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κυανοΰ και λευκοί). Είς εν τεμάχιον διεκρίνοντο έρυθραί γραμμαί επί κυα
νού καί ώχροϋ βάθους, είς άλλο κυανά φύλλα επί ωχρού βάθους. ’Άφθονα 
ήσαν τά τεμάχια παχέος δαπέδου έκ χαλικασβέστου, καταπεσόντα καί ταϋτα 
εκ τού άνω ορόφου, ως επίσης πολλαί αί κεκαυμέναι πλίνθοι καί τά άπην- 
θρακωμένα ξύλα, άποτελέσαντα στρώμα, μάλιστα κατά τό κέντρον τού δω
ματίου. Ή ισχυρά έπενέργεια τού πυρός έφαίνετο έκ της άσβεστοποιήσεως 
πολλών έκ τών λίθων. Είς τό βάθος τού στρώματος τούτου τά έπιχρίσματα 
ήσαν πολύ ολίγα. Βαθύτερον δμως ένεφανίσθησαν άλλα πολυαριθμότερα 
επιχρίσματα, ίσως ταύτα προερχόμενα έκ τών τοίχων τού ισογείου δωμα
τίου. Πολλά τούτων είχον ταινίας ποικίλων χρωμάτων μέ ρυθμικήν διαδο
χήν' εν τεμάχιον έφερε θαυμασίως διατηρουμένην διακόσμησιν παπυροει- 
δοΰς φυτού μέ κυανά διανοιγόμενα φύλλα, ένφ τό έσωτερικόν, είς μικρούς 
στήμονας καταλήγον, μέρος τού άνθους είναι ερυθρόν. Οί μίσχοι είναι χλω
ρού χρώματος καί διακλαδίζονται καταλήγοντες είς άνθη καί βόμβυκας. 
’Άλλα τεμάχια φέρουν συνεχομένας σπείρας διά μελανού χρώματος έπί 
ωχρού καί άλλα συστήματα λοξώς διατεταγμένων γραμμών ή τόξων. Τεμά
χια γυψολίθων, έφθαρμένων εκ τού ύδατος καί τού πυρός, άνευρέθησαν είς 
διάφορα σημεία τής έπιχώσεως τού δωματίου. Κατά τον ΝΔ. διεπιστιόθη 
ή παρουσία δύο καθέτων ξυλοδεσιών. Τά κινητά ευρήματα δεν ήσαν αξιό
λογα, άλλα δέον νά σημειωθή δτι ούδαμοΰ πλήν τών εισόδων ή άνα- 
σκαφή έφθασε τό δάπεδον. Ήσαν τμήματα πιθοειδούς αγγείου, άμφο- 
ρεύς, πρόχους, κωνικά τινα κύπελλα καί κάλυμμα μικρού λίθινου αγγείου 
δισκοειδές μέ κόμβον ως λαβήν. Κατά τον ΝΑ. τοίχον, προς την Α. γωνίαν, 
άνευρέθη ή θύρα επικοινωνίας προς τό δωμάτιον Θ, μέ είς την θέσιν των 
διατηρουμένας εκατέρωθεν πλάκας ως βάσεις παραστάδων.

