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ΤΗΣ ΙΓ'. ΣϊΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

8β»*φϋ»®»

0 Ελληνική 'Αρχαιολογική Εταιρία, συνήλθε τήν 23 
Μαίου (5 Ιουνίου) εις τάς 5. ώρας ρ. ρ. εις τον Παρθενώνα.

ΐΐ Α. Μ. ό Βασιλεύς έτίρα διά τής παρουσίας του τήν συνέ- 
λευσιν ταύτην, καί πλήθος θεατών είχε συρρεύσει εις αυτήν.

0 Κ. Γλαράκης, Πρόεδρος τής Εταιρίας, άναστάς ώρίλησεν 
ως επεται:

Μεγαλειότατε Βασιλεύ καί οι λοιποί άξιότιροι Κύριοι 
τής όρηγύρεως !

Κατά χρέος παρουσιάζεται σήρερον ενώπιον Ορών ή Εφορία 
τής Αρχαιολογικής Εταιρίας, διά νά σάς δώσν) λόγον των εργα
σιών αυτής κατά τό παρελθόν έτος.

Με εύχαρίστησίν σας θέλετε πληροφορηθή ό'τι έλήφθη πρόνοια 
νά όργανισθώσι τά τής αρχαιολογικής εταιρίας επί τό κρεΐττον, 
καί ήδη Ιίχορεν όργανισρόν βελτιώτερον παρά είς τό παρελθόν. 
Θέλετε ράθει ό'τι καί συνεισφοραί ήρχισαν νά γίνωνται από φι- 
λοκάλους, όπ.οϊαι δεν έ'γεινον παντελώς εις τό παρελθόν. Θέλετε 
πληροφορηθή προσέτι ότι καί έργασίαι όπωσοϋν άξιαι λόγου 
έγειναν είς ένασκαφάς. Δεν άρφιβάλω ό'τι θέλετε εύαρεστηθή νά 
έκτιρήσητε ταϋτα πάντα ρέ τήν εύρενή συγκατάβασίν σας, θεω- 
ροϋντες άφ’ ένός ρέν τήν δεινότητα τοΰ οποίου ή εταιρία είναι 
έπιφορτισρένη έ'ργου, άφ’ ετέρου δε λογιζόρενοι τήν σρικρότητα 
των ένότων είς τήν έταιρίαν ρέσων.

0 αξιότερος Κ. A. Ρ. Ραγκαβής, Γραρρατεύς τής εταιρίας.
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ACTE S
DE LA TREIZIEME REUNION GENERALE 

BE LA SOCIETE ARCHEOLOGIQUE

DE GRECE

La Soei6t6 Arch6ologique s’est rounie le 23 mai (5 join) 
a 5 h. du soir dans le Parthenon.

S. M. le Roi honoiaifc de sa presence cette seau.e, a la 
quelle assistant un grand nombre de spectateurs.

M. Glaraki, President de la Soci6t6 se leva le premier et 
parla en ces termes :

« SIRE!
Messieurs les honorables membresde cette assemble.

Le Cornit6 de la Soci6t6 Archiologique se fait un devoir 
de se prdsenter aujonrd hui devant vous pour vous rendre 
compte de ses travaux de 1 ann6e derniere.

Vous serez satisfaits d apprendre qu on a eu soin de mieux 
organiser la Soci6t6 Arch6ologique , a qui Ton vient de 
donner une forme meiiieure que celle qu elle avait jusqu’a 
present. Vous apprendrez 6galement que des contributions 
ont 6t6 faites qui ont surpass^ toutes celles des ann6es 
prec6dentes , et que des travaux assez remarquables ont 
6t6 entrepris et executes. Je ne doute point que vous ne 
vouliez bien appr6cier tout ce qui a 6t6 fait, en prenant en 
consideration d’un cot6 la tache penible que la Societe 
s’est impos6e, de l’autre le peu de rnoyens dont elle peut 
disposer.

L honorable M. A. Rangabi, secretaire de la Society, est 
charg6 de vous lire, un exposd circonstanci6 de tout ce qui 
a 6t6 entrepris par la Soci6t6 durant l’ann6e derni6re, et 
1’honorable M. Pittakis, membre du Comitd, va ensuite vous 
lire un memoire de sa composition sur deux objets arch6o- 
logiques dicouverts dernierement dans la circonf6rance 
d’Athenes, et qui mdritent votre attention.

1*
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έπιφορτίζεται νά έκφωνήσνι εις έπήκοον υμών λεπτομερή όσον 
έ'νες-ιν έκθεσιν τών κατά τό παρελθόν έτος έν τή έταιρία γεγονό
των. 0 δέ αξιότιμος Κ. Πιττακης, μέλος της εφορείας, επιφορ
τίζεται νά έκφωνήσνι ύπόμ-νημα, παρ’αΰτοϋ τοϋ ιδίου συνταχθέν, 
περί των εσχάτως εντός της περιφέρειας Αθηνών άνακαλυφθέν- 
των «δύοο αρχαιολογικών αντικειμένων, άξιων της περιέργειας σας.

Πρίν δώσω πέρας είς τους ολίγους λόγους τους όποιους έ'λα- 
βον τήν τιμήν νά εκφωνήσω,κρίνω χρέος, καί χρέος ίερώτατονέκ 
μέρους τής έταιρίας όλης, νά λάβω τήν υψηλήν τιμήν, εΰσεβάς-ως 
ποοσφέρων βαθυτάτην καί εγκάρδιον ευγνωμοσύνην προς τον 
Σεβασ'όν ημών Ανακτα, διότι ηύδόκησε νά δεχδή τήν εταιρίαν 
ήαών ί)πό τήν κραταιάν Λυτού Βασιλικήν προστασίαν, καί πέ- 
πεισμαι ένδομ.ύχως ότι υπό τήν σκεπήν τοιαύτης αγαθοεργού 
καί ίσχυρας προστασίας ή έταιρία θέλει ένισχυθή, θέλει προοδεύ
σει, καί έπί τέλους θέλει δυνηδή νά φέο·ρ καρπούς άξιους τοϋ 
μ.εγάλου αυτής προορισμού.

Κρίνω προσέτι έπάναγκες έκ μέρους τής έταιρίας νά προσ
φέρω τάς ειλικρινείς ευχαριστίας ημών είς τά άξιότιμα μέλη 
τής έταιρίας, διότι έφιλοτιμήθησαν καί φιλοτιμούνται νά συνεισ- 
φέρωσι γενναίως είς τήν πρόοδον τής έταιρίας.

Μετά τόν Κ. Γλαράκην άναστάς ό Γράμμάτευς τής Εται
ρίας Κ. Λ Ρ. Ραγκαβής, έξέθετο τάς πράξεις τής Εταιρίας 
ώς επεται:

a ΕΠΕΙΔΗ κατά τόννέον οργανισμόν εις τήνγενικ. συνεδρίασιν 
ταύτην θέλει άναγινωσκεσθαι πάντοτε υπό τίνος τών μελών άνά 
Sv αρχαιολογικόν ή ιστορικόν υπόμνημα, δίδον αυτή επιστημο
νικόν χαρακτήρα, διά τοϋτο θέλω περιορίσει τόν έυ.όν λόνον 
εις [λονην τήν , απαραιτήτους άναγκαίαν και αφελή εκθεσιν τών 
πεπραγμένων κατά τό έτος τοϋτο, ούτε διά των μυριάκις έπα- 
ναληφθέντων επαίνων τών προπατορικών μνημείων ποοοιμιάζων,
Ουυτε δι’ άακαιοων προ τροπών ζητών νά έεκκαυσω τον προς αυτα
ζήλον τής έταιρίας. Τώ όντι, όταν σήμ.ερον τήν τρίτην καί δε 
κατην τελώμ,εν αυτής επετειον συνεδρίασιν, ποίαν άλλην ταύτης 
βεβαιοτεραν έγγύησιν θελομ.εν ότι γίνεται τών ιερών τούτων 
λειψάνων προσήκουσα ή έκτίμ.ησις, ότι υπάρχει πρός αυτά ζή
λος μ.εγας, ζήλος ούχί εφήμερος καί αψίκορο;, άλλά λελμγισμέ-
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Avant de terminer le pen de mots que j’ai1 ed 1’ho'n- 
fieur de vous dire je me fais un devoir sacrd d'expri- 
mer de la part de toute la socidtd, notre profonde recoB- 
naissance a notre auguste souverain, qui a daignd prendfe 
notre Society sous sa puissante protection rovale, et j'd sUfi 
intimement convaincu que sous l’ombre de sa haute et bien- 
veillante protection la socidtd ne manquera pas d’etre eneou- 
ragde dans ses travaux et qu’elle pourra a la fin porter dei 
fruits dignes de sa grande destination.

Je crois de mon devoir d’exprimer aussi nos sincere* re- 
merciments aux honorables mcmbres de la Socidtd qui animds 
d’un zele patriotique, ont continue? de contribuer au ddvelop- 
pement et aux progres de la Socidtd. »

Le Secretaire de la Socidtd, M. A. R. Rangabd, rendit 
ensuite compte des travaux de la Socidtd, ainsi qu’il suit: 

e LA nouvelle organisation de la socidtd voulant que cette 
seance annuelle reooive un caractere plus scientifique par la 
lecture d un mdmoire concernant fhistoire ou lantiquitd, je 
bornerai mon rapport a 1’exposd simple et succint de nos 
travaux pendant l’annde qui vient de s’ecouler. Je ne ferai 
point le pandgyrique si souvent rdpdtd des monumens de 
nos anedtres, de iiidrpe que jo no chercberai pas a stimuler 
en ieur favour le zele de la socidtd. Celebrant aujourd’hui, 
son treizieme anniversaire, a -1 - elle bosoin de don- 
ner une garantie plus conclnante de la sollicitude que 
lui inspirent ces debris glorieux ? Le zdle dclaire dont 
elle fait preuve est surtout digne d’dloge pour la per- 
sdverance avec laquelie ii a su triompher de tous les 
obstacles: car pendant ses douze anodes d existence la 
societd a plus d’une fois rencontrd la iroide indiffdrence oil 
elle s’y attendait le moins , de malveillantes attaques ne 
lui ont pas dtd dpargndes , et elle a souvent heurtd con- 
tre des difficultds qui lui etaient suscitdes. Cependant 
une institution, dont i'objet est si dvidemment utile que 
son absence eiit pu dtre considerde comine une anomalie 
pour laGrdce, qui tient ses rangs ouverts a tootle monde et 
travaille sous les yeuX de tous, qui rend rdgulidrement com
pte de ses travaux et permet a chacuu et toujours de con- 
trdler son administration, une telle institution, aurait pu 
meriter le concours plutot que le bl&me de tous les arttis de
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τησεν οπού δεν περιέμενεν αδιαφορίαν, καί μεμψίμοιρων επι
κρίσεων , καί αντιπράξεων ακόμη δεν έμεινεν άγευστος. Καί 
ου.ως σκοπόν έχουσα άναντιρρήτως επωφελή, καί τοιοΰτον ώς·ε 
ή έλλειψίς της ήθελεν εϊσδαι άνωμαλία, ινα ρινί τι αυστηρότερου 
εΐπω, διά τήν Ελλάδα, έτι δέ προσιτή εις έκαστον οΰσα, καί 
έν φανερώ ένεργοΰσα , καί εϋθύνας διδοΰσα, καί τους άπολο- 
γισμούς της έκάστω έκάστοτε εις έλεγχον έκτιθεΐσα, έδύνατο 
σύμπραξιν μάλλον των τά καλά ποθούντων, καί τό κρεϊττον 
οϋχί εχθρόν του καλοϋ ηγουμένων, νά προσδμκφ, καί ν’ άξιοι 
παρά των καθαπτομένων αυτής, ώστε προσελθόντες αΰτρ μάλ- 
λον νά διορδώσωσι τά κακώς έ'χοντα, ή μακρυνόμενοι αυτής νά 
την μέμφωνται, τό άπρόθυμον αύτών υπό τό τοιοΰτον πολλάκις 
κρύπτοντες πρόσχημα.

Αλλά προς τους δύσκολους τούτους προτιμώ τό παράδειγμα 
αυτής τής έταιρίας νά μι μη 6 ώ , ήτις ού πολΰν λόγον αυτών 
ποιούμενη , προώδευσε σταβερώς καί άπαρεγκλίτως προς τά 
έμβριβή της καδήκοντα, καί κατώρδωσε τέλος δ',τι πρά χρόνων· 
επιζητεί, νά έξασφαλίσγ την υπαρξίν της, καί νά καταστήσρ 
αυτήν άνεξάρτητον άπό την άβέβαιον ελευθεριότητα τών εις 
συμβουλάς μεν έτοιμων, όκνούντων δέ πράς ύλικωτέραν βοή
θειαν. Τοΰτο δέ διαπραξαμένη, εσπευσε πρό παντός άλλου νά. 
έφαρμόσνι τον πέρυσι κυρωθέντα νέον αυτής οργανισμόν, καί νά. 
έγκαταστήση τόν Σύλλογον τών βουλευομένων μελών, δστις 
έμελλε νέαν νά τή χαράξν) τροχιάν επιστημονικήν. Πράς τοΰτο 
εις γενικήν συνεδρίασιν συνελθοΰσα κατά τήν λ’ ιουνίου, δύω 
έβδομάδας μετά τήν έν Ακοοπόλει επίσημον, έξελέξατο διά 
πλειονοψηφίας, είτε εντός, είτε καί εκτός έαυτής, δέκα άνδρας, 
όσοι έμελλον ν’ άπαρτίσωσι τόν Σύλλογον κατ’ άρχάς, καί μετά 
ταϋτα νά συμπληρωδώσι δι’ έαυτών εις τριάκοντα.

