ΧΡΟΝΙΚΑ
Των έν Έλλάδι αρχαιολογικών εργασιών
κατά τό έτος 1967

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Κατά τό πρώτον έξάμηνον τού 1967 έπετεύχθη ό διορισμός έπτά ’Επιμελητών ’Αρχαιο
τήτων έπΐ βαθμφ Γ' τάξεως, έκ τού πίνακος τών
έπττυχόντων είς τόν διαγωνισμόν τόν διεξαχθέντα έντός τού Δεκεμβρίου τού 1966. Ούτοι
είναι οί έξής:
Α'. Έπιμεληταί Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων:
1) Γεώργ. Δεσπίνης. 2) Ίω. Τουράτσογλου.
3) Θεόδ. Σπυρόπουλος. 4) Αίκ. Κώστογλου.
5 ) Άγγ. Λεμπέση.
Β'. Έπιμεληταί Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων:
1 ) Νικ. Ζίας. 2) Εύθ. Τσιγαρίδας.
Παραλλήλως έγένοντο ένέργειαι διά τήν πραγματοποίησιν τοΟ διορισμού καί άλλων ’Επιμε
λητών, έπιτυχόντων είς τόν διαγωνισμόν μέ
βαθμόν άντιστοιχοΰντα πρός «λίαν καλώς».
Ή τοποθέτησις τών διορισθέντων ’Επιμελη
τών είς τάς περιφερειακός ύπηρεσίας άνεβλήθη,
συμφώνως πρός τόν νόμον, διά τήν έξάμηνον
αότών άσκησιν έν Άθήναις, κατά τήν όποιαν
οδτοι παρηκολούθησαν ειδικά μαθήματα, πρα
κτικού κυρίως χαρακτήρος, καί είργάσθησαν
είς τάς έν Άθήναις όπηρεσιακάς μονάδας πρός
άπόκτησιν διοικητικής καί άλλης πείρας.
Ή Κεντρική Υπηρεσία, πιστεύουσα ότι ή
πλήρωσις τών κενών άρχαιολογικών θέσεων θά
συνετέλει τά μέγιστα είς τήν έπιδιωκομένην
περαιτέρω έντασιν τού ρυθμού τής δραστηριότητός της καί θά έβελτίωνε τήν ποιότητα τού
έργου της άπό πάσης άπόψεως, προέβη είς τάς
πρώτας ένεργείας διά τήν έγκρισιν τής διεξα
γωγής καί έτέρου διαγωνισμού έντός τού έτους,
πρός πλήρωσιν τών ύπολειπομένων κενών θέ
σεων μέχρι τού άριθμοΰ τών 96 θέσεων, τάς
όποιας κατώρθωσε νά ίδρυση. 'Ως έσημειώθη
είς τήν προηγουμένην έκθεσιν, πρόθεσις τής
Ύπηρεσίας ήτο ή έν συνεχείς: αϋξησις τών

θέσεων τών άρχαιολόγων, διά νά καταστή δυ
νατή ή κάλυψις όλων τών έν τή πραγματικότητι ύπαρχουσών άναγκών.
Κατά τό αυτό έξάμηνον, παρασχεθείσης τής
άπαιτουμένης έγκρίσεως, προεκηρϋχθη ή πλήρωσις 250 θέσεων Φυλάκων καί Νυκτοφυλάκων
’Αρχαιοτήτων, έκ τού άριθμοΰ τών 500 θέσεων,
αί όποΐαι κατέστη δυνατόν νά προστεθούν είς
τάς ύφισταμένας, διά τής τροποποιήσεως τού
όργανικού νόμου τής 'Υπηρεσίας κατά τό 1966.
Ή προκήρυξις έγένετο κατά μουσεία καί άρχαιολογικάς περιφερείας, συμφώνως πρός τήν
κατανομήν τού συνόλου τών θέσεων Φυλάκων
καί Νυκτοφυλάκων ’Αρχαιοτήτων, ή όποια
έπραγματοποιήθη διά διατάγματος, δημοσιευθέντος κατά τό προηγοόμενον έτος. Ή έπιλογή
τών διορισθησομένων άνετέθη είς τούς προ
ϊσταμένους τών μουσείων καί τών άρχαιολογικών περιφερειών ’Εφόρους ’Αρχαιοτήτων καί
ή τελική έπί τού προκειμένου κρίσις είς τό
άρμόδιον Υπηρεσιακόν Συμβούλιον, πρός άποφυγήν έξωυπηρεσιακών παρεμβάσεων.