Τό δωμάτιον Θ άπεδείχθη ευμεγέθης αποθήκη, τής οποίας ή οροφή 
έστηρίζετο υπό κεντρικού τετραγωνικού πεσσού εξ άδρώς κατειργασμένων 
λίθων, τών οποίων τρεις διετηρούντο εις την θέσιν των, ένφ τέταρτος είχε 
καταπέσει έπί τού δαπέδου, έπανατοποθετηθείς. Οί τοίχοι τού δωματίου καί 
ένταΰθα είχον διατηρηθή είς μέγα ύψος, πλήν τού ΝΔ., δστις είχε πάθει 
ίσχυρώς' είς τούτον άνεφάνησαν δύο ανοίγματα θυρών, τά όποια δμως 
κατά τό πέρας τής άνασκαφής δέν είχον απολύτως διασαφηθή' πολύ πιθανή 
θεωρείται ή ύπαρξις παραθύρου κατά τό ΝΔ. τμήμα τού ΝΑ. τοίχου, τού 
οποίου διατηρείται είδος άναθυρώσεως διά την στερέωσιν τού ξυλίνου πλαι
σίου. Τό πλάτος τού δωματίου είναι μεγαλύτερον τού τού Δ., ένφ άντιθέ- 
τως τό μήκος του είναι μικρότερον. Εις τούς τοίχους έχουν παραμείνει τμή
ματά τινα τών έπιχρισμάτων. Πλείστα δσα τεμάχια έπιχρισμάτων τού άνω 
ορόφου κατέπεσον μετά πολυαρίθμων λίθων έντός τού δωματίου. Πολλά 
τούτων φέρουν ταινίας έρυθροΰ, ωχρού, λευκού ή κυανοΰ χρώματος. Έν
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άλλο τεμάχιον εμφανίζει δυσδιάκριτον θέμα, διά την άπόδοσιν τοϋ όποιου 
έχρησιμοποιήθη ερυθρόν, κυανοϋν, πράσινον καί μέλαν χρώμα. Εις ά'λλα 
τεμάχια διακρίνονται καμπΰλαι ζώναι καί εις ά'λλα με ωχρόν βάθος χαρα- 
κταί γραμμαί, υποβοηθητικοί τής άποδόσεως τοΰ διακοσμητικοΰ θέματος. 
Τεμάχιον τι εμφανίζει σπείρας, άποδοθείσας διά κυανοϋ χρώματος καί εις 
έ'τερον διακρίνεται σύνθεσις κατά γωνίας καί τόξα. Έκ τοΰ άνω όρόψου 
κατέπεσε καί τμήμα κονιάματος εξ άρμου διαχώρων γωνιακού σχήματος καί 
χρώματος έρυθροΰ. ’Οκτώ πίθοι άνευρέθησαν εντός τής αποθήκης (πίν. 247β 
καί 248α), ών εξ κατά τό ΝΔ. τμήμα ταύτης προς τάς γωνίας καί περί 
τον κεντρικόν πεσσόν, εις κατά τον ΒΑ. τοίχον καί έτερος κατά την Β. γω
νίαν' πάντες πλήν των δυο τελευταίων, ήσαν μεγάλοι μέ σχοινίνην έμπίεστον 
ή χαράκτην διακόσμησιν, βραχύν λαιμόν υπό τό γυριστόν χείλος καί δυο σει
ράς λαβών, την μίαν κατά τους ώμους καί την άλλην περί την βάσιν, ήτις 
έγομφοΰτο κυλινδρικώς μέ πλαστικούς άνω ταυτης δακτυλίους. Εις πίθος 
έφερεν επί τών ώμων τριπλάς λοξάς εμπιέστους ταινίας καί μίαν καμπυ- 
λουμένην καί σύστημα εξ εξ έμπιέστων σχοινιών εις την κοιλίαν' άλλος τρι- 
πλάς λοξάς εμπιέστους ταινίας επί τών ώμων καί δυο συστήματα έκ πέντε 
σχοινοειδών μέ εντομάς καί εξ μέ έμπιέσεις περί την κοιλίαν ταινιών' άλλος 
δυο συστήματα εκ πέντε καί τεσσάρων έμπιέστων σχοινοειδών ταινιών 
περί την κοιλίαν' έτερος μέ τριπλάς λοξάς εμπιέστους ταινίας κατά τούς 
ώμους καί δυο συστήματα περιθεουσών ταινιών, ών έν έκ πέντε έμπιέστων 
σχοινιών καί έν έκ τριών, ών δύο έμπίεστα καί έν μέ έντομάς' άλλος 
πίθος μέ τρία συστήματα περιθεουσών ταινιών έκ πέντε έμπιέστων, έκ τεσ
σάρων έμπιέστων καί άλλο έκ δύο έγχαράκτων καί τεσσάρων έμπιέστων' 
έτερος πίθος μέ σύστημα επτά περιθεουσών έμπιέστων ταινιών. Ό τελευ
ταίος οΰτος έφερε λίαν σημαντικήν έπιγραφήν έξ 26 σημείων τής Γραμμι
κής Α γραφής, διατεταγμένων εις δύο στοίχους μεταξύ δύο λαβών (πίν. 248β). 
Είναι ή μεγαλυτέρα μέχρι σήμερον έπιγραφή έπί πίθου' άλλη έξ ολίγων 
σημείων εΐχεν άναφανή έπί πίθου μιας τών αποθηκών τής κάτω Ζάκρου 
καί δέν αποκλείεται νά υπάρχουν καί άλλαι έπιγραφαί έπί άλλων πίθων, 
δοθέντος δτι έκ τών ύπερπεντήκοντα πίθων μόνον δύο ή τρεις έκαθαρίσθη- 
σαν καί άνασυνεκροτήθησαν. Κατά την ΒΑ. πλευράν δύο άλλα αγγεία, περι- 
συλλεγέντα είς τεμάχια, είναι μάλλον πιθοειδή. Εντός ενός τών πίθων 
άνευρέθη κρανίον μικρού ζώου καί έν δστοΰν περισυλλεγέν όπισθεν ενός 
άλλου έφαίνετο μάλλον ανθρώπινον. Πολλοί πελεκητοί πωρόλιθοι είχον πέ
σει ΒΔ. καί Α. τοϋ πεσσού καί τεμάχια γυψολίθου κατά τό μέσον τής ΝΔ. 
πλευράς.

Τά λοιπά αντικείμενα τά περισυλλεγέντα έκ τής έπιχώσεως τής απο
θήκης Θ είναι ολίγα καί όχι πολύ σημαντικά. Πολλά ήσαν τά άωτα κωνικά
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κύπελλα' χαλκή σμίλη καί μονόστομον χαλκοΰν μαχαίριον περισυνελέγη- 
σαν εις τό κατώτερον στρώμα. Επίσης περισυνελέγη δστρακον θαλασσίας 
πορφύρας.

