
ΧΡΟΝΙΚΑ
Των έν Έλλάδι αρχαιολογικών έργασιών 

κατά τό έτος 1963

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Βαρύτατον πλήγμα ύπέστη ή Υπηρεσία διά 
τοΟ θανάτου τοΟ Γενικοϋ ΔιευθυντοΟ της Ίω. Πα- 
παδημητρίου, συμβάντος τήν 11ην ’Απριλίου 
1963.

'Ο άείμνηστος Παπαδημητρίου, γεννηθείς έν 
Σκύρφ τφ 1904, διωρίσθη ώς Επιμελητής ’Αρ
χαιοτήτων κατά τό 1929, προαχθείς εις Έφορον 
’Αρχαιοτήτων κατά τό 1934. Ύπηρέτησεν εις 
Θήβας, Κέρκυραν, Ναύπλιον, ’Αττικήν. Διωρί- 
σθη εις τήν θέσιν τοΟ ΔιευθυντοΟ ’Αρχαιοτή
των τοϋ Υπουργείου Παιδείας κατά τό 1958, 
άπό δέ τοΟ 1961 είς τήν θέσιν τοΟ ΓενικοΟ Διευ- 
θυντοΟ τής Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων καί Άνα- 
στηλώσεως τοΟ Υπουργείου Προεδρίας τής Κυ- 
βερνήσεως, ώς Γενικός Έφορος ’Αρχαιοτήτων.
Ή άνασκαφική καί έν γένει έπιστημονική δρα- 

σις του υπήρξε πλούσια. Κατά τά τελευταία έτη 
ήσχολήθη, άποκλειστικώς σχεδόν, μέ τάς άνα- 
σκαφάς τοΟ ίεροϋ τής Άρτέμιδος έν Βραυρώνι, 
χάρις δέ είς αύτόν καί μόνον ή έπιστήμη άπέ- 
κτησε τό σπουδαιότατον τοΟτο άττικόν ίερόν, ή 
άποκάλυψις τοϋ όποιου άποτελεΐ τό μεγαλύτε
ρου άρχαιολογικόν γεγονός των μεταπολεμικών 
χρόνων.

Κατά τό παρόν έτος έδημοσιεύθη τό ύπ’ άρ. 
687/15.11.1963 ΦΕΚ Β. Διάταγμα «Περί περιφε
ρειακών ύπηρεσιών τής Υπηρεσίας ’Αρχαιοτή
των καί Άναστηλώσεως», διορθωθέν διά τοϋ ύπ’ 
άριθ. 30 /Τ.Α./15.2.64 ΦΕΚ Β. Διατάγματος. Διά 
τούτου ώρίσθη ή κάτωθι διάρθρωσις τών περι
φερειακών Ύπηρεσιών:

α) Είκοσι μία (21) ’Αρχαιολογικοί Περιφέρειαι 
β) Τέσσαρες (4) Περιφέρειαι Βυζαντινών ’Αρ

χαιοτήτων
γ) Δύο (2) Είδικαί Έφορεΐαι ’Αρχαιοτήτων 
δ) Τό ’Εθνικόν ’Αρχαιολογικόν Μουσείου 
ε) Τό Βυζαντινόν Μουσεϊον.

Περιφέρειαι κλασσικών Αρχαιοτήτων

Αί ’Αρχαιολογικοί Περιφέρειαι όρίζονται 
ώς έξής:

Α'. ’Αρχαιολογική Περιφέρεια μέ έδραν τάς 
’Αθήνας, περιλαμβάνουσα τήν Άκρόπολιν, τήν 
Ελληνικήν καί Ρωμαϊκήν ’Αγοράν καί ζώνην 
περικλειομένην έντός τών όδών Διον. ’Αρεοπα
γίτου, Γαριβάλδη, Μουσών, Παναιτωλίου, Άρα- 
κύνθου, Μιρτσιέφσκυ, Βουτιέ, Γκίκα, ’Ανταίου, 
’Απολλώνιου, Άκταίου, Άκάμαντος, ’Αποστό
λου Παύλου, Κήπου Θησείου, Άδριανοϋ, Άρεως, 
Πανδρόσου, Αιόλου, Λυσικράτους καί Βύρωνος.

