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Δωρεαί. Δημοσιεύματα

ΠΑΕ 1921

μην αύτοΟ. Κα'ϊ 6 έν Wurzburg της Βαυαρίας καθηγητής
x.Drerup προσήνεγκεν ικανόν άριθμόν των έργων αύτοΟ.
Καί ό κ. ΓΙερ. Βιζουκίδης, διαπρεπής νομικός, τα έξάχως
περισπούδαστα ύπ αύτοΟ έκδοθέντα έργα. Ιίλήν δε των
ύπο τοΟ κ. Νικήτα Χαβιαοά προσενε/θέντων παπύρων
καί τινων δι’ αγοράς προσκτηθέντων, μέγας συντελεστής
εις τήν σύμπηξιν τής πρώτον έν Έλλάδι καταρτιζομένης
παπυρολογικής συλλογής ύπό πρώτης τής ’Αρχαιολογικής
εταιρείας εινε ό έν Άλεζανδρεία έμπορευόμενος κ. θεόφ.
Χοστέβας, εις ,2ν άνήκει πας έπαινος διά τήν πρόθυμον
αύτοΟ συμβολήν.
Καί έν τοΐς δημοσιεύμασιν αύτοΐς δέν ύστέρησεν ή
έταιρεία.’Εντός μικρού θάπεριέλθωσιν ειςχεΐρας ύμών τά
Πρακτικά 4 έτών άπό 1916-1919 έν ένί τεύχει δημο
σιευόμενα,

βραδύναντα δέ διά πολλούς καί ποικίλους

λόγους καί διά τήν βραδεΐαν παράδοσιν αύτών καί τάς
άλλας τυπογραφικάς δυσχερείας καί άνωμαλίας.

Ευθύς

δέ κατόπιν έκδοθήσονται τά τοΟ 1920 καί 1921 εις ίδιον
τεύχος έκάτερον, έτοιμα καθ’ δλα. Τής άρχαιολογικής
Έφημερίδος συνεπληρώθη καί δ 19ος τόμος. Έξέδωκε
δ’ ή Εταιρεία καί τήν περισπούδαστον διατριβήν τοΟ κ.
Γ. II. Οικονόμου «De profusionun receptaculis sepulcralibus», ήςή έπιχειρηματολογία πλουτίζεται, ώς ήκούσατε, καί έκ των έν Κλαζομεναΐς καί έκ των έν Άλυζία
άνασκαφών.
ΤαΟτα εινε τά πεπραγμένα τοΟ λήξαντος έτους, ίκαρτυροΟντα περιτράνως, έκ των άνασκαφών ιδία,

ζωήν,

ακμήν, δρασιν καί εΰρωστίαν καί δύναμίν άποπνέουσαν
πανταχόθεν έκ τοΟ άναζωογονηθέντος περιβάλλοντος τής
έταιρείας, καταδεικνύοντα δέ λυσιτελεστάτην τήν κατεύθυνσιν τής έργασίας καί μεγάλα τά έπιστημονικά πορί-
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'Επίλογος.

ΠΑΕ 1921

σματα,

21

ώς ηχούσατε, καί διδακτικώτατα. Το Συμβού-

λιον, εχον ύπ’ οψει αποκλειστικούς και μόνον τα συμφέ
ροντα καί τόν μέγαν προορισμόν της γεραρας έταιρείας,
προσεπάθησε να φανή άντάξιον της άνατεθείσης αύτω ίερας εντολής και έν αγαστή δμολογουμένως ομοφροσύνη
και δμοθύμω συμπνοία και έναμίλλως δεικνυομένψ ζήλω
καί άγάπη προ τό πολύτιμον έργον, άλλα καί έν σθεναρωτάτη έν πασι τοις ζητήμασι στάσει, έχώρησεν έπίτά πρόσωόρθοτομοΰν τόν λόγον τής έπιστήμης καί έχον την πεποίθησιν, οτι ού'τως έργαζόμενον βαίνει άπαρεγκλίτως πρός
έπιτέλεσιν

τοΟ ύψηλου τής έταιρείας σκοποΟ,

τόσον

στενώς, τόσον άδιασπάστως συνδεόμενου πρός τήν ιδέαν,
πρός τό μεγαλεΐον τής Ελληνικής πατρίδος, άφ’ ού μά
λιστα βλέπει προφανέστατα μεθ’ δσης εύμενείας καϊδιαφέροντος ήρχισε νά παρακολουθήται τό έθνικώτατον εργον
αύτής, άφ’ ού προεκάλεσε τήν ένίσχυσιν παντός άγαπώντος τήν προγονικήν δόξαν, άφ’ οδ κατανοεί προαγομένην
τήν άγάπην καί τήν συμπάθειαν καϊ έκτίμησιν πάντων
των φιλάρχαιων.
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