
ΧΡΟΝΙΚΑ
Των έν Έλλάδι αρχαιολογικών εργασιών 

κατά τό έτος 1961

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ή προηγουμένη έκθεσις περιέλαβε τά τής μετα
βολής, ή όποια έπήλθεν εις τήν 'Υπηρεσίαν άπό 
τού φθινοπώρου τοϋ 1960 διά τής μεταφοράς της 
εις τό Ύπουργεΐον Προεδρίας τής Κυβερνήσεως. 
Έν συνεχείς έδημοσιεύθη τό ύπ’ άριθ. 634/1960 
Βασιλικόν Διάταγμα «περί όργανώσεως παρά τφ 
Ύπουργείψ Προεδρίας τής Κυβερνήσεως Υπηρε
σίας ’Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεως».

Κατά τόν Αύγουστον τού 1961 συνετελέσθη καί 
έτερον βήμα πρός τήν άναδιοργάνωσιν τής Υπη
ρεσίας διά τής ψηφίσεως τοϋ όπ’ άριθ. 4177/1961 
Νομοθετικοϋ Διατάγματος «Περί τροποποιήσεως 
καί συμπληρώσεως τής Νομοθεσίας τής διεπού- 
σης τήν 'Υπηρεσίαν ’Αρχαιοτήτων καί Άναστη- 
λώσεως καί τό Ταμεΐον’Απαλλοτριώσεων καί ’Αρ
χαιολογικών Πόρων».

Διά τοϋ νομοθετήματος τούτου έπετεύχθησαν 
κυρίως τά κάτωθι:

Έκυρώθη ή ύπ’ άριθ. 304/1958 πράξις τοϋ Υ
πουργικού Συμβουλίου διά τής όποιας τό έπιστη- 
μονικόν προσωπικόν τής Υπηρεσίας είχεν έξο- 
μοιωθή μισθολογικώς πρός τούς λειτουργούς Μέ
σης Έκπαιδεύσεως καί είχε χορηγηθή είς αύτό, 
ώς έπίσης καί είς τό καλλιτεχνικόν προσωπικόν, 
είδικόν έπίδομα έξόδων κινήσεως.

Τό έν λόγω νομοθέτημα έθέσπισε καί βαθμολο
γικήν έξομοίωσιν διά τής καθιερώσεως είδικοϋ 
άντιστοίχου βαθμολογίου τών άρχαιολόγων. Ση- 
μαντικωτάτην ώσαύτως βελτίωσιν τοϋ κλάδου τών 
άρχαιολόγων άπετέλεσεν ή προσθήκη τριών 
άνωτάτων θέσεων, ειδικής κατηγορίας, αί όποίαι 
άντιστοιχοϋν πρός τάς θέσεις τών έκπαιδευτικών 
Συμβούλων. Τήν βαθμολογικήν έξέλιξιν τών νεω- 
τέρων έπιστημονικών ύπαλλήλων διηυκόλυνεν ή 
καθιέρωσης όλων τών θέσεων τών ’Επιμελητών ώς 
ένιαίων, είς τρόπον ώστε νά μή παρακωλύεται ή 
προαγωγή τών ίκανών ύπαλλήλων ένεκα έλλείψεως 
θέσεων.

’Ανάλογοι βαθμολογικοί βελτιώσεις έπετεύ
χθησαν καί δι’ άλλους κλάδους τής 'Υπηρεσίας, 
προσετέθησαν δέ καί αί κάτωθι νέαι θέσεις : 

α) Φυλακτικοΰ καί έργατικοΰ προσωπικού : 72, 
β) Τεχνικού, διοικητικού καί βοηθητικού προ

σωπικού : 6.

Διά τού αύτοΰ νομοθετικού διατάγματος κατηρ- 
γήθη ή Υπηρεσία Διαχειρίσεως ’Αρχαιολογικών 
Πόρων, ώς μή έπιτυχοΰσα τού σκοπού, τού διά τής 
ίδρύσεώς της έπιδιωχθέντος.