Ώς προέβλεψεν ό νόμος, μετά τήν πλήρωσιν τού πρώτου μέρους τών 250 θέσεων Φυλά
κων, θά έπηκολούθει έντός τού έτους ή πλήρωσις Ισαρίθμων άλλων.
Πρός συμπλήρωσιν τών μέτρων, τών άποβλεπόντων είς τήν εύρυθμον λειτουργίαν τής
'Υπηρεσίας, έπελέγησαν παρά τού 'Υπηρεσια
κού ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου οί έκ τών ’Επι
μελητών ’Αρχαιοτήτων Α' τάξεως κριθέντες
ίκανοί νά άναλάβουν ύπευθύνους θέσεις ’Εφό
ρων Αρχαιοτήτων, ύπό τού αύτού δέ Συμβου
λίου έπελέγησαν έπίσης οί προακτέοι είς τούς
έσωτερικούς βαθμούς τών ’Εφόρων καί ’Επιμε
λητών ’Αρχαιοτήτων.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
06/12/2021 01:20:15 EET - 54.158.251.104

4

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 23 ( 1968): ΧΡΟΝΙΚΑ

'Υπό τοϋ Ύπουργικοϋ Συμβουλίου έπιλεγέντες, διωρίσθησαν προαγωγικώς εις τάς κενάς
θέσεις των Γενικών Εφόρων ’Αρχαιοτήτων οί
Έφοροι ’Αρχαιοτήτων Α' τάξεως Έμμ. Χατζηδάκης, τοποθετηθείς εις ήν καί προηγουμένως
κατείχε θέσιν τοϋ Διευθυντοϋ τοϋ ΒυζαντινοΟ
Μουσείου, καί Βασ. Καλλιπολίτης, τοποθετη
θείς είς τήν διεύθυνσιν τής Άκροπόλεως τών
Αθηνών. Ή διεύθυνσις τοϋ Έθνικοϋ ’Αρχαιο
λογικού Μουσείου άνετέθη είς τόν Έφορον
’Αρχαιοτήτων Α' τάξεως Γ. Δοντάν.
Κατά τήν κατάρτισιν τοϋ προγράμματος τών
έργασιών τής Υπηρεσίας, έπεδιώχθη συμπλήρωσις τών μουσειακών καί άναστηλωτικών
έργων, τά όποια είχον μείνει ήμιτελή κατά τό
προηγούμενον έτος. Επίσης, άπεφασίσθη ή
έκτέλεσις νέων μουσειακών έργων, μέ τόν σκο
πόν κυρίως τής ίδρύσεως δικτύου όλοκλήρου
μουσείων, άπλουμένου είς όλην τήν έκτασιν
τής έθνικώς καίριας περιοχής τής Βορείου Ελ
λάδος, είς δέ τόν τομέα τής συντηρήσεως καί
άναστηλώσεως τών μνημείων ή συνέχισις τής
διασώσεως τών άμεσώτερον κινδυνευόντων μνη
μείων, κατά σειράν τής σοβαρότητος τοϋ κιν
δύνου καί τής σπουδαιότητός των.
’Ιδιαιτέρως έπεδιώχθη ή ένίσχυσις καί ή
έντασις τής δράστηριότητος τοϋ ’Εργαστηρίου
Συντηρήσεως Τοιχογραφιών καί Είκόνων, τοϋ
άπό διετίας εύδοκιμώτατα λειτουργοϋντος παρά
τφ Βυζαντινώ Μουσείφ. Συγχρόνως έμελετήθη
ή έγκατάστασις παρά τφ Έθνικφ Άρχαιολογικφ
Μουσείφ τοϋ Κεντρικού Εργαστηρίου Μου
σειακής Συντηρήσεως, προβλεπομένου διά τοϋ
ύπ’ άριθμ. 687 (Φ.Ε.Κ. 203, τ. Α, 15-111963) Βασιλικοϋ Διατάγματος.