Ή άνασκαφή δέν έξετάθη πολύ διά την ερευνάν των ΝΑ. τού Θ δω
ματίων ΙΒ καί ΙΓ, των οποίων άνεφάνησαν μόνον αί κορυψαί των τοίχων 
καί μάλιστα δχι καθ’ ολον αυτών τό μήκος. Εις τό ΙΒ ό ΝΔ. τοίχος είχε 
πάθει ίσχυρώς έκ τής κατασκευής ασβεστοκαμίνου' ή κατά τον χώρον τού
τον περισυλλογή καλύμματος με κυπελλοειδή άνω κόμβον καί διακόσμησιν 
περιθεουσσνν λεπτών ταινιών, προφανώς γεωμετρικών χρόνων, δέν απο
κλείει δτι ή καταστροφή έγένετο κατά τούς χρόνους τούτους. Τό κονίαμα 
τού τοίχου διετηρεΐτο καλώς κατά τήν Β. γωνίαν. Καί ενταύθα περισυνε- 
λέγησαν επιχρίσματα τινα μέ ωχρόν, λευκόν καί ερυθρόν χρώμα καί παραλ
λήλους λεπτάς χαρακτάς γραμμάς. Τινά τούτων είναι γωνιώδη ή μέ ελαφρώς 
καμπυλουμένην επιφάνειαν. Τού δωματίου ΙΓ άνεφάνη μόνον ή Β. γωνία 
καί ήδη ήρχισαν νά άναφαίνωνται κονιάματα διακόσμητα, άλλ’ ή έκκένωσις 
αυτού δέν προωθήθη ούσιαστικώς.

Τά εις σειράν δωμάτια Ζ, Η, I, ΙΑ καί ΙΔ, φκοδομηθέντα εις ύψη- 
λότερον ίσόπεδον τής κλιτύος τού υψώματος, εμφανίζουν τό κοινόν χαρα
κτηριστικόν δτι τούτων μόνον τά θεμέλια διαμερίσματα, τά όποια ουδέποτε 
έχρησιμοποιήθησαν δΓ έγκατοίκησιν ή άποθήκευσιν, διεσώθησαν. Μόνον 
εις τον ΝΔ. τοίχον τού ΙΑ διετηρήθη, καθιζήσας ολίγον έκ τής αρχικής του 
θέσεως, πλακοειδής λίθος, δστις δέν αποκλείεται νά είναι τό κατώφλιον εισό
δου εις τό ισόγειον τού άνω τής αποθήκης Θ διαμερίσματος. Πάντα τά 
θεμέλια ταύτα διαμερίσματα έχουν εντός αυτών τον βράχον άνερχόμενον 
προς τά ΒΑ. καί τό εσωτερικόν των πληρούμενον διά μικρών λίθων προς 
δημιουργίαν ερείσματος στηρίξεως τών δαπέδων' εις πάντα οί τοίχοι τών 
θεμελίων έχουν λίθους εις πολλά σημεία προέχοντας προς τά έσω. Πολλοί 
τών λίθων είναι λίαν ογκώδεις. Μεταξύ τών δωματίων Ζ καί Η, κατά τον 
διαχωριστικόν τοίχον, παρέχεται ή έντύπωσις δτι άρχικώς ειχεν άφεθή 
άνοιγμα επικοινωνίας, τό όποιον έκ τών υστέρων έκλείσθη. Τό δωμάτων I 
είναι λίαν στενόν καί ό ΝΑ. τοίχος του πολύ παχύς, ώστε νά δίδεται ή 
έντύπωσις δτι άνω τούτου υπήρχε κλιμακοστάσιον. Οί χώροι ΙΑ καί ΙΔ πολύ 
ολίγον άνεσκάφησαν. Πάντα τά ως άνω δωμάτια άνεκαλύφθησαν, ως καί 
ή ΒΑ. ζώνη τών προς τά ΝΔ. κειμένων, υπό τό κατάστρωμα τής οδού. 
’Έξω καί ΒΔ. τού Ζ έξετείνετο άλλο δωμάτων, τού οποίου άνεφάνη ή Ν. 
γωνία διασώζουσα είσέτι στερεόν επίχρισμα επί τών τοίχων. Εις τήν διά 
μικρών λίθων επίχωσιν τών δωματίων άνευρέθησαν πολλά άωτα κωνικά 
κύπελλα. "Εν εύμέγεθες δισκοειδές κάλυμμα μετά λαβής εκ πρασίνου σχιστό-
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λίθου περισυνελέγη εις σωρόν λίθων ΒΔ. της άνασκαφής, προεκτεινόμενον 
προς κάλυψιν τής προχΰσεως τοϋ αγγείου τό όποιον έκάλυπτεν.

