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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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η) ’Ήρχισεν ή έκτύπωσις τοΰ βιβλίου τοΰ Έμμ. Πρωτοψάλτη «'Ιστο
ρικά έγγραφα άναφερόμενα εις τάς αρχαιότητας και λοιπά μνημεία τής 
'Ιστορίας κατά τούς χρόνους τής Έπαναστάσεως και τοΰ Καποδίστρια».

Δι’ άπαντα τά ανωτέρω δημοσιεύματα έδαπάνησεν ή Εταιρεία το ποσόν 
τοΰ 1.417.299 δραχμών.

Κατά τό 1966 είσήχθησαν εις την Βιβλιοθήκην τής Εταιρείας τόμοι 
εν δλφ 1349, εξ ών 952 δι’ αγοράς, 227 δι’ ανταλλαγής και 170 εκ δωρεάς, 
έδαπανήθη δέ τό ποσόν τών 335.000.

Ήλθεν επίσης αρωγός ή Εταιρεία α) εις τον έφορον αρχαιοτήτων 
κ. Ν. Γιαλούρην διά χρηματικού ποσού 15.000 δραχμών διά μετάβασίν του 
εις Παρισίους καί Λονδΐνον προς έπιτόπιον έρευναν γλυπτών, β) Εις την 
έπιμελήτριαν αρχαιοτήτων δ. Μ. Άχειμάστου διά ποσού 603 δραχμών 
δι’ έξοδα μεταβάσεώς της εις Βιέννην, γ) Εις τον καθηγητήν κ. Κωνσταντί
νον Καλοκύρην διά ποσού 12.000 δραχμών διά μελέτην παλαιοχριστιανικών 
καί βυζαντινών μνημείων ως και την έπίσκεψιν Μουσείων ’Ανατολικών Χω
ρών καί Κύπρου, δ) Εις την έπιμελήτριαν αρχαιοτήτων δ. Α’ικ. Ρωμιοπού- 
λου διά ποσού 5.085 δραχμών προς έπίσκεψιν Μουσείων εις Μ. Βρεττανίαν 
καί δι’ έξοδα επιστροφής της έξ Ελβετίας.

Ένίσχυσεν ωσαύτως ή Εταιρεία διά ποσού 230.000 δρχ. την έκδοσιν 
επιστημονικών περιοδικών τών εξής συγγενών 'Ιδρυμάτων : Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών, ’Επιστημονικής Εταιρείας, Λαογραφικής Εταιρείας, 
'Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας, Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής Εται
ρείας, Θρακικού Κέντρου, Εταιρείας Κρητικών 'Ιστορικών Μελετών, Κέν
τρου Μικρασιατικών Σπουδών, Εταιρείας Θρακικών Μελέτιόν καί Εται
ρείας Κυκλαδικών μελετών.

Δι’ άποζημίωσιν τών Συνεργείων ταξινομήσεως τοΰ ’Αρχείου τής Εται
ρείας διετέθησαν δρχ. 15.036.

Δι’ αγοράν δύο μεταλλικών σχεδιοθηκών προς φύλαξιν 1500 πινάκων 
ιδιοχείρων αρχιτεκτονικών σχεδίων τοΰ καθηγητοΰ κ. Άν. Όρλάνδου δωρη- 
θέντων ΰπ’ αυτού εις την ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν διέθεσεν ή Εταιρεία 
τό ποσόν τών 11.120 δραχμών.

Δι’ άποζημίωσιν εκτάκτων βοηθών ευρετηριάσεως παλαιοτέρων τόμων 
τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος, συντάξεως τού λεξικού αρχιτεκτονικών όρων 
καί βοηθών τού γραφείου δημοσιευμάτων διετέθησαν δρχ. 224.111.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία προσκληθεΐσα μετέσχεν εφέτος των έξης 
επιστημονικών Συνεδρίων :

α) Τοΰ εν Ήρακλείφ Κρήτης κατ’ ’Απρίλιον τοΰ 1966 συνελθόντος 
Β' διεθνούς Κρητολογικοΰ Συνεδρίου διά τοΰ Συμβούλου αυτής καθηγητοΰ 
κ. Σπυρ. Μαρινάτου.

β) Τοΰ έν ’Οξφόρδη κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1966 συνελθόντος ΙΓ' Διε
θνούς Συνεδρίου Βυζαντινών Σπουδών διά τοΰ Συμβούλου αυτής καθη- 
γητοΰ κ. Παναγ. Ζέπου και μέ συμμετοχήν τοΰ εταίρου Διευθυντοΰ τών 
Άναστηλώσεων κ. Ευσταθίου Στίκα.

γ) Τής έν Γενεύη κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1966 συνελθούσης Γενικής 
Συνελεύσεως τής Federation Internationale des Associations d’Etudes 
Classiques διά τοΰ Συμβούλου αυτής καθηγητοΰ κ. Κοντολέοντος.
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