Β'. ’Αρχαιολογική Περιφέρεια μέ έδραν τάς 
’Αθήνας, περιλαμβάνουσα τόν Νομόν ’Αττικής, 
πλήν τής πόλεως τών ’Αθηνών— τής έντός τής πε
ριμετρικής αύτής ζώνης— τής Έλευσϊνος ώς έπί- 
σης καί τόν Νομόν Εύβοιας.

Γ'. ’Αρχαιολογική Περιφέρεια μέ έδραν τάς 
’Αθήνας, περιλαμβάνουσα τήν πόλιν τών ’Αθη
νών τήν έντός τής περιμετρικής ζώνης αύτής, 
πλήν τής περιοχής τής Α' ’Αρχαιολογικής Πε
ριφέρειας καί τάς περιοχάς Έλευσϊνος καί Με- 
γαρίδος.

Δ'. ’Αρχαιολογική Περιφέρεια μέ έδραν τό 
Ναύπλιον, περιλαμβάνουσα τούς Νομούς Άργο- 
λίδος καί Κορινθίας καί τήν έπαρχίαν Κυνουρίας.

Ε'. ’Αρχαιολογική Περιφέρεια μέ έδραν τήν 
Σπάρτην, περιλαμβάνουσα τόν Νομόν ’Αρκαδίας, 
πλήν τής έπαρχίας Κυνουρίας, τόν Νομόν Λα
κωνίας καί τά Κύθηρα.

ΣΤ'. ’Αρχαιολογική Περιφέρεια μέ έδραν τάς 
Πάτρας, περιλαμβάνουσα τούς Νομούς Άχαΐας, 
Αιτωλίας, ’Ακαρνανίας καί Εύρυτανίας.

Ζ'. ’Αρχαιολογική Περιφέρεια μέ έδραν τήν 
Άρχαίαν ’Ολυμπίαν, περιλαμβάνουσα τούς Νο
μούς ’Ηλείας καί Μεσσηνίας.
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Η'. ’Αρχαιολογική Περιφέρεια μέ έδραν τήν 
Κέρκυραν, περιλαμβάνουσα τάς Ίονίους νήσους.

Θ'. ’Αρχαιολογική Περιφέρεια μέ έδραν τάς 
Θήβας, περιλαμβάνουσα τούς νομούς Βοιωτίας 
καί Φθιώτιδος.

Γ. ’Αρχαιολογική Περιφέρεια μέ έδραν τούς 
Δελφούς, περιλαμβάνουσα τόν νομόν Φωκίδος.

ΙΑ'. ’Αρχαιολογική Περιφέρεια μέ έδραν τά 
’Ιωάννινα, περιλαμβάνουσα τούς Νομούς Ίωαν- 
νίνων, Θεσπρωτίας, Πρεβέζης καί Άρτης.

ΙΒ'. ’Αρχαιολογική Περιφέρεια μέ έδραν τόν 
Βόλον, περιλαμβάνουσα τούς Νομούς Μαγνη
σίας, Λαρίσης, Καρδίτσης, Τρικάλων καί τάς 
νήσους Σκόπελον, Σκιάθον καί Αλόννησον.

ΙΓ'. ’Αρχαιολογική Περιφέρεια μέ έδραν τήν 
Θεσσαλονίκην, περιλαμβάνουσα τούς Νομούς 
Θεσσαλονίκης, Πέλλης, Κιλκίς, Χαλκιδικής καί 
Πιερίας.

ΙΔ'. ’Αρχαιολογική Περιφέρεια μέ έδραν τήν 
Βέροιαν, περιλαμβάνουσα τούς Νομούς ’Ημαθίας, 
Κοζάνης, Καστοριάς καί Φλωρίνης.