Ή αγροικία εκτείνεται και προς τά ΒΔ. καί προς τά ΝΑ. καί είναι 
πολύ πιθανόν δτι θά άνευρεθοΰν πολλά ά'λλα δώματα, αν καί τά εις την 
σειράν τών Ζ, Η, I, ΙΑ καί ΙΔ θά είναι μόνον θεμέλια διαμερίσματα. Τό 
προς τά ΒΔ. δμως άναφανέν επίχριστον δωμάτιον δεν φαίνεται νά είναι 
θεμέλιον διαμέρισμα. Ελπίδες υπάρχουν δτι τά δωμάτια τά εκτεινόμενα 
εντός τοΰ έλαιώνος Κουκάκη θά διατηρούν εισέτι τά δάπεδά των καί μέρος 
των τοίχων των, ούτως ώστε νά δύναται νά έξαχθή τό συνολικόν σχέδιον 
τής σημαντικής ταύτης αγροικίας. Αυτή θά έδει νά περιελάμβανεν άνω τών 
πεντήκοντα δωματίων, συνυπολογιζομένων τών διαμερισμάτων τοϋ άνω ορό
φου, δστις θά έξετείνετο εφ’ ολοκλήρου τής εκτάσεως τοϋ κτηρίου. Ή άνα- 
σκαφή είναι ανάγκη νά συνεχισθή μέχρι τής ολοκληρωτικής άποκαλΰψεως. 
Παρά την έπελθοΰσαν καταστροφήν τά σωζόμενα λείψανα είναι όντως επι
βλητικά καί κρίνεται σκόπιμος ή διατήρησίς των, εκτρεπομένης κατά τρό
πον οριστικόν τής οδικής αρτηρίας. Ή θέσις τής αγροικίας είναι εις δε- 
σπόζον σημεΐον καί εις περιβάλλον γραφικόν, μέ άφθονα ϋδατα εις γειτο
νικήν άπόστασιν. Άναμφιβόλως ό κύριος τής αγροικίας θά έδει νά εΰρί- 
σκετο εις άμεσον έξάρτησιν από τον βασιλέα τής Ζάκρου, δστις ίσως διά 
τοϋτου ήλεγχε τήν πλουσίαν, κατάφυτον καί κατάρρυτον κοιλάδα τής Άνω 
Ζάκρου, ένθα σήμερον ακμάζει έν τών κυριωτέρων χωρίων τής άκρας 
Ανατολικής Κρήτης.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΩΝ
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Αί υπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας έκτελεσθεΐσαι εφέτος άναστηλω- 
τικαί εργασίαι υπήρξαν κατ’ ανάγκην δλίγαι, άφ’ ενός λόγφ των υπό τοϋ 
'Υπουργείου τής Προεδρίας έπιβληθέντων προσθέτων περιορισμών καί 
άφ’ ετέρου λόγοο ασθένειας τοϋ Γ. Γραμματέως τής Εταιρείας, τυγχάνον- 
τος καί επιτίμου Διευθυντοΰ των Άναστηλώσεων αρχαίων καί ιστορικών 
μνημείων.

Έξετελέσθησαν λοιπόν εφέτος, δαπάναις τής Εταιρείας, μόνον αί κά
τωθι εργασίαι στερεώσεως καί συντηρήσεως.

Εις Περιστεριάν Μεσσηνίας, εστερεώθη ή θϋρα
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ’ * '

εισοδου τών θολωτών τάφων 1 και 2, επι τή βά
σει μελέτης τής Υπηρεσίας Άναστηλώσεων, εποπτεία τοϋ άνασκάψαντος 
τούς τάφους καθηγητοϋ κ. Σπ. Μαρινάτου διά τοϋ εμπείρου αρχιτεχνίτου 
άναστηλώσεων τής Εταιρείας κ. Χαριλάου Σφακιανάκη. Καί εις μέν τον 
τάφον 1 εστερεώθη ή θϋρα τοϋ τάφου διά τής κατασκευής ϊσχυροϋ, συνθέ
του σιδηροϋ πλαισίου (πίν. 249) συγκρατήσαντος από ένδεχομένης πτώσεως 
τά τοιχώματα αυτής, εις δέ την μικροτέραν θύραν εισόδου τοϋ τάφου 2 
ετέθη δμοιον άπλοϋστερον σιδηροϋν πλαίσιον.

Πολύ δυσκολωτέρα ύπήρξεν ή ΰποστύλωσις τής θόλου τοϋ τάφου 1, 
τής οποίας οί παχύτατοι τοίχοι, διατηρούμενοι μέχρις ύψους άνω τών 4 μ., 
ήσαν άπελπιστικώς σεσαθρωμένοι. Ή ύποστύλωσίς του έγένετο διά ποικί
λων στηριγμάτων έκ δοκών καί σανίδων καταλλήλως συναρμολογηθεισών 
προς διαφόρους διευθύνσεις ((Έργον 1965, σ. 85, είκ. 101). Οϋτω κατέστη 
δυνατή — μετά πολλοϋ πάντως φόβου — ή άνασκαφή ολοκλήρου τής θόλου.

Παρά τά τεθέντα εντούτοις υποστυλώματα θά ήτο αδύνατον νά διατη- 
ρηθή όρθια ή θόλος, ιδία κατά τον χειμώνα. Έκρίθη διά τοΰτο καλόν νά 
έφαρμοσθή ή εξής απλή μέθοδος στηρίξεως αυτής: Τή βοήθεια τοϋ μεγά
λου πλήθους τών λίθων, οϊτινες ε!χον κατακρημνισθή εντός τής θόλου, κα- 
τεσκευάζετο, σύν τή προόδφ τής άνασκαφής, τοίχος έκ ξηρολιθιάς κατά την 
εσωτερικήν περιφέρειαν τοϋ τάφου, ΐνα επί τούτου στηριχθώσι τά σεσαθρω- 
μένα τοιχώματα τής θόλου.
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Κατά ταΰτα ή υπό τής Υπηρεσίας Άναστηλώσεως τεθεΐσα προϋπό- 
θεσις, δτι έπρεπε πρώτον νά άνασκαφή πλήρως ό τάφος καί ύστερον νά 
έπιληφθή ή Άναστήλωσις τής στερεώσεως αύτοϋ, έξεπληρώθη, την δέ 
περαιτέρω εύθύνην θά φέρη πλέον τό Ύπουργεΐον, άφ’ οΰ ή Εταιρεία 
έπραξεν ήδη παν το δυνατόν.