Δέν ανήκει βεβαίως εις τήν εφορείαν νά δικαιολογήση τήν γε- 
νομένην εκλογήν των μελών, άφ’ ού αυτή είναι τά τακτικόν 
τής ψηφοφορίας άποτέλεσμα, ήν άπαιτεΐ ό οργανισμός. Δέν πρέ
πει δμως ν άποσιωπήσω δτι άν τά ονόματα δύω τών έπιση- 
μοτέρων παρ ήμιν σοφών, τών σεβασμίων καθηγητών Βάμβα 
καί Ασωπίου, δέν φαίνονται μεταξύ αύτών, τοΰτο έγινε διότι 
άμφοτεροι, κατεπειγούσας προτείναντες άσχολίας, άνέστειλον 
όιά τό έτος τοΰτο τήν έτοίμ-ην καί ομόφωνον υπέρ αύτών ψή
φον τής έταιρίας, καί ή εταιρία έσεβάσθη τήν ρητήν αύτών 
θέλησιν.
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la Grece , de ceux pour qui le mieux n’est pas l’ennemi da 
bien ; elle aurait pu prdtendre qu’au lieu de s'en dloigner 
en la critiquant et de eacher sous cettc apparence leur peu 
d’empressement, ils se joignissent plutdt a elle pour corriger 
ce qui n’est pas de leur grd.

Mais envers ces detracteurs systdmatiques la Socidtd 
elle-mdme me trace la ligrie que je dois suivre. Elle avait 
pour rdgle de suivre, sans s’en laisser ddtourner, le cours de 
ses travaux sdrieux. C’est ainsiqu’elle a atteint le but qu’elle 
recherche depuis plusieurs amides , celui de se order une 
existence inddpendante de la libdralitd incertaine de ceux 
qui sent prompts aux conseils et avares en secours plus 
materiels. Apres ce premier suceds elle s’empressa immd 
diatement d appliquer la nouvelle organisation qu’elle s’dtait 
donnde a la fin de l'anude passde, et d installer le College 
des membres ddlibdrans, qui devait lui imprimer une direc
tion plus scientifique. Elle se rdunit a cet effet cn assemblde 
gdndrale le 30 juin, deux semaines apres celle qui avait dtd 
tenue sur l’Acropole, et elle «Slut a la majoritd des voix soit 
dans son sein, soit en ddhors d’elle-mdme dix membres qui 
devaient former le premier noyau du Colldge, et se compld- 
ter ensuite garduellement et par eux-mdmes jusqu’au nombre 
de trente.

11 n’appartient certainement pas a votre Comitd de justi- 
her une dleetion, qui est Ic resultat du suffrage demands 
par l’organisation. Je nedois cependant pas taire que si deux 
noms des plus distinguds dans la littdrature de notre pays, 
ceux des,savans professeurs Assopius et Bambas ne figurent 
pas dans la liste, c’est qu’accablds tous les deux de graves 
occupations , ils out arrdtd eux-mdmes pour cette annde le 
suffrage unanime de la Socidtd, et que la Socidtd a res- 
peetd leur volontd.

Le College ainsi constitud, s’adjoignit par election cin- 
quante correspondans parmi les savans les plus illustres de 
1’Europe, reservant aux anndes suivantes l’additions des dix 
autres que l’organisation lui accorde, afin de faire participer 
a leur nomination les nouvaux membres qui se joindront a 
lui. La liste de ces correspondans porte deux dtran- 
gers demeurant a Athdnes , sept Grecs dtablis a l’dtran- 
ger , dix-huit Francais, quatorze Allemauds, cinq Anglais,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:19 EEST - 18.237.180.167



^ 8

Ούτω δε καταρτισθείς ό Σύλλογος των βουλευομένων μελών, 
έςελέςγ.το έκ των κατά πάσαν την Ευρώπην περιφημ.οτέρων σο
φών πεντήκοντα έταίρους άντεπιστέλλοντας, αντί τών εξήκοντα 
ους έπέτρεπεν ό οργανισμός, άναβαλών τών δέκα τήν εκλογήν 
εις τά επόμενα έτη, όπως μετασχώσιν αυτής καί τα έτι τροσ- 
τεθησόμενα εις τόν Σύλλογον μέλη. Εκ τών άντεπιστελλόντων 
δε τούτων δύω μέν εΐσίν αλλοεθνείς έν Αθήναις οίκούντες, έπτά 
δέ Ελληνες έν τη αλλοδαπή διατρίβοντες, Γάλλοι δέ όκτωκαί- 
δεκα, Γερμανοί δέ δεκατέσσαρες, Αγγλοι δέ πέντε, Ρώσσος δέ 
είς, Ολλανδός είς, Βέλγος εις, καί είς Ιταλός. Εΐ δέ καί μόλις 
εγκαταστάς, καί έξ ολίγων εΐσέτι μελών συγκείμενος, ών καί 
τινα άπεδήμουν , καί της βοήθειας προσέτι τών άντεπιστελ- 
λόντων έταίρων ακόμη στερούμενος, διότι οί πλείστοι μόλις 
έλαβον μέχρι τοϋδε τά διπλώματα τοϋ διορισμού των, ούχ 
ηττον όμως έξεπλήρωσε την κλήσίν του ό σύλλογος κατα διττόν 
λόγον , τη μέν διασκεπτόμενος καί διευθύνων έπιστημονικώς, 
καί έπιτηρών διά της έπί τών έργων επιτροπής τάς εργασίας 
της εταιρίας, τή δέ άναγινώσκων καί συζητών υπομνήματα 
ύλης αρχαιολογικής ή ιστορικής, καί ώς ή λοιπή εταιρία διά* 
τών άνασκαφών ουτω καί αυτός διά τών διανοητικών τούτων 
έργων, ίσως μέν ασθενών κατ’ άρχάς, αλλά δυναμένων προόδω 
τού χρόνου καί τοϋ Συλλόγου νά άναπτυχθώσι ποτέ εις φόρον 
οΰχί ανάξιον τής Ελλάδος, συντελών είς την αϋξησιν τών διδό
μενων δι’ ών απαρτίζει τό οικοδόμημά της ή επιστήμη, ϊά 
άναγνωσθέντα υπομνήματα εΐσίν εννέα τόν αριθμόν, καί κατά 
τόν όργανισμ,όν θέλουσι συνεκδοθή μετά τών παρουσιασθησομέ- 
νων κατά τό προσεχές έτος.

Αλλ’ αί διανοητικαί αϋται άσχολίαι δέν άπερρόφησαν μόναι 
πάσαν τής εταιρείας την δραστηριότητα· έξ έναντίας μάλιστα 
κατά τά παρελθόντα έτη τούς πλείστους τών πόρων αυτής πρός 
άπαρτισμόν μονίμου κεφαλαίου άναγκασθεΐσα νά έπιφυλάξνι, 
κατά δέ τό άρτι λήγον άνετώτερον ήδη αύτοΰς διαθέτουσα , 
έδυνήθη περισσοτέρας έπ’ αυτού ή κατ’ εκείνα νά έπιχειρήσν] 
άνασκαφάς, καί νά έξακολουθήσ/ι αύτάς συντονώτερον.

Απ’ αρχής τής συστάσεώς της ή εταιρία προύργιαιτάτην 
έθεώρησε τής Ακροπόλεως την άνασκαφήν, καί εις αυτήν ήσχο- 
λήθη καθ’ έκαστον έτος, πλήν τών διαλήψεων είς οσας έβιάζετο 
υπό τής έξαντλήσεως τού ταμείου της, διότι ή Ακρόπολις οΰ 
μόνον κρύπτει υπό τήν γήν της θησαυρόν επιγραφικών μνημείων
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un Russe , un Hollandais, un Beige, et un Italien. 
Le college est a peine 61ab 1 i , il n’est encore composd que 
d un petit nombre de raembres , dont quelques uns ont fait 
des absences plus on moins prolongdes ; il dtait en outre 
enticement privd pendant toute cette arinee du secours qu’il 
est en droit d attendre de ses correspondans, car la plus part 
d’entre eux ont a peine recu jusqu'aujoiird'hni lenrs diplomes ; 
et cependant dans ces conditions si desavantageuses le Col
lege n’en a pas moins rempli sa vocation sous uri double 
rapport. D un cold il a essuyd de dinger par le flambeau 
de la science les travaux de la Socidtd, et les a fait cons· 
tamraent inspecter par la commission des travaux ; d’un 
autre cotd il a lu et ddbattn dans ses sdances des memoires 
archdologiques ou historiques; et comme la socidtd par ses 
fouilles, il a, lui aussi, coutribnd sa part des matdriaux 
dont la science constrnit son grand ddtfice. Ses travaux 
intellectuels , iaibles pent etre encore a leur ddbut, pour- 
ront urt jour se perfectionner a proportion du progrds 
du College lui-mdme, et devenir un tribut non indigne de 
la Gr.dce. Neuf memoires ont dtd bis dans le cours de 
cette annde , et selon I’organisation iis seront publids avec 
ceux qui auront dtd presentes dans le cours de I’annde pro- 
chaine Cependanj ces occupations scientifiques n out pas 
absorbd a elles seules toute 1 activitd de !a socidtd. Au con- 
traire pendant cette annde la societd possddant ddja un petit 
capital inalienable, a pu faire plus librement usage de ses 
revenus quo dans les anndes precddentes , lorsqu elle se 
voyaitdansla necessitd de les deposer a la banque. Il lui a 
done did possible d'entreprendre un plus grand nombre de 
fouilles et de les poursuivre plus activement.

Dds les premiers momens de sa fondation la socidtd a 
surtout tournd son attention vers 1’Acropole. Cette colline, 
si riche en trdsors dpigraphiques et eri chef d oeuvres de 
1’art, peut dtre considdrde comme un chef d oeuvre en elle 
mdme, dont l’unitd grandiose est detruite par les deeombres 
grossiers d ddifices modernes, comptant presqu autant de jours 
d’existence que les eterneis monumens qu’ils ddiigur'ent en 
comptent de siecles. il fallait done retrouver les uns par des 
fouilles , il fallait enlever les autres par des deblayemens 
successes, et la societe a continud avec persdvdrance cette
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10 KS
καί παντοίων καλλιτεχνημάτων, ά'τινα πρέπει5 ν' άνευρεθώσιν, 
άλλά δύναται νά θεωρηθή καί αυτή καθ’ έαυτήν ώς άρτιον καλ- 
λίτέχνημ,α, ου καταστρέφεται ή άρμ,ονία καί βεβηλοϋται ή ικε- 
γάλοπρέπεια ύπό των βάναυσων νεωτέρων εποικοδομημάτων, 
άτινα μόλις ημέρας διήρκεσαν οσας τ’ αθάνατα έκεΐνα μνημεία 
εκατονταετηρίδας ! Καί είναι μεν το εργον τοΰτο ύπέρμεγα, καί 
ή δαπάνη αύτοϋ πολύ ανώτερα των της εταιρίας δυνάμ,εων, 
άλλά μικρόν επί μικρώ μετ’ επίμονης έπιτιθέντες, δέν πρέπει 
ν’ άπελπιζώμ,εθα ότι θέλομεν φέρει ποτέ εις πέρας αύτό. Καί 
ήδη δέ την άδειαν λαβοϋσα ή έταιρία παρά τής Β. Κυβερνήσεως 
νά μετριάζη την μισθοδοσίαν των εργαζομένων διά παραχωρή- 
σεως εις αύτούς τής άλλως .σχεδόν άχρηστου έξορυττομένης 
ύλης, ήνέωξεν έπί τοϋ έτους τούτου.μέχρι τού αρχαίου εδάφους 
επιφάνειαν οΰ μικράν προς τά βορειοανατολικά των προπυλαίων, 
καί έκεΐθεν έμελλε νά προχωρήσφ καθαίρουσα πάσαν την έπ’αύ- 
τών μέχρι του Ερεχθείου έκτασιν, ό'που είναι σχεδόν βεβαία 
περί πλούσιας συγκομιδής αρχαίων επιγραφών καί γλυπτικών 
μνημείων.

Κανόνα δέ σχεδόν προθεμένη ανέκαθεν νά μή παραβλέπν) 
παρερχόμενον έτος χωρίς νά πρόσθεσή τον λίθον της εις την 
ένδεχομένην άναστη'λωσιν τοΰ Παρθενώνος, τοϋ λαμπροτέρσύ 
τούτου των μ.νημείων τής άκρόπόλεως καί πάσης τής άρχαιότη- 
τος, ένήργησε καί κατά τό παρόν έτος τον κατά μέρος καθα
ρισμόν τοϋ έμβαδοϋ αύτοϋ, άποκομίσασα τά εύκινητότερα των 
συντριμάτων όσα τό κατακαλύπτουσι, λυποΰντα την ό'ψιν, καί 
διατέμνοντα την εύγενή του ενότητα. Απεφάσισε δέ νά έναπο- 
θέσν) καί εις την ζωοφόρον τοϋ ναοΰ τής Νίκης τό έκμαγεΐον, 
όπερ φιλοφρόνως έπεμψεν αυτή έκ δευτέρου τό Βρεταννικόν μου
σείου αντί τοΰ πρό δύω ετών συντριβέντος κατά την άνάβασιν, 
καί νά συμ.πληρώσν) ουτω τό χαριέστατον εκείνο ερείπιου όποιον 
ήθελε φαίνεσθαι άν ό άκριτος ζήλος τοΰ λόρδου Ελνινος δέν τον 
είχε συλήσει, άλλ’ ανέβαλε την εργασίαν ταύτην, όπως την έκ
τε λέσει μετ’ άλλων όμοιας φύσεως, διά νά τήν έμπιστευθή εις 
εμπείρους τεχνήτας. Προσέτι δέ έφρόντισεν ή έταιρία καί περί 
τής έξασφαλίσεως των έπιγραφικών κειμηλίων όσα ό Κ. έφορος 
τοΰ Κ. Μουσείου είχε πρό πολλών έτών συνάψει έν ξυλίνοις 
πλαισίοις πρός προσωρινήν διατη'ρησιν καθ’ ύφαιρέσεως ή κατα
στροφής, μέχριςού διατεθώσι ποτέ έπιστημονικώς εις τήν στα- 
θεράν θέσιν των. 0 μάκρος χρόνος καί ή έπη'ρεια τής ατμόσφαι
ρας είχον άποσπάσει τόν συνδέοντα τά τμήματα γύψον, καί ή
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oeuvre gigantesque, ne s’interrompant que lorsqu’elle y itait, 
forc^e par l’epuisement de sa caisse . Cette ann£e ci en
core, ayant obtenu du gouvernement Cauterisation de com- 
penser une partie de la main d’oenvre en cedant aux ouvriers 
les pierres inutiles qni itaient retirees des fouilles, elle 
ouvrit Une surface assez dtendue au nordest des Propyl^es,. 
et se propose de pousser -ces travaux jusqu’a lest du 
temple d’Erechthde, ou elle est presque sur d’obtenir uu 
butin aussi prdcieuxqu’abondant.