ΙΕ'. ’Αρχαιολογική Περιφέρεια μέ έδραν τήν 
Καβάλαν, περιλαμβάνουσα τούς Νομούς Καβά
λας, Σερρών, Δράμας καί Ξάνθης.

ΙΣΤ'. ’Αρχαιολογική Περιφέρεια μέ έδραν τήν 
Κομοτηνήν, περιλαμβάνουσα τούς Νομούς Ρο
δόπης καί Έβρου.

ΙΖ'. ’Αρχαιολογική Περιφέρεια μέ έδραν τήν 
Μυτιλήνην, περιλαμβάνουσα τούς Νομούς Λέ
σβου καί Χίου.

ΙΗ'. ’Αρχαιολογική Περιφέρεια μέ έδραν τήν 
Μύκονον, περιλαμβάνουσα τόν Νομόν Κυκλά
δων καί Σάμου.

ΙΘ'. ’Αρχαιολογική Περιφέρεια μέ έδραν τήν 
Ρόδον, περιλαμβάνουσα τόν Νομόν Δωδεκανή- 
σου.

Κ'. ’Αρχαιολογική Περιφέρεια μέ έδραν τό 
Ηράκλειον, περιλαμβάνουσα τούς Νομούς Ηρα
κλείου καί Λασηθίου.

ΚΑ'. ’Αρχαιολογική Περιφέρεια μέ έδραν τά 
Χανιά, περιλαμβάνουσα τούς Νομούς Χανίων 
καί Ρεθύμνου.

Περιφέρειαι Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων

Αί Περιφέρειαι Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων 
όρίζονται ώς έξης:

Α'. Περιφέρεια Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων μέ 
έδραν τάς ’Αθήνας, περιλαμβάνουσα τήν Στερεάν 
Ελλάδα, τήν Εύβοιαν, τάς Σποράδας Νήσους 
καί τήν Θεσσαλίαν.

Β'. Περιφέρεια Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων μέ 
έδραν τήν Θεσσαλονίκην, περιλαμβάνουσα τήν 
Μακεδονίαν καί τήν Θράκην.

Γ'. Περιφέρεια Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων μέ 
έδραν τήν Κόρινθον, περιλαμβάνουσα τήν Πε
λοπόννησον, τάς Ίονίους Νήσους καί τήν Ή
πειρον.

Δ'. Περιφέρεια Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων μέ 
έδραν τόν Πειραιά, περιλαμβάνουσα τάς Νήσους 
τού Αιγαίου, πλήν τής Δωδεκανήσου, καί τήν 
Κρήτην.

Είδικαί Έφορεϊαι ’Αρχαιοτήτων

1. Αί Είδικαί Έφορεϊαι ’Αρχαιοτήτων όρί- 
ζονται ώς έξής:

α) ’Εφορεία Άρχαιοπωλείων καί ’Ιδιωτικών 
’Αρχαιολογικών Συλλογών μέ έδραν τάς ’Αθήνας, 
περιλαμβάνουσα ολόκληρον τήν έπικράτειαν.

β) Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων μέ έδραν τάς 
’Αθήνας, περιλαμβάνουσα όλόκληρον τήν έπι- 
κράτειαν.

2. Αί Είδικαί Έφορεϊαι έπανδρούνται, κατά τά 
περί ’Αρχαιολογικών Περιφερειών όριζόμενα, 
δι’ ύπαλλήλων τού κλάδου ΑΙ ’Αρχαιολόγων, 
άνεξαρτήτως είδικότητος.