Ό προϋπολογισμός τοϋ Ταμείου ’Αρχαιολο
γικών Πόρων καί ’Απαλλοτριώσεων, καταρτισθείς υπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ
Ταμείου τούτου καί υποβληθείς έντός τοϋ
Μαρτίου πρός έγκρισιν είς τό Ύπουργεΐον
Οικονομικών, προέβλεπεν, έπί τή βάσει τών
πραγματοποιηθέντων κατά τό 1966 έσόδων,
έσοδα τοϋ Ταμείου έκ δραχμών 57.685.000, είς
τά όποια προσετίθετο τό υπόλοιπον τοϋ 1966
καί τινα έσοδα, καταβαλλόμενα όπό τρίτων καί
κυρίως ύπό τοϋ Ε.Ο.Τ. πρός έκτέλεσιν κοινοΰ
άρχαιολογικοΰ καί τουριστικού ένδιαφέροντος
έργων, άναγομένου οΰτω τοϋ συνόλου τοϋ προ
ϋπολογισμού τοϋΤ.Α.Π. είς δραχμάς 81.182.145.
Κατά τό δεύτερον έξάμηνον τοϋ έτους 1967
έπετεύχθησαν τά κάτωθι:

Διεύθυνσις Προσωπικού
1. Έτοποθετήθησαν οί έντός τοϋ πρώτου
έξαμήνου τοϋ ίδιου έτους διορισθέντες έπτά
δόκιμοι Έπιμεληταί ’Αρχαιοτήτων είς τάς
κάτωθι περιφερειακός ύπηρεσίας :
Αλ Έπιμεληταί Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων:
1 ) Γ. Δεσπίνης, παρά τή ΙΓ' ’Αρχαιολογική
Περιφερείς ( Θεσσαλονίκη ), 2) Ί. Τουράτσογλου, παρά τή ΙΔ' ’Αρχαιολογική Περιφερείς
(Βέροια), 3) Θ. Σπυρόπουλος, παρά τή Θ'
’Αρχαιολογική Περιφερείς (Θήβαι), 4) Αίκ.
Κώστογλου, παρά τή Η' ’Αρχαιολογική Περι
φερείς (Κέρκυρα), 5) Άγγ. Λεμπέση, παρά
τή Κ' ’Αρχαιολογική Περιφερείς (Ηράκλειον
Κρήτης ).
Β'. Έπιμεληταί Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων:
1 ) Ν. Ζίας, παρά τή 3η Περιφερείς Βυζαντινών
’Αρχαιοτήτων (Άρχ. Κόρινθος), μέ έδραν τόν
Μυστραν, 2) Εύ. Τσιγαρίδας, παρά τή 5η Περι
φερείς Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων (’Ιωάννινα).
2. Έτέθησαν είς έξάμηνον διαθεσιμότητα,
κατ’ έφαρμογήν τοϋ Α.Ν. 4/1967, οί Γενικοί
Έφοροι ’Αρχαιοτήτων ’Ιωάννης Κοντής καί
’Εμμανουήλ Χατζηδάκης.
3. Έχορηγήθη έτησία έκπαιδευτική άδεια
είς τούς Έπιμελητάς ’Αρχαιοτήτων Α' τάξεως
Θεοδώραν Καράγιωργα καί Χρ. Ντούμαν.
4. Διά τής ύπ’ άριθμ. 4279/1 -7- 1967 άποφάσεως τοϋ κ. Ύπουργοϋ Προεδρίας τής Κυβερνήσεως, στηριζομένης είς τάς διατάξεις τοϋ
Α.Ν. 46/1967 «περί ίδρύσεως θέσεως Γενικού
Έπιθεωρητοϋ ’Αρχαιοτήτων καί Ιστορικών
Μνημείων» καί δημοσιευθείσης είς τό ύπ’
άριθμ. 281/6-7- 1967 Φ.Ε.Κ. (τ.Γ), διωρίσθη
Γενικός ’Επιθεωρητής ’Αρχαιοτήτων καί Ιστο
ρικών Μνημείων τοϋ 'Υπουργείου Προεδρίας
τής Κυβερνήσεως, έπί βαθμφ Γενικού ’Εφόρου
’Αρχαιοτήτων, ό κ. Σπυρίδων Μαρινάτος, ’Ακα
δημαϊκός, Καθηγητής τής Φιλοσοφικής Σχολής
τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών.
’Ανακοινωθέντος αύτφ τοϋ διορισμού του διά
τοϋ ύπ’ άριθμ. 4461, άπό 7 - 7 - 1967, έγγράφου
τοϋ κ. Ύπουργοϋ Προεδρίας τής Κυβερνήσεως,
ώμοσε τόν τής ύπηρεσίας όρκον καί άνέλαβε
τά καθήκοντά του αυθημερόν.
