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Ύπό τό κιονόκρανον φύλλον άμπέλου έντός 
πλαισίου έν άναγλύφφ.

Τά αρχιτεκτονικά αύτά λείψανα προέρχονται 
έκ τών μνημονευομένων εις τήν περιοχήν αύτήν 
δύο Βυζαντινών ναών τών χρόνων τού Δεσπο
τάτου : τής Μητροπόλεως, τιμωμένης έπ’ όνόματι 
τών Ταξιαρχών, καί τοϋ Παντοκράτορος. Ένθύ- 
μισις εις έντυπον Τριφδιον τής Μονής Φιλαν- 
θρωπινών τής νήσου μας πληροφορεί ότι τό έτος 
1597 ό Μουσταφά Τσαούσης έστησε μιναρέν, ό 
όποιος «διά πρεσβειών τών παμμεγίστων Τα
ξιαρχών έκρεμίστηκε καί έσυντρίφτηκε εις λεπτά 
μέρη »48.

ΔΤ 'Υπουργικής άποφάσεως, δημοσιευθείσης 
εις τό φύλλον 35/2.2.62 τής Έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως (τεϋχ. Β’), 80 μνημεία καί άρχαιο- 
λογικοί χώροι προχριστιανικών καί 18 μνημεία 
καί χώροι βυζαντινών καί μεταβυζαντινών χρό
νων, έχαρακτηρίσθησαν ώς μνημεία διατηρητέα.

ΣΩΤ. ΔΑΚΑΡΗΣ

*

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ

Ή ένεργηθεΐσα εφέτος έν Νικοπόλει τής ’Η
πείρου άνασκαφή ένετοπίσθη είς δύο κυρίως ση
μεία τοϋ έκτεταμένου έρειπιώνος: 1. τήν έξω τών 
χριστιανικών τειχών έσχάτως άποκαλυφθείσαν 
βασιλικήν Δ καί 2. τό δυτικώς τής βασιλικής τοϋ 
Δουμετίου μέγα ρωμαϊκόν οικοδόμημα, τό γνω
στόν ώς « έπισκοπικόν μέγαρον» ή « βασιλό- 
σπιτο ».

Τής βασιλικής Δ(Σχεδ. 1)άπεκαλύφθη κατ’ 
άρχάς ή έξωτερική ΒΔ γωνία τοϋ βορείου πτερυ
γίου, έξηκριβώθη δ’ ότι τό πτερύγιον τοϋτο έξεΐχε 
τοϋ κυρίου σώματος αύτής κατά τι περισσότερον 
τοϋ αντιστοίχου νοτίου. Ήρευνήθησαν μετά ταϋτα 
περαιτέρω τό βόρειον καί τό νότιον κλίτος δι’ 
άφαιρέσεως τής καλυπτούσης αύτά έπιχώσεως. 
Έντός τής έπιχώσεως τοϋ νοτίου κλιτούς εΰρέ- 
θησαν άρκετά τεμάχια ζεύξεων τοϋ γνωστοΰ οδον
τωτού τύπου καί πολλά θραύσματα πλακών τής 
όρθομαρμαρώσεως τών τοίχων, πάχους ποικίλ- 
λοντος άπό 0.017 έως 0.022 μ. Εύρέθησαν έπίσης 
εκεί τά τεμάχια υαλοπινάκων διαφόρου πάχους 
έκαστον, ώς καί θραύσματα θωρακίων έξ έπιχωρίου 
τίνος λίθου όμοιάζοντος πρός ψαμμίτην καί άλλα 
έκ διατρήτων μαρμάρινων θωρακίων, όμοια πρός

48. Άθηναγόρας, Νέος Κουβαρδς, Ήπ. Χρον. 4 (1929) 
σ. 11.

τά παλαιότερον εύρεθέντα. Ό νότιος στυλοβάτης 
όμως εύρέθη τελείως κατεστραμμένος, τών άπαρ- 
τιζόντων αύτόν κανονικών πωρολίθων άφαιρε- 
θέντων ύπό τών έντοπίων χάριν οικοδομής νέων 
οίκημάτων. Κατά τόν καθαρισμόν τοϋ νοτίου κλι
τούς εύρέθησαν άφ’ ένός μαρμάρινος άμφικιονί- 
σκος παραθύρου καί άφ’ έτέρου ικανοί πώρινοι 
θολίται, άπο τά τόξα άτινα έγεφύρουν τό μεταξύ 
τών κιόνων, τά οποία οϋτω άποδεικνύεται, ότι 
ήσαν πώρινα, όπως καί τά τής βασιλικής τοϋ 
Άλκίσονος.

