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ούτω λ. χ. ύποδεικνύει νά όνομασθη Φίλιπποι (το Φιλιπ-

πιτσίκ), ’Αμψίπολις (το Γενίχιοϊ), Στάγιρα (ή Αειψάσδα),
Αντιγόνεια το Λιόπεσι).
Γ'

« Καί ώς προς τά όρη δε και τους ποταμούς ή επιτρο
πεία συνέστησε αρχαία δνόματα αντί των βαρβαρικών πε
ρίπου τριάκοντα. Ούτω λ. χ. προτείνει νά όνομασθη Κερ

κίνη το Μπέλες, Κεραύνια τά δρη της Χειμάρας, Αύλαμανικά τά Τσουμέρκα, Ώρωπος ο ΑοΟρος ποταμός, και Πρα
σιάς ή λίμνη της Δοϊράνης.
Δ'

« Επειδή δε έπέκειτο καί ή ψήρισις τής Συμβάσεως
των τής Πιερίας σιδηροδρόμων, ήτοι άπό Παπαπούλι μέ
χρι Γίδα, ή ’Επιτροπεία προύνόησε καί περί των όνομασιών
των άποδοτέων εις τούς σιδηροδρομικούς σταθμούς' οΰτω
λ. '/. προτείνει νά όνομασθη Ηράκλεια ο σταθμός Πούρ*
λια, Δΐον ο σταθμός Μαλαθριάς, Πνδνα ο του Κίτρου καί

Μεϋώνη άντί Ελεύθερο·/ώρι.
«Τριμελής δ’ ’Επιτροπεία εκ των κ. κ. Άθ. Γεωργιάδου, Γ. Γαρδίκα καί Άγ. Παπαζα/αρίου εξεπάνησε καί επί
τοΟ Μεγάλου χάρτου τής Μακεδονίας του ύπό τοΟ Επιτε
λείου έκδεδομένου διά ζωηρών έγχρωμων ορίων καθώρισε
τάς έπαρ/ίας τής χώρας μετά τών άρχαίων αύτών ονομα
σιών. Ή δέ ’Αρχαιολογική

Εταιρεία ούδεμιας φειδομένη

δαπάνης σκοπεί, ίνα πολλαπλασιάση τά αντίτυπα τοΟ γεω
γραφικοί τούτου χάρτου χάριν τών ανώτερων εκπαιδευτη
ρίων και παντός φιλου,ούσου καί φιλαργαίου ιδιώτου».
Μεταβαίνοντες νΟν εις τά επιστημονικά δημοσιεύματα
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Πρακτικά τοϋ 1914

τής Εταιρείας άνακοινούμεν δτι τής ’Αρχαιολογικής ’Εφη

μερίδας έξεδάθησαν κατά το λήξαν έΐος τέσσαρα τεύχη
το Γ καί Δ του 1913 καί το Α καί Β'τού 1914.

ΕΕε-

δίδετο δε ή Έφημερίς μέχρις ’Ιουνίου ύπο τού κ. Αεονάρδου άπο δε τού ’Ιουλίου ύπο τοΟ κ.

Πρακτικά τής
ήμερων.

Εταιρείας

Καστριώτου. Τα

θέλουσιν έκδοθή εντός όλίγων

Ηρξατο δε άπο το Ο λήςαντος έτους καί εντός

βραχέος, ώς

έλπίζομεν, χρόνου θέλει περατωθή ή έκτύ-

πωσις τοΟ ύπο τής Εταιρείας έκδιδομένου συγγράμματος
του κ. Άρβανιτοπούλου περί των εγχρώμων στηλών των

Παγασών.
Την άπο τού 1913 άρξαμένην επιστημονικήν έξερεύνησιν των άνά την Μακεδονίαν καί Ηπειρον Βυζαντιακών
μνημείων δεν έδυνήθη ή Εταιρεία νά συνέχιση καί κατά
το λήξαν έτος, διότι ό έκτελών την εργασίαν ταύτην κ.
Ζησίου, μέλος τοΟ Συμβουλίου, ήσχολεϊτο δι’ όλου τού θέ
ρους περί την έκπόνησιν δημοσιευομένης όσον ούπω έν τοΐς
II ρακτικοΐς πραγματείας περί των αποτελεσμάτων καί πο
ρισμάτων τής κατά το 1913 περιηγήσεως αότοΟ.
Ί έλος άνακοινούμεν Ύμϊν,ότι μετά την δημοσίευσιν του
περί Σωματείων νόμου τής 23 ’Ιουνίου 1914, άνεκοινώθη
ήμιεπισήμως τω Συμβουλίω, ότι ύπάγεται καί ή Εταιρεία
εις τον νόμον τούτον καί κατ άκολουθίαν όΐείλει νά προβή
αύτη εις ό,τι διατάσσει ό νόμος, ίνα ούτω ζητήση την άναγνώρισιν αυτής ύπο τού δικαστηρίου.