Ή θόλος διατηρείται καλώς εις τους κατωτάτους 7 ή 8 δόμους, μόνον 
δέ εις τάς έσωτερικάς παραστάδας ή καταστροφή διήκει έως κάτω. Έκεΐθεν 
λοιπόν θά πρέπει νά άρχίση ή άναστήλωσις, άνακτιζομένων δέ των παρα- 
στάδων πρέπει νά μετατοπισθή τό εσωτερικόν ΰπέρθυρον έκ νέου εις την 
αρχικήν του θέσιν, από τής οποίας μετετοπίσθη υπό τής Ύπ. Άναστηλώ
σεως διά λόγους ασφαλείας. Ακολούθως πρέπει νά προχωρήση ή άναστή- 
λωσις εις την στερέωσιν καί τών τοίχων τής θόλου από τοϋ 8ου δόμου καί 
άνω, μέχρις ύψους 4 μ. περίπου. Πώς θά γίνη τοΰτο είναι ύπόθεσις τής 
'Υπηρεσίας Άναστηλώσεως, ήτις θά πρέπει νά έπιληφθή τοϋ έργου τό τα- 
χΰτερον ΐνα καταλήξωμεν εις αποτέλεσμα καί περισώσωμεν τό πολύτιμον 
προϊστορικόν μνημεΐον.

Εις τον θολωτόν τάφον 2, ολίγον μόνον ΰπολειπόμενον εις μέγεθος, ή 
θόλος διατηρείται καλώς. Διά δύο προσθέτων εσωτερικών αντηρίδων ήσφα- 
λίσθησαν τά πλέον κινδυνεύοντα μέρη αυτής καί ΐνα προληφθή νέα πτώσις 
χωμάτων εντός τοϋ δρόμου, έξεκενώθη οΰτος έκ νέου καί συνεπληρώθη ή 
εκατέρωθεν τείχισις αύτοϋ διά τοίχου κτισθέντος 0.10 μ. ενδότερον τών 
σωζομένων αρχαίων τειχίσεων.

Εις την κάτω Σικυώνα (Κιάτον) έγένοντο έργασίαι άσφαλίσεως 
τής σιδηροδρομικής γραμμής τών Σ.Π.Α.Π., διερχομένης πλη

σίον τής υπό τής Εταιρείας άνασκαφείσης παλαιοχριστιανικής βασιλικής. 
Κατεσκευάσθη 4 μ. πάχους τοίχος διά ξηρολιθιάς, εποπτεία τοϋ εφόρου Βυ
ζαντινών Αρχαιοτήτων κ. Δ. Πάλλα, διά τοϋ αρχιτεχνίτου τής Εταιρείας 
κ. Χαρ. Σφακιανάκη.

ΑΡΤΑ.
Εις Άρταν α) έτοποθετήθησαν σιδηρά, βυζαντινοϋ σχεδίου, κιγκλι
δώματα εις τάς θΰρας καί τά παράθυρα τής Τραπέζης τής Παρηγο- 

ρητίσσης, μελλούσης νά χρησιμεύση ως Μουσεϊον. Τά σχέδια συνταχθέντα 
υπό τοϋ καθηγητοϋ κ. Ά. Όρλάνδου ένεκρίθησαν υπό τοϋ Υπουργείου 
Προεδρίας.Ή εκτέλεσις τών κιγκλιδωμάτων έγένετο δΤ εγχωρίων σιδηρουρ
γών υπό την εποπτείαν τοϋ οικείου έπιμελητοϋ αρχαιοτήτων καί τού αρχι
τεχνίτου τής Εταιρείας κ. X. Σφακιανάκη. β) Διά τοϋ αύτοϋ αρχιτεχνί
του έξετελέσθη έπιτυχώς καί ό νέος περίβολος τοϋ αρχαιολογικού χώρου 
τής Παρηγορητίσσης (πίν. 250α), επί τή βάσει σχεδίου τοϋ καθηγητοϋ
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Άναστήλωσις καί συντήρησις μνημείων 227

κ. Ά. Όρλάνδου έγκριθέντος υπό τοϋ Υπουργείου. Πλήν δέ τοΰ περιβόλου, 
δστις εφωδιάσθη διά νέου άπλοΰ κιγκλιδώματος (άπομακρυνθέντος τοϋ 
παλαιού ακαλαίσθητου), εξετελέσθη επίσης κα'ι νέα λιθίνη κλίμαξ ανόδου 
(πίν. 250β) ως και εσωτερικός πλακόστρωτος δρόμος προς τήν είσοδον τοΰ 
ναοΰ. Πάσαι αί ανωτέρω έργασίαι έγένοντο κατά τάς οδηγίας τοϋ Γ. Γραμ- 
ματέως τής Εταιρείας και υπό τήν ά'μεσον εποπτείαν των οικείων εφόρων 
κα'ι επιμελητών αρχαιοτήτων.

ΓΛΥΚΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ.
Εις Γλυκύ Παραμυθίας εξετελέσθη διά τοϋ εφό
ρου κ. Σ. Δάκαρη ή περίφραξις τοΰ αυτόθι άνα- 

σκαφέντος βυζαντινοΰ ναοΰ.

Ν1ΚΟΠΟΛΙΣ.
Εις Νικόπολιν εξετελέσθη επίσης ή περίφραξις τοϋ χώρου 
τής βασιλικής τοϋ Άλκίσωνος κατά τάς οδηγίας τής εφόρου 

Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων Κα? ’Ά. Χατζηνικολάου, διά τοΰ αρχιτεχνίτου 
τής Εταιρείας.