S’^tant en outre fait une r^gle de ne pas laisser passer 
une anriie sans ajouter sa pierre a la restauratiori partielle du 
Parthenon, de ce monument qui domine de sa magnificence 
l’Acropoleet l'antiquite toute entiere, elle voulut celte annie 
dibarasser au moins en partie le sol de ce temple des ruines 
qui 1’encorabrent et nuisent a l’ensemble de son aspect.

Elle dicida aussi do placer sur la frise du temple de la 
Victoire le platre quele mus6e Britannique lui a envoy6 avec 
tant de bienveillance pour la seconda fois au lieu de celaiv 
qui s’dtait bris6 il v a deux ans au moment ou on hiSsaifc 
ΐι sa place; elle a voulu rendre ainsi A ce temple 1’appa- 
rence gracieuse qu’il aurait eue si le zele peu judicieux de 
lord Elgin ne lui avail ravi ses plus beaux ornemens. 
Mais elle remit ce travail a une dpoque ou elle en exicuterait. 
d autres de mime nature, pourfitre a mfime de le confier 
έ des ouvriers habiles

M. le conservateur du musie avail autrefois assemble 
dans des cadres de bois et fis6 avec du gypse tous les 
fragmens d’bpigraphique on de sculpture qui avaient <H6 
trouvds sur l’Acropole, afin de les assurer provisoirement, 
et jusqu’a ce qu’ils trouvent leur place dans le musie national, 
contre toute soustraction ou deterioration. Mais le gypse 
s’est ddiachi par le temps et i’influence des ^Mmens et 
ces morceanx prfscieux menacaient de tomber, si la so- 
ci£te n’avait en soin de les riparer de nouveau, et de pr6- 
venir ainsi quelque grave malheur. Enfin elle n a pas 
n6glig6 les autres collections d’antiquitis qui se trouveut k 
Athenes. et elle renouvela la porte de I’enceinte de la tour 
de Cyrrhestes, et construisit des guirites de bois ρτέε de 
cette tour, du temple de Th6s£e et du portique d’Hadrien,
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εταιρία προνοησαμένη συνεκόλλησεν έκ νέου αυτά πριν συμ.βή τι 
δυστύχημα, ού ή ζημία vi0s>.£v είσθαι ακαταλόγιστος, Ομοίως 
δε έπιμεληθεΐσα καί των λοιπών αρχαιολογικών συλλογών δσαι 
έν Αθήναις φυλάττονται. άνενέωσε μ.έν την παλαιωθεΐσαν πύλην 
εις τό περίβολον του πύργου του Κυρρύστου, ώκοδόμησε δε ξύ
λινους οίκίσκους ώς φύλακεΐα παρά τον πύργον αυτόν, παρά τόν 
ναόν του Θησέως καί παρά την στοάν τού Αυριανού, φροντίσασα 
νά ταχθώσιν εις αυτούς φύλακες έκ των απομάχων.

Αλλά τό σπουδαιότερου τών τής εταιρίας έργων κατά τούτο 
τό έτος είναι ή άνασκαφή τού μεγίστου και περιεοργοτάτου όλων 
τών Ρωμαϊκών μνημ.είων ό’σα σώζονται έν Ελλάδι, τού Θεάτρου 
ΐίρώδου τού Αττικού ή τής Ρηγίλλας καλούμενου, δπερ συγκα- 
ταριθμ,ών ό Φιλόστρατος (1) μετά τού σταδίου· α όύω /ier dr) 
ταντα ’Λθήνησιτ οία oi)j ειέρωσι. τής ύ.τό ‘Ρωμαίο/c, τ> 
λέγει περί άαφοτέρων. Τό θέατρου τούτο είναι προϊόν εποχής, 
καθ’ ήν μετά μ.ακρόν μ.αρασμ.όν ή τέχνη υπό τό μεϊδίαμαι τών 
κρατούντων, οπερ άπατηθεϊσα έξέλαβεν ώς άντανάκλασιν τής 
προστάτιδος αυτής ελευθερίας, ά έθαλεν έφημέρως έν Ελλάδιούχί 
όλωςάναξία τής αρχαίας ακμής της, καί έργον άνδρός οΰή μεγα
λοπρέπεια καί ή φιλοκαλία, ώναπολοΰσαι τούς χρόνους τών Κι
μονών καί Περικλεών, έπεχρύσουν καί πως ύπέκρυπτον τάς τής 
Ελλάδος άλύσεις. Αιά τούτο ή εταιρία έκρινε τό μνήμεΐον τούτο 
τής προσοχής της ρ,άλιστα άξιον, καί συνιδούσα ότι μέχρι? ού 
κατορθώσ-ρ νά όργανίσνι επιτόπιου έκασταχοΰ αρχαιολογικήν έπι- 
τήρησιν, δεν δύναται νά έπιχειρη'σν) σπουδαίας άνασκαφάς μα
κράν τής πρωτευούσης, άπεφάσισε περί αύτό νά άσχοληθή κατά 
προτίμησιν, ώς παρά πόδας κείμενόν, καί ώς μοναδικόν εϊς τό 
είδος του διά την Ελλάδα, νφ’ ού δέ ήδη κατά μ.έγα μέρος 
άνεσκάφη καί είναι τό κοινόν αντικείμενου τής προσοχής όλων 
τών φιλοτέχνων καί ό'λων τών περιέργων δέν θέλω ίσως κριθγί 
ύπ’ αυτών ά'καιρα λέγων, άν αναφέρω διά βραχέων την αφορμήν 
τής άνεγέρσεως καί τό σχήμα τής κατασκευής τού μ.νημείου 
τούτου.

Ηρώδης ό Αττικός (2), έκ δισυπάτων πατρόθεν, καί τό γέ
νος εις Αΐακίδας άνάγων, ύπήρξεν είς τών λαμπρότερων άνδρών 
όσους άνέδειξεν η Ελλάς μ,ετά τήν απώλειαν τής αυτονομίας 
της, επισημότατος μέν τών κατ’ αυτών φιλοσόφων, ούς συνε-

1) Φιλόσιρατος, β. Σοφιστών. ‘Ηρώδης.
2) Φιλόστρ. αύτ.
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oil elle a fait placer des vbtdrans prepos^s a ia garde de ces 
monumens et des objets qui y sent conserves.

Mais le travail le plus important de la soci£t£ pendant 
Fannie -qui vient de s ecouler est le diblayement du thia- 
tre d’Lie rode Atticus ou de Regille , le plus grand et le 
plus curieux des monumens romains qui existent en Grece. 
Phiiostrate le cite en mime temps que le Stade, et en parle 
en ces termes: a Os deux edifices d Athenes n'out pas 
leurs scmblables dans tout, le .motide sounds a la do
mination fpmatne (1) .

Le thdatre est dii a une ipoque oil Fart refleurit pour 
quelques instans en Grece sous le sourire de ses dominateurs, 
que dans son illusion il prit pour un rayon de la ljberte 
protectrice; il fut construit par un homme dont le gout et 
la magnificence rappelaient les siecies des Gimons et des 
Periclis, et doraient les ebaines des Grecs. Aussi la society 
a t-elle cru cet edifice digne an plus bant point d’attirer son 
attention. La Grece contient sans doute miinehors d Athbnes 
des raormmens d’un style plus pur et datant d epoques plus 
classiques; mais avant que la Sociiti ne puisse organiser des 
inspections locales par tout le pays, elle ne croit pas devoir 
entreprendre des fouilles importantes loin de la capitale. 
G’est ce qui l a diterminie a s’occuper de preference de ce 
thiatre qu’elle avait sous la main, et qui en Grece est unique 
de son espbee. Aujourdhui qu il est en partie dbblayb, et 
qu it est avidement visitb par tous les amis de Fart et par 
la foule des curieux, on m’entendra peut btre avec indulgence 
rappeler ici Foccasion a laquelle il fut bleve et le mode 
de sa construction.

Ilerode Atticus (2), d’une famille deux fois consulaire, 
qn’i! fesait remonter jusqu’aux /Idacides, fut un des hom- 
raes les plus brillans que la Grece eut produits aprbs la perte 
de son independence. Il fut le premier et le plus distingub de 
tous les philosophes de son temps, que sa renommbe attirait 
autour de lui de toutes les extremitbs de l’empire romain. Il 
excitait par sou Eloquence Fadmiration de foute la Grbce. 
Dans sa jeunesse il fut envoyb en deputation vers Fempereur 
qui campait en Panonie ; mais lorsqu’il voulut le haranguer,

(1) Philostr. Vie des Soph. Ilerode.
• (2). Philostr, 16.
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κέντρου W£pl αυτόν από των περάτων τοΰ Ρωμαϊκού κόσμου ή 
φήμη του, μέγιστος δέ καϊ ό μάλλον θαυμαζόμ.ενος των τότε 
ρητόρων. Καϊ έπΐ νεότητάς του μέν έλθών πρός τον αύτοκρά- 
τορα εις την Πανονίαν ώς πρέσβυς, καί αδόκιμος φανείς έν τοΐς 
λόγοις, ήθέλησεν υπό φιλοτιμίας, ή'τις την σήμερον ήθελε κριθή 
υπερβολική, νά ριφθνί εις τον Ιστρον καί νά πνίγη,· άλλα μετά 
ταϋτα δι’ άοκνου έπιμελείας, δι’ ήν σιτευτός ρήτωρ ύπό τινων 
έχλευάξετο, ηϋδοκίμησεν εις τοσοϋτον, ώστε συγκατηριθμεϊτο 
μ.ετά των δέκα ρητόρων, καί ‘Ε.Μηπχη γλώσσα ιδίως έπεκα- 
λειτο, καί οί λόγοι του παραβάλλονται πρός χρνσα μίγματα 
άχαυγάζοντα !>χΙ άργυρόόιror ποταμόν. Αυτός διά τά με
γάλα του προτερήματα λίαν τιμώμενος υπό των αύτοκρατόρων 
καί διδάσκαλός καί φίλος τοΰ Μάρκου Αύρηλίου υπήρξε, καί 
εις τον ύπέρτατον βοθμόν τοΰ άσιάρχου καί τοΰ υπάτου προε- 
χειρίσθη. Αλλά πρό πάντων ό μέγας αύτοΰ πλούτος καί ή γεν
ναία αύτοΰ έλευθεριότης κατέστησαν τον ίΐρώδην περίφημον.

0 πάππος αύτοΰ, στρατηγός ών έπί των ιππέων, κατηγο- 
ρήθη καί πρός τούς Ρωμαίους έπί τυραννία, έδημεύθη πασά του 
ή ουσία, ώστε ό υιός αύτοΰ, πατήρ δε τοΰ Ηρώδου, Αττικός, 
ήτον πένης, όταν άνασκάπτοον ποτέ τήν πρός τώ άρχαίω θεά- 
•τρω οικίαν του, μόνον λείψανον των πατρικών του κτημάτων, 
εύρεν έν αύτή θησαυρόν τόσον μ,έγαν, ώστε γράψας πρός τόν 

ιαύτοκράτορα, τόν ήρώτησε τι π:ρί αύτοΰ διατάτΐει. α Χρώ » , 
άπεκρίθη γενναίως ό Νέρβας. Αλλ’ ό Αττικός παρετήρησεν ότι ό 
θησαυρός είναι ανώτερος πάσης ιδιωτικής χρήσεως. αΠαοαχρώ» 
λ,οιπόν άπήντησεν ό μεγαλόψυχος αύτοκράτωρ. Αεν κατεχράσθη 
ό'μως, ώς τω έπετρέπετο, τοΰ δωρήματος τούτου τής τύχης, άλλά 
μεγαλοπρεπεστάτην μάλιστα έποιήσατο τήν χρήσιν αύτοΰ, εις 
κοινωφελή καί βασιλέων αντάξια, ιδρύματα πολλά δαπανών , 
πολλάκις μετά δημοτελεΐς έκατόμβας τόν δήμον καλώ. εις ές-ία- 
σιν, καί ποό πάντων τυϊς άρίστοις καί εύκλεεστάτοις τών τότε 
σοφών τήν παιδαγωγίαν τοΰ υίοΰ του Ηρώδου έμ.πιστευσάμενος. 
Τοσοΰτος δε ήτον ό πλοΰτός του, ώστε παράπεισθείς ύπό τών 
εχθρών τοΰ υίοΰ του νά έλαττώσν) τήν κλ.ηρυνομίαν αύτοΰ, 
άφήκε διά διαθήκης είς έκαστον Αθηναΐον άνά μίαν μνάν εισο
δήματος έτησίουν,αί όταν μετέπειτα ό Ηρώδης, πρός τόν δή
μον συμβιβασθείς, καί κολάσας τής άποφάσεως ταυτης τήν 
αύστηρότητα, έδωκεν άντί τής έτησίας εκείνης προσόδου άνά πέντε 
μνας εφάπαξ εις έκαστον Αθηναΐον, ή'τοι 90 περίπου έν ό'λοις εκα
τομμύρια τοΰ ημετέρου νομίσματος, τοΰτο έφάνη ολίγον, καί

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:19 EEST - 18.237.180.167



®· 15 ·€§

sa parole s’embarrassa. II en ressentit un ddpit violent, et 
dans un premier mouvement d’amour propre blessd, qu’au- 
jourd’hui on traiterait peut-6tre d exagird , il voulut se 
noyer dans les flots du Danube. Depuis il s’addonna a l’t5- 
tude de la rhdtorique avec une grande perseverance, qui lui 
fit donner par quelques uns le surnom ironique de rheteur 
de basse-cour · il obtint un immense succis; il fut classd 
parmi les dix orateurs d’Athenes, il fut surnom'm6 la langue 
grecque ; et ses discours furent compares a des palettes 
dor etincelant sous un ruisseau aux flots argentes. Les 
empereurs romains avaient pour lui la plus grande estime, 
il fut I’instituteur et l’ami de Marc Aurfele, et il en regut 
les hautes dignites d’Asiarque et de Consul. Mais ce sont 
surtout ses immenses richesses et sa grande liberalite qui 
ont fait la renommee d’Herode.