5. Ανασυνεκροτήθησαν τά κάτωθι Συμβούλια
τής Γενικής Διευθύνσεως:
Α) Τό ’Αρχαιολογικόν Συμβούλιον, διά τής
ύπ’ άριθμ. 4497 /10 - 7 - 1967 άποφάσεως τοϋ κ.
Ύπουργοϋ Προεδρίας τής Κυβερνήσεως, έκδοθείσης κατ’ έφαρμογήν : α) τών διατάξεων
τοϋ άρθρου 3 τοϋ Α.Ν. 4/1967 περί « άποκατα-
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στάσεως εύρυθμίας είς τήν λειτουργίαν ιών
Δημοσίων 'Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.», ώς άντικατεστάθη ύπό τού άρθρου 2 τού Α.Ν. 19/1967,
καί β ) τής ύπ’ άριθμ. 4232/30 - 6 -1967 κοινής
άποφάσεως τοΰ ‘Αντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως, τοΟ Υπουργού τών Οικονομικών καί τοϋ
Ύπουργοϋ Προεδρίας τής Κυβερνήσεως, δημοσιευθείσης είς τό δπ’ άριθμ. 434/5-7-1967
Φ.Ε.Κ. (τ. Β ), άπετελέσθη δέ τοϋτο έκ τών:
α) Τακτικών Μελών: 1) Σπυρίδωνος Ποταμιάνου, Νομικού Συμβούλου τοδ 'Υπουργείου
Προεδρίας τής Κυβερνήσεως, ώς Προέδρου,
2) Νικολάου Κοντολέοντος, Καθηγητοϋ τής
Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθη
νών, ώς ’Αντιπροέδρου, 3 ) Σπυρίδωνος Μαρι
νάτου, Γενικοϋ Έπιθεωρητοϋ ’Αρχαιοτήτων καί
Ιστορικών Μνημείων παρά τφ 'Υπουργείο)
Προεδρίας τής Κυβερνήσεως, Άκαδημαϊκοϋ,
Καθηγητοϋ τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανε
πιστημίου ’Αθηνών, ώς Είσηγητοΰ, 4) ’Ανα
στασίου Όρλάνδου, Γενικοϋ Γραμματέως τής
’Αρχαιολογικής Εταιρείας, ώς μέλους, 5) Στυ
λιανού Κορρέ, Καθηγητοϋ τής Φιλοσοφικής
Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, ώς μέ
λους.
β) ’Αναπληρωματικών Μελών: 1) Άνδρέου
Γιαννουλάτου, Νομικού Συμβούλου τού Κρά
τους, 2) Διονυσίου Ζακυθηνοϋ, ’Ακαδημαϊ
κού, Καθηγητοϋ τής Φιλοσοφικής Σχολής
τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, 3) Ίωάννου Σταματάκου, ’Ακαδημαϊκού, 4) Ίωάννου Παπασταύρου, όμοτίμου Καθηγητοϋ τής Φιλοσοφι
κής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, 5)
Μαρκέλλου Μιτσοϋ, έπιτίμου Γενικού ’Εφόρου
’Αρχαιοτήτων. Γραμματέως τοϋ Γεωργίου Πρωτοπαπα, έπί βαθμω 5ω υπαλλήλου τής Γενικής
Διευθύνσεως ’Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεως.
Β) Διοικητικόν Συμβούλιον Τ.Α.Π. Διά τής
ύπ’ άριθμ. 26164/9- 10-1967 άποφάσεως τού
κ. 'Υπουργού Προεδρίας τής Κυβερνήσεως,
έκδοθείσης κατ’ έφαρμογήν: α) τών διατάξεων
τοΰ άρθρου 17 τοϋ ύπ’ άριθμ. 4177/1961 Ν.Δ.
«περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τής
νομοθεσίας τής διεπούσης τήν Υπηρεσίαν ’Αρ
χαιοτήτων καί τό Ταμεΐον ’Αρχαιολογικών
Πόρων», β) τών διατάξεων τοΰ ύπ’ άριθμ.