Τοϋ βορείου κλιτούς άπεκαλύφθησαν δύο εί- 
σέτι βάσεις κιόνων κατά χώραν ώς καί ή σχετική 
δυτική παραστάς, ακόμη δέ καί άλλα τεμάχια τοϋ 
μετά πλουσίων γλυφών περιθύρου τής βασιλείου 
θύρας καί τέλος μικρόν, ρωμαϊκών χρόνων, κακό- 
τεχνον, πώρινον άγαλμάτιον, πιθανώτατα Νύμφης.

"Αλλη άνασκαφική έργασία έγένετο είς τόν 
νάρθηκα τής βασιλικής, όστις έκαλύπτετο ύπό 
ύψηλής (2 περίπου μέτρων ) έπιχώσεως. Καί κατ’ 
άρχάς μέν ήρευνήθη τό βορείως αύτοϋ έξέχον 
τετράγωνον, αγνώστου προορισμού, διαμέρισμα, 
εύρέθη δ’ ότι τοϋτο άφ’ ένός μέν συνεκοινώνει πρός 
τόν νάρθηκα διά μεγάλης θύρας (πλάτους 1,83 μ. ), 
άφ’ έτέρου δ’ έφερε δύο άλλας μικροτέρας έξω- 
τερικάς θύρας, τήν μέν έπί τής άνατολικής πλευ
ράς, συμμετρικήν πρός τήν τοϋ νοτίου διακονι- 
κοΰ, τήν δέ έπί τής δυτικής αύτοϋ πλευράς.

Τό δωμάτιον τοϋτο εύρέθη έστρωμένον διά μι
κρών άκανονίστων τεμαχίων λευκοϋ ή ύποκυάνου 
μαρμάρου ( opus signinum ) καί ήτο έφωδιασμένον 
διά χαμηλού πεζουλιού κατά τήν άνατολικήν αύτοϋ 
πλευράν. Δοκιμαστική σκαφή, γενομένη άνατολι- 
κώς τοϋ περιγραφέντος διαμερίσματος πρός δια- 
πίστωσιν ύπάρξεως έκεΐ βαπτιστή ρίου άπέβη 
άρνητική, άπέδωκεν όμως πολλά θραύσματα 
στρωτήρων κεράμων τής στέγης, τινά τών όποιων 
έφερον σφραγίσματα διαφόρων τύπων φέροντα 
έντός κύκλου ή έλλείψεως άνάγλυφον ισοσκελή 
σταυρόν καί άποδεικνύοντα ότι έγένετο ειδική 
παραγγελία κεράμων διά τήν ήμετέραν βασιλικήν.

Μετά τό βόρειον έξέχον διαμέρισμα έπελήφθη- 
μεν τής άνασκαφής τοϋ πρός αύτό συνεχομένου 
τμήματος τοϋ νάρθηκος είς τό δάπεδον τοϋ όποιου 
άνεφάνη ψηφιδωτόν, δυστυχώς πολύ έφθαρμένον. 
Κατωρθώθη έν τούτοις δΤ έπιμελοΰς έρεύνης ή 
άποτύπωσις τοϋ γενικοΰ σχεδίου του ώς καί τών 
άπαρτιζόντων αύτό διακοσμητικών θεμάτων. Ά- 
πεδείχθη οϋτω ότι ολόκληρος ό όρθογώνιος χώρος 
τοϋ νάρθηκος έφερεν έν τφ μέσφ μέν συνεχές 
κόσμημα έκ διατεμνομένων κύκλων, διαμέτρου 
0.32, μεταξύ τών όποιων παρεμβάλλονται μικροί 
σταυροί έντός τετραγώνου. Κατά τήν παρυφήν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:23:47 EEST - 54.226.8.97