Son grand-ρέτβ, general de cavalerie, avait ete accuse 
de vouloir s’emparer du pouvoir suprfime a Athenes. Les 
Domains confisqu£rent tons ses biens, et son fils Atticus, 
le pere d’Herode , se trouva ainsi riduit a la pauvrete, lors- 
qu’en creusant dans la maison qu’il possedait pres du thea
tre, seul reste de la fortune paternelle, il y decouvrit un 
trdsor immense. II en ecrivit aussitot a i’Empereur , lui 
demandant ce qu’il en devait faire. a Uses en s repondit 
gdndreusement Nerva. Cependant Atticus observa que le 
tresor etait trop grand pour un homme priv6. « Eli bien , 
abuses en », lui ecrivit le magnanime Empereur. Mais il 
n’en abusa pas. II employa au contraire ce don de la fortune 
d une marii6re vraiment royale. 11 en eleva de somptueux 
etablissemens d utilite publique ; apres de magnifiques h£ca- 
tombes il appelait an banquet des sacrifices le people entier 
d’Athenes, et, ce qui prouve surtout sa sagesse, il consacra 
une grande partie de ses tresors, a appeler aupr£s de son 
fils Iierode les plus fameux des savans de son temps, pour 
leur confier son education. Et telle 6tait son oppulence, qua- 
yant £td excit6 par des envieux a desheriter son fils, il 
ligua a chaque Athdnien un revenu annuel d une mine 
d’argent. Et lorsque plus tard Herode, sVtant arrange avec 
le peuple, et ayant voulumod^rer la rigueor de ce testament, 
eut donne au lieu de cette rente par cinq mines de capital, 
a chaque Athiuien e’est a dire pr«a de 90 jjaillions de francs,
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δυσαρέσκειας έκίνησεν, ώστε καί πολλοί έλεγον ότι το στάδιον 
ο άνωκοδόμ.ησεν ό Ηρώδης, δικαίως εκαλείτο Παναθηιαΐχύν, 
καθό κατασκευασθέν ές ών ήδικηθησαν πάπες οί ’Αθηναίο/,.

Καί πάλιν δρ/.ως έμενον εις τον Ηρώδην άμετρα πλούτη, 
διπλασιασθέντα ακόμη καί διά της μητρικής του ουσίας· καί 
δι’ αυτών συνώκισε μέν διαφόρους των τότε μετά τάς συμφο- 
ράς της Ελλάδος ήρημωμ.ένων πόΐνϊων της Εύβοιας, της Βοιω
τίας, της Πελοπόννησου καί αύτης της Ηπείρου καί της Σικε
λίας, κατεκόσριησε δε την Ελλάδα πολυτελεστάτοις μνημέίοις, 
θέατρον μ.έν έν Κορίνθω άνεγείρας, στάδιον δέ έν Δελφοΐς, καί 
έν Ολυμπία κατασκευάσας πηγην, καί έν Θερμοπύλαις λουτρά, 
καί άλλα πολλά άλλαχοϋ, καί τέλος το στάδιον έν Αθη'ναις καί 
τό Οέατρον τοϋτο οίκοδομησας.

Εκτός δέ των της τύχης δούρων καί των πλεονεκτημάτων 
του πνεύματος, ό ίΐρώδης, ώς περιγράφεται, είχε καί τηςκαρ- 
δίας πολλάς άρετάς, καί πρό πάντων ευαισθησίαν μεγίστην. Διά 
τον θάνατον των νέων του φίλων Αχίλλειος, Πολυδεύκους καί 
Μερ.νονος έφάνη άπαραμ.ύθητος, καί εις τούς αγρούς καί έν τοΐς 
δρυμοϊς καί προς ταϊς πηγαΐς έστησε πανταχοϋ ανδριάντας 
αυτών έν σχηματι θηρευτών, κατά των συνταραξάντων τ’ άνα- 
θη'ματα ταΰτα προσεπιγράψας άράς, αίτινες καί πολλαχοϋ δια
σώζονται. Στερούμενος δέ καί της ευδαιμονίας τοϋ νά ίδη παρ’ 
έαυτω τρεφόμενου διάδοχον έαυτοΰ ά'ζιον , διότι ό υιός του 
Αττικός ην βλάξ, δυσμαθής, μέθυσος καί έκδεδιφτημένος, καί 
έπομένως πάσαν αύτοΰ την φιλοστοργίαν συγκεντρώσας εις τάς 
δύω του θυγατέρας Παναθηναίδα καί Ελπινίκην, ύπέπεσε σχεδόν 
εις μανίαν θλίψεως όταν είδε [χαρανθέντα άλληλοδιαδόχως άμ- 
φότερα ταΰτα της ζωής του τά γλυκύτατα άνθη, ουδέ τόν 
παρηγόρησε των Αθηναίων τό ψήφισμα, άφαιροΰν από τό έτος 
την ημέραν καθ’ ην άπέθανεν ή Παναθηναί'ς. Καί πάλιν ό'τε γευ- 
σάμενος τοϋ πιχροΰ ρέΛίτος, ώς ό ίδιος έλεγε, της δημοτικής 
εύνοιας , κατηγορηθη προς τόν αύτοκράτορα ώς τυράννων τόν 
δημ,ον, καί ήλθεν είς τό Σίρμιον της Ιλλυρίας νά δικασθη, έπειδή 
κεραυνός ένσκηψας έθανάτωσεν όμοϋ τάς δύω θυγατέρας τοϋ φί
λου του Αλκιμέδοντος, άς είχεν υιοθετήσει είς μνημην τών έδι- 
κών του, είς λύπης απελπισίαν βυθισθείς ό Ηρώδης, καί αδια
φορών προς τόν θάνατον, δέν ήθέλησε καν ν’άπολογηθνί πρός τό 
δικαστηριον, καί μόλις τόν έσωσεν ή φιλία τοϋ αύτοκράτορος.

Ρύτω λοιπόν έχων τρυφερών τήν διάθεσιν μ\ ευαίσθητος τή^
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cet offre ne satisfit que mddiocrement le peuple, qui di- 
sait que le Stade qu’Hdrode .venait de reconstruire avail 
re£U a juste litre le nom de Panathdnaique, car il avait dtd 
ornd aux ddpens de tous les Atheniens.

Et neanmoins Hdrode restait encore en possession detrd- 
sors iramenses, augments aussi par la succession maternelle. 
II en rdtablit plusieurs des villes de l’Eubde, de la Biotie, 
du Piloponnese et mime de 1’Epire et de la Smile, que les 
guerres avaient divasties et laissies ddsertes; il orna la 
Grece de monumens magnifiques, il dota Corinthe d’un grand 
thiatre, Delphes d’un Stade, Olympie d une belle fontaine, 
Thermopyles de bains somptueux , plusieurs autres villes 
re^urent de lui des bienfaits semblables, et a Athenes il 
construisit le Stade et ce Theatre qui nous a dfe conservi.

A en croire ses biographes, Hirode unissait a ces dons 
de Tesprit et a ces avantages de la fortune de grandes 
vertus de cceur , et surtout une grande sensibility . 
II fut inconsolable de la mort de ses jeunes amis Achi- 
les, Pollux et Memnon, il leur ileva partout, dans les 
champs, dans les forits et pres des fontaines des statues 
qui les reprdsentaient en chasseurs, et inscrivit sur ses mo
numens des anathemes , dont quelques uns existent encore, 
centre ceux qui les ditruiraient. Prive du bonheur de pos- 
sider un hiritier digne de lui, car son fils Atticus dtait 
stupide, ivrogne et de mceurs relachis, il avait reporti toute 
sa tendresse sur ses filles Panathinai'de et Elpinice. Aussi 
sa douleur prit-elle le caractere de la dimence lorsqu’il vit 
ces deux fleurs de son affection se faner l’une apres l’autre, 
et le ddcrdt des Athdniens qui supprimait de l’annde le jour 
de la mort de Panathinais n’eut pas la vertu de le consoler. 
Et lorsque plus tard, ayant goutd au mid amer, comme il 
disait iui-mime , de la faveur populaire , il fut accusd a 
l’empereur d’opprimer le peuple, et qu’il fut venu k Sirmium 
d’lllirie pour dtre jugd , la foudre ayant frappe en mdme 
temps les deux filles de son ami Alcimedon, qui rempla- 
jaient aupres de lui ses filles mortes, il en fut plongd dans 
un tel excds de ddsespoir, et vit la mort d un ceil si indiffe
rent, qu’il refusa de se ddfendre devant le tribunal, et c’est 
έ grande peine que 1’amitid de I’Empereur parvint k le sauver.

Avec cette disposition de l ame pour les sentimens de
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ψυχήν, δεν είναι παράδοξον άν απαρηγόρητος έδείχθη εις τόν 
θάνατον τής γυναικός τον Ρηγίλλας, καί ίσως εχθρών μόνον 
δυσμένεια τον διέβαλεν ότι αυτός τήν έφόνευσε διατάξας τον' 
άπελεύθερόν του νά την μαστίγώσή άπανθρώπως έπίτεκα ούσαν. 
Αληθές όμως είναι ότι ή ειλικρινής λύτίη είναι σεμνή καί σιω
πηλή, ή δ’έπίδειξις τοϋ πένθους τοϋ Ηρώδου έδύνατο ως έπι- 
τήδευσις νά έξηγηθή. Διότι ού μόνον αυτός έμ.ελανοφόρησε, καί 
τόν οίκόν του μελανοΐς ϋφάσμασι κατεπέτασε, και τους λευκοός 
αύτοϋ λίθους αντικατέστησε πανταχοΰ διά μελανών, ώστε καί 
έπισκώπτων τώ ελεγεν ό σοφιστής Λούκιος ότι άύικεϊ την 
1ΡηγίΛ.Ιαν ΰπούμενυη Μυκάη ραφανίΰας, αλλά καί τήν 
στολήν αυτής ως εγκλήματος δήθεν καθαράν, άνέθηκεν έίς τό 
Ελευσίνιον, όπου έμισταγώγει αυτός, και πολλαχοΰ τής Ελλά
δος καί Ιταλίας έστησεν εικόνας τής πενθουμένης, καί επί πασιν 
εις άκατάστροφον αυτής μνήμην άνήγειρεν επ’ όνόμ.ατί της με
γαλοπρεπές θέατρον, κέδρω όροφώσας αύτό, καί καταγλαί'σας 
πολλοΐς άγάλμ,ασι. Το θέατρον τοϋτο, μή ύπάρχον όταν ό Παυ
σανίας έπεσκέπτετο τήν Αττικήν, άλλ’ οίκοδομ-ηθέν ένω άκόμη 
αυτός περιήρχετο τήν Ελλάδα, κεΐται υπό τήν νοτιοδυτικήν 
ύπόρειαν τής άκροπόλεως. Μέχρις άρτι έφαίνετο έξ αΰτοΰ μόνον 
τό σχήμα του κοίλου καί τό άνώτατον μέρος του μετασκηνίου 
καί των δύω πλευρών, υπό τών πλείστων έκλαμ.βανόμ.ενον άντί 
του ολου υψους τοϋ θεάτρου' τό δέ λοιπόν οίκοδόμ.ημα ήτον ή 
κατακεχωάμ.ένον ή κατεστραμ.μένον, καί είς τών περιηγητών 
μ,άλιστα, ό Στόυάρτος, πάραδόξως παραγνωρίσας τών σωζομένων 
τειχίων τόν Ρωμαϊκόν χαρακτήρα, έξέλαβεν αυτά ώς λείψανα 
τοϋ, άρχαίου θεάτρου τοϋ Βάκχου, Αλλά διά τών άνασκαφών 
άς ή Εταιρία ένήργησεν, άνεφάνη τό ΰψος τοϋ ερειπίου διπλά- 
σιον τοϋ τέως γνωστρϋ, καί πολλά αύτοϋ μέρη άνεκαλύφθησαν, 
άγνωστα πρίν, καί τό ό'λον σχήμά του, εύσύνοπτον ήδη, δέν 
θέλει είςθαι τούντεϋθεν δυσνόητον είς τόν όστις διά τής φαντα
σίας προσαναβάς τούς αιώνας, άναπολήση ζωηρώς τήν έν Αθή- 
ναις τελετήν τών μεγάλων Διονυσιών.