65/1967 Α.Ν. «περί τροποποιήσεως, συμπλη
ρώσεως καί κωδικοποιήσεως είς ένιαΐον κείμε
νον τών διατάξεων τών Α.Ν. 4/1967 καί 19/1967
« περί άποκαταστάσεως εύρυθμίας είς τήν λει
τουργίαν τών Δημοσίων Υπηρεσιών», καί γ)
τής δπ’ άριθμ. 24930, άπό 25 - 8 - 1967, άποφά
σεως τών 'Υπουργών Συντονισμού καί Προε
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δρίας τής Κυβερνήσεως « περί καθορισμού άριθμοΰ μελών καί συνθέσεως τοϋ Διοικητικοΰ
Συμβουλίου τοϋ Ταμείου ’Αρχαιολογικών Πό
ρων καί ’Απαλλοτριώσεων », άπετελέσθη τούτο
έκ τών: 1) Κωνστ. Τσαγκαράκη, Νομικού Συμ
βούλου τοΰ Κράτους, ώς Προέδρου, άναπληρουμένου ύπό τοΰ Ίωάννου Καραμπελοπούλου,
Νομικού Συμβούλου τοΰ Κράτους, 2) Σπυρί
δωνος Μαρινάτου, Γενικού Έπιθεωρητοϋ ’Αρ
χαιοτήτων καί Ιστορικών Μνημείων καί Διευθύνοντος Συμβούλου τοΰ Τ.Α.Π., ώς Είσηγητοΰ,
άναπληρουμένου ύπό τοϋ Νικολάου Κοντο
λέοντος, Καθηγητοϋ τής Φιλοσοφικής Σχολής
τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί τακτικού μέ
λους τοΰ ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου, καί 3)
Κωνστ. Καρύδα, Συνταγματάρχου, Γενικού Διευθυντοΰ τής Γενικής Διευθύνσεως Τύπου, ώς
μέλους, άναπληρουμένου δπό τοΰ Ήλία Παπαπούλου, Ταξιάρχου Στρατιωτικής Δικαιοσύνης,
Γραμματέως τής Βαρβάρας Φιλιππάκη, ’Εφόρου
’Αρχαιοτήτων Γ' τάξεως, άναπληρουμένης ύπό
τής Σοφίας Μαρτίνη, έπί βαθμφ 6φ ΰπαλλήλου
τής Γενικής Διευθύνσεως ’Αρχαιοτήτων καί
Άναστηλώσεως.
6.
Έδημοσιεύθησαν, ό ύπ’ άριθμ. 91/1967
Α.Ν. « περί όργανώσεως, λειτουργίας καί αρμο
διοτήτων τοΰ Υπουργείου Προεδρίας τής Κυ
βερνήσεως » (Φ.Ε.Κ. 139/10-8- 1967, τ. Α')
καί τό, κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων τών
άρθρων 7, 16 καί 19 αύτοϋ, έκδοθέν Β. Διάταγμα
ύπ’ άριθμ. 617 /1967 «περί όργανώσεως καί
λειτουργίας τών 'Υπηρεσιών τοϋ Υπουργείου
Προεδρίας τής Κυβερνήσεως» (Φ.Ε.Κ. 186/
30-10- 1967, τ. Α’), είς τάς διατάξεις τών
όποιων ύπάγεται καί ή Γενική Διεύθυνσις ’Αρ
χαιοτήτων καί Άναστηλώσεως.
1) Κατά τό άρθρον 14 τοϋ ύπ’ άριθμ. 617/1967
Β.Δ. ή Κεντρική 'Υπηρεσία τής Γενικής Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεως
διαιρείται είς τάς κάτωθι Διευθύνσεις:
Α) Διεύθυνσιν Αρχαιοτήτων.
Β) Διεύθυνσιν Άναστηλώσεως.
Γ) Διεύθυνσιν Ξένων Σχολών, Άνωτάτων
Ιδρυμάτων καί Πολιτιστικών Σχέσεων, καί
Δ) Τό Γραφεϊον Γραμματείας.
Αί δέ περιφερειακαί ύπηρεσίαι είναι:
α) Είκοσι μία περιφέρειαι Κλασσικών Αρ
χαιοτήτων.
β) Πέντε περιφέρειαι Βυζαντινών Αρχαιο
τήτων.
γ) ’Εθνικόν Αρχαιολογικόν Μουσεϊον.
δ) Βυζαντινόν καί Χριστιανικόν Μουσεϊον.
ε) Ή ’Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, καί

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
06/12/2021 01:20:15 EET - 54.158.251.104

6

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 23 (1968): ΧΡΟΝΙΚΑ

ς') Ή Εφορεία Άρχαιοπωλείων καί ’Ιδιω
τικών ’Αρχαιολογικών Συλλογών.
