δσας ποτέ παρήγαγεν Ελληνος τεχνίτου γλυφίς, 
εξαίσια διά τής έπινοίας τήν ποίησιν, διά τής παραστάσεως 
τήν δραματικήν έμφασιν, διά τής εργασίας τήν ιδανικήν ωραιό
τητα. 0 εταιρία, κα'ι διά τόν λαμπράτατον τούτον πλουτισμόν 
τοϋ μουσείου της , καί διά τήν εΰμένειαν μ.εθ' ής τη έχορη- 
γήθη έπί τή πρώτη αιτήσει της, καί μετά τής εταιρίας τό έθνος 
ολόκληρον, τοιαότην δι’ αυτής δεξάμεν’ον δωρεάν, άς μή φεισθή 
τοϋ φόρου τής ευγνωμοσύνης του, άποδεικνύον καί νϋν καί πάν
τοτε, δτι δύναται νά διακρίνη τήν αληθή εύποιΐαν, καί ότι τό 
σπέρμα αυτής ουδέποτε πίπτει άγονον έπί τήν γήν τής 
έλλάδος. —· ’Αλλ’ εΐ'καί μεγίστη αυτή , δεν είναι δμως ακόμη 
ή μόνη εύνοιας ένδειξις, ήν ή Αρχαιολογική εταιρία έλαβε κατά 
τό ένεστώς έτος παοά τοΰ Βρ. μουσείου καί τής Βρ. Κυβερνή- 
σεως. Πέρυσι είχον εκθέσει πώς εν τών έξ ’Αγγλίας πρό τετρα
ετίας ταλέντων ήμϊν εκμαγείων του Ναού τής ’Απτέρου Νίκης, 
έν φ άνεβιβάζετο είς τήν τοϋ ναοϋ ζωοφο'ρον , αίφνης παρά 
πάσαν προσδοκίαν καί παρά πάσας τάς ληφθείσας προφυλάξεις, 
καταπεσόν συνετρίβη. ή εταιρία έθλίβη βαρέως διά τό συμ,βάν 
τοΰτο, καί έν τη έπιστολτ) δι’ ής άπένειμε χάοιτας είς τό μου- 
σεϊον έκεΐνο διά τήν άποςολήν τών αναγλύφων τής Φιγαλείας, 
ώμολόγει αΰτώ συγχρόνως καί τό άπαίσιαν τοΰτο συμβάν, καί 
έκήρυττεν δτι είναι έτοίμη είς όποιανδήποτε θυσίαν όπως 
αντικαταστήση τό άπωλεσθεν άριστούργημα. Πρό πέντε δέ ή 
έξ ήμερων , έλαβεν ή εφορεία άπάντησιν εις τήν έπις-ολήν της, 
καταλλήλως συστηθεΐσαν υπό τής ένταϋθα πρεσβείας , καί τό 
Βρετ, μουσεΐον άποφαίνεται δτι , εϊ καί λυπούμενον διά τήν
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sa tite, il a beau brandir son ipie, ddsormais inutile. Deux 
centaures sanguinaires, courbis sous le poids d’un immense 
rocher, le tiennent suspendu audessus de sa tite; ils vont 
le pricipiter, et icraser sous son poids prodigieux le mal- 
heureux Lapithe avec son ipie et son bouelier.

Mais courage! Le Dieu est avec les Grecs! Au milieu 
du cotd de sud Apollon conduit par sa soeur, arrive a leur 
aide, 1’arc tendu, corame lorsque il descendit pour sauver les 
Phigaliens du fldau de fipidimie. Sa presence redouble le 
courage de Thisie, qni se jette comme un tigre sur un 
centaure sacrilege, balance audessus de sa tdte sa terrible 
massue, et tandis qu'il lui brise la croupe de son genoux, it 
l’itrangle dans une itreinte sauvage, et ccuronne ainsi la 
victoire.

Telle est cette composition artistique, l’une des plus ma- 
gnifiques que le bnrin grec ait jamais produites, admirable 
pour la poisie de Γ invention, pour son l’expression drama- 
tique, pour la beaute idicible du travail. Que la Sociiti, et 
avec elle la nation qui lui doit ce don pricieux, n’ipargne 
pas le tribut de sa reconnaissance , tant pour la magni
ficence du cadeau , que pour la manidre bienveillante dont 
il fut accordi a la premiere demande, et qu’elle prouve au- 
jourd’hui comme toujours, que la semence du vrai bienfait 
ne tombe jamais sur le sol de la Grece sans produire son 
fruit.