Τούτο είχε διαπιστωθή κατά τήν σύσκεψιν τών 
’Εφόρων ’Αρχαιοτήτων τήν συγκληθεΐσαν κατ’ 
Αύγουστον τού 1958. Συγχρόνως άναδιωργανώθη 
πλήρως τό Ταμεΐον ’Αρχαιολογικών Πόρων καί 
’Απαλλοτριώσεων, τό όποιον άνέλαβε τήν έν γέ- 
νει διαχείρισιν τών άρχαιολογικών πόρων ώς 
καί τήν διάθεσην αύτών, πρός έκτέλεσιν άρχαιο- 
λογικών άπαλλοτριώσεων, προστασίαν τών άρ- 
χαίωνκαί τών μνημείων έν γένει, βελτίωσιν τής κα- 
ταστάσεώς των καί έν γένει ύποβοήθησιν τού έρ
γου τής ’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Πρός έξασφάλισιν πλήρους έλέγχου τής είσ- 
πράξεως καί διαχειρίσεως τών άρχαιολογικών 
πόρων, έγινε πρόβλεψις προσλήψεως έλεγκτών 
πλήν τών λογιστών. ’Επίσης παρεσχέθη ή δυ- 
νατότης προσλήψεως ’Επιμελητών Δημοσιευμά
των διά τήν όργάνωσιν Γραφείου Δημοσιευμάτων 
έπιστημονικοΰ καί έκλαϊκευτικοΰ χαρακτήρος.

Έν συνεχείς; προσελήφθησαν δύο Έπιμεληταί 
Δημοσιευμάτων καί άρχαιολογικοί γραμματείς, 
Πτυχιοΰχοι τής ’Αρχαιολογίας καί Ιστορίας, έπί 
κεφαλής δέ τού ίδρυθέντος Γραφείου Δημοσιευμά
των έτέθη ή Κα Άθηνά Καλογεροπούλου. 'Υπό 
τού ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου ώρίσθη έπιτροπή 
συντάξεως καί έλέγχου τής ύλης, ώς καί έν γένει 
έποπτείας καί κατευθύνσεως τοϋ έργου τών έκδό- 
σεων, άποτελουμένη έκ τών κκ. Χρ. Καρούζου ώς 
Προέδρου καί τών καθηγητών τού Πανεπιστημίου 
κκ. Ά. Ξυγγοπούλου καί Γ.Μπακαλάκη.

Διά τού ίδιου νομοθετικού διατάγματος παρε
σχέθη ώσαύτως δυνατότης προσλήψεως τεχνικού 
καί καλλιτεχνικού προσωπικού έπί συμβάσει πρός 
έπάνδρωσιν τού γραφείου Μελετών. Διά τής ίδρύ- 
σεως τοιούτου γραφείου ώς καί διά τής προβλεπο- 
μένης νά γίνη είς τό μέλλον άναδιοργανώσεως τοϋ 
τεχνικού τομέως τής'Υπηρεσίας θέλει έπιδιωχθή ή 
βελτίωσις τών έν γένει ύπό τής Υπηρεσίας έκτε- 
λουμένων έργων καί πρό παντός ή έξασφάλισις 
τής έπιστημονικής καί καλαισθητικής ποιότητος 
αύτών. Σημειωτέον ότι προηγουμένως τά άναστη-
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λωτικά καί λοιπά συναφή έργα έξετελοϋντο άπό τής 
άπόψεως ταύτης άτελώς, ένεκα τοϋ μικρού άριθμοϋ 
τών πρός τόν σκοπόν τοϋτον άπασχολουμένων 
άνωτέρων τεχνικών (ούδέποτε έπϊ παραδείγματι 
οί αρχιτέκτονες τής Υπηρεσίας ύπερέβησαν τούς 
δύο ) καί τής μή συμμετοχής εις αύτά τών άρχαιο- 
λόγων.

Πρός θεραπείαν τής αδυναμίας ταύτης καθιε- 
ρώθη διά τού ύπ’άριθ. 634/1960 Βασιλικού Δια
τάγματος ή υποχρεωτική συνεργασία άνωτέρων 
τεχνικών καί έπιστημονικών ύπαλλήλων διά τήν 
μελέτην καί έπίβλεψιν παντός ύπό τής Υπηρεσίας 
έκτελουμένου έργου άναστηλώσεως ή συντηρή- 
σεως τών μνημείων. Ωσαύτως προσελήφθη προ- 
σωρινώς ικανός άριθμός άρχιτεκτόνων καί μηχα
νικών. Έκ τούτου θά έπιλεγή έν καιρφ τό μέλ
λον νά άποτελέση τά μόνιμα τεχνικά στελέχη 
τής 'Υπηρεσίας προσωπικόν.

