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5) Έτοποθετήθησαν εις τά παράθυρα των τε πλαγίων πλευρών καί τής 
προσόψεως ξύλινα υαλοστάσια. 'Ο παρατιθέμενος πίναξ 195β τής άναπαλαιω- 
θείσης προσόψεως δεικνύει τά άνοίγματα προ τής τοποθετήσεως των υαλο
στασίων των.

Γ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Συνεχίζουσα τήν προς τό Κράτος έπικουρίαν της έδαπάνησεν ή ’Αρχαιο
λογική Εταιρεία κατά τό 1963 τά εξής ποσά διά μουσειακάς εργασίας.

α) Δρχ. 10.993 δι’ έ'ξοδα εσωτερικών εγκαταστάσεων του νεοδμήτου Μου
σείου Τήνου καί

β) Δρχ. 55.000 διά τήν βελτίωσιν του Μουσείου Πειραιώς.

Δ' ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Δι’ άπαλλοτριώσεις κτημάτων χάριν άρχαιολογικών ερευνών καί άνασκα- 
φών διέθεσεν εφέτος ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία τά κάτωθι ποσά: 

α) Δι’ εξαγοράν άγροΰ εις θέσιν Καστρί Χερσονήσου Κρήτης,
ένθα άπεκαλύφθη παλαιοχριστιανική βασιλική...............Δρχ. 12.000

β) Δι’ άγοράν άγροΰ είς θέσιν Πόρος Έλούντας (=Άρχαίου 
Όλοΰντος) Μεραμβέλλου Κρήτης, ένθα ωσαύτως άνεσκά-
φη παλαιοχριστιανική βασιλική ........................................ » 8.000

γ) Δι’ άγοράν κτήματος είς θέσιν Κεφάλι Χόνδρου Βιάννου
Κρήτης.......................................................................... ... . . . » 2.000

Έν όλω . . . Δρχ. 22.000

Ε' ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ

Ή δημοσιευτική δράσις τής Εταιρείας συνεχίσθη εντατική καί κατά τό 
1963, έποπτεία τοΰ Γ. Γραμματέως του Συμβουλίου, τοϋ Συμβούλου Καθη- 
γητοΰ κ. Ν. Κοντολέοντος καί τής πτυχιούχου τοϋ ’Αρχαιολογικού Τμήματος 
τοΰ Παν/μίου ’Αθηνών Δίδος ’Αρτεμίσιας Γιαννουλάτου. ’Ιδού δέ ποια δημο
σιεύματα έγένοντο εφέτος:

1) Έξετυπώθη ό τόμος τών Πρακτικών τοΰ 1961. Εύρίσκονται δ’ ύπό 
έκτύπωσιν οί τόμοι τών έτών 1959 καί 1962.

2) Περατοϋται ή έκτύπωσις τών τόμων τής ’Αρχαιολογικής Έφημερί- 
δος τών έτών 1959, 1960 καί 1961, εντός δέ τοΰ προσεχούς μηνός θά κύκλο-
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3) ’Ήρχισεν ή έκτύπωσις τοϋ τόμου του 1962.
4) Έπερατώθη ή έκτύπωσις του περί ΙΙαρηγορητίσσης έργου τοϋ Καθη- 

γητοΰ κ. Άν. Όρλάνδου, συμπληρωθέντος δι’ εγχρώμων πινάκων καί γαλ
λικής μεταφράσεως.

5) Έξετυπώθη τό περί προϊστορίας τής Πελοπόννησου Έργον τοϋ κ. 
Κωνστ. Συριοπούλου καί θέλει κυκλοφορηθή εντός τοϋ Μαΐου έ.ε.

6) Έξετυπώθη τό ’Έργον τής Εταιρείας κατά τό 1963.

Κατά τό 1963 είσήχθησαν εις τήν Βιβλιοθήκην τής Εταιρείας τόμοι έν 
ολω 1338, έξ ών 936 δι’ άγορας, 249 δι’ άνταλλαγής καί 153 διά δωρεάς.

Διά τον πλουτισμόν των βιβλιοθηκών των Μουσείων τοϋ Κράτους έδα- 
πάνησεν έφέτος ή Εταιρεία δρχ. 11.949.

ΤΗλθεν έπίσης άρωγός ή Εταιρεία εις τούς μεταβάντας εις Εσπερίαν 
διά περαιτέρω σπουδάς Έπιμελητάς άρχαιοτήτων κ. Γρηγ. Κωνσταντινόπου- 
λον διά ποσοΰ δρχ. 15.061, Δίδα ’Αγγελικήν ’Ανδρειωμένου διά ποσοΰ δρχ. 
21.355 καί τήν Δίδα ’Όλγαν Άλεξανδρή διά τήν έπίσκεψιν Μουσείων διά 
ποσοΰ δρχ. 4.000.

Ένίσχυσεν ωσαύτως ή Εταιρεία διά ποσοΰ δρχ. 140.000 τήν έ'κδοσιν 
επιστημονικών περιοδικών συγγενών'Ιδρυμάτων (Εταιρείαν Βυζαντινών Σπου
δών, Επιστημονικήν Εταιρείαν, Λαογραφικήν Εταιρείαν, Ιστορικήν καί 
Εθνολογικήν Εταιρείαν, Χριστιανικήν ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν, Εταιρείαν 
Θρακικών Μελετών καί Κέντρον Μικρασιατικών Σπουδών).

Δι’ έπιστημονικάς διαλέξεις καί άνακοινώσεις έδαπάνησεν έφέτος ή Ε
ταιρεία δρχ. 2.423.

Δι’ άποζημίωσιν τών Συνεργείων ταξινομήσεως τοϋ ’Αρχείου τής Ε
ταιρείας διετέθησαν έφέτος δρχ. 22.750.

Δι’ άποζημίωσιν έκτάκτων βοηθών εύρετηριάσεως παλαιοτέρων τόμων 
τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος διετέθησαν δρχ. 92.276.

Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία προσκληθεΐσα μετέσχε τοϋ έν ΓΙαρισίοις 
VIII Διεθνοΰς Συνεδρίου Κλασσικής ’Αρχαιολογίας διά τοϋ Εφόρου ’Αρχαιο
τήτων κ. Δημ. Λαζαρίδη δαπανήσασα προς τοϋτο δρχ. 10.000.
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