ΜΠΑΛΤΑΝΕΤΟ.
Εις Μπαλτανέτο Ναούσης έγένετο, διά τοϋ εφόρου 
κ. Φ. Πέτσα, ή συντήρησις καί διαρρύθμισις τοϋ άνα- 

σκαφέντος άρχαιολογικοϋ χώρου.
Διά τάς ανωτέρω εργασίας στερεώσεως καί άναστηλώσεως έδαπανήθη- 

σαν έν συνόλφ δρχ. 265.000.
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ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

Ό επί συμβάσει προσληφθείς υπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας εμπει
ρότατος συντηρητής κινητών αρχαίων Ζαχαρίας Κανάκης είργάσθη είς τάς 
εξής αρχαιολογικός περιφερείας καί άνασκαφάς κατά τάς οδηγίας τών οικείων 
εφόρων καί άνασκαφέων.

Είς Κέρκυραν διά την άποκατάστασιν μεγάλου αρχαϊκού πίθυυ 
καί ά'λλων μικρότερων αγγείων διαφόρων άνασκαφών.

Είς ’Ερέτριαν διά την συγκόλλησιν των έκ μεγάλου αποθέτου 
προερχομένων ελληνιστικών χρόνων αγγείων.

Είς Θήβας διά την συγκόλλησιν αγγείων προερχομένων έκ τών άνα
σκαφών τοϋ μακαρίτου Ί, Θρεψιάδου καί τον καθαρισμόν τών νεοευρεθει- 
σών τοιχογραφιών τοϋ Καδμείου.

Εις Χώραν Τριφυλίας διά την άποκατάστασιν τών πήλινων 
αγγείων τών προερχομένων εκ τών τάφων Βολιμιδίων καί Περιστεριάς.

Είς Άργοστόλιον διά την άποκατάστασιν τών άγγείων τοΰ 
εκεί Μουσείου.
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Γ'. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Δι’ απαλλοτριώσεις κτημάτων χάριν αρχαιολογικών ερευνών και άνα- 
σκαφών διέθεσεν εφέτος ή Άρχ. Εταιρεία τα κάτωθι ποσά.

α) Δι’ αγοράν τμήματος άγροϋ εις θέσιν Χόνδρου Βιάννου Κρήτης 
δρχ. 1000.

β) Δι’ αγοράν άγροΰ εις χώρον άνασκαφών Νάξου δρχ. 10.000.

Δ'. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ

Ή δημοσιευτική δράσις τής Εταιρείας συνεχίσθη και κατά τό 1965 
έποπτεία τοϋ Γ. Γραμματέως τοϋ Συμβουλίου, τοϋ Συμβούλου κ. Ν. Κοντο- 
λέοντος και τής Δίδος ’Αρτεμίσιας Γιαννουλάτου. ’Ιδού δέ εις τί συνίσταται 
αύτη.

α) Έπερατώθη ή έκτύπωσις καί έκυκλοφορήθησαν οί τόμοι τών Πρα
κτικών τών ετών 1959, 1960 καί 1962, παρεδόθησαν δέ προς στοιχειοθε
σίαν οί τόμοι τών ετών 1963 καί 1964.

β) Έπερατώθ-η ή έκτύπωσις καί έκυκλοφορήθ-ησαν οί τόμοι τής ’Αρ
χαιολογικής Έφημερίδος τών ετών 1962 καί 1963 περατοϋται δέ καί ή έκτύ- 
πωσις τών τόμων τών ετών 1964 καί 1965.

γ) Έξετυπώθη καί έκυκλοφορήθη (έπιμελεία τής Κ“ζ Μαρίας Γαβρίλη) 
ό Α' τόμος τοϋ «Χαριστηρίου εις Ά. Κ. Όρλάνδον» περατοϋται δέ ή έκτύ- 
πωσις τοϋ Β' καί τοϋ Γ' τόμου.

δ) Έξετυπώθη ή εναίσιμος επί διδακτορία διατριβή τοϋ Άρχιτέκτονος 
Άριστείδου Πασαδαίου «Έπί δύο βυζαντινών μνημείων τής Κων/πόλεως 
αγνώστου ονομασίας».

ε) ’Ήρχισεν ή έκτύπωσις τοϋ βιβλίου τοϋ καθηγητοϋ Άναστ. Όρλάνδου 
«Ή αρκαδική Άλίφειρα. Όχύρωσις, ναοί, έπιτύμβια μνημεία, έπιγραφαί».

στ') Ήρχισεν ή έκτύπωσις τοϋ βιβλίου τοϋ Στυλιανοΰ ’Αλεξίου «'Υστε- 
ρομινωικοί τάφοι Κνωσοϋ (Κατσαμπά)».

ζ) Έξετυπώθη τό Έργον τής Άρχ. Εταιρείας κατά τό 1965.

Κατά τό 1965 είσήχθησαν εις τήν Βιβλιοθήκην τής Εταιρείας τόμοι 
εν όλφ 1650, έξ ών 1262 δι’αγοράς, 234 δΓ ανταλλαγής καί 154 εκ δωρεάς.