Μετά τήν ψήφισιν τοϋ είρημένου νομοθετικού 
διατάγματος έπληρώθησαν αί τρεις θέσεις τών 
Γενικών Εφόρων διά τών τριών πρώτων έν τή 
Υπηρεσιακή τάξει ’Εφόρων ’Αρχαιοτήτων Α' τά- 
ξεως ήτοι διά τών κκ. Χρ. Καρούζου, Ί. Παπαδη- 
μητρίου καί τής Κας Σέμνης Καρούζου. Ούτοι 
διετήρησαν τάς θέσεις τάς όποιας κατεϊχον προη
γουμένως ήτοι ό κ. Καροΰζος τήν τού Διευθυντοϋ 
τοϋ ’Εθνικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου, ό I. 
Παπαδημητρίου τήν τοϋ Γενικού’Διευθυντοϋ τής 
Υπηρεσίας καί ή Κα Καρούζου τήν τού Προϊ
σταμένου τής'Συλλογής ’Αγγείων καί μικροτεχνη
μάτων τού ’Εθνικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου.

’Επίσης προήχθησαν εις Εφόρους Α' τάξεως 
4 Έφοροι ’Αρχαιοτήτων Β' τάξεως καί είς ’Εφό
ρους ’Αρχαιοτήτων Β' τάξεως 4 Έφοροι ’Αρχαιο
τήτων Γ' τάξεως.

Είς ’Εφόρους ’Αρχαιοτήτων Γ' τάξεως προήχθη
σαν οί κάτωθι Έπιμεληταί ’Αρχαιοτήτων Α' τάξε
ως : 1) ό κ. Γ. Δοντας τοποθετηθείς είς τήν Ζ' Πε
ριφέρειαν Κερκύρας, άντί τού κ. Β. Καλλιπολίτου 
μετατεθέντος είς τήν Β' ’Αρχαιολογικήν Περιφέ
ρειαν (’Αττικής καί Εύβοιας), 2) ό κ. Δ. Θεοχά
ρης, παραμείνας είς τήν ’Αρχαιολογικήν Περι
φέρειαν Βόλου, 3) ό κ. Ν. Γιαλούρης, παραμεί
νας είς τήν ΙΘ' Αρχαιολογικήν Περιφέρειαν 
’Ολυμπίας, 4) ό κ. Ν. Δρανδάκης τοποθετηθείς 
είς τήν Δ' Περιφέρειαν Βυζαντινών ’Αρχαιοτή
των (Πειραιώς) καί 5) ό κ. Σ. Δάκαρης, παραμεί
νας είς τήν Περιφέρειαν Ίωαννίνων.

Έκ τών ’Επιμελητών ’Αρχαιοτήτων προήχθησαν 
πέντε είς τόν βαθμόν Έπιμελητοΰ ’Αρχαιοτήτων 
Α' τάξεως καί έτεροι πέντε είς τόν βαθμόν Έπι- 
μελητοΰ Β' τάξεως.

Κατά τήν διάρκειαν τοϋ 1961 παρητήθησαν τής

Υπηρεσίας ό Έφορος ’Αρχαιοτήτων κ. Έμμ. 
’Ανδρόνικος καί ό ’Επιμελητής ’Αρχαιοτήτων 
κ. Καλοκύρης καταλαβόντες πανεπιστημιακός θέ
σεις.

Κατά τό αυτό έτος έναντι εξ φυλάκων άπολυθέν- 
των κατά τόν Δεκέμβριον τοϋ 1960, διωρίσθησαν 
14 φύλακες-νυκτοφύλακες καί έργάται, δύο άρχιερ- 
γάται άναστηλώσεως καί είς τεχνίτης Μουσείου.