200 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/2): ΧΡΟΝΙΚΑ

Σχεδ. 1. Κάτοψις τής Βασιλικής Δ τής Νικοπόλεως
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τοϋ ορθογωνίου υπήρχε πλαίσιον, πλάτους 0.75 μ. 
κοσμούμενον διά συνεχών διέδρων γωνιών, έναλ- 
λάξ φωτιζόμενων καί σκιαζομένων, τά άκρα δμως 
τής δυτικής πλευράς κατέληγον είς κομβωτούς 
κύκλους, έγγραφομένους έντός τετραγώνου. Τό 
πλαίσιον τής ανατολικής πλευράς διεκόπτετο 
πρό τής βασιλείου πύλης ΰπό πέντε τετραγώνων 
ψηφιδωτών πινάκων, έκ τών όποιων οί μέν δύο 
ακροι έκοσμοϋντο διά συνθέτων μαιάνδρων, οί 
δέ τρεις μέσοι ύπό ζευγών άντωπών πτηνών. 
Έκ τών πτηνών τούτων τά μέν τοΰ μέσου πίνακος 
είναι πιθανώτατα θήλεα παγώνια, τά δέ λοιπά 
πιθανώς περίστεροί, έτοιμαι νά ραμφίσουν τόν 
πρό αύτών ίστάμενον καρπόν ή κάλυκα άνθους. 
Άφ’ έτέρου τό μέσον τής έπιφανείας τού ΰπό τών 
διατεμνομένων κύκλων καλυπτομένου όρθογωνί- 
ου χώρου διεκόπτετο ύπό πλατείας (διαμ. 2.53 ) 
στεφάνης έκ φύλλων, πολυχρώμων άνθέων καί 
καρπών. Τμήμα τής στεφάνης ταύτης εϊχεν άπο- 
καλυφθή καί κατά τήν άνασκαφήν τοϋ 1959.

Τά χρώματα τών ψηφίδων τών κοσμημάτων 
(αϊτινες εχουσι πλευράν 0.01 μ.) είναι: λευκόν, 
μέλαν, κόκκινον καί πράσινον. Τών πτηνών τά 
μέν περιγράμματα είναι έκ μελανοκυάνων ψηφί
δων, τά πτερά έκ βαθυπρασίνων μέ λευκήν παρυ
φήν, τά δέ ράμφη καί οί πόδες έξ έρυθρών. Τό 
βάθος τών παραστάσεων είναι λευκόν. Είς τόν 
άνθοπλόκαμον τής στεφάνης έχρησιμοποιήθησαν 
καί ψηφίδες έκ βαθυκυάνου καί κραμβίνης ύαλο- 
μάζης.

Κινητά εΰρήματα τής άνασκαφής ταύτης έγέ. 
νοντο τά έξής : 1. τεμάχια όρθογωνίων θωρακίων 
έξ έπιχωρίου λίθου μετ’ όρθογωνίων πλαισίων 
περιβαλλόντων σταυρόν, 2. τεμάχια μαρμάρινων 
θωρακίων, ών διεσώθη τό πλαίσιον, άποτελούμε- 
νον έκ ταινίας φερούσης άνάγλυφον έλικοειδή 
βλαστόν καί περιβαλλούσης λέσβιον φυλλοφόρον 
κυμάτιον μετ’ άστραγάλου. Έπί τοϋ εΰρεθέντος 
τεμαχίου διακρίνονται σαφώς καί τά λείψανα τοϋ 
λεπτεπιλέπτου διατρήτου κοσμήματος τοΰ θω
ρακίου, θραύσματα τοϋ όποιου εύρέθησαν καί 
άλλοτε (Έργον 1959, σ. 69) καί έφέτος πολλά, 
δι’ ών έλπίζεται νά κατορθωθή ή άναπαράστασις 
τοΰ έσωτερικοϋ διατρήτου κοσμήματος τών 
θωρακίων.

Τοϋ δυτικώς τής βασιλικής τοϋ Δουμετίου 
« έπισκοπικοϋ μεγάρου », δπερ εϊχεν άνασκάψει 
έν μέρει ό άείμνηστος Άλ. Φιλαδελφεύς ', δέν 
είχε μέχρι τοΰδε δημοσιευθή τό γενικόν σχέδιον, 
ίσως διότι δέν είχεν είσέτι όλοκληρωθή ή άνασκα- 
φή του. 'Επειδή δέ έκτοτε ( 1913 -1924) είχε τό

1. ΠΑΕ 1913, 103-106. 1914, 219-220. 1916, 60-64. 
1918, 16. 1924. 114.