Cette marque de bienveillance, aussi grande qu’elle soit, n est 
cependant pas la seule que la Soeiiti Areheologique ait recue 
pendant cette annie du Musie Britannique et du Gouverne* 
ment Anglais. L’annie passie j’avais rapporti qu’un des 
platres de la frise du temple de la victoire qui nous avaient 
ite envoyis d’Angleterre il y a quatre ans, au moment oil on le 
plagait sur 1’entablement du temple, est tout d’un coup tombi, 
malgrd toutes les precautions qu’on avait prises, et s est 
brise en morceaux. La Sociite en ressentit une vive 
contrarietd, et 'dans la lettre par laquelie elle exprimait 
au Musie Britannique sa reconnaissance pour l’envoi des 
bas-reliefs de Phigalie, elle lui fesait aussi part du raalheu- 
reux accident, et diclarait qui elle itait prdte a tout sacri- 
fier pour remplacer le morceau perdu. Il y a cinq ou six 
jours, le comiti regut une reponse a cette lettre, qui avait 
M recommandie par la ligation britannique, et le musie
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άγγελλομένην περίστασιν , αλλά σπεύδει κατ’ άδειαν τής Κυ- 
βερνήσεως , νά προσφέρη αύτνί νέον άλλο έκμαγεϊον , μέλλον 
ανυπερθέτως ν’ άποσταλή, Αί τοιαϋται εύεργεσίαι έπιβάλλουσιν 
εις τήν εταιρίαν τδ καθήκον νά επιτείννι τον ζήλον της , καί 
ούδ’ αγώνων ούδέ θυσιών νά φεισθή όπως δειχθί) άξία αυτών.

Καί τούτο διϊσχυρίζεται δτι επραζεν ή εταιρία, στρέψασα 
κατά τδ έτος τούτο κυρίως τήν προσοχήν της πρδς άντικείμενον 
οΰ τ’ αποτελέσματα, άν καί οΰχί στιγμιαία καί άμεσα, εσονται 
όμως εις προσεχές μέλλον γονιμώτατα δι’ αυτήν. ’Απ’ αρχής 
τής ένεστώσης έτησίας περιο'δου αυτής , ή εφορεία θειορήσασα 
δτι πολλοί των εγγεγραμμένων εταίρων προ καιρού ήδη εΐχον 
παυσει συντελοϋντες , καί έκ τούτου μεγάλη προήρχετο εις τάς 
εργασίας τής έταιρίας αταξία καί σύγχυσις, παρεκάλεσε πάντα 
τά μή ενήμερα μέλη ν’ άποτίσωσι μέν τό καθυστέρημά των, νά 
δηλώσωσι δ’ έγγράφως άν προαιρώνται καί τοϋ λοιπού νά δια- 
μ,ένωσιν ώς μέλη τής έταιρίας. ’Εκ τής έκκαθαρίσεως ταύτης 
καί τής ένυπογράφου διαδηλώσεως τών έταίοων προέκυψεν δτι 
οί έπιμένοντες έκ τών έν ’Αθήναις καί ΰποσχεθέντες καί την εις 
τδ μετέπειτα συνδρομήν των είσί τδν άριθμδν μόνοι επτά χαί 
πεντήχοντα.

’Εν ω δμως ουτω λυπηρώς ήραιοΰντο εν ίλλάδι τής έταιρίας, 
αί τάξεις, άφ’ έτέρου έν τγ άλλοδαπνι έσρατολύγει ή ύπόληψίς. 
της ονόματα έκ τών έπισημοτάτων , καί ηΰξανον άναλόγως αί 
υποχρεώσεις της. Μεταξύ άλλων άς μοί άρκέσνι ν’ αναφέρω δτι 
είς τών έπί πολυμαθεία διακεκριμένων άνδρών τής ’Ιταλίας, ό 
Κ. Καλδεράρης, ’Αντιπρόεδρος τής έν Βολοβέντ-ρ 'Ακαδημίας, 
ήθέλησε νά παρουσιασθρ ώς αντιπρόσωπος αυτής εις την έν 
’Ενετία ©’. επιστημονικήν σύνοδον τής Ιταλίας, καί λαβών την 
εντολήν ταύτην, διέτρανωσεν εις τούς άπανταχόθεν τής Ευρώπης 
έκεΐ συνελδόντας σοφούς καί τήν ΰπαρξιν καί τά έργα της, καί 
διήγειρε μεγάλας τάς ά.% αυτής προσδοκίας. Πρδ; τήν δράστη- 
ριωτέραν λοιπόν δίωξιν καί τοϋ ϊδίου σκοπού άφορώσα, καί τούς 
άνδρας αίδουμένη, οιτινες τήν έτίμων διά τής έμπιςοσύνης των, 
ήσθάνθη ή εταιρία τήν ανάγκην τοϋ νά τελειοποιήσω καί συμ
πληρώσω μετά ένδεκαετή υπαοξιν τάς κατ’ άρχάς έπιτόμως μόνον 
καί συνεπτυγμένως τεθείσας βάσεις τοϋ οργανισμού της, δπως 
καί ή διατήρησές της παρέχω έχέγγυα άσφαλείας, καί αί έργα - 
σίαι της έξ ούδεμιάς αιτίας διακοπτόμεναι, άναλάβωσι χαρα
κτήρα άξιοπρεπέστερον καί πολλαχώς ωφέλιμον. Προπαρασκευά. 
σασα δ’ ή εφορεία τήν έπ’ άγαθώ μεταρρύθμησιν ταύτην διά τής 
έξασφαλήσεως τών κεφαλαίων τής έταιρίας, συνέταξε σχέδιον
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britannique annonee que quoique il ait appris l'dvdnement 
avec peine, ii a cependant demands et obtenu la permission 
du gouvernement d’envoyer un autre exemplaire du pldtre 
ddtruit, et qu’en peu de temps il sera expddid. Depareils 
bienfaits imposent a la Socidid le devoir de redoubler de 
zele et de n’dpargner aucun effort aucun sacrifice pour 
s’en montrer digne.