Τό ’Εθνικόν ’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον

Τό Εθνικόν ’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον σύγ- 
κειται: α) έκ τής Γραμματείας τής Διευθύνσεως, 
β) έκ τών κάτωθι Συλλογών, ών προΐστανται Έ
φοροι ’Αρχαιοτήτων:

1) Τής Συλλογής Γλυπτών
2) Τής Συλλογής ’Αγγείων καί Μικροτεχνίας
3) Τής Νομισματικής Συλλογής
4) Τής Επιγραφικής Συλλογής

Τό Βυζαντινόν Μουσεΐον

Τό Βυζαντινόν Μουσεΐον σύγκειται: α) έκ τής 
Γραμματείας τής Διευθύνσεως, καί β) έκ τής Συλ
λογής τών έν αύτώ φυλασσομένων άρχαίων, ής 
προίσταται ’Επιμελητής ’Αρχαιοτήτων.

Αί καθ’ έκαστον αρμοδιότητες ώρίσθησαν ώς 
έξής:

1. Οί Προϊστάμενοι τών ’Αρχαιολογικών Πε
ριφερειών άσκοϋσι πάσαν άρμοδιότητα, άνατιθε- 
μένην είς αύτούς έκ τής κειμένης νομοθεσίας καί 
άναφερομένην είς τά μνημεία καί τά άρχαΐα έν 
γένει τά χρονολογούμενα μέχρι τού τέλους τής 
άρχαιότητος, είς τούς Ιδιαιτέρου φυσικού κάλ
λους τόπους, ώς έπίσης καί έπί τού δι’ αύτά άσχο- 
λουμένου προσωπικού.

2. Έφ’ όσον έντός τών όρίων τής άρχαιολογι- 
κής περιφερείας δέν έδρεύει έτέρα άρχαιολογική 
άρχή, ό προϊστάμενος τής άρχαιολογικής περι
φέρειας άσκεΐ τήν έποπτείαν πάντων τών λοιπών
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μνημείων καί άρχαίων έν γένει, ώς καί τών ιστο
ρικών τόπων, μεριμνών διά τήν προστασίαν καί 
ασφάλειαν αύτών καί κοινοποιών τάς σχετικός 
ένεργείας του εις τάς οικείας περκρερείας Βυ
ζαντινών άρχαιοτήτων καί τάς είδικάς Εφο
ρείας.

3. Έν τη περιπτώσει τη προβλεπομένη διά της 
προηγουμένης παραγράφου, δι’ άποφάσεως τού 
ΎπουργοΟ Προεδρίας της Κυβερνήσεως, δύναται 
νά άνατίθηται εις τόν προϊστάμενον τής άρχαιο- 
λογικής περιφερείας ή άμεσος έποπτεία τοΟ προ
σωπικοί) τοΟ άνήκοντος είς άλλας άρχαιολογικάς 
Άρχάς καί έδρεόοντος έντός τών όρίων τής πε
ριφέρειας.

4. Οί προϊστάμενοι τών Περιφερειών Βυζαντι
νών ’Αρχαιοτήτων άσκοϋσι πάσαν αρμοδιότητα 
άνατιθεμένην είς αυτούς έκ τής κειμένης νομοθε
σίας καί άναφερομένην είς τά μνημεία καί άρχαΐα 
έν γένει τά μετά τήν άρχαιότητα καί μέχρι τής 
άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Τούρ
κων, έπί πάντων άνεξαρτήτως τών έκκλησιαστι- 
κών μνημείων, ώς καί έπί τού δι’ αύτά άσχολουμέ- 
νου προσωπικού, κοινοποιοϋσι δέ τάς ένεργείας 
των είς τάς κατά τόπους άρχαιολογικάς περιφέ
ρειας πρός κατατοπισμόν των.

5. Είς τούς προϊσταμένους τών Περιφερειών 
Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων δύναται, δι’ άποφά
σεως τού Υπουργού Προεδρίας τής Κυβερνή
σεως, νά άνατίθηται ή άμεσος έποπτεία προσωπι
κού άνήκοντος είς έτέρας άρχαιολογικάς Άρχάς 
καί έδρεόοντος πλησίον τής έδρας αύτών.

6. Ή άρμοδιότης τής ΙΘ' ’Αρχαιολογικής Πε
ριφέρειας (Ρόδου) έκτείνεται έπί πάντων γενικώς 
τών μνημείων καί Ιστορικών τόπων τής Δωδε- 
κανήσου, άνευ χρονικού περιορισμού, ώς καί 
έπί τών Ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους τόπων.