'Υπότροφοι είς τό έξωτερικόν διετέλεσαν καθ’ 
δλην τήν διάρκειαν τοϋ έτους ή Έπιμελήτρια 
’Αρχαιοτήτων δίς Κ. Φατούρου, σπουδάζουσα είς 
τό Μονάχον τής Γερμανίας, άπό δέ τού φθινοπώ
ρου ό Έφορος ’Αρχαιοτήτων κ. Φ. Πέτσας, μετα- 
βάς είς Princeton τών Ηνωμένων Πολιτειών καί 
ό ’Επιμελητής ’Αρχαιοτήτων κ. Γ. Κωνσταντι- 
νόπουλος, μεταβάς είς Wurzburg τής Γερμανίας.

Κατά τό 1961 τά έσοδα έξ άρχαιολογικών πό
ρων άνήλθον είς 16.104.854 έναντι τών δραχμών 
9.465.505 τοϋ 1960 καί 4.630.918 τοϋ 1958.Σημειω- 
τέον ότι ούδεμία αΰξησις τών σχετικών τελών έπρα- 
γματοποιήθη έν τώ μεταξύ, ή δέ ώς ανω διαφορά 
οφείλεται κατά μέγιστον μέρος είς τήν συναφή 
πρός τήν βελτίωσιν τής λειτουργίας τής ’Αρχαιο
λογικής Υπηρεσίας δσκησιν αύστηροτάτου ύ- 
πηρεσιακοΰ έλέγχου.

Έκ τοϋ Ταμείου τούτου διετέθησαν κατά τό 
1961 :

α) Δι’ άπαλλοτριώσεις : 9.980.094 δρχ. 
β) Διά διαμόρφωσιν, περίφραξιν άρχαιολογικών 

χώρων καί συντήρησιν μνημείων 2.630.530 δρχ.
γ) Διά τήν ένίσχυσιν τής φυλάξεως τών Μου

σείων καί τών άρχαιολογικών χώρων 348.809 δρχ.
δ) Διά τήν πληρωμήν άμοιβών είς κατόχους άρ- 

χαίων δρχ. 618.526.
ε) Διά τήν άγοράν συγγραμμάτων διά τάς βι- 

βλιοθήκας τών ’Αρχαιολογικών Υπηρεσιών δρχ. 
98.997.

στ) Διά τήν άγοράν έπίπλων καί όργάνων πρός 
χρήσιν τών ’Αρχαιολογικών 'Υπηρεσιών δρχ. 
421.301.

Κατά τό αύτό έτος διετέθησαν έκ τοϋ Κρατικού 
Προϋπολογισμοΰ τά κάτωθι χρηματικά ποσά :

α) Διά κτηριακά έργα Μουσείων δρχ. 3.704.000. 
β) Δι’ άνασκαφάς δρχ. 674.800. 
γ) ΔΓ άμοιβάς κατόχων άρχαίων δρχ. 59.050. 
δ) ΔΓ έργασίας άναστηλώσεως καί συντηρήσεως 

τών μνημείων δρχ. 4.490.000.

Έκ τοϋ προϋπολογισμού κρατικών έπενδύσεων 
διετέθησαν κατά τό 1961 :

α) Διά κτηριακά έργα Μουσείων 6.800.000 δρχ. 
β) ΔΓ έπανεκθέσεις Μουσείων 6.650.000 δρχ.
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γ) Δι’ άναστηλώσεις καί συντηρήσεις αρχαίων 
9.000.000 δρχ.

δ) Διά μελέτας τοΰ έκτελεστέου προγράμματος 
1.263.000 δρχ.

'Ωσαύτως κατά τό 1961 διετέθησαν ύπό τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας εϊς έργα έκτελεσθέντα 
κυρίως δι’ ύπαλλήλων τής Υπηρεσίας δι’ άνα- 
σκαφάς δρχ. 1.261.920,80 καί δι’ άναστηλώσεις 
δρχ. 798.088,90.

Τό ’Αρχαιολογικόν Συμβούλιον συνήλθεν εϊς 76 
έν όλφ συνεδριάσεις έξετάσαν 2.038 υποθέσεις. 
Έκ τούτων αί 1089 άνεφέροντο είς γενικά θέματα, 
αί 506 είς κατασκευήν έργων πλησίον μνημείων, 
αί 273 είς καθορισμόν άμοιβής κατόχων καί ύπο- 
δεικτών εόρεθέντων άρχαίων, αί 105 εϊς έξαγοράς 
καί άπαλλοτριώσεις άκινήτων, αί 48 είς άδειας 
άνασκαφών καί 17 είς άνακηρύξεις ιστορικών δια
τηρητέων μνημείων καί άρχαιολογικών χώρων.