La Socidtd se ilatte de s’dtre acquittde de ce devoir en 
tournant surtout son attention durant cette annde vers un 
objet qui, s il ne porte pas immddiatement ses fruits, cepen
dant dans un avenir tres prochain sera fecond en heureux 
resultats. Depuis le commencement de Γannde prdsente 
le coinitd ayant observd qu’un grand nombre d’associds negli- 
geaient d’acquitter leur contribution, et qu’il en resultait du 
desordre aux opdrations de la Socidtd, pria tous ceux qui 
dtaient dans ce cas de payer leur dette arridrde, et en mdme 
temps de faire connaitre par dcrit b la Socidtd s’ils veulent 
continuer & en faire partie. Des associds qui rdsident a Athd- 
nes 57 ont ddclard persdverer et continuer aussi k l’avenir 
a payer leur contribution.

Mais tandisque les rangs de la Socidtd s’eclaircissaient 
d’une manidre aussi facheuse en Grdce, de l’autre cdtd sa 
rdputation recrutait d l’dtranger de grands noms, qui ve- 
naient ajouter a son importance, mais aussi a ses devoirs. 
Je dois ici faire mention de M. Galderari, l’un des savans 
les plus distinguds de l’ltalie, Vice-Prdsident de I’Acaddmie 
de Bolovente, qui s’est offert a reprdsenter la Socidtd an 
IXme congrds scientifique d’ltalie, et qui en ayant regu la 
mission parla de son existence et de ses travaux a tous les 
savans qui s’y sont rdunis de tous les points de l’Europe.

Se fesani done un devoir de redoubler d’energie afin de 
se montrer digne de ceux qui l'honorent de leur confiance, 
la Socidtd sentit le besoin de completer et de modifier les 
bases restreintes de son organisation qui avaient dtd posdes 
a la hate, il y a douze ans. Elle voulut garantir έ son exis
tence la stabilitd ndeessaire, et donner X ses travaux un 
caractere plus dlevd et en mdme temps plus utile. Le comitd 
prdpara d’abord cette modification salutaire en assurant les 
fonds de la Socidtd; elle rddigea ensuite un nouveau projet 
d organisation, qui Cut ddbattu dans trois assembldes gdndra- 
les, et votd avec quelques modifications, et ayant dtd enfin

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:55:16 EEST - 107.22.115.94



wf 24 ·@

νέου οργανισμού, δστις συζητηθεί? έπί τριών γενικών συνεδριάσεων, 
έκυρώθη ριετά τινων τροπολογιών παμψηφεί, καί καθυποβληθείς 
εις τήν Κυβέρνησιν της Α. Μ., ένεκρίθη διά του άπό 13 ’Ιουνίου 
ε. ε. Βασιλικού Διατάγματος.