2) Αί ώς άνω ύπηρεσίαι ύπάγονται είς τόν
Γενικόν ’Επιθεωρητήν ’Αρχαιοτήτων καί ’Ιστο
ρικών Μνημείων διά τής κατ’ άντικείμενον
άρμοδίας Διευθϋνσεως.
Διεύθυνσις ’Αρχαιοτήτων
Κατά τό β' έξάμηνον τοϋ έτους 1967 ύπό τοϋ
Τμήματος Μουσείων προωθήθησαν είς τό ’Αρ
χαιολογικόν Συμβούλων 166 αιτήσεις Ιδιωτών
περί χορηγήσεως άδείας πωλήσεως βιβλίων
κλπ. είς άρχαιολογικούς χώρους καί μουσεία
καί διετέθησαν έκ τών Δημοσίων ’Επενδύσεων
πιστώσεις 5.574.000 δραχμών δι’ έκτέλεσιν μου
σειακών έργασιών. 'Ομοίως, ύπό τοϋ Τμήματος
’Αρχαιολογικών Χώρων είσήχθησαν είς τό
’Αρχαιολογικόν Συμβούλων 85 θέματα περί
κηρύξεως μνημείων ώς ιστορικών διατηρητέων,
περί παραχωρήσεως θεάτρων διά καλλιτεχνικός
έκδηλώσεις κλπ., καί διετέθησαν έκ τών Δη
μοσίων ’Επενδύσεων πιστώσεις 2.016.000 δρα
χμών δι’ έκτέλεσιν άνασκαφικών έργων.
Τέλος, κατά τό αύτό χρονικόν διάστημα, ύπό
τοϋ Τμήματος Άπολλοτριώσεων έτέθησαν ύπ’
δψιν τοϋ ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου καί έκρίθησαν ύπ’ αύτοΰ άπαλλοτριωτέα δι’ άρχαιολογικούς σκοπούς άκίνητα, κείμενα είς διάφορα
μέρη τής χώρας, ώς είς ’Αθήνας έπί τής όδοϋ
Μελιδόνη, είς Βραυρώνα είς θέσιν Λαπούτσι
παρά τήν άρχαίαν άκρόπολιν, είς Άρχαίαν
Κόρινθον, είς Βαθύπετρον Ηρακλείου καί Σπήλαιον Μιαμοϋς Κρήτης, είς Νέαν Άγχίαλον,
είς Ίσμήνιον Θηβών, είς Θάσον, είς Χώραν
Τριφυλίας καί είς Ρόδον. ’Ακολούθως, έξεπονήθησαν αί κτηματογραφήσεις τών πλείστων
έκ τών κριθέντων ώς άνω άπαλλοτριωτέων άκινήτων καί συνεκροτήθη ή άρμοδία έπιτροπή
διά τήν έκτίμησιν αύτών. Τό ΰψος τής δαπάνης
τής άπαιτηθείσης διά τήν καταβολήν άποζημιώσεως είς τούς ίδιοκτήτας τών άπαλλοτριωθέντων ή άγορασθέντων άκινήτων άνήλθεν είς
τό ποσόν τών 17.399.587 δραχμών.
Ωσαύτως, έκηρύχθησαν νέαι άπαλλοτριώσεις
άκινήτων είς Κεντρικόν Πυργίον Χίου, είς
Τριπόταμον Τήνου, είς Μαραθώνα, παρά τό
Μουσείον Θηβών καί έπί τής όδοϋ Πρυτα
νείου ’Αθηνών.
Διεύθυνσις Άναστηλώσεως
Κατά τό β' έξάμηνον τοϋ έτους 1967 ή Διεύθυνσις Άναστηλώσεως ήσχολήθη μέ τά έξής
έν γενικαίς γραμμαΐς θέματα.
1 ) ’Εκ τών διατεθεισών πιστώσεων έδαπανήθη

ποσόν έκ 10.870.000 δραχμών διά τήν έκτέλεσιν
διαφόρων έργων έπί μνημείων καί μουσείων
είς όλόκληρον τήν χώραν.
