
δ'. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ και ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ

Ή δημοσιευτική δράσις τής Εταιρείας συνεχίσθη καί κατά τό 1957 
έποπτείφ τοϋ Γραμματέως, τοϋ Συμβούλου κ. Ν. Κοντολέοντος καί τής 
Δ^ος Άρτεμ. Γιαννουλάτου. Καί δή :

α) Ήρχισεν ή έκτΰπωσις τών Πρακτικών τών ετών 1955 καί 1956.
β) Συνεχίζεται ή έκτΰπωσις τής Άρχ. Έφημερίδος τών ετών 1955 

καί 1956.
γ) Έκτυποΰται τό δεύτερον τεύχος τού περί τών υλικών δομής τών αρ

χαίων Ελλήνων συγγράμματος τού καθηγητοϋ Άν. Όρλάνδου περιέχον τά 
μέταλλα, τά κονιάματα καί τούς λίθους.

δ) Έξετυπώθησαν : 1) Τό έκ 380 σελίδων καί 72 πινάκων, σχήματος 4ου, 
καδηγητοϋ Ά. Ξυγγοπούλου «Σχεδίασμα ιστορίας τής δρησκευτικής ζωγρα
φικής μετά την άλωσιν».

2) 'Η εναίσιμος επί διδακτορία διατριβή τής εφόρου αρχαιοτήτων
Δδος ’Ιωάννας Κωνσταντίνου «Ρυθμοί κινήσεων καί λοξαί στάσεις εις τήν
άρχαιοτέραν ελληνικήν πλαστικήν».

3) Ή εναίσιμος επί διδακτορία διατριβή τοϋ εφόρου αρχαιοτήτων
Νικ. Βερδελή *Ό πρωτογεωμετρικός ρυθμός τής Θεσσαλίας».

4) Τό Εύρετήριον τού Α' καί Β' τόμου τής Ξυλοστέγου Παλαιοχριστια
νικής Βασιλικής τής Μεσογειακής Λεκάνης τού καθηγητοΰ Άν. Όρλάνδου.

5) Τό ’Έργον τής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τό 1957.
ε) Εύρίσκονται υπό έκτύπωσιν : 1) Ή εναίσιμος επί διδακτορίφ δια

τριβή τοϋ εφόρου αρχαιοτήτων Ίω. Κοντή «Τό ιερόν τής ’Ολυμπίας κατά 
τον Δ' π.Χ. αιώνα».

2) Ή εναίσιμος επί διδακτορίρι διατριβή τοϋ εφόρου αρχαιοτήτων
Βασ. Καλλιπολίτη «Χρονολογική κατάταξις τών μετά μυθολογικών παρα
στάσεων αττικών σαρκοφάγων τής ρωμαϊκής εποχής».

Τό διά τά ανωτέρω δημοσιεύματα (πλήν τοϋ έργου) δαπανηθέν ποσόν 
άνήλθεν είς δρχ. 400.000.

Σημειώνομεν προς τούτοις δτι α) κατά τό έτος 1957 εϊσήχθησαν είς 
τήν Βιβλιοθήκην τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας τόμοι 536, έξ ών 136 εξ 
αγοράς (διά δαπάνης δρχ. 28.669 καί 11.400 διά δετικά), 216 έξ ανταλλαγής 
καί 184 έκ δωρεάς.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:18:24 EEST - 52.90.75.110



Δημοσιεύματα καί μορφωτική δράσις 157

β) Την Βιβλιοθήκην τής Εταιρείας από 1ης Μαρτίου μέχρι κα'ι τής 
31ης Δεκεμβρίου τοϋ έτους 1957 έχρησιμοποίησαν 801 άναγνώσται.

"Ήλθεν επίσης ή Εταιρεία αρωγός εις τους έν Εσπερία σπουδάζοντας 
υποτρόφους έπιμελητάς αρχαιοτήτων Γεώργ. Δονταν, Σωτ. Δάκαρην, Εΰθ. 
Μαστροκώσταν, Χρΰσ. Χρήστου καί Σερ. Χαριτωνίδην δαπανήσασα σχετι- 
κώς δρχ. 30.850.

Τέλος ή Εταιρεία άντεπροσωπεύθη διά τοΰ Γραμματέως αυτής εις τό 
έν Παρισίοις συγκροτηθέν κατά Μάϊον τοΰ 1957 Α' Διεθνές Συνέδρων 
αρχιτεκτόνων 'Ιστορικών Μνημείων, περί τών εργασιών τοϋ οποίου ακολου
θεί ή σχετική έκθεσις.
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