
236 Πρακτικά τής ‘Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1961

Δ'. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Δι’ απαλλοτριώσεις κτημάτων αρχαιολογικών ερευνών έδαπάνησεν ή 
Εταιρεία :

Δρχ. 15.000 διά τήν έκ τοϋ αρχαιολογικού χώρου Έφύρας τής Θεσπρω
τίας άπομάκρυνσιν τής εκκλησίας τής Κοινότητος Μεσοποτάμου χάριν άνα- 
σκαφής του Νεκυομαντείου.

Ε\ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ

Ή δημοσιευτική δραστηριότης τής Εταιρείας συνεχίσθη έντατικώς καί 
κατά τδ 1961 έποπτεία τοϋ Γ. Γραμματέως τοϋ Συμβουλίου, τοϋ Συμβού
λου κ. Ν. Κοντολέοντος καί τής πτυχιούχου τής ’Αρχαιολογίας Δδος ’Αρτε
μίσιας Γιαννουλάτου. ’Ιδού δέ ποια δημοσιεύματα έγένοντο εφέτος :

1) Έξετυπώθησαν οί τόμοι τής Άρχ. Έφημερίδος τών ετών 1953-54 
( Γ' Μέρος ), ώς καί τοϋ 1957 καί τοϋ 1958.

2) Έξετυπώθη το Έργον τής Εταιρείας κατά το 1961.

3) Έπερατώθη ή έκτύπωσις τοϋ περί τών άγγείων τοϋ τύμβου I τοϋ 
Άναγυροΰντος ( Βάρης ) έργου τής κ. Σέμνης Καρούζου.

4) Έξετυπώθη ή επί διδακτορία διατριβή τοϋ κ. Νικολ. Δρανδάκη περί 
τοϋ μεταβυζαντινού ζωγράφου Εμμανουήλ Τζάνε Μπουνιαλή.

5) Περατοΰται ή έκτύπωσις τών Πρακτικών τοϋ 1957.

6) Έξετυπώθη πλέον τοϋ ήμίσεος τοϋ βιβλίου τής Δδος Χρυσ. Καρδαρά 
περί τής Ροδιακής άγγειογραφίας.

7) Έκτυποΰται ωσαύτως το περί τής Προϊστορίας τής Πελοπόννησου 
έργο ν τοϋ κ. Κωνστ. Θ. Συριοπούλου.

8) ’Ήρχισεν ή στοιχειοθεσία τοϋ τόμου τής ΑΕ τοϋ 1959, αφιερωμένου 
εις μνήμην Δ. Εύαγγελίδη καί περιέχοντος τήν περί τοϋ Τεροΰ τής Δωδώνης 
μελέτην τοϋ κ. Σωτ. Δάκαρη.

Κατά το 1961 είσήχθησαν εις τήν Βιβλιοθήκην τής Εταιρείας τόμοι 
έν όλω 1103, έξ ών 534 δι’ αγοράς, 189 δι’ άνταλλαγής καί 380 έκ δωρεάς.

Ήλθεν έπίσης βοηθός ή Εταιρεία είς τούς εις Εσπερίαν διά περαιτέρω 
σπουδάς μεταβάντας έφορον κ. Δημ. Πάλλαν διά ποσοΰ δρχ. 11.905 καί 
επιμελητήν κ. Γρ. Κωνσταντινόπουλον διά δρχ. 940.
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Διά τον πλουτισμόν των βιβλιοθηκών των Μουσείων έδαπάνησεν εφέτος 
ή Εταιρεία δρχ. 21.684.

Ένίσχυσεν ωσαύτως ή Εταιρεία διά ποσού δρχ. 105.000 τήν εκδοσιν 
έπιστημονικών περιοδικών συγγενών 'Ιδρυμάτων ( Εταιρείαν Βυζαντινών 
Σπουδών, ’Επιστημονικήν Εταιρείαν, Λαογραφικήν Εταιρείαν, 'Ιστορικήν 
καί ’Εθνολογικήν Εταιρείαν, Χριστιανικήν ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν, Εται
ρείαν Κρητικών 'Ιστορικών μελετών καί Εταιρείαν Θρακικών μελετών ).

Δι’ έπιστημονικάς διαλέξεις γενομένας ύπό τήν αιγίδα τής Εταιρείας 
έν τή μεγάλη αιθούση αύτής έδαπάνησεν ή Εταιρεία χάριν προβολικών πλα
κών καί έκτυπώσεως προσκλήσεων δρχ. 10.500.

Προσθέτομεν έν τέλει ότι κατά τό 1961 συνεχίσθη ή ταξινόμησις καί 
άποδελτίωσις του ’Αρχείου τής Εταιρείας ( εγγράφων, φωτογραφιών, ένταλ- 
μάτων ) διά συνεργείου έξ ειδικευμένων επιστημόνων. Χάριν τοϋ σκοπού 
τούτου έδαπανήθη εφέτος τό ποσόν τών δρχ. 58.099.
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