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ρείας, επεμψε προς την Σχολήν έν λευκώματι τόδε το συγ
χαρητήριον γράμμα:

Ή έν Άθήναις ’Αρχαιολογική Εταιρεία 
τμ Γαλλική Σχολμ.

'Η Άρχ. Εταιρεία συγχαίρει τμ έν Άθήναις Γαλλική Σχολμ 
έπί τμ έορτμ τής πεντηκονταετηρίδος τής ίδρύδεως αύτής, καί 
έκφράζει τής ζωηρής αύτής δυμπαθείας εις τούς μέχρι τούδε 
Διευθυντής καί έταίρους αύτίίς, οίτινες ούτω προήγαγον την 
Σχολήν ταύτην, ώδτε άνέδειξαν αυτήν καθίδρυμα. περίβλεπτον, 
γενναίως έργαδθέν ύπέρ τής άρχαιολογικής έπιδτήμης καί με- 
γάλως τιμήδαν τήν Γαλλίαν ού μόνον έν Έλλάδι, άλλή καί παρή 
τοϊς λοιποϊς πεπολιτιδμένοις λαοϊς.

Ολίγα έτη μετά τήν έλευθέρωδιν τής 'Ελλάδος ίδρυδεν ή Γαλ
λία τήν Σχολήν ταύτην έν τμ χώρα των λειψάνων τού παρελ
θόντος, έν τμ πάλαι ποτέ κοιτίδι τού πολιτιδμοϋ καί τής τέ
χνης, θελήδαδα ούτω νή δυνεχίδμ τό έπιδτημονικόν έργον, ού- 
τινος τοδοϋτον έπιτυχώς καί ένδόξως κατήρξατο άπό τοϋ 1829 
διή τής Expddition Scientilique du Moree. Αί κατή καιρούς κυβερ
νήσεις έν Γαλλίρ περί πολλοϋ έποιοϋντο έκάδτοτε τήν έν Άθή· 
ναις Γαλλικήν Σχολήν, παρ’ ήμϊν δέ έτυχεν αυτή έγκαρδίου ύπο- 
δοχής καί προθύμου έκάδτοτε συνδρομής εις τήν έπιτέλεδιν των 
έργων της. Τής έπιτυχίας δέ, μεθ’ ής έξεπλήρωδεν αύτη άχρι 
τοϋδε τόν προορισμόν της, τρανή μαρτύρια πρόκεινται αί άνα- 
δκαφικαί αύτής έργαδίαι παρή τήν Άκρόπολιν, έν Θήρα καί έν 
Μυρίνμ, έν Νεμέμ καί έν Κορίνθφ, έν Έλατεία, έν Θεδπιαϊς, έν 
Όρχομενφ καί παρή τήν Κωπαΐδα, έν Στράτω, έν Μαντινείρ καί 
έν Τεγέμ, έν Μιδτρμ καί έν Δαφνΐφ, καί μάλιδτα τή δύο άναδκα- 
φική αύτής έργα, τό έν Δήλφ καί τό έν Δελφοϊς, άτινα έποχήν 
άποτελοϋδιν έν τμ ίδτορΐμ των έν 'Ελλάδι άρχαιολογικών έργα- 
διών. Τής δέ πρός έρμηνείαν των μνημείων καί πρός προαγω
γήν τής άρχαιολογικής έπιδτήμης δράδεως τής Σχολής περιφανή 
μαρτύρια πρόκεινται πλεϊδτα όδα συγγράμματα καί μονογραφίαι 
καί κατ’ έξοχήν οί είκοδιν έκδοθέντες ήδη ύπό τής Σχολής όγκώ- 
δεις τόμοι τού δπουδαιοτάτου έν τοϊς άρχαιολογικοΐς περιοδι- 
κοϊς Bulletin de Oorrespondance Helldnique.

Ή ’Αρχαιολογική 'Εταιρεία, τό πρώτον έν 'Ελλάδι ίδρυθέν 
δωματεϊον πρός άνακάλυζτιν καί έπιδτημονικήν έρευναν των

2

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:52:02 EEST - 18.237.180.167



26 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤθΤ 1898

έργων της άρχαχότητος, εύχαρίδτως είδε την Γαλλικήν Σχολήν 
χδρυθεχΰαν έν Άθήναχς, καί, μετά άυμπαθεχας παρηκολούθηάεν 
έπ'χ ήμίάεχαν ήδη έκατονταετηρίδα τά έργα αύτής, συμμετέχει 
δέ σήμερον τής χαράς των Γάλλων σοφών, οΐτχνες δικαίως μετ’ 
έθνχκής υπερηφάνειας έπχσκοποϋσχν ήδη τό άρχαιολογχκόν έρ- 
γον τής εαυτών Σχολής, καχ ευχεταχ χχςί Σχολμ τήν αχίτήν καί, έν 
τφ μέλλοντχ προκοπήν έν τφ εύγενει άγώνχ ήπέρ τής προαγω
γής τής άρχαχολογχκής έπχάτήμης.

Έν Άθήναις τ?ί 6 ’Απριλίου 1898 

Ο Πρόεδρός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ
Ό Γραμματεύς 

Π. Καββαδχας

Τέλος δέ άνακοινοϊ ύμΐν τδ συμβούλιον, ό'τι, συμφώνως 
προς τήν έκφρασθεΐσαν εύχήν τής συνελεύσεως των εταί
ρων, ήγοράσθη οίκόπεδον κατά τήν γωνίαν των οδών Πα
νεπιστημίου καί 'Ομήρου καί ήρξατο ή έν αύτω οικοδομή 
κτιρίου τής Εταιρείας κατά σχέδιον, δπερ έκπονήσας δ άρ- 
χιτέκτων κ.Ίω.’Αξελός παρέσχε δωρεάν τή Εταιρεία. Τό 
σχέδιον τούτο ένέκρινε τό συμβούλιον έν τοϊς καθόλου μετά 
προηγουμένην γνωμοδότησιν των κκ. Τρούμπ καί Δαΐρ- 
<ρελδ' άπεδέξατο δέ μετά ταΰτα κατά τήν έκτέλεσιν αύ- 
τοΟ τροποποιήσεις τινάς έκληφθείσας άναγκαίας ύπό των 
αρχιτεκτόνων. Τά κατά τήν οικοδομήν τοΰ κτιρίου τού
του θέλουσιν έκτεθή ύμΐν έν τή τού προσεχούς έτους λο
γοδοσία, δτε, περατωμένου όντος του οικοδομήματος, ή 
περί τής δαπάνης καί ή περί τής άρχιτεκτονικής αύτοΰ 
μορφής κρίσις θέλει εισθαι ύμΐν εύχερής. Τό Συμβούλιον 
ηύχαρίστησεν, ώς εϊκός, δι’ έγγράφου του τον άρχιτέκτονα 
κ.Άξελόν, έφ’ ή οδτος παρέσχεν άφιλοκερδώς τή Εταιρεία 
έργασία. Ενταύθα δέ, έν τή συνελεύσει ύμών ταύτη,πολ- 
λάς έκφράζει τό Συμβούλιον χάριτας τφ Διευθυντή τού
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