7. Ή ’Εφορεία Άρχαιοπωλείων καί ’Ιδιωτικών 
’Αρχαιολογικών Συλλογών άσκεϊ άρμοδιότητα 
έπί τών οίκείων θεμάτων όλοκλήρου τής ’Επικρά
τειας, έν συνεννοήσει πρός τάς κατά τόπους ’Αρ
χαιολογικός Περιφερείας καί τάς Περιφερείας 
Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων.

8. Είς τήν ώς άνω ’Εφορείαν δύναται νά άνατί- 
θηται υπό τής Κεντρικής Υπηρεσίας τού 'Υπουρ
γείου ή διενέργεια υποθέσεων σχετιζομένων πρός 
τήν άρχαιοκαπηλίαν, δι’ άς αυτή άναφέρεται 
έκάστοτε είς τήν Κεντρικήν Υπηρεσίαν.

9. Ή ’Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων άσκεϊ 
άρμοδιότητα έπί τών μνημείων καί ιστορικών 
τόπων τών μεταγενεστέρων τής άλώσεως τής 
Κωνσταντινουπόλεως καί τών έν γένει μνημείων 
τής Φραγκοκρατίας, πλήν τών έκκλησιαστικών, 
έν συνεννοήσει μετά τών κατά τόπους ’Αρχαιο

λογικών Περιφερειών, ώς καί μετά τών Περιφε
ρειών Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων.

Διά τής νέας διαρθρώσεως, έν σχέσει πρός τήν 
προηγουμένως ύφισταμένην κατάστασιν, έπήλθον 
αί κάτωθι μεταβολαί:

α) Διωρθώθησαν τά έπί μέρους όρια περιφε
ρειών τινών.

β) Περιωρίσθη ή Γ' ’Αρχαιολογική Περιφέρεια 
διά τής δημιουργίας τής Ιδιαιτέρας περιφερείας 
Θ' τών Θηβών, είς τήν όποιαν προσετέθη καί ή 
έπαρχία Φθιώτιδος.

Σημαντικόν νεωτερισμόν άπετέλεσεν ή ΐδρυ- 
σις τών είδικών ’Εφορειών Άρχαιοπωλείων καί 
’Ιδιωτικών Συλλογών, ώς καί Νεωτέρων Μνη
μείων, τών όποιων ή άρμοδιότης έκτείνεται έφ’ 
όλοκλήρου τής Χώρας. Είδικώς, ώς πρός τήν 
’Εφορείαν Νεωτέρων Μνημείων, αΰτη ίδρύθη 
μέ τήν έλπίδα ότι θά καταστή δυνατόν σύν τώ 
χρόνφ νά ίδρυθοΰν πλείονες τοιαΰται Έφορεΐαι, 
δημιουργουμένης Ιδιαιτέρας είδικότητος έπι- 
στημόνων έντός τού Κλάδου Α1 τών Αρχαιολό
γων.

Αί αρμοδιότητες τών Περιφερειακών Υπηρε
σιών καί τών Προϊσταμένων των ώρίσθησαν έπί 
τή βάσει τής πραγματικότητος καί μέ τήν έπι- 
δίωξιν έξασφαλίσεως πραγματικής προστασίας 
καί μερίμνης διά τά μνημεία, τή συνεργασίμ τών 
περιφερειακών ύπηρεσιών διαφόρου άρμοδιότη- 
τος.