Είς τόν τομέα τής έκτελέσεως μουσειακών κτη
ριακών έργων σημειοϋται ή άνάληψις αύτών Οπό 
τής 'Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεως 
διά τής δπ’ άρ. 31 /1961 πράξεως τοΟ 'Υπουργικοϋ 
Συμβουλίου, ή όποια έκυρώθη διά τοΰ ύπ’ άρ. 
4177/1961 Νομοθετικού Διατάγματος. Διά τής 
αύτής πράξεως ώρίσθη ότι τά μουσειακά έργα 
έκτελοΟνται κατά τά ίσχύοντα περί τουριστικών 
έργων. Διά τοΟ μέτρου τούτου έπετεύχθη σημαντι
κή βελτίωσις ποιότητος τών μουσειακών έργων καί 
πρό παντός έξησφαλίσθη ή καλυτέρα έπίβλεψις 
τής έκτελέσεώς των.

Κατά τό 1961 ένεκρίθησαν ύπό τού ’Αρχαιολο
γικού Συμβουλίου τά κάτωθι σχέδια νέων Μου - 
σείων :

α) τοΰ Μουσείου Ίωαννίνων έκτελεσθέν ύπό

τοΰ Κωνσταντινίδου, β) τοΰ Μουσείου Καβάλας 
έκτελεσθέν ύπό τοΰ Τριανταφυλλίδη, γ) τοΰ Μου
σείου Φιλίππων έκτελεσθέν ύπό τοΰ Τριανταφυλ- 
λίδη, δ) τοΰ Μουσείου Κερκύρας έκτελεσθέν ύπό 
τοΰ Δούρα, ε) τοΰ Μουσείου Μυτιλήνης έκτελε
σθέν ύπό τοΰ Βογιατζή καί στ) τών Κεντρικών 
’Αποθηκών ( ’Ακαδημία Πλάτωνος ) έκτελεσθέν 
ύπό τοΰ Π. Μανουηλίδη.

Κατά τό αΰτό έτος έσυνεχίσθησαν αί έργασίαι 
έκτελέσεως τών Μουσείων :

α) τοΰ Μουσείου Θεσσαλονίκης, β) τοΰ Μου
σείου ’Ολυμπίας, γ) τοΰ Μουσείου Κερκύρας, 
δ) τοΰ Έθνικοΰ ’Αρχαιολογικού Μουσείου, ε) τοΰ 
Μουσείου Τήνου (δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας), στ) έγένετο έναρξις κατασκευής τών 
φυλακείωνΓουρνιώνκαί'Αγ.Τριάδος τής Κρήτης.

Έργασίαι άναστηλώσεως καί συντη ρήσεως τών 
μνημείων, περί τών όποιων θά διαλάβη λεπτομερέ- 
στερον ή σχετική έκθεσις τής Διευθύνσεως Άνα- 
στηλώσεως, ώς έπίσης καί αί έκθέσεις πεπραγμένων 
τών ’Αρχαιολογικών 'Υπηρεσιών, έξετελέσθησαν 
είς τό Ώδεΐον Ήρώδου τοΰ ’Αττικού, είς τόν ναόν 
τής ’Αφαίας ΑΙγίνης, είς τά μνημεία τών Κυκλά
δων, είς τόν ναόν τοΰ Ποσειδώνος είς τό Σούνιον, 
είς τά μνημεία τοΰ Θέρμου καί τών Μετεώρων. Έ
γένετο στερέωσις τών μνημείων τής Άκροπόλεως, 
τών Μακεδονικών τάφων, τής Μονής Πάτμου, 
τών τειχών καί τοΰ ’Ανακτόρου τής Τίρυνθος, τοΰ 
Βυζαντινού ναοΰ τής Μητροπόλεως τών Σερρών, 
τοΰ Όλυμπιείου καί μνημείων τής ’Αττικής, τών 
μνημείων τής Πέλλης καί ’Αρχοντικών τής Τουρ
κοκρατίας κ.λ.π. Έγένετο ώσαύτως άναστήλωσις 
τών μνημείων Κρήτης, τής Στοάς Βραυρώνος 
καί τών Φιλίππων.
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