Επί της συζητήσεως αύτοΰ έθεώρησεν ή εταιρία ώ; λυσιτελές 
καί εις έαυτήν, καί εις τάς λοιπάς έν Ελλάδι ϋ^ισταμένας επι
στημονικά? εταιρίας, καί εν γένει εις τό συμφέρον των επι
στημών, άς έκάτεραι άντιπροσωπεύουσιν, αν έδύνατο νά κατορ- 
θωθή ή συνένωσις άπασών εις μίαν καί μόνην γενιχηγ ετιιβτψ 
μοηχητ εταιρίαν, ής έκάς-η νά θεωρήται ώς ιδιαίτερος κλάδος. 
ΙΙρός τοϋτο προϋκάλεσεν ή εφορεία συνεννόησιν άπασών τών 
εταιριών , καί διάφοροι συνεδριάσεις συνεκροτήθησαν· αλλά 
μέχρι τέλους αί λοιπαί έταιρίαι δέν συγκατετέθησαν εις την 
συνένωσιν ταύτην.

Αί δέ του νΰν κυρωθέντος οργανισμού άπό τοΰ μέχρι τοΰδε 
υπάρχοντας κυριώτεραι διάφορά! , είσίν , δτι αυτός κανονίζει 
πολύ άκριβέστερον καί λεπτομερέστερον όσα έν έκείνω κεφα- 
λαιωδώς ορίζονται μο'νον· δτι εκτός τών υλικών έργασιών, 
αποδίδει εις τήν εταιρίαν καί επιστημονικά? τοιαύτας , έκτεί- 
νων τόν κύκλον της ένεργείας της άπό τής αρχαιολογίας καί 
επί τήν ιστορίαν , καί επομένως κανονίζει τήν εκλογήν (ορισ
μένου τίνος άριθμοΰ μελών, εντός καί εκτός τής Ελλάδος, 
συντελεστικών προς τον ιδιαίτερον αυτής τούτον σκοπόν, τής 
εκλογής αυτών γινομένης πρώτον μέν υπό τής εταιρίας, μετά 
ταϋτα δέ αυτών δι’ εαυτών. Τρίτον δέ διαφέρουσιν οί δύω 
οργανισμοί καί κατά τό ποσόν τής έτησίας συνδρομής , διότι 
ή εταιρία, μή βοσκομένη πλέον, ώς κατά τά πρώτα τής συς-ά- 
σεως αυτής έτη , Οπό τής έλπίδος δτι διά τής σμικρότητος 
αύτοΰ θέλει καταστήσει τήν εγγραφήν είς μείζονα αριθμόν 
εφικτήν, ηυξησεν αύτό δι’ δλους τους τούντεϋθεν μέλλοντας νά 
έγγραφώσιν εταίρους είς τό ποσόν τό ώρισμένον καί διά τάς 
λοιπάς εταιρίας· δέν υπέβαλε δέ ύποχρεωτικώς είς τήν αΰξησιν 
ταυτην τά μέχρι τοΰδε μέλη , εις ών τήν φιλόμουσον καί πα
τριωτικήν ευστάθειαν οφείλεται ή διατήρησις καί προαγωγή 
της. Τέλος δέ ορίζει ό νέος κανονισμός δτι ή εταιρία, εκτός 
τών κατ’ έτος έκδιδομένουν διοικητικών πρακτικών της, θέλει 
δημοσιεύει κατά διετίαν καί τά επιστημονικά αυτής πρακτικά 
ή υπομνήματα περί άρχαιολομικών καί ιστορικών αντικειμένων· 
έν ένί λόγω ή εταιρία όργανισθεΐσα ήδη κανονικώτερον, μάλλον 
δ’ άποκλεις-ική γενομένη^ καί έπις-ημονικωτέραν τάσιν λαβοΰσα, 
δικαιοΰται ίσως νά έλπίσ-yj ό'τι καί τήν θέσιν της μεταζΰ τών
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sonmis a S. M. fut sanctionnC par oriionnance royale du 
14 Juin a. c.

Pendant ces deliberations la Soci<H6 a cru utile k elle- 
m6me et aux autres sociCtds scientifiques de ia Grece, aussi 
bien qu’4 I’intCrit des sciences reprCsentdes par chacune 
d’eiles, si elles pouvaient se riunir toutes en une seule et 
mime Societe generale des sciences, dont chacune ne serait 
qu’une branche. Le comiti s’entendit a cet effet avec toutes 
les Societes, et il y eut plusieurs reunions ; mais le projet 
ichoua, les autres Socidtds n’y ayant pas adhdr£.