Εν έλαφηβολιώνος δεύτερα ΐσταμένου, έν ώ κώμ,ος, καί θό
ρυβος, καί ορχήσεις, καί οίνου προχύσεις, καί κραυγαί θαυματο
ποιών, καί άσματα παροινούντων έπλήρουν τάς άγυιάς, τό εύ- 
γενεστέρας ήδονάς επιζητούν μέρος τών Αθηναίων συνέρρει περί 
τό θέατρον έ'ωθεν, καί έκαστος τό διόβολον αύτοϋ είς τόν θεα- 
τρωτην^κΛτάβάίδων ,'έϊσηρχέτο διά τών πυλών οσαι ήνοίγοντο 
έκατεοωθεν τοϋ οικοδομήματος, και διευθόνετο ύττό τών ράβδο»

* Λ 4 area»?»-' » *.·. or i !3! *;··8 vse *' " Mm. »· '
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tendresse et de sensibility serait-il etonnant qu'il se fdt 
montri inconsolable a la mort de sa femme Rigille? et π'est 
ce pas une calomnie noire rOpandue adessein par ses enne- 
mis|, qu’il eut Oty lui-mfime l’auteur de cqtte mort, ayant 
ordonny k un de ses esclaves de fouetter inhumainement 
sa malheureuse femme lorqu 'elle allait itre mire ? II 
est vrai cependant que la vraie douleur est intime et silen- 
cieuse, et que 1’exageration dudeuil d’Hyrode pouvait a juste 
titre Otre prise pour une ostentation calculye. Car il se cou- 
vrit de noir , il tapissa son palais de tentures sombres, 
au marbre brillant du pentilique il y substitua partout la 
pierre noire d’Eleusis, au point que Lucius le sophiste lui 
disait avec ironie quit faiscut lort a Rygille lotsquil 
mangeait des carotles blanches. Il consacra en outre la 
parure de sa femme aux deesses d'Eleusis, dont il ytait un 
des principaux ministres , comme pour prouver que cette 
parure n’itait pas entichie par la souillure du crime; en 
plusieurs endroits de la Grice et de l’ltalie il yrigeades mo- 
numens i l’epouse qu’il pleurait, et il ileva enfin έ sa mi- 
moire ce thidtre. qu’il couvrit de cidre, et qu’il orna d’un 
grand nombre de statues.

Cet idifice n’existait pas lorsque Pausanias visita I’At- 
tique, mais il fut construit tandis que ce voyageur parcou- 
rait encore la Grice. II est situi sous le coin Sud-ouest de 
l’Acropole. Jusque tout derniirement encore on n’en voyait 

vque la forme de la Cavea, et la partie supyrieure de far* 
riire seine et des deux citis, et I on prenait comuniment 
ce qui en paraissait audessus du sol pour la hanteur rielle 
de l’idifice. Un voyageur commit mime une erreur plus 
it range ; Stuart n’ayantpas fait attention au caractire romaia 
de cette mine, la prit pour celle du thidtre de RacchuB. 
Mais les foqilles exicuties actuellement par la Sociiti mon
trirent que la hauteur de ce thidtre etait double de celle 
qu’on lui connaissait jusqu’ici, et en dicouvrit diffirentes 
parties qui itaient entierement inconnues. Grace a ces travaux 
toute la forme de 1 idifice est aujourd-hui facile A saisir, et 
elle ne sera plus une inigme pour quiconque voudra se re* 
|>orter par l’imagiuation a une reprisentation thiatrale aux 
grandes files Dionysiaques.

i-e douaiime jour d Elaphibolion, tandisquo Je.bruit, et le|
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φόρων ττρός τάς έδρας, αί-ηνες, δίκην βαθμιδών καί ήμικυκλικώς 
διατεθειμένα ι, προσηρείδοντο εις τον βράχον της άκροπόλεως. 
Οί θεαταί έκυκλοφόρουν μεταξύ αυτών διά δύω οδών η διαζω
μάτων, τεμνόντων τά εδώλια εις τρεις διαιρέσεις καθ' ύψος, 
καί διά κλιμακίδων, αίτινες κατά πλάτος τά δινίρουν εις κρε- 
χίδας σφηνοειδείς* καί έκαστος ευκόλως την θέσιν αυτού εΰρί- 
σκων, οι άνδρες μετά των παίδων πρός τά δεξιά, αί δέ γυναί
κες προς τ’ αριστερά, oi έφηβοι καί οί ξένοι εις τάς άπωτάτας 
βαθμίδας, οί δούλοι εις την έπιστέφουσαν τό θέατρον άνωτάτην 
στοάν, καί οί άρχοντες τέλος, οί βουλευταί καί οί πρόεδροι εις· 
το πρώτον ζΰ2ον η την πρώτην σειράν, ΰπεστρόννυον τά προσ- 
κεφάλαιά των, καί έκάθηντο έν τώ όπαίθρω έκεϊ, υπό μεν 
τού ήλιου μή ενοχλούμενοι, διότι τότε μόλις ήρχιζον πνέουσαι 
αΐ γλυκύτεραι αύραι τού έαρος, κατά δέ τού όμβρου, ό'στις ήν 
πιθανώτερος, καταφύγιου έχοντες τάς υπέρ τό θέατρον καί πέριξ 
αυτού ύποστέγους στοάς.

Εμπρός δ’ αυτών, εις δέκα ποδών βάθος περίπου, έξετείνετο 
πλατεία στρογγύλη μέν άφ’ ένός, εϋθύγραμμος δ’ άφ’ έτέρου, ή 
όρχήσζρα, έχουσα έν τώ κέντρω αυτής τήν θιψέΛψ, βωμόν 
έξηρμένον έπί βαθμίδων, καί εξακολουθούσα εκατέρωθεν διά δύω 
παραλληλογράμμων παρόδων. Απέναντι των δ’ ύψοΰτο μέχρι 
του άνωτάτου θριγκού τού θεάτρου οικοδόμημα τρίδομ.ον καί 
ΰπόστεγον, έκατέρωθεν μέν προέχον πρός τους θεατάς, κατά δέ 
τό μέσον είσέχον πρός τό πεδίον, καί περιλαμβάνον ενταύθα 
τήν σκηνήν, δέκα πόδας καί αυτήν αίρομ,ένην υπέρ τήν ορχή
στραν, εμπρός δ’ αυτής τό Λογεϊον, ξυλίνην έπέκτασιν τής σκη
νής, στηριζομένην έπί πολυτελών κιόνων καί αγαλμάτων. Αλλά 
λογεϊον καί ορχήστρα έσίγων ακόμη, διότι ή αύΛχία, ευρό πα
ραπέτασμα άπό τά παρασκήνια έξαρτώμενον, έκάλυπτε τήν 
σκηνήν μέχρις ού γίνρ τού δράματος ή αρχή, καί προύκάλει τήν 
περιέργειαν τών θεωμένων. Αυτών δέ, οΐ μέν παρεμ-ύθουν τήν 
ανυπομονησίαν των, θορυβωδώς τήν εύνοιαν ή τήν δυσμένειάν 
των πρός τινα τών παρόντων ή εισερχομένων επισήμων πολιτών 
έκφράζοντες, οί δέ άριστούντες διά τρωγαλίων καί οίνου, όσοι- 
μάλιστα προΰτίθεντο νά διημερεύσωσι, μάρτυρες τών θεατρικών· 
διαγωνισμών.

Αλλ' ή αυλαία καταβιβάζεται καί ανοίγεται ή σκηνή. Επ’αΰ- 
τής θάλλει δάσος πεφυτευμένον, ή εγείρεται ούρανόμηκες όρος, 
Α εκτείνεται οίκος μεγαλοπρεπής, περιστύλιον έχων, καί τρεις8
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chants et les danses remplissaient les carrefours d’AthSnes, 
que la coupe circulait de main en main, que les prestidigia- 
teurs etablissaient leurs traiteaux dans les rues, que l’ivresse 
v promenait ses exces, ceux des Athiniens qui recherchaient 
des jouissances plus nobles, se pressaient d0s I’aube dujour 
autour du theatre; chacun ayant payd son double obole a 
l’entrepreneur, entrait par les portes qui s’ouvraient sur 
les deux cote? , et etait dirig<5 par les porte-baguettes aux 
sieges qui, appuyis au rocher de l’Acropole, s’elgvaient en 
gradins semicirculaires; les spectateurs y circulaient par 
deux routes oil ceintures concentriques, divisant les sieges 
en trois range dans le sens de l'6l6vation, et par de petits 
escaliers qui les divisaient dans le sens de leur largeur en 
plusieurs compartimens cun&formes. Moyennant ces dis
positions chacun atteignait facilement sa place. Les hommes 
avec leurs enfans s’assayaient a.droite, les femmes a gau
che , les jeunes gens et les etrangers aux sieges les plus 
eloignes, les esclaves se retiraient dans le portique qui couron- 
nait le theatre, et les archontes enfin, les sdnateurs et les 
Proedres prenaient place au premier bois ou au premier 
rang. Iis y itablissaient leurs coussins sur les bancs de 
pierre, et s’y assayaient en plein air, peu incommodes par 
le soleil, car & peine a cette saison les premieres brises du 
printemps carressaient-elles la terre, et pouvant prendre 
contre la pluie, qui etait plus probable, leur refuge dans les 
portiques couverts qui s elevaient audessus et aux cotis 
du theatre.

Les spectateurs voyaient devant eux a une profondeur de 
pres de dix pieds 1 'orchestic, une place de forme ronde de 
leur cote , et rectiligne au c0te oppose , qui avail a son 
centre la thymele, un autel entoure de marches, et se pro- 
longeait a droite et a gauche par deux passages parallelo- 
grammes. Audela de 1’orchestre une construction a trois eta- 
ges et couverte d’un toit leur fesait face. Ses deux c6tes s’a- 
vancaient vers eux, son milieu, en retraite vers la campagne, 
contenait la scene , qui s’elevait aussi de dix pieds audes
sus de l’orchestre, et qui etait prolong6e par un pupitre en 
bois, appuy6 sur de magnifiques colonnes et sur des statues.

Mais le pupitre et l’orchestre, tout etait encore plong6 
dans le silence , car un rideau suspendu aux cotes saillans
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εισόδου; άντιστοιχούσας προς ισαρίθμους πύλας του μετασκηνίου. 
ίδού, διά της μεγίστης των τριών, της μεσαίας, προβαίνει ό 
βασιλεύς,λααπράν άλουργίδα ένδεδυμένος καί σοβαράν προσωπίδα 
φορών, διότι; εις τοσαύτην άπόστασιν οί χαρακτήρες τοϋ 
προσώπου του ήθελον είσθαι δυσδιάγνιοστοι εις τους Θεατάς. 
Εκ δέ τών εκατέρωθεν δύω, των ζβνίών πυλών λεγομένων, 
προέρχονται τά λοιπά τοϋ δράματος πρόσωπα, έκ μέν τής δε
ξιάς οί εγχώριοι, έκ τής άριστεράς δέ οί ξένοι, υπό αύλητοϋ 
έκαστος προπεμπόμενος, προχωροϋσιν εΰρύθμω βήμάτι προς τό 
λογεϊον έμπρός. Ενταύθα τά πρόσωπα διαλέγονται εις γλώσσαν 
Θεών άξίκν, καί έκ τοϋ στόματος αυτών εκρέει λάβρως απα
ράμιλλος ποίησις, ή τις ή την Τιτάνιον τοϋ Αισχύλου δανειζό
μενη φωνήν, ή τό σώφρον ύψος τοϋ Σοφοκλέους, ή τά πάθος τοϋ 
ψάλτου τών καρδιών Εύρυπίδου, δημ,οσιεύει άπό σκηνής τών 
φιλοσόφων τά υψηλότερα μελετη'μάτά, καί ενσταλάζει αύτά 
διά τής πειθοϋς καί τοϋ ένθουσιασμοϋ εις τούς νόας καί τάς 
καρδίας συγχρόνως. Ενταύθα, έπΐ τοϋ λογείου, έκτελεϊται ή 
κυρίως δραματική στραξις, είς ήν καί οί θεοί πολλάκις μετέχου- 
σιν, άπό τοϋ άνω δόμου τών παρασκηνίων έκ μηχανήc κατερ- 
χόμενοι, καί νεκρών σκιαί έκ, τής Χ’αρωνείου πύλης υάτό τούς 
πόδας τών Θεατών προκύπτουσαι, καί φαντάσματα έκ τών άνα· 
πιεσμάτοιν τοϋ λογείου ή τής ορχήστρας άναφαινόμενα.

Αλλ’ έκ τής μιας τών δύω παρόδων, τών δύω άης ορχή
στρας πτερύγων, προβαίνει τοϋ δράματος τό κυριώτερον πρόσω- 
πον, ό χορόζ, έκ τής δεξιάς μέν άν είναι χορός έγχώριος, έκ 
τής άριστεράς δέ, έάν ξενικός. Βραδέως χορών, καί τό 
βήμά του πρός τών αυλητών τά μέλος ρυθμίζων, φθάνει είς τής 
ορχήστρας τό κέντρον. Εκεί -ισταται, καί ένφ δ ηγεμών τον 
τάς βαθμίδας ανέρχεται τής Θυμέλης, σχίζεται είς δύω ήμι· 
χόρους αυτός, ύπό δύω κορυφαίωκ όδηγουμένους, καί παρατατ- 
τομένους τον μ.έν προς άνατολάς, τον δέ πρός δυσμ,άς. 0 Ηγε- 
μών στρέφεται πρός τον πρώτον, τον προκαλεΐ διά φωνής καί 
χειρονομίας, καί αμέσως ό ήμ.ίχορος αίρει την στροφήν, καί όρ- 
χούμενος περιέρχεται τήν θυμέλην έξ αριστερών πρός τά δεξιά, 
τον ήλιον είκονίζων , διεοχόμενον διά μεσημβρίας, δύσεως καί 
μεσονυκτίου. Μετά ταϋτα στρέφεται δ Ηγεμών πρός τον άλλον 
ήμίχορον, καί ομοίως αυτός άδων τήν αντιστροφήν, όρχεϊται 
έκ δεξιών περί τον βωμόν, συμβολικώς τήν κίνησιν έμφαίνων 
τών πλανητών, κκί τέλος ό Ηγεμών στρέφει τό πρόσωπον πρός 
τούς Θεατάς, καί τότε «κινητοϋντες είς τάς ιδίας θέσεις άμφό-
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de l’ddifice couvrait encore la seine, et provoquait la curio- 
si Ιέ du public. En attendant la representation, Jes.spgct^t.eprs 
amusaient leur impatience, les uns en exprimantbroyemment 
leurs dispositions plus on moins bienveillantes envers quelques 
uns des personnages importans qu’ils ddcouvraient dans la 
foule, les autres, ceux surtout qui se proposaient de consa- 
crer leur journde entiere au spectacle des luttes dramatiques, 
en ddjeunant de fruits et de vin,