Νέος Νόμος «Περί Αρχαιοτήτων», ούσιωδέ- 
στατα τροποποιών τόν ίσχύοντα, κατετέθη είς 
τήν Βουλήν κατά τήν άνοιξιν τού 1963 ύποστάς 
τήν τελικήν του έπεξεργασίαν ύπό τής άρμοδίας 
Νομοπαρασκευαστικής ’Επιτροπής. Ή ψήφισίς 
του όμως δέν κατέστη δυνατή ένεκα τών έπελθου- 
σών Κυβερνητικών μεταβολών. Σημειωτέον ότι 
ή κατά τό 1963 έπικρατήσασα πολιτική άστάθεια 
καί ή διαδοχή Υπηρεσιακών καί άλλων βραχυ
χρονίων Κυβερνήσεων, άνέκοψεν, ώς ήτο φυσι
κόν, σημαντικώτατα τό έργον τής Υπηρεσίας.

Κατά τό 1963 έσημειώθη ή κάτωθι κίνησις τού 
προσωπικού τής Υπηρεσίας.

Έκ τών Επιμελητών Αρχαιοτήτων προήχθη- 
σαν δώδεκα (12) είς τόν βαθμόν Έπιμελητοΰ Β' 
τάξεως.

Είς Εφόρους Αρχαιοτήτων Γ' τάξεως προή- 
χθησαν οί κάτωθι Έπιμεληταί Α' τάξεως: Εύθ. 
Μαστροκώστας, Χρυσ. Χρήστου καί Παύλος Λα- 
ζαρίδης. Είς Έφορον Β' τάξεως προήχθη εις Έ
φορος Γ' τάξεως καί είς ’Εφόρους Α' τάξεως 2 
Έφοροι Β' τάξεως.

Λήγοντος τοϋ έτους, ή Υπηρεσία μετά λύπης
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έστερήθη τής Διευθύντριας τής Νομισματικής 
Συλλογής τού Εθνικού Μουσείου, Εφόρου ’Αρ
χαιοτήτων, κ. ΕΙρήνης Βαρούχα-Χριστοδουλο- 
πούλου, καταληφθείσης ύπό τού όρίου ήλικίας. 
ΕΙς ταύτην, διατηρήσασαν τόν τίτλον τής έπιτί- 
μου Διευθυντρίας τής Νομισματικής Συλλογής 
τοΟ ’Εθνικού Μουσείου, άπενεμήθη κατά τήν άπο- 
χώρησίν της βασιλική ευαρέσκεια.

Κατά τό αότό έτος, διωρίσθησαν δύο (2) ζωγρά
φοι Άναστηλώσεως καί είς διοικητικός ύπάλλη- 
λος τού Κλάδου Β5. 'Ωσαύτως 8 φύλακες ’Αρχαιο
τήτων.

Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τού 1963, διετέλεσαν 
ύπότροφοι είς τό έξωτερικόν, ό ’Επιμελητής ’Αρ
χαιοτήτων κ. Γρηγόριος Κωνσταντινόπουλος είς 
Wurzburg τής Γερμανίας, ό Άρχιτέκτων τής 
Υπηρεσίας κ. Χαράλαμπος Μπούρας καί ή Έπι- 
μελήτρια ’Αρχαιοτήτων δ. "Ολγα Άλεξανδρή είς 
Παρισίους, ή Έπιμελήτρια ’Αρχαιοτήτων δ. 
’Αγγελική ’Ανδρειωμένου είς Heidelberg τής 
Γερμανίας, άπό δέ τού Νοεμβρίου τού αύτοϋ έτους 
ό ’Επιμελητής ’Αρχαιοτήτων κ. Β. Πετράκος 
είς Lyon.

’Από τού θανάτου τού Ίω. Παπαδημητρίου, τά 
καθήκοντα τού Γενικού Διευθυντού τής Υπηρε
σίας άνετέθησαν είς τόν νομίμως άναπληροΰντα 
αύτόν κ. Ίω. Κοντήν, τού Διευθυντού δέ ’Αρχαιο
τήτων είς τόν κ. Χαράλαμπον Μακαρόναν, Έφο
ρον ’Αρχαιοτήτων Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατά τό 1963, τά έσοδα έξ άρχαιολογικών πό
ρων άνήλθον είς 23.603.144 δρχ. έναντι των 
18.853.747 δρχ. τού 1962, των 16.104.854 δρχ. τού 
1961, τών 9.465.505 τού 1960 καί των 4.630.918 
τού 1958. Διά τάς κυριωτέρας δέ άνάγκας τής 
Υπηρεσίας διετέθησαν τά κάτωθι χρηματικά 
ποσά:
Α. Έκ τοΰ Κρατικού Προϋπολογισμού