α) Τά κυριώτερα μνημεία, είς τά όποια έξετελέσθησαν έργασίαι, είναι τά έξής: Φρούρων
Ίωαννίνων, μνημεία Φιλίππων, μνημεία Άκροπόλεως ’Αθηνών, μνημεία καί τοιχογραφίαι
Κρήτης, κατακόμβαι Μήλου, φρούρων Μυτι
λήνης, Ιερά Μονή Μυρτιάς Τριχωνίδος, Κουρσούμ Τζαμί Τρικάλων, φρούρια Ίεραπέτρας καί
Σητείας, μινωϊκός τάφος Σκλαβοκάμπου, οίκία
Ρήγα Φερραίου Ζαγοράς, μακεδονικοί τάφοι Βέ
ροιας, θέατρον Δωδώνης, άρχοντικόν Πούλκως
Σιατίστης, άρχοντικά είς Τσεπέλοβον Ίωαννίνων, τείχη Θεσσαλονίκης καί Διδυμοτείχου,
'Ιερά Μονή Ζάβορδας Γρεβενών, μεσαιωνικόν
τείχος Δράμας, φρούρια Καρύστου καί Λεβαδείας, μνημεία Αγίου Όρους, μνημεία Κυκλά
δων, Βιβλιοθήκη Άδριανοϋ, Παλαιά ’Ανάκτορα
Κερκύρας, τοιχογραφίαι καί είκόνες Κερκύρας,
Ζακύνθου καί Πάρου, Ιερά Μονή Παντανάσσης Γραβιάς.
β) Τά μουσεία, είς τά όποια έξετελέσθησαν
αί σημαντικώτεραι έργασίαι, είναι τά έξής:
’Εθνικόν ’Αρχαιολογικόν Μουσείον, άρχαιολογική άποθήκη Ντικελί - Τάς, μουσεία Βέροιας,
Άργους, Πύργου, Ιστορικόν Μουσείον Ηρα
κλείου Κρήτης, μουσεία Πειραιώς, Ίωαννίνων, Βόλου, Χανίων, Χίου, Πολυγύρου, Κιλκίς,
Κερκύρας, Θηβών, Βραυρώνος, Φλωρίνης, ’Ο
λυμπίας, Θάσου, Άλμυροΰ, Πόρου, κλπ.
γ ) Έπεμελήθη τής συντάξεως καί έγκρίσεως
τών κάτωθι μελετών στερεώσεως κλπ. μνη
μείων : Κατασκευής άναλημματικοΰ τοίχου πλα
τείας Ναυαρίνου Θεσσαλονίκης, άντιστηρίξεως
όδοϋ Πινδάρου είς Καδμεΐον Θηβών, έξωραϊσμοϋ καί διαμορφώσεως χώρου έκκλησίας Μι
χαήλ Αρχαγγέλου Άσωμάτων Άρχανών, κατα
σκευής άρχαιολογικής άποθήκης Μυκηνών,
έπισκευής καί στερεώσεως Έπαύλεως Αριάδνης
Κνωσοΰ, στερεώσεως ναοϋ Σωτήρος Γαρδενίτσης Μάνης, ναοϋ Άγ. Ίωάννου είς Κεριά
Μάνης, καθολικού καί τραπέζης Νέας Μονής
Χίου, κελλίων Ίεράς Μονής Ζάβορδας Γρεβε
νών, Κόκκινης Παναγιάς Κονίτσης, φρουρίου
Λεβαδείας, ναοϋ Άγ. Θεοδώρων Κάμπου Άβίας,
ναοϋ Ταξιαρχών Λυγουριοϋ, ναοϋ Κοιμήσεως
Θεοτόκου Κορώνης, φρουρίου Πύλου, τείχους
Ναυπλίου, τειχών Χανίων, τοίχων ίεροΰ Προναίας Άθηνάς Δελφών.
Κατά τό 1967 τά έσοδα τοϋ Ταμείου Αρχαιο
λογικών Πόρων καί Απαλλοτριώσεων άνήλθον
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ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
είς 30.025.710,85 δρχ., είς &ς προσετέθησαν
έτεραι 23.000.000 έκ κρατικής έπιχορηγήσεως
πρός πληρωμήν τών ήμερομισθίων φυλάκων,
ώς καί 1.470.000 ώς έπιχορήγησις παρά τοΟ
Ελληνικού ΌργανισμοΟ Τουρισμού πρός έκτέλεσιν κοινοϋ άρχαιολογικοϋ καί τουριστικού
ένδιαφέροντος έργων καί 8.466.759,65 έξ έπιστροφών τινων τοΟ παρελθόντος έτους καί
είσπράξεων ύπέρ Δημοσίου καί τρίτων.