Enfin le rideau est baissd. Tantdt c’est une fordt touffue 
qui couvre la seine; tantot c’est une montague dpnt fe 
sommet s’dlive vers les nues ; d'autres fois encore c’est le 
peristyle d un magnifique palais qui en remplit toute l’dten- 
due. 11 a trois entrees qui correspondent aux trois portea 
du mur de I’arriere-scene. Par la plus grande des trois, 
par celle du milieu, voici le Koi qui s’avance! II porte un 
manteau de pourpre, sa face est couverte d un masque ma- 
jestueux, car k cette distance ses trais n’auraient pas et6 
distingues par le public. Des deux autres portes, dites xenies, 
viennent les autres personnages du drame, les habitanS du 
lieu de Celle qui s’ouvre k droite, les strangers de celle 
qui est a gauche. Chacun est accompagnd d’un joueur de 
flute , et s avance d’un pas mesurd vers le pupitre. lei le 
dialogue s’engage; il emprunte la langue des Dieux, et la 
podsie ddcoule des bouches a pleins flots ; soit qu’elle grOnde 
avec la voix de Titan d’Eschyle, soit qu’elle s’dlive k la gran
deur sdverejde Sophocle, soit qu’elle emprunte ses accents dd- 
chirans d Euripide, le chantredes cceurs, elle promulgue du 
haut de la seine les pensdes les plu s profondes des philoso- 
phes,que la persuasion et l’enthousiasme iuculquent en mime 
temps dans l’esprit et dans le sentiment. G’est ici, sur le 
pupitre, que se passe l’action principale du drame. Les dieux 
v participent souvent, s’abaissant des dtages supdrieures a 
l’aide de la machineJ, les ombres des morts surgissent de 
la porte charonienne sous les pieds des spectateurs, et des 
phantimes apparaissent k travers les trappes du pupitre ou 
de l’orchestre.

Bientot arrive le principal personnage du drame: lechceur 
s’avance sur l’orchestre par un de ses deux passages selon 
qu’il est composd d’indigines ou ddtrangers. Ses pas sont 
reglds sur les cadances des joueurs de flutes qui 1’a.ccom·
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τεροι οί ήμίχοροι, καί ώς την ύποτιθεμένην ακινησίαν της γης 
παριστώντες, ψάλλουσιν έκ συμφώνου την επωδήν. Μετ’ αλλε
πάλληλον δε διαλόγων καί ασμάτων διαδοχήν, τάς ψυχάς έν- 
τείνουσαν εις την άνωτάτην διαπασών του ενθουσιασμού, καί 
εις τάς καρδίας τά δραστηριώτερα πάθη άνακυκώσαν, ανέρχεται 
τέλος ή αυλαία καί περατοΰται τό δράμα έν μέσω ραγδαίων 
χειροκροτη'σεων, καί ίσως καί τινων συριγμών των δυσκολωτέ- 
ρων κριτών η τών φθονούντων του ποιητοΰ την δάφνην η την 
δόξαν τοϋ χορηγού. Αλλά τό θέαμα δεν έπερατώθη. Τρις έτι 
θέλει καταβιβασθή ή αυλαία μέχρις ού συμπληρωθή ή τραγική 
τριλογία μετά τοϋ αναγκαίου αυτής σατυρικού παραρτήματος· 
καί έκάστοτε νέα Θαύματα, νέαι σκηνογραφίαι, καί τά τόν με- 
μακρυσμένον ορίζοντα παριστώντα χ xa6.b'mata διά τών ηβ- 
ριάκτωχ μεταβαλλόμενα, νέαν έκπληξιν καί νέαν εις τούς θεα- 
τάς παρέχουσι τέρψιν.

Μετά δέ την μεσημβρίαν επί τής σκηνής διαδέχεται την 
Μελπομένην ή Θάλεια, τό όξύ τοϋ σκώμματος βέλος διά τών 
εύγενεστέρων τής ποιήσεως περικοσμοϋσα άνΟέων, καί υψηλά 
διδάγματα έν εύτραπέλοις λόγοις περικαλύπτουσα· άσβεστος δε 
γέλως σείει τόν βράχον τής άκροπόλεως καί πληροί τό Θέατρον 
μέχρι τής εσπέρας, δτε, άφ’ ού τέσσαρες διδαχθώσι κωμωδίαι 
άλλεπαλλήλως, οί δικασταί έκ τών πέντε μή συναγιον ισαμένων 
φυλών λαμβανόμενοι, άναγγέλλουσιν εις την δημοσίαν ευγνωμο
σύνην τόν νικήσαντα έκ τών ποιητών καί τών χορηγών, καί ό 
έπιδοκιμασΘείς αντί τών εύγενών του αγώνων αθάνατον δόξαν 
δρεόάμενος, απονέμει χάριτας εις τους Θεούς έπί τώ εύτυχήματι, 
καί αναθέτει αύτοΐς τό άθλόν του, ή δε φυλή αύτοϋ κομπάζει 
διά τήν εύκλειαν τοϋ φυλέταυ της, καί οϊκειοποιεΐται τήν νίκην 
αύτοϋ.

Τοιαύτη ήν έν συντόμω ή διασκευή τοϋ Ελληνικού Θεάτρου 
έπί τής ακμής τής δραματικής· διέφερε δέ αύτοϋ τό Ρωμαϊκόν 
κατά τοϋτο κυρίως, ό'τι στερούμενου τοϋ χοροΰ, καί ό'λον τό 
δράμα παριστών έπί τοϋ λογείου, ουδέ Θυμέλην ειχεν ούδέ πα
ρόδους, καί εις υ έν τήν ορχήστραν έκάθηντο τών θεατών οί έπί- 
σημοι, ή δέ σκηνή ήν ταπεινή έξ αιτίας τούτου, τό αμφιθέα
τρου συνείχετο αμέσως μετά τών πλευρών καί τών παρασκη
νίων, καί αί πρός τάς κατωτέρας έδρας καί τήν ορχήστραν είσο
δοι ήσαν υπόγειοι, διερχόμεναι υπό τά άνω έδώλια. — Αλλά 
τοϋ Θεάτρου τοϋ Βρώδου ή οικοδομή εχει τι ιδιόρρυθμον, ώς
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pagnent. Arrivd au centre|mdme de I’orchestre, il s’arrdte. 
Le directeur du chosur monte les degrds de I’autel, le choeur 
lui-mdme se divise en deux inoitids , qui, conduites par 
deux coryphdes, se rangent l’une a lEst, l’autre a l’Ouesfc 
de 1 autel. Le directeur se tourne vers le premier demi-choeur 
1 invite de la voix et du geste, et aussitot celui-ci entonne la 
strophe, et d’un pas de danse tourne autour de la thymdle 
de gauche ά droite , figurant la direction du soleil, qui 
passe successivement par le midi, le couchant et le minuit. 
Ensuite le directeur se toure vers l’autre demi-chceur, qui 
sur la mdme invitation chante 1 antistrophe , dansant de 
droite a gauche, en representation du mouvempnt des pland· 
tes; enfin Ihdgdmon tourne le visage vers les spectateurs, 
ct alors les deux demi-choeurs, restant immobiles a leurs 
places, comme pour figurer 1'immobilitd supposde de la terre, 
chantent de concert leur dpode. Apres une succession con
tinue de chants et de dialogues, qui enflamme d’enthousiasme 
les spectateurs, et fait vibrer les cordes les plus sensibles 
de leurs ames impressionndes , le ridean est levd , et le 
drame finit au milieu d’une pluie d'applaudissemens, et peut- 
dtre quelquefois aussi de quelques sifflets des juges les plus 
difficiles, oil de ceux qui jalousent les lauriers du poete on 
les succds du chordge. Cependant le spectacle n est pas 
termind. Trois fois encore le rideau sera baissd jusqu’A 
ce que la trilogie tragique soil compldtde avec son supple
ment obligd d’un drame satyrique. Et chaque foisde nouvelles 
merveilles ; les scdnes changent, les coulisses supdrieures 
tournent au moyen des piriactes, montrant un nouvel ho
rizon, et la surprise et le plaisir des spectateurs y trouvent 
chaque fois de nouveaus alimens.

Apres midi Melpomdne cdde la scene a Thalie, qui sait 
cacher sous les plus nobles fleurs de la podsie le trait aigu 
de la satyre, et deguise la sdvdritd des legons sous la grdce 
de la parole. Un rire inextinguible dbranle le rocher de 
l’Acropole et remplit le thdatre jnsqti'A la nuit tombante. 
Alors, aprds que quatre comddies se sont succdddes, cinq 
juges pris parmi les tribus qui n’ont pas eu part a la lutte, 
ddsignent k la reconnaissance publique le vainqueur parmi 
les cinq podtes et les chordges , et celui £ qui ses nobles 
(ravaux ont valu cette gloire immortelle, en rend gr&ce aux
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άπεδείγθη έκ των τελευταίων άνασκαφών. Τούτου άνοίξασα ή 
εταιρία μ,έρος του χ)ί.Ιον, βλήν 'την σχηνηγ έσωτερικώς, καί 
τήν δυτικήν πτέρυγα έξωτερικώς, εις [Λεν τδ κοΓλον εύρε των 
εδωλίων άφηρημένας τάς μαρμαρίνας έδρας, καί μόνην καταφανή 
τήν θέσιν αυτών, της δέ σκηνής τήν επιφάνειαν σχεδόν μετά 
τής ορχήστρας ισοϋψή , ή τουλάχιστον μόλις £ν μέτρον υπέρ 
αυτήν ύψουμένην. Αί τρεις πύλαι τοϋ μετασκηνίου, ή Βασίλειος 
καί αί δύω Ξενιαι, έ'χουσι τάς ούόούς έκ μαρμ.άρου, καί μεταξύ 
αυτών κοιλοϋται ό τοίχος είς νύμφας προς έ'νδεσίν άγαλματων 
διότι πολλάκις , ώς φαίνεται, τό μετασκήνιον τοϋτο έπεϊχε 
τόπον σκηνογραφίας, καί δταν ύπήρχον σκηναί, έξηρτώντο πλη
σίον αύτοϋ, καί ούχί προ των πυλών των δύω πλευρών, ώς εις 
τά Ελληνικά θέατρα. Κατά δε τήν δυτικήν πλευράν έξωθεν άνε- 
κάλυψεν ή έταιρία δύω δωμάτια άλλοτε θολωτά, εις τά δύω 
αυτής πέρατα, έχοντα έκ νότου τήν είσοδον. Εξ αυτών τό παρά 
τήν σκηνήν, έχον τό έδαφος ολον ψηφόδετον, κοινωνεΐ μετ’αύτής 
διά θύρας δι’ ής είσήρχοντο οί σκηνικοί πρό τόΰ δράματος, 
έτέρα δέ θύρα άπ’ αυτού προς βορράν φέρει είς υπόγειον δόλον 
ΰπό τά έδώλια, εις τήν ορχήστραν έκβάλλοντα, καί τέλος έχει 
αυτό καί τετάρτην προς δυσμάς δύραν, ώς τό άλλο δωμάτιον 
έχει θύραν ποός άνατολάς, φερούσας άμφοτέρας είς διπλήν κλί
μακα κειμ.ένην μεταξύ αυτών, καί' ήτις άφ’ οϋ ήνούτο είς έ'να 
κοινόν βραχίονα ανιόντα πρός μεσημβρίαν, έστρέφετο έπειτα 
πρός άνατολάς, καί έκ τούτου πάλιν έφ’ έαυτής πρός δυσμάς, 
καί έφερε διά δύω εις άνισον ύψος άνοιγομ-ένων θυρών, εις τά 
ανώτερα διαζώματα τοϋ θεάτρου. Η αυτή διάθεσις των κλιμά
κων καί των θυρών υπήρχε καί εις τήν ανατολικήν πλευράν, 
καί κατά τούτο διέφερε τό θέατρον τοϋτο των άλλων ρωμαϊ
κών, ότι αντί νά έχη τάς εισόδους του υπογείους ύπό τό κοΐλον, 
τάς ειχεν όλας έπί τοϋ προσώπου αύτοϋ. Φαίνεται δέ καί ότι 
τό οικοδόμημα τής σκηνής ήτον μονόδομ.ον, ούχί τρίδομον, 
καί τό άνώτερον αύτοϋ μ,έρος συνίστατο είς άπλοΰν τοίχον διά 
τάς σκηνάς χρησιμεύοντα, παρέχοντα δέ, όταν σκηνών δέν 
έγίνετο χρήσις, διά θυρίδων αψιδωτών, θαυμασίαν ό'ψιν πρός 
τό αττικόν πεδίον καί πρός τήν θάλασσαν, τήν λαμπροτάτην 
πασών τών σκηνογραφιών.

Τοϋ οικοδομήματος τούτου άν δέν έπεράτωσεν εΐσέτι ή έται
ρία τλν άνασκαφήν, διότι καί χρόνον μακράν αυτή απαιτεί καί 
δαπάνην πολλήν, άνεκάλυψεν όμως τά χαρακτηρις-ικώτερα αύτοϋ 
μέρη, καί έλπίζει ότι καί διά τούτου τοϋ έργου της, ώς καί
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dietix , et l'eur consacre le prix de sa victoire; sa tribu est 
fiere de son suceis, et s’en altribne le triomphe.

Telle itait a pen pris la disposition du theatre hillinique 
a I’ipoque Culminante de I’art dramatique. Le thiitre romain 
en diffirait snrtont en ce que, n’ayant pas de chaenr, jouant 
par consequent toutela piece sur le pupitre, il itait privi de 
la thymele et des deux ailes de I’orchestre, qui ne servait 
ainsi que de place d honneur pour les spcctatcurs les plus 
ilevis en rang. Pour cette raison la scene itait ba>se , 
l’amphithiatre adhirait a ses deux cites saillans, et les 
issues qui menaient aux siiges infirieurs et a I’orchestre 
itaient souterraines, et passaient sous les bancs.