Δρχ.
α) Διά κτηριακά έργα Μουσείων 1.820.000
β) ΔΓ άνασκαφάς 935.000
γ) ΔΓ άμοιβάς κατόχων άρχαίων 
δ) ΔΓ έργασίας άναστηλώσεως

22.050

καί συντη ρήσεως τών μνημείων 
Β. Έκ τοΰ Ταμείου ’Αρχαιολογικών 

πόρων καί ’Απαλλοτριώσεων

6.650.000

α) ΔΓ άπαλλοτριώσεις 
β) Διά διαμόρφωσιν καί περίφρα- 

ξιν άρχαιολογικών χώρων ώς 
έπίσης καί διά συντή ρησιν μνη

9.661.329

μείων
γ) Δι’ ένίσχυσιν φυλάξεως τών 

μουσείων καί άρχαιολογικών

4.058.503

χώρων 2.126.793

δ) Διά τήν πληρωμήν κατόχων
άρχαίων

ε) Διά τήν άγοράν έπιστημονικών 
συγγραμμάτων τών άρχαιολο-

968.884

γικών ύπηρεσιών 
στ) Διά τήν άγοράν έπίπλων καί όρ- 

γάνων τών άρχαιολογικών ύ

596.803

πηρεσιών
ζ) ΔΓ άποζημιώσεις μισθωτών ά-

230.262

παλλοτριωθέντων άκινήτων καί 
η) ΔΓ άγοράν διαφόρων μηχανών, 

είδών καταμετρήσεως καί σχε-

152.636

διάσεως, φωτοτυπήσεων κλπ. 145.503
θ) ΔΓ έκτύπωσιν δημοσιευμάτων 

. Έκ τού προϋπολογισμού Κρατι
κών Επενδύσεων

1.000.000

α) Διά κτηριακά έργα μουσείων 15.384.000
β) Δι’ έπανεκθέσεις μουσείων 
γ) ΔΓ άναστηλώσεις καί συντη

9.304.000

ρήσεις άρχαίων
δ) Διά μελέτας έκτελεστέου προ

9.304.000

γράμματος 92.000
ε) Διά διοικητικός δαπάνας 1.194.000
στ) ΔΓ άνασκαφάς 1.991.000

Κατά τό 1963 διετέθησαν ύπό τής Άρχαιολο-
γικής Εταιρείας, δι’ έργα έκτελεσθέντα κυρίως 
δι’ ύπαλλήλων τής Υπηρεσίας, δι’ άνασκαφάς 
δρχ. 941.483.10 καί δΓ άναστηλώσεις δρχ. 803.635.

Τό ’Αρχαιολογικόν Συμβούλιον συνήλθεν είς 
77 έν δλφ συνεδριάσεις έξετάσαν 2.520 ύποθέσεις. 
Έκ τούτων, αί 1.120 άναφέρονται είς γενικά θέ
ματα, αί 888 είς κατασκευήν έργων πλησίον άρ- 
χαιολογικών χώρων, αί 391 είς καθορισμόν άμοι- 
βής κατόχων καί ύποδεικτών εύρεθέντων άρχαίων, 
αί 55 είς έξαγοράς ή άπαλλοτριώσεις άκινήτων ή 
άγοράς άνταλλαξίμων κτημάτων, αί 29 είς άδειας 
άνασκαφών καί αί 37 είς άνακηρύξεις Ιστορικών 
διατηρητέων μνημείων καί άρχαιολογικών χώρων.