Έκ των έσόδων τοϋ 1967 έδαπανήθησαν
συνολικώς 61.571.983,85 δρχ., έξ ών τά σημαντικώτερα δαπανηθέντα ποσά κατά τό έτος τούτο
είναι τά άκόλουθα: Δραχμαί 30.155.391,70 πρός
άπαλλοτρίωσιν άκινήτων δι’ άρχαιολογικούς
σκοπούς, 250.000 δι’ άποζημίωσιν μισθωτών
άπαλλοτριωθέντων ή άγοραθέντων άκινήτων
δι’ άρχαιολογικούς σκοπούς, 3.125.363,80 πρός
διαμόρφωσιν καί περίφραξιν άρχαιολογικών
χώρων, συντήρησιν μνημείων καί κατασκευήν
καί συντήρησιν κτηρίων μουσείων καί άρχαιολογικών συλλογών, 2.695.429 διά δαπάνας έκτελέσεως κοινού άρχαιολογικοϋ καί τουριστικού
ένδιαφέροντος έργων χρηματοδοτούμενων ύπό
τρίτων, 11.892.020 πρός ένίσχυσιν τού προσω
πικού φυλάξεως καί συντηρήσεως τών μου
σείων καί άρχαιολογικών χώρων δι’ ήμερομισθίων φυλάκων καί λοιπού προσωπικού, 1.055.
216 πρός πληρωμήν άμοιβών κατόχων άρχαίων,
586.944,90 πρός άγοράν συγγραμμάτων πρός
πλουτισμόν τών βιβλιοθηκών τών άρχαιολογικών υπηρεσιών, 137.427,50 πρός άγοράν έπίπλων διά τά γραφεία τών άρχαιολογικών υπη
ρεσιών, 559.286,20 πρός άγοράν όργάνων, μηχα
νών, σκευών καί ύλικών άπαραιτήτων διά τήν
λειτουργίαν τών ώς άνω υπηρεσιών καί τών έργαστηρίων τών μουσείων καί τού Τ.Α.Π., καί,
τέλος, 1.800.000 πρός έκτύπωσιν άρχαιολογικών δημοσιευμάτων.
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Κατά τό 1967 διετέθησαν Οπό τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας, δι’ έργα έκτελεσθέντα κυ
ρίως δι’ υπαλλήλων τής Υπηρεσίας, δι’ άνασκαφάς 809.203 δρχ. καί δι’ άναστηλώσεις 700.
421 δρχ.
Ύπό τού Γραφείου Δημοσιευμάτων τού Τα
μείου ’Αρχαιολογικών Πόρων έπετεύχθη ή
έντός τού έτους έκδοσις τών κάτωθι βιβλίων:
1. ’Αρχαιολογικόν Δελτίον 19 ( 1964): Μέ
ρος Β', Χρονικά, τ. Β 3.
2. ’Αρχαιολογικόν Δελτίον 20 ( 1965 ) : Μέ
ρος Β', Χρονικά, τ. Β 1.
3. ’Αρχαιολογικόν Δελτίον 20 ( 1965 ) : Μέ
ρος Β', Χρονικά, τ. Β 2.
4. ’Αρχαιολογικόν Δελτίον 21 (1966) : Μέ
ρος Α', Μελέται.
5. ’Αρχαιολογικόν Δελτίον 22 (1967 ) : Μέ
ρος Α', Μελέται.
6. ’Αρχαιολογικόν Δελτίον τ. 7 τού 1921/22
( φωτομηχανική άνατύπωσις).
7. ’Αρχαιολογικόν Δελτίον τ. 8 τού 1923
( φωτομηχανική άνατύπωσις ).
8. X. Μπούρα, Ή άναστήλωσις τής Στοάς
τής Βραυρώνος.
9. C. Blegen — Μ. Rawson, Τό άνάκτορον τού
Νέστορος ( β’ έκδοσις).
10. Kurzer Fuhrer durch das AkropolisMuseum.
11. Σέμνης Καρούζου, ’Εθνικόν ’Αρχαιολο
γικόν Μουσεϊον. Β'. Πλαστική.
12. Guida breve del Museo dell’ Acropoli.
13. Σύντομος 'Οδηγός τού Μουσείου Άκροπόλεως ( β' έκδοσις).
14. A concise Guide to the Acropolis Museum
( β' έκδοσις).
15. Σ. Παπαδοπούλου - Κ. Φατούρου, ’Επι
γραφές τής Πάτμου.
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