Mais la construction du theatre d’Hirode s’icarte en quel- 
ques points de cette disposition ainsi que les dermircs fouilles 
le font voir. La sociiti en deblaya une partie de la Cave a, 
toute la seine h l’intirieur, et le coti gauche a I extirieur. 
EUe ne trouva dans la premiere que la place des sieges, les 
bancs de marbre ayant eti partout eulevis. Elle trouva la 
surface de la seine a peine ilevie d’un mitre audessus de 
ceile de i’orchestre. Les trois portes de I’arriere scene, la 
porte royale et les deux portes xenies, ont le seuil orni 
de marbre, des niches sont pratiquies tout le long des nriurs 
pour recevoir des statues, car il parait que souvent larriire- 
sesne servait elle mime de dicoration, et que celles-ci. lors- 
qu’il y en avait, itaient siispendues tout pris do mur. et non 
dbvant les portes des cot is, comrae dans les thiatres grecs. 
A Textirieur dn coti gauche eta ses deux extrimitis la 
sociiti & mis a dicouvert deux chambres autrefois vouties, 
ayant leur entree au sud Celle qui est le plus pres de la 
seine, et qui itait pavie de mosaique, communique avec elle 
par une porte qui donnait entrie aux acteurs avant la repre
sentation. Une autre porte ouverte au nord, mine dans une 
voute souterraine sous les sieges, et celle-ci tourant a droite 
donrteacces a forchestre. Enfin cette chambreaune qnatriime 
porte a I ouest, de mime que I autre chairibre en a une vers 
I’est, qui toutes les deux minent a un double escalier qui 
les sipare, et qui se riunissant en un seul bras, montait 
d’abord vers le sud, ensuite vers l est, et enfin par un retour 
sur lui mime vers I’ouest, con ltiisait par deux portes 
de hauteur inigale aux passages les plus ilevis du
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διά τών λοιπών είτε διανοητικών είτε Ολικών αυτής άσχολή- 
σεων, δέν έμεινε κατώτερα τών απαιτήσεων τών ευεργετών της, 
δσων τά γενναία δωρήματα διετράνωσαν και κατά τό έτος 
τούτο τον ύπερ τών αρχαίων μνημείων πεφωτ ισμένον αύτών εν
θουσιασμόν, καί την εύνοιάν των πρός την έπιμελουμένην αυτών 
εταιρίαν.

Ο Ηρώδης, ού τό μεγαλούργημα ιδίως ένησχόλησεν ημάς έπί 
τούτου τοϋ έτους, δύω είχε προσφιλείς κατοικίας , τον Μαρα
θώνα, καί την Κηφισίαν. — a Οτε διέτριβον παρά τοΐς έν λθή- 
ναις διδασκάλοις, -— γράφει ό Λύλος-Γέλλος , —· Ηρώδης ό 
Αττικός, άνήρ διάσημος καί καθ’ δ ύπατος, καί καθ’ δ έξοχος 
μεταξύ τών Ελλήνων ρητόρων, με προσεκάλει συνεχώς εις πα- 
ρακειμένην τινά έπαυλίν του, έμέ καί τον Σερβιλιανόν, καί άλ
λους νέους Ρωμαίους, έλθόντας εις Αθήνας πρός καλλιέργειαν 
τοϋ νοός των. Εις δέ την έπαυλιν ταύτην, ητις έχει τό όνομα 
Κηφισία, έν μέσω τοϋ θερεινοϋ καί τοϋ μετοπωρινοϋ καύσωνος, 
διηνεκής δρόσος έπεκράτει Οπό τάς σκιάς άλσους μεγαλοπρεποΰς, 
καί στοαί μακραί καί τερπνόταται, Οπό ζέφυρων διαπνεόμεναι, 
έξετείνοντο πέριξ τοϋ οίκου· κατεκόσμουν δ’ αύτόν άφθονοι δε- 
ξαμεναί διαυγείς καί λαμπραί, καί αντηχεί όλη ή έπαυλις άπό 
τών ΰδάτων τά κελαρύματα καί άπό τά κελαδη'ματα παντοίων 
πτηνών, s —

Εις την θελκτικήν ταύτην θέσιν, παρ’αύτά τά ερείπια τής 
λαμπράς έπαύλεως έκέκτητο οικίαν ό Κωνστ. ίωνίδης, άνήρ δν 
δικαίως δυνάμεθα νά καλέσωμεν έφάμίλλον τοϋ μεγαλοπρεπούς 
εκείνου τής Κηφισίας ιδιοκτήτου, ούχί τοσοϋτον διά τήν ευπο
ρίαν αΰτοϋ, προϊόν έμφρονος, καί εντίμου φιλοπονίας, όσον κυ
ρίως διότι εις αύτόν εφαρμόζεσαι ό,τι περί τοϋ Ηρώδου έλέ- 
γετο, ότι παρ αύτω ό .π.ίοϋτος drefjJifts. Τώ όντι, γνωσταί 
είσίν είς τό Πανελλήνιον, καί εις πάσαν Ελληνας καρδίαν κε- 
χαραγμέναι αί πρός τήν πατρίδα γενναϊαι προσφοραί τών ίω· 
νιδών. ός έπίμετρον όέ τών εύεργεσιών των ό σεβάσμιος γε
νάρχης αύτών έδωρήσατο τήν ρηθεΐσαν οίκεϊαν είς τήν άρχαιο- 
λογικήν έταιρίαν, καί προσέτι τριακοσίων δραχμών έτησίαν 
συνδρομήν έπί δέκα έτη πρός τό παρόν. At’ δ ή εταιρία θέλουσα 
νά προσμετρήσνι τής ευγνωμοσύνης αυτής τόν φόρον πρός τό 
μέγεθος τοϋ δωρήματος , έψήφισε νά επιγραφή τό όνομα τών 
ίωνιδών παρά πάν μνημεΐον άνεγειρόμενον έκ ταύτης τής χορη
γίας ώς καί έν τώ μουσείω έπί τής απ’ αΰτοϋ γενησομένης
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thdMrei Le c0td droit prdsentait la mdme disposition des 
escaliers, et c’est en quoi diffdrait surtout cet edifice des 
autres theatres romains, qui ont ordinairement des vomitoires 
souterrains entrant des denx cotds, tandis que celui-ci a toutes 
ses portes sur la facade. II paraitrait en outre que I’ddi- 
fice de la scene dtait d un seul dtage et que sa partie supe- 
rieure n’dtait composde que d un simple miir, qui servait 
aux decorations, et qui lorsqu il n’dtait pas convert, offrait 
it travers ses fenfires vouties tine vue magnifique sur la 
campagne et la mer de 1'Attique, Ja plus belle des deco
rations.

La socidtd n'a pas achevd cette fouiile, car elle est longue 
et dispendieuse ; mais elle a decouvert les parties du theatre 
les plus caractdristiques. Elle se flatte que par ce travail ainsi 
que ses autres occupations suit matdrielles, suit intellec- 
tuelles, elle n’a pas demdritd des hotnmes gdndreux, qui 
l’orit aidde de leurs bienfaits, et qui ont donnd des preuves 
incontestable de leur enthousiasme dclaird pour les chefs 
d’oeuvre de I’antiquitd.

Hdrode dont le magnifique monument nous a surtout 
occupds pendant cette amide, avait d*‘UX sdjours qu il affec- 
tionnait avant tons; c’dtaient les bourgs de Marathon et 
de Cdphisie. a Lorsqtie je frdquentais les maltres d Athd- 
nes », dit Aulu-Gelle, Hdrode Atticus , un homme tres- 
distingud, et en sa quality de consul, et comme un des prin- 
cipaux orateurs de la Grdce, 111’invitait souvent a sa cam
pagne peu dloignde de laville, avec Servilien etd’autres jeunes 
romains qui sont venus k Athdnes pour cultiver leur esprit. 
A cette campagne qu’on nomme Cdphisie, les ombres d un 
superbe bosquet entretiennent une fraicheur constante au 
milieu de la canicule et des ardeurs de I automne. La maison 
est ornde de longs et magnifiques portiques, ou la brise peut 
circuler librement, et de reservoires dtincelans et limpides ; 
toute la campagne retentissait du bruit de 1’eau et du chant 
d’oiseaux inombrables a

Dans cette position ddlicieuse, sur les ruines mdme de la 
cdlebre villa il existe une maison qui appartienait & M. 
C. lonidds, un homme qu’on pourrait k juste titre comparer 
au magnifique possesseur de Cdphisie, moins pour ses riches-
ses, qui sont chez Jui le fruit d’un travail honorable et per·
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συλλογής γλυφών καί επιγραφών· εις τήν στήλην δέ τών ίίλγ- 
γιτωκ άναγράψασα τούτο τό δόγμα, έ'στησεν αυτό προ τών 
Προπυλαίων, όπου έκαστος εις την Ακρόπολιν άνερχόμενος, θέλει 
χαίρων άναγινώσκει τά ονόματα τών γενναίων φίλων της εθνι
κής δόξής, καί θέλει επαινεί τά αξιομίμητα αυτών έργα.

Επί της αυτής δέ στήλης άνεγράφη καί έτέρα προσφορά έκ 
δραχ. 2,500, οΰχί δε καί τό όνομα του δωέητοϋ, κατά τήν 
μετριόφρονα του ίδιου άξίωσιν.

Τέλος δεν θέλω παρασιωπήσει καί έτερον έτέρας φύσεως δώ
ρημα, δ έδέξατο μετ’ ίσης ευγνωμοσύνης ή εταιρία. 0 συνταγ
ματάρχης Κ. Τουρέτ , ρ.έλος αυτής εγγραφείς, έπρόσφερε νά 
έπισκευάση ιδία δαπάν·/) καί επιμέλεια τήν τής Ακροπόλεως 
άνοδον, καί νά καταστήσνι αυτήν άξιωτέραν τών προς ά φέρει 
αθανάτων μνημείων, καί ευκόλως βατήν εις τό πλήθος τών 
ξένων όσοι συρρέουσιν ώς προσκηνηταί τής σεβαστής άρχαιότη- 
τος. Ευρών δέ πρόθυμον καί φιλότιμου σύμ,πραξιν έκ μέρους 
τοϋτε Κ. Φρουράρχου, τών It. it. αξιωματικών, καί πάσης τής 
φρουράς τής πρωτευούσης, συνεργήσαντος δε καί τοϋ Γάλλου 
άρχιτέκτονος, μέλλους τής Γαλλικής σχολής, Κ. Desbuissons , 
άπεπεράτωσε τό εργον μετά μέγίς-ης δραστηριότητος* καί αξιό
λογου ήν τό θέαμα τοϋ εύγενοΰς στρατοΰ, ό'στις τήν αξίαν τών 
πατρώων μνημείων συναισθανόμενος, ήγωνίζετο ήδη ειρηνικόν 
αγώνα ίιπέρ αυτών, άφ’ οϋ άλλοτε διά τοϋ αίματός του τά έξη- 
γόρασε, καί άνεπόλει τάς κοσμοκράτορας λεγεώνας τής Ρώμης, 
αίτινες διά τών χειρών των , ή'νοιγον τάς όδοϋς έφ’ ών περιεφε- 
ρον τήν νίκην μέχρι περάτων τής γής.

Αλλα δέ δώρα έλαβε κατά τό ένεστώς έτος ή εταιρία τά 
ακόλουθα·

ά) Παρά τής Κυβερνήσεως τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως τής 
όλλάνδας τήν έξακολούθησιν τοϋ περί Αιγυπτιακών αρχαιοτή
των μεγάλου συγγράμματος.

β') Παρά τοϋ Κ. Γουϊλέλμου Berlijn, τρία φιλολογικά αΰτοϋ 
πονήματα εις γλώσσαν Ολλανδικήν.

γ') Παρά τοϋ Κ. A. Berlijn, έν ΑμστελοδάμΑρ διαφόρους 
καί ανεκδότους αΰτοϋ μουσικάς συνθέσεις. ,μ

δ') Παρά τοϋ Κ. Δημητρίου Κωνσταντίνου, σώμα πινάκων 
τής φωνητικής μουσικής. .

_ ό) Παρά τοϋ Κ. Πιττάκη εκμαγείου περιέργου αναγλύφου, 
ό^ τό πρωτότυπον άφήρεθη από φ £λλάδ«ν . · *'
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Sdvdrant, que parcequ’on peut lui appliquer ce qu'on disait 
d'Htfrode, que Plntus avaib recouvre la vue an pres de lui. 
En effet les sacrifices patriotiques de la famille des Ionidds 

sont connus la Grece entire, et les coears des tous les Grecs 
en sont p^netrds de reconnaissance. Le chef respects de cette 
g£n£reuse famille vient de donner une nouvelle preuve de sa 
sollicitude patriotique en olfrant cette rnaison a la societd 
arch6ologique,en yajoutantune contribution de 300 dr. pour 
1 espace de dix ans. La soci^ld ayant voulu lui donner un td- 
moignage de reconnaissance digne du bienfait qu’elle recevait, 
a decrdtd que le nom des Ionides serait inscrit έ c6td de 
chaque monument qui serait restauri par les revenus qu’ils 
ont offerts, ainsi que sur celle des collections du musle 
que les mfimes foods serviraient a former. El'e fit en outre 
inscrire ce decrfit sur la colonne des btenfaileurs qu elle 
plaga devant les Propylies, anfin que tous ceux qui visitent 
lAcropoie y puissent lire les noms des amis de notre 
gloire uationale, et leur donner le tribut d’^loges qu’ils 
ont miriti.

Sur cette m0rne colonne a dtd inscrite un autre offrande 
de 2500 drachmes , dont I’auteur a modestement voulu 
soustraire son nom a la reconnaissance publique.

