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Γ. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΑ

Συνεχίζουσα την προς τό Κράτος επικουρίαν της έδαπάνησεν ή ’Αρχαιο
λογική Εταιρεία κατά τό 1966 τό ποσόν τών 6.974 δραχμών διά την επι
σκευήν, την συμπλήρωσιν τοΰ χρωματισμού κα'ι τής ηλεκτρικής έγκαταστά- 
σεως τοΰ Μουσείου Τήνου.

Δ. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΤ απαλλοτριώσεις κτημάτων χάριν αρχαιολογικών ερευνών καί άνα- 
σκαφών διέθεσεν εφέτος ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία τά κάτωθι ποσά:

α) Δι’ εξαγοράν άγροϋ παρά τό Βουλευτήριον τής Σικυώνος δρχ. 13.000. 
β) ΔΤ έκπόνησιν κτηματογραφικοΰ διαγράμματος προς άπαλλοτρίωσιν 

κτημάτων αρχαίας Μεσσήνης δρχ. 2.975.
γ) Διά τήν κατεδάφισιν δυο οικιών ευρισκομένων έμπροσθεν τοΰ ναοΰ 

τής Παρηγορητίσσης ’Άρτης δρχ. 55.000.

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ

Ή δημοσιευτική δράσις τής Εταιρείας συνεχίσθη εντατική καί κατά 
τό 1966, έποπτεία τοΰ Γ. Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου, τοΰ Συμβοΰλου 
καθηγητοΰ κ. Ν. Κοντολέοντος καί τοΰ υπό τήν διεΰθυνσιν τής πτυχιοΰχου 
τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Παν/μίου ’Αθηνών δ. ’Αρτεμίσιας Γιαννουλάτου 
Γραφείου δημοσιευμάτων. Ίδοΰ δέ εις τί συνίσταται αυτή :

α) Έπερατώθη ή έκτΰπωσις καί έκυκλοφορήθησαν οί τόμοι τών Πρα
κτικών τών ετών 1963, 1964 καί 1965.

β) Έπερατώθη ή έκτΰπωσις καί έκυκλοφορήθησαν οί τόμοι τής ’Αρ
χαιολογικής Έφημερίδος τών έτών 1964 καί 1965, περατοΰται δέ ή έκτΰ- 
πωσις τοΰ τόμου τοΰ έτους 1966 καί ήρχισεν ή στοιχειοθεσία τοΰ τόμου 
τοΰ έτους 1967.

γ) Έξετυπώθη τό Έργον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τό 1966. 
δ) Έπερατώθη ή έκτΰπωσις (έπιμελεία τής κ. Μαρίας Γαβρίλη) καί 

έκυκλοφορήθησαν ό Β' καί Γ' τόμος τοΰ «Χαριστηρίου εις Ά. Κ. Όρλάνδον», 
ήρχισε δέ ή έκτΰπωσις τοΰ Δ' τόμου.

ε) Έξετυπώθη ή έναίσιμος έπί διδακτορία διατριβή τοΰ έφορου αρχαιο
τήτων Φωτίου Μ. Πέτσα «Ό τάφος τών Λευκαδίων».

στ) Συνεχίσθη ή έκτΰπωσις τοΰ βιβλίου τοΰ καθηγητοΰ Άναστ. Όρλάν- 
δου» «Ή αρκαδική Άλίφειρα».

ζ) Περατοΰται ή έκτΰπωσις τοΰ βιβλίου τοΰ έφορου αρχαιοτήτων Στυ- 
λιανοΰ ’Αλεξίου «Ύστερομινωικοί τάφοι Κνωσοΰ (Κατσαμπα)».
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