Άλλ’ή όγδοηκον-

ταετή 3ίον αριθμούσα Εταιρεία ίδρύθη ένεργεια τής Ελλη
νικής Κυβερνήσεως προς τον σκοπόν νά συντρέχη την Κυβέρνησιν εις την άνεύρεσιν συντήρησιν καί επιστημονικήν
ερευνάν των αρχαιοτήτων. Τά εγκαίνια αυτής έτελέσθησαν
μετά μεγάλης πομπής έν αύτω τω Παρθενώνι ύπο τήν
τακτικήν προεδρείαν τού τότε

Υπουργού τής Παιδείας

’Ιακώβου Ρίζου Νερουλού. Το Διάταγμα τού 1837, τό
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Εταιρείας καί παρέχον αύτή

προνόμια, έπέχει ίσχύν νόμου. Έν δέ τοίς ύστερον χρόνοις
άνεγνωρισθη ή Εταιρεία διά πολλών νόμων, δΓ ών έξελήφθη ώς ίδρυμα δημόσιον. Ούτω λ. χ. ό ψηφιζόμενος ϋπό
τής Εταιρείας Προϋπολογισμός αύτής κατά τον ΐσχύοντα
νόμον έγκρινόμενος ύπό τής Κυβερνήσεως δημοσιεύεται έν
τή Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως, τά δ’ έκδιδόμενα ύπό τής
Εταιρείας χρηματικά εντάλματα εξελέγχονται καί θεωροϋνται υπό του ΈλεγκτικοΟ Συνεδρίου. Ούτως ύπήχθη ή Εται
ρεία εις τάς αύτάς διατάξεις, εις άς καί τό Πανεπιστήμιου.
Εναντίαν άρα γνώμην είχε τό Συμβούλιου, άλλ’ ίνα
μή φανή δτι ή Εταιρεία δεν σπεύδει νά συμμορφωθή προς
τον ρηθέντα νόμον, έάν τυχόν εχη τοιαύτην ύποχρέωσιν,
έκάλεσε συνέλευσιν τών εταίρων, ήτις προέβη εις τάς κατά
τον νόμον τροποποιήσεις τοϋ Όργανισμοϋ καί άπεφάσισε
νά ζητηθή ή λύσις τοϋ ζητήματος ύπό τοϋ δικαστηρίου τοϋ
έντεταλμένου νά έφαρμόση τον περί οδ λόγος νόμον. Τοιαύ
την δ’ αίτησιν ύπέβαλεν ήδη τό Συμβούλιου εις τό δικα
στή ριον.
I

ό Συμβούλιου καί ή συνέλευσις τών εταίρων φρονοϋσι

καί ισχυρίζονται, δτι ή Εταιρεία δεν είνε σωματείου, διότι
δεν εργάζεται ού'τε ύπέρ τών συμφερόντων τών εταίρων, ού'τε
ύπέρ τών σκοπών αύτών. ’Εργάζεται ύπέρ σκοπού εθνικού
καί εϊνε ίδρυμα καί δη δημόσιον ίδρυμα ύπό μορφήν ιδιω
τικήν. Τό Υπουργείου τής Παιδείας εργάζεται ύπέρ τών άρχαιοτήτων αμέσως μέν διά τής παρ’ αύτφ αρχαιολογικής
ύπηρεσίας, εμμέσως δέ διά τής Εταιρείας. Άποφάσει τοϋ
έαυτής Συμβουλίου καί έγκρίσει τοϋ Υπουργού έκτελεί ή
Εταιρεία άνασκαφάς. Ταύτας δ’ έκτελεί αντί τοϋ Κράτους
καί εις όφελος τοϋ Κράτους, διότι τά άποκαλυπτόμενα μνη
μεία είνε κτήμα τοϋ Κράτους καί τά εύρισκόμενα άρχαία
κατατίθενται άπαντα εις τά δημόσια Μουσεία. Ή Έται-
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