Κατά τό 1963, ένεκρίθησαν ύπό τού ’Αρχαιο
λογικού Συμβουλίου τά κάτωθι σχέδια νέων Μου
σείων:

α) Τού Μουσείου Φλωρίνης. Τούτο έδημοπρα- 
τήθη τό 1963.

β) Τοΰ ιρυλακείου τής Θήρας.
Κατά τό αύτό έτος ήρχισαν αί έργασίαι άποπε- 

ρατώσεως τοΰ Μουσείου Βέροιας, έπισκευής καί 
στεγανοποιήσεως δώματος τοΰ Μουσείου Θήρας, 
άποκαταστάσεως θυρών καί παραθύρων Μουσείου 
Θέρμου, έπισκευής στέγης Μουσείου Θάσου, 
Συλλογών τού Μουσείου Άκροπόλεως είς χώρον 
παλαιού Στρατώνος, έπισκευής στέγης τοΰ Μου
σείου Ναυπλίου καί άποπερατώσεως κτηρίων
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παρά τό Βυζαντινόν Μουσείον. Συνεχίσθησαν δέ 
αί έργασίαι άνεγέρσεως των Μουσείων Καβά
λας, Κερκύρας, ’Ολυμπίας, Θεσσαλονίκης, 'Αγ. 
Νικολάου, Βραυρώνος, Θυρρείου, ’Αρχαιολογικής 
άποθήκης Φιλίππων, Μουσείου ’Ιθάκης, Στρω- 
ματογραφικοΰ Μουσείου ΚνωσοΟ και προσθή
κης είς Μουσείον Μπενάκη.

Έργασίαι άναστηλώσεως καί συντη ρήσεως 
των μνημείων, περί των όποιων λεπτομερέστερον 
θά διαλάβη ή εκθεσις τής Διευθύνσεως Άναστη- 
λώσεως, ώς καί αί έκθέσεις πεπραγμένων των 
’Αρχαιολογικών Υπηρεσιών, έξετελέσθησαν είς 
άρχαΐον Θέατρον Έπιδαύρου, είς Ιερόν Ναόν 
Καταπολιανής Πάρου, είς Πανίερον Ναόν Ά- 
ναστάσεως 'Ιεροσολύμων, είς βυζαντινά μνημεία 
’Ηπείρου, είς μνημεία Χίου, είς μνημεία Παρνασ- 
σίδος, είς μνημεία Ναυπάκτου, είς μνημεία Κα
στοριάς, Σιατίστης κλπ. Έγένετο στερέωσις τών 
φρουρίων Πατρών καί Ναυπάκτου, μνημείων

Ζακύνθου, Τεμένους Γαζή Χασάν Πασά είς Κώ, 
Θεάτρου Δωδώνης, μνημείων 'Αγ. Όρους, φρου
ρίου Μεθώνης, τειχών Μονεμβασίας, Προϊστο
ρικού τάφου καί Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Όρχομενοΰ, Ναού Πόρτα-Παναγιάς καί γεφύρας 
Πορταϊκού Θεσσαλίας, μνημείων Δίβρης, βυζαν
τινών μνημείων Εύβοιας καί Σκύρου, άρχαίου 
τείχους Χαιρωνείας κλπ. ώς καί έπισκευή τών 
Παλαιών ’Ανακτόρων Κερκύρας.

Ύπό τού Γραφείου Δημοσιευμάτων έγένετο ή 
έπανέκδοσις τού έπιστημονικού περιοδικού τής 
Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεων, 
έκυκλοφόρησαν δέ, έντός τού τρέχοντος έτους, ό 
Τόμος 16 (1960) — δύο ήμίτομοι—, ό Τόμος 17 
(1961/2): Α'. μέρος. Έξετυπώθη έπίσης καί έκυ- 
κλοφόρησεν ή μελέτη τής Έπιμελητρίας ’Αρχαιο
τήτων δ. Κάντως Φατούρου, ύπό τίτλον «Πα- 
τμιακή άρχιτεκτονική — Ή έκκλησία τών 'Αγίων 
’Αποστόλων».
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