Ήλθεν έπίσης αρωγός ή Εταιρεία εις τον καθηγητήν κ. Χρύσανθον 
Χρήστου δι’ έπίσκε-ψιν Μουσείων καί Συλλογών τοϋ έξωτερικοϋ χάριν μελέ
της τοϋ έργου τοϋ Σκόπα διά ποσοΰ δρχ. 10.000.
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Ένίσχυσεν ωσαύτως ή Εταιρεία διά ποσοϋ δρχ. 230.000 την εκδοσιν 
επιστημονικών περιοδικών συγγενών 'Ιδρυμάτων (Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Επιστημονικής Εταιρείας, Λαογραφικής Εταιρείας, 'Ιστορικής 
καί Εθνολογικής Εταιρείας, Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, Θρα- 
κικοΰ Κέντρου, Εταιρείας Κρητικών 'Ιστορικών Μελετών, Κέντρου Μικρα
σιατικών Σπουδών, Εταιρείας Θρακικών Μελετών καί Εταιρείας Κυκλα
δικών Μελετών).

Δι’ άποζημίωσιν τών Συνεργείων Ταξινομήσεως τοϋ 'Αρχείου τής Εται
ρείας διετέθησαν δρχ. 20.750.

Δι’ άποζημίωσιν εκτάκτων βοηθών εΰρετηριάσεως παλαιοτέρων τόμων 
τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος, συντάξεως τοϋ Λεξικού αρχιτεκτονικών 
δρων, τής βιβλιογραφίας Μονών Ελλάδος καί βοηθών γραφείου δημοσιευ
μάτων διετέθησαν δρχ. 350.594.
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ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1965 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Έν Άθήναις τη 18χΐ ’Απριλίου τοΰ χιλιοστού ένακοσιοστοΰ εξηκοστού 
πέμπτου έτους, ήμερα τής έβδομάδος Κυριακή και ώρα 9.45' π. μ. ακριβώς, 
συνήλθον έν τφ μεγάρφ τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, Έλευθ. Βενιζέλου 22, 
έκ των Εταίρων αυτής οί εν τφ έκλογικφ καταλόγφ τοΰ έτους 1965 
ύπ’ αΰξ. άρ. 179 Π. Πουλίτσας, 95 Κ. Κτιστόπουλος, 166 Κων. Παπαφλέσ- 
σας, 160 Γ. Παπαντωνίου, 19 Γ. Ν. Βέλτσος, 181 Μ. Πουρής, 83 Ν. Κον
τολέων, 2 Κ. Άδαμίδης, 100 Π. Λαζαρίδης, 158 Π. Παπαθανασίου, 
119 Δημ. Μιράσγετζης, 87 Δ. Κοσμόπουλος, 180 Άπ. Πουλόπουλος, 48 Μα
ρία Θεοχάρη, 50 ’Αντιγόνη Θρεψιάδου, 41 Φ. Δροσογιάννη - Κουτσοκώστα, 
113 Κ. Γ. Μαυρομμάτης, 141 Άν. Όρλάνδος, 158 Κ. Παπακωνσταντίνου, 
32 Ίω. Δημαράς, 68 Άπ. Καρανδρέας, 4 Κ. Άλεξανδρής, 110 Σπ. Μαρι
νάτος, 199 Ίω. Σταματάκος, 198 Χρ. Σταθάτου, 215 Νικ. Τωμαδάκης, 
18 Μαρία Βελουδίου, 65 Θεοδώρα Καράγιωργα, 107 Παν. Μαντζουνης, 
204 Εΰστ. Στίκας, 132 Νικ. Μπουψίδης, 176 Νικ. Πλάτων, 194 Γ. Σπυρι- 
δάκης, 178 Ίω. Πολυγένης, 126 Χαρίκλεια Μπάρλα, 148 Ά. Παπαγιαννό- 
πουλος - Παλαιός, 171 Κων. Πέππα - Δελμοΰζου, 128 Κων. Μπίτζιος, 
99 Δημ. Λαζαρίδης, 53 Θωμάς Καζαμίας, 147 Μαρία Παντελίδου, 28 ’Αρτε
μίσια Γιαννουλάτου, 219 Ίω. Φραγκιαδάκης, 80 Γερ. Κονιδάρης, 12 Ίω. 
Άντωνιάδης, 59 Άθηνά Καλογεροποΰλου, 26 Γεώργ. Γιαννακόπουλος, 
210 Χάρης Τουλ, 55 Ίω. Καλιτσουνάκης, 47 Βασ. Θεοφανείδης, 224 Άθαν. 
Χατζηκακίδης, 225 Άννα Χατζήνικολάου, 62 Παΰλος Κανελλόπουλος, 
137 Άστ. Νταής, 161 Ροζαλίνδη Παπαντωνίου, 20 Νικ. Βερδελής ήτοι έν 
δλφ 56 εταίροι, ινα συμψώνως προς τό άρθρον 31 τοΰ ’Οργανισμού, έκλέ- 
ξωσι τό Προεδρεϊον τής Συνελεΰσεως και την πενταμελή Εξελεγκτικήν και 
επί τοΰ Προϋπολογισμού ’Επιτροπείαν διά τό άρξάμενον έτος 1965, άκού- 
σωσι τήν περί τής οικονομικής διαχειρίσεως τής Εταιρείας κατά τό έτος 1964 
έκθεσιν τής ’Εξελεγκτικής ’Επιτροπείας και τήν υπό τοΰ Γεν. Γραμματέως 
τοΰ Συμβουλίου συνταχθεΐσαν έκθεσιν περί των πεπραγμένων τοΰ 1964.