κτήριον άφεθή τελείως άπεριποίητον, άνεπτύχθη 
έν αύτφ τοιαύτη φυτεία, ώστε νά καθίσταται δυσ- 
διάκριτον τό σχέδιόν του. Έθεωρήθη λοιπόν σκό
πιμος ό έκ νέου καθαρισμός αύτοΰ, ΐνα εΰοδωθή 
ή άποτύπωσις τής κατόψεως αύτοΰ, ήν καί έπε- 
χείρησα βοηθούμενος ΰπό τοΰ πτυχιούχου τής 
’Αρχαιολογίας κ. Γ. Δεσποίνη.

Ώς βλέπει τις έκ τής παρατιθεμένης κατόψεως 
(Σχεδ. 2) πρόκειται περί μεγάλου ρωμαϊκοΰ οι
κοδομήματος διατεταγμένου πέριξ έσωτερικής όρ- 
θογωνίου ΰπαίθρου αύλής (18.15 Χ23.40 μ. ) περι- 
βαλλομένης καί κατά τάς 4 αύτής πλευράς ΰπό 
στοών, ών διετηρήθησαν κατά χώραν ό στυλοβάτης 
καί τινες βάσεις τών γωνιαίων κιόνων. Τό δάπεδον 
τών στοών ήτο έστρωμένον διά ψηφιδωτών, τινά 
τών όποιων κατεσκευάσθησαν άσφαλώς κατά τούς 
χριστιανικούς χρόνους, ώς μαρτυρούν οί σταυροί, 
δι’ ών διακοσμούνται καί τινες έπ’ αύτών έπι- 
γραφαί. Φαίνεται, λοιπόν, άσφαλές δτι τό κτήριον 
έχρησιμοποιήθη καί κατά τούς χριστιανικούς 
χρόνους, λόγω δέ τής άμέσου γειτνιάσεως αύτοΰ 
πρός τήν βασιλικήν τοΰ Δουμετίου, δέν είναι 
άπίθανος ή έκδοχή τής χρησιμοποιήσεως αύτοΰ 
ώς μητροπολιτικοΰ μεγάρου.

Έκ τών κιονοστοιχιών τοΰ έσωτερικοϋ περι
στυλίου διετηρήθησαν ίωνικαί βάσεις μετά πλίν
θου (ΰψ. 0,313 μ.), όλόσωμοι άρράβδωτοι κορ
μοί (ΰψ. 3.42 - 3.48 μ), ιωνικά κιονόκρανα φέ- 
ροντα διακεκοσμημένα προσκεφάλαια καί έπι- 
στύλια μετά συμφυούς ζωφόρου, φερούσης άνά
γλυφον άνθοπλόκαμον καί στεφομένης ύπό ίωνι- 
κοϋ κυματίου μετ’ άστραγάλου. Ελλείπουν μόνον 
τά γείσα, ϊνα εχωμεν πλήρη τήν άναπαράστασιν 
τοΰ δλου ρυθμοΰ τών κιονοστοιχιών, τό όλικόν 
ΰψος τών όποιων θά έφθανε τά 4.60 έως 4.70 μ.

Είς τάς τέσσαρας στοάς τής αύλής (Σχεδ. 2, 
Α,Α,Α,Α) έξέβαλλον ορθογώνιοι χώροι άλλοι δι’ 
απλών θυρών καί άλλοι διά τριβήλων. Έν τοιοϋ- 
τον τρίβηλον(Π ί ν. 227 ) διεσώθη είς μέγαν κατά 
τήν άνατολικήν πλευράν εΰρισκόμενον όρθο- 
γώνιον χώρον (13.20 X 7.25 μ.), δστις έφερε κά
τωθεν κυλινδρικούς στυλίσκους ύποκαύστου, 
( ΰψους 0,36 μ.), έκ στρογγύλων πλίνθων (διαμ. 
0.20 μ.) τοποθετημένων ώς τό Σχέδιον 1 
δεικνύει καί ΰποστηριζόντων παχείας πηλίνας 
πλάκας, έφ’ ών έβαινε ΰδραυλικόν κονίαμα (πάχ. 
0.15-0.20 μ.) είς τέσσαρας διαστρώσεις.