Les principales differences entre l’organisation nouvelle et 
celle qui etait jusqu’ici en vigueur sont les suivantes ; 
1. Celle-ci developpe avec plus de details les dispositions 
sommaires de l’ancienne. 2. Excepfe les travaux matdriels 
elle impose έ la Societe des occupations intellectuelles, et 
elargit ses attributions de manfere k y comprendre a c0te 
de 1'Archeologie aussi les etudes historiques ; 3. Elle exige 
par consequent l’election d’un certain nombre de membres 
pris dans la Grece ou hors de la Grece,'qui la soutiendront 
dans cette direction particuliere, et qui seront nommes 
d abord par la Societe entiere, et se compieteront ensuite 
par eux-memes. 4. Les deux organisations different aussi 
par la contribution annuelle , car la Societe ne nourissam 
plus, coBime aux premieres annCes de son etablissement, 
1’espoir de se rendre par 1’exiguite de la contribution plus 
accessible a un plus grand nombre d’associes, a exigC de 
tous ceux qui s’inscriraient dorenavant la meme somme qui 
est payde k toutes les autres Societes; mais elle n’a pas voulu 
soumettre k cette augmentation les anciens'associes, a la 
fermete patriotique desquels elle doit sa conservation et ses 
progres. Enfin la nouvelle organisation veut que la societe 
publie ew dehors des proces-verbaux annuels de son admi
nistration aussi des proces-verbaux scientifiques, traitant 
de sujets archdologiques et historiques. En un mot la Societe 
ayant complete son organisation, etant devenue plus exclu
sive, et ayant recu une tendance plus scientifique, a peut-etre 
le droit d’esperer qu elle prendra plus dignement sa place 
parmi les corps savans de m£me nature, quelle aura de 
nouvelles occasions de deployer son activity , et qu’elle 
pourra offrir a la science eu outre de ses travaux matericls 
aussi le tribut de ses travaux intellectuels.
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όμοιας φύσεως σωμάτων άξιώτερον θέλει κατέχει,'καί δρας-ηριό- 
τητος θέλει λάβει άφορμάς νέας, καί προς τϊ) Ολικνί θέλει προσ
φέρει καί διανοητικήν τινα συνεισφοράν εις τήν επιστήμην.

Καταστρέφων ή'δη τόν λόγον , χρεωστώ νά έκθέσω κεφα- 
λαιωδώς καί τά κατά την οικονομικήν ημών διαχείρισιν. Τοϋτο 
έμελλε νά πράξη έκτενέστερον καί πληρέστερον εμού 6 ταμίας 
τής εταιρίας. Αλλά φευ ! τις δεν ήκουσε τό άπαίσιον άκουσμα, 
καί τις ακόμη δεν κατέχεται δι’ αυτό ύπ’ έλέου καί φρίκης ! 
Πλησίον τής προεδρικής έδρας, ήν έκένωσε πρό μηνών τό δρέ- 
πανον τοϋ θανάτου, ΐδοϋ χαίνει ση'μεραν καί έτέρα, έφ’ής άπο- 
τρόπαιον συμβάν έφήπλωσε την πένθιμον σκεπήν, ή έδρα τοϋ 
άγαθοϋ, τοϋ φιλοτίμου ημών συνεφόρου καί ταμίου, Εμμανουήλ 
τοϋ Μεσθενέως , όστις μετ’ άφοσιώσεως τής μεγίστης διεϊπεν 
έπί τέσσαρα έτη την περιουσίαν τής έταιρίας , δστις, τρεις 
ήλιοι άκόμη δεν έδυσαν , συνδιελέγετο μεθ’ ημών περί τών 
συμ,φερόντων αυτής. Η εφορεία δεν δΰναται ν’ άρνηθή εις τόν 
τάφον του δάκρυα οίκτου καί μνη'μην εύγνωμοσύνης· ή δέ 
καταπληκτική αυτή συμφορά, ή βυθίζουσα ήμάς εις κατήφειαν, 
άφατον, μοί επιβάλλει τό χρέος νά έκθέσω εγώ έν συνόψει τήν 
κατάστασιν τοϋ ταμείου, αντί τοϋ δυστυχούς ημών εταίρου.

Ή είσπραςις τής εταιρίας κατά τό έτος τοϋτο προήλθεν,ώς έπεταιΓ

Εκ μέν λειψάνου τοϋ προλαβόντο; έτους δρ. 71.
Εκ δέ τακτικών συνδρομ.ών ·..... 878.
Από μερίσματα τας Τραπέζης.................... 584.

Από προσφοράς εκτάκτους , ή'τοι."

Τοΰ Δουκός de Luvnes, άγγελθεΐσαν μέν κατά 
τό προλαβόν έτος , συναχθεΐσαν δέ κατά
το ένεστώς.............................................. 3348.

Τοϋ Κ. Π. Μουροόξη , καί άλλων ομογενών
ΐί; Ιάσιου, όμοίως.................................... 1697:80

Διαφόρων ές Αγγλίας διά τοϋ Κ. ϊτρόγγ , 
καθυστερη'ματα τοϋ παρελθόντος έτους . 433.