Enfin je ne passerai pas sous silence un service d une 
autre nature que la soci£t6 a regu cette auntie avecnon moins 
de gratitude . Le colonel Touret , ayant έΐέ inscrit 
parmi ses membres , a entrepris de faire r£parer a ses 
frais et sous son inspection la route qui m£ne k l'Acropole, 
afin de la rendre plus digne des monumens vers lesquels 
el le conduit, et plus faeilement accessible aux pelerins de 
que la religion de I’antiquitd y attire en foule. Ayant ren- 
contrd la coopiration la plus empressde de la part de M. le 
commandant de place, de MM. les officiers et de toute la 
garnison de la capitale, et avec 1’aide de M. Desbuissons, 
architecte et membre de I’ecole frangaise, il termina ce tra
vail avec la plus grande activity. II 6tait beau de voir les 
intrudes soldats de la Gr£ce travailler avec enthousiasme 
ala restauration de ces m^mes monumens qu’ils avaient 
autrefois si courageusement rachetds au prix de leur sang. Ils 
rappelaient les legions victorieuses des remains qui transient
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Αλλά τήν χαράν ήν ήσθάνθη η εταιρία διά τά άνταμείψαντα 
τάς προσπάθειας της δείγματα συμπάθειας συνεσκίασεν έν τώ 
δίαστήματι τούτου του έτους τριπλοϋν πένθος, διά τον θάνατον 
τριών τών επισημότερων αυτής εταίρων καί ενδοξότατων τής 
Εύρώπης σοφών, τοΰ πολυμ.αθοϋς συγγραφέως τής ιστορίας τοϋ 
Ελληνικού πολιτισμού Λιμβούο-Βράουερ, τοϋ εύφυεστάτου κριτι
κού Λετρόννου, καί τοϋ Υπάτου τών φιλολόγων Ερμάννου. 
Εις τον στέφανον τής αθανασίας, 8ν ή παγκόσμιος ευγνωμοσύνη 
καταθέτει έπί τοΰ τάφου τών μεγάλων άνδρών, τολμά καί ή 
εταιρία τον σεμνόν αυτής νά πλέξφ κυπαρίσσινον κλάδον.

Εδώ ήθελον καταστρέψει τον λόγον, αν δι’ αιτίας, ών ή άνά- 
πτυξις περιττή , τό ταμεϊον τής εταιρίας δέν είχε καθ’ βλον 
τούτο τό έτος μείνει έμπεπιστευμένον εις τον γραμματέα, δι’8 
αναγκάζομαι νά εκθέσω την περίληψιν τού άπολογισμοΰ αύτοϋ, 
παρατηρών ό'τι καί ήδη, ώς καί εις πάσας τάς μέχρι τοΰδε 
γενικάς συνεδριάσεις, τά λογιστικά τής έταιρίας βιβλία πρό- 
κεινται ένταϋθα εις έπίσκεψιν τώ έπιθυμούντι, ό'τι δέ κατά τον 
οργανισμόν καί έπιτροπή υπάρχει εγκατεστημένη, ή'τις θέλει 
εξελέγξει αυτά, καί αναφέρει προσεχώς τών έργασιών της τό 
αποτέλεσμα.

Η Εταιρία εΐσέπραξεν

Α'. Από συνδρομάς τών μελών 728:40
Β'. Εκτακτοι συνδοομ.αί, Κ. Finley 150

L. Convngham 100
Ανώνυμος συνδρομή 1310
Κ. ίωνίδου 300

Γ'. Ενοίκιον τής οικίας 350
Δ*. Μερίσματα τής τραπέζης 590
Ε. Αντίτιμον ύλης τής άκροπόλεως καί τού θεάτρου 550 
Τ’. Πωλησις πρακτικών 12

4,090:40

ή Εταιρία έδαπάνησε*
Α'. Γραφικά 217:25

Μισθός κλητήρος 330
Β*. Κατάθεσις εις την Τράπεζαν 1,100
Γ'. Μουσεϊον (μετακόμισις προπλασμάτων) 46

Μεταφορά * <

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:19 EEST - 18.237.180.167



de leurs mains les routes sur lesquelles ils promenaient la 
victoire.

La society a regu en outre pendant cette anode les ca- 
deaux suivans:

a) Du gouvernement de S. M. le Roi de Hollande la 
continuation du grand ouvrage sur les antiquities dgyptiennes 
du musde de Leyde.

b) De M. G. Berlijn trois compositions litteraires en lea
gue hollandaiso.

c) De M. A. Berlijn d’Amsterdam plusieurs de ses ou- 
vrages musicaux, dont quelques uns manuscrits et encore 
inddits.

d) De M. D. Constantin un exemplaire des planches de 
musique vocale.

e) De M. Pittaki une empreinte d un curieux bas-relief 
qui fut enlevd a la Grece.

Mais la joie que la socidtd ressentait des nombreuses preu- 
ves de sympathie qu elle a regues, fut obscurcie d un triple 
deuil pour la mort de trois de ses correspondans les plus 
illustres , qui dtaient en mdme temps trois des savans les 
plus renommdes de lEuropc. Ces hommes dminens sont Lim- 
bourg Brawer, le fameux auteur de l’Histoire de la civilssa- 
tion grecque, Letronne, ce critique aussi ingdnieux que pro- 
fond, et G. Hermann, le plus grand pbilologue du sidcle. A 
la couronne d’immortalitd que la raiconnaissance universelle 
depose sur la tombe de ces grands hommes, la socidtd oso 
ajouter son a modeste rameau de cyprds.

J’aurais termind ici mon discours, si par des raisons qu’il 
est inutile de developper devant l'assemblde, le caisse n’avait 
dtd confide pendant toute 1’annde au secrdtaire, ce qui me 
met dans Γ obligation , d en soumettre ici sommairement le 
compte-rendu. Je crois ndcessaire de rappeler a cette occa
sion qu’aujourd'hui, comme a toutes les seances gdndrales 
qui ont prdcddd, les livres de comptabilitd de la socidtd se 
trouvent ici ouverts a quiconque en veut prendre connaissance, 
et qu’en outre une commission de controle, nomiude d’aprds 
l’organisation, aura a les examiner et & en rendre prochai- 
nement compte a la socidte.

rs>· 33 -<s
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Μεταφορά · .
Εργασίαι
ά. Ανασκααή τοϋ Θεάτρου του ύρώδου 1,967
β'. Καδάρισις τις Ακροπόλεως συγκόλλησις επι

γραφών κλπ. 451
ν'. Επισκευαί (Ούρα του Πύργου τοΰ Κυρρής-ου

Φυλακεϊα κλπ.) 29

3940:25

Κεκτηται δε άέταιρία εις κτήματα άναπαλλοτρίωτα- πρώτον 
πλούσιον εκμαγείων ρουσεϊον· δεύτερον, εννέα μερίδας τραπεζι
κές ών είσποάττει τό ετήσιον ρέρισρα , καί τρίτον , την έν 
Κηφισία οικίαν, ήν έκρισδοϊ έτησίως, ήν όρως συγκαταΟέσει τοϋ 
δωρητοϋ καί άδεία τνίς li. Κυβερνήσεως έξέδετο εις διά λαχείου 
έκποίησιν.

Ταϋτα πράξασα ά εταιρία εύχεται νά τύχνι τής κρίσεως δτι 
έδικαίωσε ρέν τάς προσδοκίας των εταίρων καί των φίλων αυ
τής, δεν έδείχδη δε άναζία της ιδιαιτέρας καί κραταιας προσ
τασίας ην εύρενώς έδαψίλευσεν αύττί, ό Σεβαστός ήρών Αναξ, 
υπέρ ού ρετά πάσης της έν αύτώ εύοόουρένης Ελλάδος, εϋγνω- 
ρ.ονοΰντες συνεπευφηροϋρεν :Ζήτο) ό Βασιλεύς!

Μετά δε τον λόγον τούτον , ό Πρόεδρος βιασδείς υπό τοϋ 
έπικρατοΰντος ψυχροϋ άνέρου νά διαλύστ) την συνεδρίασιν, είπεν 
δ'τι αναβάλλεται ή άνάγνωσις τοϋ άναγγελδέντος αρχαιολογικού 
ύπορνήρατος, ότι δ αύτό δέλει καταχωρισδη εις την συλλογήν 
τοϋ άργαιολογικοΰ Συλλόγου..

Την δέ 5 (17) Ιουνίου, κατά την 10 ώραν π. ρ. συνεκλήθη 
νέα γενική συνεδρίασις τής Εταιρίας εις τό Ιΐανεπιστη'ριον- 
αλλά ρή συνελδόντος τοϋ υπό τοΰ όργανισροΰ άπαιτουρένου 
άριδροΰ των ρελών, έπανελήφδη αϋτη την 17 (19) Ιουνίου κατά 
τάς 6 ρ. ρ. είκοσιτρία ρέλη παρήσαν. Εν των ρελών έρώτησεν 
άν ή παράληψις τής άναγνώσεως τοϋ άρχαίολογικοΰ ύπορνη'ρα- 
τος κατά την προλαβοΰσαν συνεδρίασιν δεν έπρεπε νά δεωρηδήί 
ώς παραβίασις τοϋ όργανισροϋ. Η Εταιρία άκούσασα ό'σας εδω- 
καν πληροφίας ό Κ. Πρόεδρος, ό Γραρρατεϋς καί τινα των 
ρελών αυτής, άπεφάνθη άποφατικώς.

Η λογιστικά έπιτροπή παρουσίασε τά λογιστικά βιβλία τής 
εταιρίας, καί έκήρυξεν ότι εύρεν αυτά καί τούς λογαριασροΰς 
εντελώς έν τάξει.
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La Socidtd a encaissd:

A. Des contributions de ses membres dr. 728:40
B. Des contributions extraordinaires: de M. Finlay. 150

De L. A. Conyngham. 100
line contribution anonyme 1,300
De M. C. Ionides 300

C. Loyer de la maison 350
D. Dividende de la banque 590
E. Des matdriaux extraits de l'acropole et du thda·

tre d’Hdrode 550
F. De la vente du recueil des actes 12

4,090
File a ddpensd

A. Frais de bureau dr. 217:25
Appointemens de l huissier 330

B. Action de la banque 1,100
C. Au musde (transport de platres) 4G
D. Travaux.

a. Fouilles au thdatre d’Hdrode 1,967
b. Deblayement de l’acropole, reparation des

cadres des inscriptions 151
c. Reparations (porte de la tour de Cyrrhestes,

gudrites ect. 29

3,940 25
La|socidte possdde en outre un riche musde de platres, 

neuf actions a ia banque, dont eile retire le revenu, et la 
maison de Cephisie qu elle a loud cette anode, et que du con· 
sentement du donateur, et avec automation du gouverne- 
ment el le va exproprier par voie de lotterie.

Tels sont les travaux de la socieid pendant cette annde. 
Puisse-t-elle mdritdr le tdmoignage d avoir repondu aux es- 
pdrances de ses amis, et ne pas s’dtre rnontrde indigne de la 
protection puissante que lui a prodigud notre gracieux sou- 
verain. Sa condescendance royale porte sur nos Idvres ce cri 
de reconnaissance qui retentit dans les coeurs de tous les 
grecs : Vive le Roi!

Apres ce discours M. le President, forcd par le vent 
froid qui regnait sur l acropole, de lever la sdance, annonga
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Μετά ταϋτα ή συνέλευσις έγκατέστησεν επιτροπήν επί τής 

δ'.άλογης των ψήφων, συγκειριένην ύπό των ΚΚ. Σ. Βυζαντίου, 
Κοκκώνη καί Μάριουκα καί προέβη εις την εκλογήν τής εφορείας· 
έςελέγηοαν δέ·

Αντιπρόεδρος δ Κ. Γ. Τυπάλδος.
Γραρψατεύς ό Κ. A. Ρ. Ραγκαβής.
Αντιγραρψ,ατεΰς ό Κ. 5. Δ. Βυζάντιος.
Ταρ,ίας ό Κ. Γ. Καραυ,άνος.

Μέλη δε τής Εφορείας·

0 Κ. Κοκκώνης.
» Σωριάκης. 
d Μάριουκας. 
s Πιττάκης.

ΐΐλεγκταί δε·

0 Κ. Κ. Φρεαρίτης,
» Γ. Δοκος,
» Δ. Λεβίδης.

‘Ο Πρόεδρος
Γ. ΓΑΑΡΜΗΣ Ό Γραμματέας

Α· Ρ. 'Ρ α γ κ α § ή ς

I
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que la lecture du memoire dont il avait parle est remise, et 
qu’on le verra public dans le recueil du College.

La seconde seance generate fut convoqu^e pour le 5 (17) 
jwin a 10 h. du matin k f universitk; mais le nombre de 
membres voulu par l’organisation ne s’etant pas reuni, elle 
fut r£p6t£e le 7 (19) juin a 6 h. du soir. Yingt-trois mem
bres etaient presens. Un membre a pos6 la question si 1’om- 
mission du memoire archiologique qui devait itre lu dans 
la seance pricidente ne constituait pas une transgression k 
1’organisation. Sur les explications et les ddveloppemeus 
dounis par le president, le secretaire, et quelques membres 
la societe a passe a fordre du jour.

La commission de controle a prdsente a l’assemblee les 
livres de comptabilite de la Society, et k declare avoir trouv6 
les comptes parfaitement en ordre.

Ensuite la societe ayant designd une commission de scru- 
tin, composee de M. Byzantios, M. Coconi et M. Mamouka, 
a procede au renouvellement du bureau. Elle a elu : 

Vice-President M. G. Typaldos 
Secretaire M. A. R. Ilangabe
Vice-Secretaire M. S. Byzantios 
Tresorier M. Caramanos

Membres du comite 
M. Coconi 
M. Pitaki 
M. Somaki 
M. Mamouka

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

Le President
G. GLARAKIS Le Secretaire

A. 11. R an g abe
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