Ό Πρόεδρος τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου τής Εταιρείας κ. Παν. Που
λίτσας εκήρυξε τήν έναρξιν τής Συνεδρίας καί έκάλεσε τους εταίρους εις 
έκλογήν τοΰ Προεδρείου τής Συνελεΰσεως διά φανεράς ψηφοφορίας. Έξελέ- 
γησαν δε Πρόεδρος ό κ. Ν. Β. Τωμαδάκης, Αντιπρόεδρος ό κ. Παν. Δ. 
Μαντζουνης, Α' Γραμματεύς ό κ. Δημοσθένης Μιράσγετζης καί Β' Γραμ·
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Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 19652'-<2

ματεύς ό κ. Γεώργ. Κ. Σπυριδάκης. Ό εκλεγείς Πρόεδρος τής Συνελεΰσεως 
κ. Ν. Β. Τωμαδάκης ηύχαρίστησε τούς εταίρους επί τή εκλογή του καί ένε- 
τείλατο νά άναγνωσθή ή έκθεσις τής Εξελεγκτικής Επιτροπείας επί τής 
οικονομικής διαχειρίσεως τοϋ έτους 1964. Ό Γραμματεύς τής Συνελεΰσεως 
κ. Δ. Μιράσγετζης άνέγνωσε τήν έκθεσιν τής Επιτροπείας φέρουσαν τάς 
ύπογραφάς των ελεγκτών κ. κ. Ίωάννου Δημαρά, Δημητρίου Δημητρακάκη, 
Κωνστ. Μαυρομμάτη, Κωνστ. Παπακωνσταντίνου καί Μιλτιάδου Πουρή.

Περαίνουσα τήν έκθεσιν ταΰτην ή Επιτροπεία προέτεινεν, δπως ή Συνέ- 
λευσις εγκρίνη τήν διαχείρισιν τοΰ λήξαντος έτους 1964 ως όρθώς γενομέ- 
νην καί επικύρωση τον ισολογισμόν καί απολογισμόν τοϋ έτους τούτου.

Ή Συνέλευσις άπεδέξατο τήν πρότασιν τής Επιτροπείας καί έπεκΰρωσε 
τον ισολογισμόν καί απολογισμόν τοϋ έτους 1964.

Μετά τήν έγκρισιν καί επικΰρωσιν τής έκθέσεως τής Εξελεγκτικής Επι
τροπείας ό κ. Νικόλαος Τωμαδάκης εκάλεσε τούς εταίρους προς Ικλογήν τής 
πενταμελούς Εξελεγκτικής καί επί τοΰ Προϋπολογισμού Επιτροπείας διά 
τό άρξάμενον έτος 1965.

'Ορισθέντων ψηφολεκτών τών Δίδων Μαρίας Παντελίδου καί Θεοδώ
ρας Καράγιωργα προσήλθον, άναγινωσκομένου τοΰ εκλογικού καταλόγου καί 
έψήψισαν εταίροι 55 γενομένης δέ διαλογής ως μέλη τής Εξελεγκτικής καί 
επί τοϋ Προϋπολογισμού Επιτροπείας έλαβον : άνά 55 ψήφους οί κ. κ. ’Ιωάν
νης Δημαρας, Δ. Κ. Δημητρακάκης, Κ. Γ. Μαυρομμάτης, Κ. Δ. Παπακων
σταντίνου καί Μιλτιάδης Πουρής.

Κατά ταΰτα εξελέγησαν μέλη τής ’Εξελεγκτικής καί επί τοΰ Προϋ
πολογισμού ’Επιτροπείας διά τό τρέχον έτος 1965 οί κ. κ. Ί. Δημαράς, 
Δ. Κ. Δημητρακάκης, Κ. Γ. Μαυρομμάτης, Κ. Δ. Παπακωνσταντίνου καί 
Μιλτ. Πουρής.

Ειτα ό Πρόεδρος τής Συνελεΰσεως κ, Τωμαδάκης εκάλεσε τον Γεν. 
Γραμματέα τοΰ Συμβουλίου, όπως προβή εις άνακοίνωσιν τής ύπ’ αυτού συν- 
ταχθείσης εκθέσεως περί τών πεπραγμένων τής Εταιρείας κατά τό 1964.

Μετά τήν άνάγνωσιν τής εκθέσεως υπό τοΰ Γεν. Γραμματέως τοΰ Συμ
βουλίου ό Πρόεδρος τής Συνελεΰσεως εκφράζει τά συγχαρητήρια τής Συνε
λεΰσεως προς τό Διοικητικόν Συμβοΰλιον διά τήν γενομένην Εθνικήν εργα
σίαν. Ειτα ή Συνέλευσις διελΰθη περί ώραν 12.30 μ. μ.

Ό Πρόεδρος τής Συνείιεύσεως 
Ν. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ

Ό Α' Γραμματεύς 
Δ· Μιράσγετζης

Ό ’Αντιπρόεδρος Ό Β' Γραμματεύς
Π. Μαντζουνης Γ. Σπυριδάκης

Οί Ψηφολέκται
Μ· Παντελίδου — Θ· Καραγιωργα
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