Διά τοϋ Κ. Φινλέϋ, υπόλοιπον τής συνεισφο
ράς τοϋ έν Λονδίνω περιδόξου Κ.. Αείκ καί
τοϋ Κ. Βραισβιδζ.......................... .. . . 415.

Τοϋ Κ. Κωνς-αντίνοβιτζ Γερμάνη έκ Βιέννης 500.
Τοϋ Κ. Χαδία, όμοίως 250.
Τής A. Ε. τοϋ Πρέσβεως τής Αυστρίας Κ.

Πρόκες δ’ όστιν....................................100.
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Avant de terminer ce discours je dois exposer en peu de 
mots notre gestion financidre. C’est un devoir que le trdso- 
rier de la Socidtd aurait rempli avec beaucoup plus d'dten- 
due et dans tous ses details. Mais hdlas ! qui n'a entendu 
la terrible nouvelle , et qui n’en est pas encore saisi de 
compassion et d’horreur ! A cdtd du sidge du president que 
la faulx de la mort a laiss6 vacant il y a quelques mois 
seulement, vous en voyez aujourd’hui un autre qui reste 
vide , et sur lequel un accident ndfaste k dtendu le crdpe 
de deuil; c’est le sidge du trdsorier, notre collegue zdld, 
Emmanuel Mesthdnde, qui pendant quatre ans gdrait avec le 
plus grand ddvouement la fortune de la Socidtd. Troissoleils 
ne se sontpas encore couches, qu'il causait avec nous des intd- 
rdts de la socidtd. Le comitd ne peut refuser & satombe une 
larme de misdricorde et un souvenir de reconnaissance. Ce 
malheur effroyable, qui nousplonge dans la tristesse la plus 
profonde, m’impose en mdme temps le devoir de parler de 
la caisse de la Socidtd au lieu de notre malheureux colldgue.

Les recettes de la Socidtd se composent ainsi qu’il suit: 
Reste de l’annde prdcedente Dr. 71
Des contributions ordinaires ....... v 878
Dividendes de la Banque . ·........................ 6 584

Dons extraordinaires :
Du Due de Luynes, annoneds pendant 1’annde 

prdeddente mais percus pendant le cours de
cette annde ......................... - » 3,348

De Μ. P. Mourousi et d’autres Grecs de Jassy
de mdme · . ............................................... ... 1,697:80

Contributions de Londres, versdes parM. Strong,
reste de l’annde prdcedente................... · . s 433

Par M. Finlay, reste de la contribution du'cdle-
bre Col-Leakeet de M. Bracebridge a Londres.a 415 

De M. Konstantinovitz Germani d Vienne . . a 500
De M. Chadia, idem ..... — . ... t> 250
De S. Ex. l’Ambassadeur d’Autriche, M. Proc-

kesh d’Osten............................. ■ .... t 100
Du Musde Britannique pour le transport des

gypses de Phigalie.......................................» 75

Total des dons extraordinaires · · Dr. 6,818/80

Total des recettes · . Dr, 8,351:80
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Τοΰ Αγγλικού μουσείου διά τήν μετακόμισιν
των εκμαγείων τής Φιγαλείας .... 75.

Τό δλον των εκτάκτων συνδρομών 6818:80

Το ολον των εισπράξεων · . . · 8351:60

Εδαπάνησε δέ ή εταιρία τά ακόλουθα:
Κατέθετο μεν εις την Εθνικήν Τράπεζαν . . 6381:65 
Εις γραφικά (μισθόν κλητήρος, εκδοσιν πρα

κτικών , κλπ.) · · ·.......................... 702:68
Εις έναπόθεσιν των έξ Αγγλίας προπλασμά

των εις τόν ναόν της Νίκης .... 58.
Εις τήν θέσιν των γνωμόνων εις τό ώρολό- 

γιον του Πύργου τοΰ Κυρρηστου , καί εις 
διασκευήν τοϋ πύργου τούτου εις μουσεΐον 211:46 

Εις αγοράν αρχαιοτήτων (στηλών μ' έπι-
γραφάς κτλ.)............................................  95.

Εις μετακόμισιν καί ‘επισκευήν των προπλα
σμάτων τής Φιγαλείας, καί επισκευήν τοϋ 
δι’ αυτά μουσείου.........................................132.80

Τό δ'λον τής δαπάνης..........................  7581:59
ΙΙαραδίδει επομένως ή εφορεία εις τήν διαδεξομένην αυτήν, 

έν μέν τώ ταμείω τής έταιρίας δραχ. 770:21 εις περίσσευμα, 
εις δέ τήν Τράπεζαν οκτώ μερίδας, ών εΐσπράττεται τό εισό
δημα μόνον.

