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νης καί της δαπάνης προς αγοράν των μαρμάρων, δρ.
19,496.

Ηρξατο δέ ή Εταιρεία έργασιών καί προς ύποστήριξιν 
άλλου έν Αθήναις μνημείου σπουδαίως κινδυνεύοντος καί 
τούτου, του μνημείου τον Φοίοπάππον, οδ έστερεώθη 
μέχρι τέλους τοΟ έτους τδ κρηπίδωμα. Διά τάς έργασίας 
ταύτας έδαπανήθησαν δρ. 4,805.

Μωβαϊκον δε έδαφος άποκαλυφθέν πρό τινων έτών έν 
Πάτραις, άξιολογώτατον διά τάς έν αύτω παραστάσεις, 
ειλημμένας έκ τοΟ καθ’ ημέραν γυμναστικοΟ καί άθλητι— 
κου βίου, έκινδύνευε νά καταστραφη. Το μνημεϊον τούτο 
περιέφραξεν ή Εταιρεία καί έξησφάλισε διά ξυλίνου καί 
σίδηρου έπιστεγάσματος κατά σχέδιον τοΟ άρχιτέκτονος 
κ. Τσίλλερ άντί δαπάνης δρ. 9,926.

’ Ανέλαβε δέ ή Εταιρεία καί τήν έπισκευήν τοΟ έν Ό- 
Λνμπία Μονβείον, περί οδ πολύς έν τώ τύπω έγένετο λό
γος ώς κινδυνεύοντος. Ή κυβέρνησις, εις ήν έδήλωσε τό 
Συμβούλιον δτι εινε πρόθυμον νά καταβάλη πάσαν προς 
στερέωσιν τού οικοδομήματος δαπάνην, έπεμψεν έπιτρο- 
πήν έκ μηχανικών εις ’Ολυμπίαν ήτις νά έξετάση τό οικο
δόμημα καί προτείνη τί τό δέον γενέσθαι. Αί έργασίαι θέ- 
λουσιν άρχίσει ευθύς ώς ή έπιτροπή αυτή ύποβάλη τήν 
έκθεσίν της. Έν τφ μεταξύ έδαπανήθησαν δρ. 200 διά 
πρόχειρόν τινα έπισκευήν τής στέγης.

Έν Δαφνίω ύπελείπετο ή έκτέλεσις μικρών τινων έρ
γασιών πρός άποπεράτωσιν του μεγάλου καί πολυδαπάνου 
έργου τής ύποστηρίξεως του ναού καί τών έν αύτω μω
σαϊκών, ό'περ ή Εταιρεία άπά πολλών έτών έκτελεϊ έκεϊ, καί 
ιδίως ή έκτέλεσις άντηρίδων τινών πρός ύποστήριξιν τών 
παλαιών καί μή άνακαινισθέντων τοίχων τοΟ ναού. Αλλ 
αί έργασίαι αδται δεν κατωρθώθη νά περατωθώσιν ένεκα 
άλλων τινών δυσχερειών καί δή τής έξ ’Αθηνών άναχω-
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ρήσεως τοΟ διευθύνοντος τά έργα άρχιτέκτονος κ. Τρούμπ. 
Έδαπανήθησαν δρ. 1,404.

Κατά τό λήξαν έτος έπελήφθη τδ συμβούλιον και έρ- 
γασιών προς άνίδρυσιν τοΟ Ιέοντος τής Χαιρωνείας, άπο- 
στεΐλαν εϊς Χαιρώνειαν τδν του 'Υπουργείου των Εσωτε
ρικών μηχανικόν κ. Μουντάκην πρδς σύνταξιν σχεδίου τοΟ 
σωζομένου περιβόλου καί το0 βάθρου, καί τδν καθηγητήν 
τής γλυπτικής κ. ΒροΟτον πρδς μελέτην των σωζομένων 
τεμαγίων τοΟ λέοντος καί σκέψιν περί των δεόντων γενέ- 
σθαι πρδς άνίδρυσιν τοΟ μνημείου. Άμφότεροι δέ έπανήλ- 
θον μετά τινας ημέρας εις’Αθήνας άγγελοι ούχί εύαρέστων 
ειδήσεων.Ό κ. Μουντάκης γνωματεύει ότι καί τδ έκ πώ
ρου λίθου τείχος το0 περιβόλου εΐνε σεσαθρωμένον καί πρδ 
πάντων τδ σωζόμενον μέρος τοΟ βάθρου του λέοντος, ό εΐνε 
άνάγκη νά οίκοδομηθή ό'λως νέον. Ο δέ κ. ΒροΟτος παρετή- 
ρησεν ότι τά τοΰ λέοντος τεμάχια έχουσι ρωγμάς, αί'τινες 
δυσχερή καί έπικίνδυνον καθιστώσι τδν διά σιδηρών γόμφων 
σύνδεσμον αύτών- γνωματεύει δέ όπως κατασκευασθώσιν 
άντίτυπα τών τεμαχίων τούτων έκ γύψου καί ούτω συμ- 
πληρωθή έν Άθήναις ό όλος λέων έκ γύψου' τούτου γενο- 
μένου εύχερεστέρα πλέον εΐνε ή έκ λίθου κατασκευή τών 
έλλειπόντων τεμαχίων, καί κατ’ άκολουθίαν ή συμπλή- 
ρωσις τοΟ λέοντος έν Χαιρωνεία καί άνίδρυσις αύτοΟ. Ίάς 
προτάσεις ταύτας θέλει έκτελέσει τδ συμβούλιον τδ άρξά- 
μενον έτος, εύθύς ώς βελτιωθή ό καιρδς καί έπιτρέψη τήν 
έν ύπαίθρψ έργασίαν.

Άνέλαβε δέ τδ συμβούλιον καί τήν περισυναγωγήν τών 
άνά τήν'Βοιωτίαν τήδε κάκεισε διεσπαρμένων άρχαίων καί 
κατάθεσιν αύτών έν τή έν θήβαις συλλογή. Διά τήν έρ
γασίαν ταύτην έδαπανήθησαν μέχρι τέλους του έτους δραχ-
μαί 952.

Έν Άθήναις δέ άνέλαβε καί τδν καθαρισμόν καί συν-
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