
4 Οίκονομικη κατάατασις. Δυσικράτειον. ΠΛΕ 1921

Τά τής οικονομικής καταστάσεως τής εταιρείας βλέ
πετε έν τώ άνά χεϊρας ύμών πίνακι, έν φ σημειοϋται, δτι 
τά μέν έσοδα τοϋ έτους τούτου άνήλθον εις δραχμάς
140,763,15, τά δέ έξοδα εις δραχμάς 143,571,80, 
ύπερβάντα τά έξοδα κατά 2,802,65, ληφθείσας έκ τοΟ 
περισσεύματος τοϋ 1920, άνερχομένου εις δρ. 35, 244, 
20, δπερ είχεν αναγραφή έν τώ προϋπολογισμέ τής 
χρήοεως τοϋ 1921, ΐνα δατανηθή κατά τό έτος τοϋτο. 
Διάφορον δμως 0ά ήτο τδ αποτέλεσμα καί σημαντι
κόν περίσσευμα θά άπέδιδεν ή παρελθοϋσα χρήσις, εάν 
ήθελον καταβληθή ύπ'ο τοϋ δημοσίου αί καθυστερούμεναι 
σύνδρομα! αύτοΰ προς την εταιρείαν, άνερχόμεναι είς
31,875

Κυριώτατον των έργων τής έταιρείας καί κατά το 
λήξαν έτος ύπήρξε το των άνασκαφών καί παν τδ σχε- 
τικδνπρδς μελέτην καί έρευναν καί συντήρησιν των άρχαιο- 
τήτων. Τοϋ έργου τούτου τά πορίσματα θά άκούσητεήδη, 
έξηγμένα έκ των εκθέσεων των έκτελεσάντων τάς ανα
σκαφώ ς έφορων.

Πρώτη των έργασιών ύπήρξε μικρά άνασκαφή γενο- 
μένη περί τδ Δυσικράτειον διά τοϋ έφόρου κ. Ά. Θ. Φιλα- 
δελφέως. Έκεϊ έκαθαρίσθη τδ πρδς Β. τοΟ μνημείου άπδ 
έτών γνωστδν κτίσμα, θεμελίωσις ίσως όμοιου χορηγικού 
μνημείου ή μικροΰ ναοΰ. Είτα άνεσκάφη τδ πρδς Ν. τοϋ 
Λυσικρατείου, ένθα έφάνησαν δύο νέαι βάσεις χορηγικών 
μνημείων, έξ ών καί ή δδος Τριπόδων ώνομάσθη, έφάνη 
δέ δτι δίήρχετο ακριβώς πρδς Ά. τοϋ Λυσικρατείου, ής 
έσώθησαν ίχνη τοϋ λιθοστρώτου είς βάθος 3 μέτρων. Ή 
έρευνα εις διάφορα πέριξ σημεία πρδς δεΐξιν την κατευθύν- 
σεως τήςόδοϋ καί πρδς άλλα έγγύς κτίσματα, δπως εινε 
δ πολυγωνικδς τοίχος δ άκό μακροτάτου φαινόμενος καί
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καθαρισθείς ήδη, γνωστ'ος δ’ ώς άποτελών μέρος τοΟ 
περιβόλου τοΟ ΔιονυσιακοΟ θεάτρου, προς Ν. αύτοΟ, καί 
ή έπίσης άπ'ο μακροΟ φαινομένη Ν. Δ γωνία τετραγωνικοΟ 
κτίσματος μεγάλου, ή είσχωροΟσα εις το κοΐλον τοΟ 
θεάτρου τοΟ Διονύσου και βεβαιωθεϊσα, ότι εινε γωνία 
το0 ωδείου τοΟ Περικλεούς, άσφαλίζουσα δέ τήν ύπαρξιν 
τοΰ περιφήμου τούτου οικοδομήματος έκεΐ. Έν τή άνα- 
σκαφή τοΟ Λυσικρατείου άνεφάνησαν έπάλληλοι όχετοί 
καί ύδραγωγεΐα Ρωμαϊκών καί Μεσαιωνικών χρόνων ώς 
καί πολλοί χριστιανικοί τάφοι καί δύο θολωταί όστοθήκαι. 
Κατά τήν ερευνάν ταύτην άνευρέθησαν δύο επιγραφαί, 
μία δηλ. άναγραφή ψηφίσματος καί ίτέρα αναγραφή 
αρχόντων, έν ή αναφαίνεται το πρώτον Νικόστρατος 
αρχών κατά το 80 περίπου π.Χ. Έδαπανήθησαν διά τήν 
έργασίαν ταύτην δραχμαι 3,670,20.

Δευτέρα σχετιζομένη καί γειτνιάζουσα προς τήν προη- 
γουμένην έργασία εινε ή παρά το Διονυσιακόν θέατρον 
γενομένη διά τοΟ εφόρου >. Π. Καστριώτου προς πλήρη 
έρευναν τοΟ βεβαιωθέντος πλέον ’Ωδείου τοΟ Περικλέους. 
Τά κατά το σχήμα αύτοΟ εινε γνωστά έκ τών προηγου 
μένων έτών. Ήδη άπεκαλύφθη τό ήμισυ πελώριας αιθού
σης τετραγώνου, ής αΐ πλευραι σώζονται εις ύψος 3 
μέτρων, λίθου ΠειραϊκοΟ, μετά όρθομαρμαρώσεως. Ομοί
ως έφάνησαν τά θεμέλια τοΟ Προπύλου τοΟ προς τό 
Διονυσιακόν θέατρον. Έβεβαιώθησαν δ’ οί λόγοι τοΟ Πλου
τάρχου λέγοντος, ότι ήτο πολύεδρον «τή δ’ έρέψει μόνον 
περικλινές καί κάταντες έκ μιας κορυφής πεποιημένον» καί 
ήσφαλίσθη τό ύπό τοΟ αύτοΟ λεγόμενον, ότι ήτο πολύ- 
στυλον έκ τών εύρεθεισών βάσεων τών μαρμάρινων αύτοΟ 
κιόνων, 36 που τόν άριθμόν ύπολογιζομένων, τή ύποδείξει 
τοΟ κ. Dorpfeld, ό όποιος έστρεψε τήν προσοχήν καί
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