Καί έκτος τών χρηματικών τούτων ποσοτήτων τη παρα- 
δίδέι μουσεΐον πεπλουτισμένον με τά εκμαγεία τών γλυφών 
τοϋ Παρθενώνος καί τής Φιγαλείας, ώραίαν άποτελοϋντα αρχήν 
εθνικής συλλογής εκμαγείων, καί ακόμη τόν Πύργον τοΰ Κυρ- 
ρη'στου, περιέχοντα πολλάς άξιολόγους αρχαιότητας ύπ" αυτής 
καί δαπάνρ αυτής συλλεγείσας.

Κατά τά έτος τοΰτο, έςαντληθέντων τών τής έταιρίας πρα
κτικών άπό τοΰ πρώτου έτους τής συστάσεώς της , ή εφορεία 
έπεμελήθη δευτέραν αυτών εκδοσιν , ής άνά εν σώμα 
διενεμη'θη εις έκαστον τών εταίρων, είκοσι δέ σώμασα ένεκρίθη 
νά δωρηθώσιν εις τόν Κ. Ρίζον, τόν άπ αρχής καί έπΐ τοσαΰτα 
έτη προεδρεύσαντα τής έταιρίας , καί οΰ οί εύφραδεΐς λόγοι 
άποτελοϋσι τό άξιολογώτατον μέρος τών πρακτικών τούτων.

Ελαβε δέ κατά τό παρόν έτος ή έταιρία εις δωρεάν τήν 
έζακολόύθησιν τών Αιγυπτιακών άρχαιοτη'των τών πεμπομένων 
άύτή υπό τής Κυβερνη'σεως τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως τών Κάτω 
Χωρών, τήν περί οφθαλμίας παρά τοις άρχαίοις πραγματείαν
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Ddpenses de la Societd:
Ddposd a la Banque .......................................Dr. 6,381:05
Frais de bureau (appointemens de l'huissier

edition, des procds-verbaux etc.) . . ■ · a 702:68 
Pour placer les Plitres envoyds d’Angleterre

sur la frise du temple de Victoire ... » 58
Pour placer les aiguiles a l’horloge de Cyrrhestes

et pour les reparations de cette tour . . » 211:46
Achat d’aotiquitds (colonnes inscrites etc) . · a 95 
Transport et reparation des gvpses de Phigalie

et reparation du mus6e oil ils furent places, a 132:80

Total de la depense · . - Dr. 7,581:59

Le comite laisse done & celui qni doit lui succeder 770:21 
drachmes dans la caisse, et 4 la Banque 8 actions, dont le 
revenu senl est pergu.

Exceptd ces sommes il laisse aussi un Musee cootenant 
les pldtres des sculptures du Parthenon et de Phigalie, et 
qui forme le noyau d un musee national de platres, et il 
laisse enfin la tour de Cyrrhestes rempli d un grand nombre 
de sculptures ou descriptions recueillies par les soins et 
aux frais de la Societe.

Les proces-verbaux de la Societe depuis la premiere 
anode de sa formation ayant 6td epuisds, le comild en a 
publid cette annde une seconde edition ; un exemplaire de 
ce Iivre fut offert a chacun des membres de la Socidtd, et 
il fut jugd convenable d’en offrir 20 a M. Rizo,qui a prdside 
la Socidtd dds son premier dtablissement et pendant plusieurs 
anndes, et dont les discours dloquens forment la partie la 
plus importante de ce recueil.

La Socidtd a recu cette annde en cadean la continuation 
des antiquitds Egyptiennes qui lui sont envoydes par ordre de 
S. M. le Roi de Hollande; une brochure sur l’ophtbalmie 
chez les anciens par le docteur Sichel, son auteur; le buste 
de S. M. le Roi par M. D. Cosso de Tripolis, un jeune 
sculpteur qui n’eut presque d’autre maitre qne la nature et 
sa propre intelligence.

Enfin, en se retirant, le comitd annonce a la Socidtd qu’en 
recompense de ses onze anodes de travaux, et de leurs 
heureux resultats , S. M. potre Roi bienaimd a daignd lui 
confdrer une haute preuye de sa confiance, enmdme temps
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του δόκτορος Σιχέλου, δώρον τοϋ συγγραφέως , προσέτι δέ κ« 
τήν προτομήν τής Α. Μ. τοϋ Σεβαστού ημών Βασιλέως, απαρ
χήν τής σχεδόν αύτοδιδάκτου πλαστικής εύφυίας τοϋ νέου 
τεχνίτου Κ. Α. Κόσσου έκ 'Γριπόλεως.

έπΐ πασι δέ , άναγγέλλει άποσυρομένη ή εφορεία , 8τι ώς 
αμοιβήν καλλίστην των ένδεκαετών τής εταιρίας άγώνων, καί 
των εθνωφελών αποτελεσμάτων αυτών , και ώς δείγμα υψηλό
τατης εμπιστοσύνης, ή Α. Μ., ό αγαπητός ημών Αναξ, ηύδό- 
κησε νά λάβη αυτήν υπό τήν άμεσον Αΰτοΰ προστασίαν, καί νά 
επίδεση αύτη τής πολυτιμωτάτης ταύτης τιμής τό επίφθονον 
στέμμα. Δι’ 8 , ώς δι’ ευεργέτημα μέγα, και άπταιστον εχέγ
γυον εΰοδώσεως δι’ ημάς , βαθέως εϋγνωμονοϋντες, συνεπιφω- 
νώμεν μετά τής φωνής τών καρδιών πάντων τών γνησίων 
Ελλήνων: Ζήτω ό Βασιλεύς !

Η συνεδρίασις διελύθη.
Μετά μίαν δέ εβδομάδα τήν 23 ’Ιουνίου συνεκλήθη ή εται

ρία εις τό Πανεπις·ήμιον, αλλά μή συμπληρωθέντος. τοϋ άριθμοΰ 
τών μελών, οσα ό οργανισμός απαιτεί, έπανελήφθη ή συνεδρία- 
σις τήν 30 ’Ιουλίου, ότε παρόντων 27 μελώνι έξελέχθησαν 
κατά τό άρθρ. 18 τοϋ νέου οργανισμού τά ακόλουθα 10 μέλη 
τοϋ άρχολογικοΰ συλλόγου.
Κ. Οικονόμος, Κ. Πιττάκης, Schaubert, Κ. Φρεαρίτης,
1. Ρίζος, Γ. Τυπάλδος, I. Κοκκώνης, A. Ρ. ί>αγκαβής.
2. Δ. Βυζάντιος, Γ. Γλαράκης,

Μετά δέ ταΰτα έξελέγησαν τά μέλη τής εφορείας ώς έφεξής* 
Πρόεδρος τριετής ό Κ. Γ. Γλαράκης,
Αντιπρόεδρος δ Κ. Γ. Κ. Τυπάλδος,
Γραμματεϋς ό Κ. A. Ρ. Ραγκαβής,
Αντιγραμματεύς Σ. Δ. Βυζάντιος,
Ταμίας ................................

Εφοροι οί ΚΚ. Πιττάκης,
Κοκκώνης,
Καοαμάνος,
Σ. Σκούφος.

έλεγκταί δέ οί ΚΚ. Γ. Δοκός,
Δ. Λεβίδης,
Κ. Φρεαρίτης.

c
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qu’un honneurpricieux: il a daigne se declarer son Protecteur 
iinmediat. Aussi pleins de reconnaissance pour ce grand 
bienfait, qni est la meilleure garantie d’un avenir brillant 
pour la Societe, unissons nos voix a celle de cceurs de tous 
les vrais Grecs , et r£p£tons: Vive le Roi!

8·· 31 ·&

La stance fut levee.

Une semaine apres, le 23 juin , la Soci4t6 fnt convoquie 
a l’Universite , mais le nombre des membres requis par 
l’opganisation ne s’etant pas reuni, la s^aece fut r^pet6e le 
30 juin. 27 membres etaient presens. On elut conform^* 
ment k l’art. 18 de la nouvelle organisation , les dix mem
bres du College Archeologique , ainsi qu'il suit :

M.M. C. OEconomos. S. D. Byzantios. G. Typaldos.
Schaubert. C. Phrdaritis. J. Rizos.
C. Pittakis. G. Glarakis. J. Coconis.
A. R. Rangabe.

On proceda ensuite a 1’election duCommite. Furent elus:
President pour trois ans , M. G. Glarakis.
Vice-President M. G. Typaldos.
Secretaire M. A. R. Rangabe.
Vice Secretaire M. S D. Byzantios
Tresorier ··«···*

Ephores Μ. M. Pittaki.
D. Coconi.
G. Caramanos. 
S. Scoufo.

Controleurs Μ. M. G. Docos.
D. Levidis.
C. Phrearitis.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:55:16 EEST - 107.22.115.94