Ή νοτία πλευρά τοΰ κτηρίου ήτο διώροφος, 
ώς άποδεικνύεται έκ διασωθείσης παρά τήν ΝΔ 
γωνίαν κλιμακωτής άνόδου. Είς τόν άνω δέ τοϋτον 
όροφον άνήκουν ίσως τεμάχια κορμών κιόνων 
μέ σπειροειδείς οαβδώσεις, μέσης διαμέτρου 
0.36 μ. Οί άλλοι όμως χώροι, ών οί τοίχοι διατη-
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ροΟνται μέχρις ύψους φθάνοντος τά 4 μέτρα, 
είναι πλήρεις υψηλής έπιχώσεως καί έχουν 
ανάγκην περαιτέρω άνασκαφής, ίνα καθορισθή τό 
σχέδιόν των.

Κινητά ευρήματα έγένοντο: 1. χαλκοϋν νό
μισμα τού Καρακάλλα φέρον έπί μέν τής πρόσθιας 
δψεως αύτού τήν προτομήν τού αύτοκράτορος 
καί τήν έπιγραφήν, ΑΚΜΑ. ΑΝΤΩΝ, έπί δέ τής 
όπισθίας Νίκην μέ τήν έπιγραφήν ΝΕΙΚΟ πολι
τών, 2. μικρόν χαλκούν νόμισμα τού Μ. Κωνσταν
τίνου φέρον έμπροσθεν μέν προτομήν καί τήν 
έπιγραφήν ROMA όπισθεν δέ τήν γνωστήν πα- 
ράστασιν τής λυκαίνης θηλαζούσης τόν Ρώμον 
καί τόν Ρωμύλον, 3. χαλκούν νόμισμα τελείως 
άποτετριμμένον Κωνσταντίου τού Β (;) μέ πυλί- 
δα φρουρίου καί 4. θραύσμα κορμού κίονος μέ 
τήν έπιγραφήν ΑΡΙΠΜ. Συνελέγησαν έπίσης έκ 
τού αύτού τομέως : 1. σπάραγμα έπιγραφής άνα- 
γραφούσης όνόματα ρωμαϊκά καί 2. βάθρον, έφ’ 
ου ή έπιγραφή : Αντοκράτοοι Καίσαρι, Θεόν νίφ 
Σεβαστώ, Αίγεϊοι. Πρόκειται πιθανώς περί άφιε- 
ρώσεως άνδριάντος τού Καίσαρος ύπό κατοίκων 
των Αιγών (’Εδέσσης), οΐτινες μέχρι τούδε ήσαν 
γνωστοί ώς Αιγαίου

’Αναφέρω έν τέλει ότι έμελέτησα τήν άναστή- 
λωσιν τού μεγάλου μαρμάρινου καί πολυγλύφου 
θυρώματος τής βασιλείου πύλης τής βασιλικής 
τού Άλκίσονος. Τούτου σφζονται κατά γής σχεδόν 
πάντα τά τεμάχια ( Π ί ν. 227 α, β), έλάχιστα δέ 
μόνον τμήματα θά συμπληρωθώσι διά νέων. Τό 
μέγα τούτο θύρωμα άναστηλούμενον έπί τού σφ- 
ζομένου κατωφλιού τής θύρας καί έρειδόμενον 
έπί τών έκατέρωθεν εις ικανόν ύψος σφζομένων, 
παχέων τοίχων (0,95 μ.) τού νάρθηκος, θέλει 
προσδώσει μεγάλην ζωήν εις τήν είρημένην βα
σιλικήν.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑ

Εισαγωγικά : Προΰπόθεσιν τής όριστικής έκ- 
θέσεως τής συλλογής Κερκύρας είς τό νέον κτή- 
ριον τού Μουσείου, τού όποιου ή οίκοδόμησις 
προβλέπεται διά τό 1962, άπετέλεσαν αί κατωτέρω 
έκτιθέμεναι έργασίαι, ώς καί ή συμπλήρωσις τής 
καταγραφής παλαιών καί νέων προσκτημάτων καί 
ή άποδελτίωσις καταγεγραμμένων είς τό Εύρε- 
τήριον μικρών άντικειμένων. Ό άρχιτεχνίτης 
κ. Τ. Κοντογιώργης είργάσθη μετακληθείς δίς

κατά τό διάστημα τού έτους είς Κέρκυραν, πο
λυτίμους δέ υπηρεσίας προσέφερεν κατά τάς 
έργασίας έπανεκθέσεως ό Κερκυραίος τεχνίτης 
κ. Γ. Άρετζίδης. Ή Έπιμελήτρια ’Αρχαιοτήτων 
κ. Π. Στασινοπούλου έπώπτευσε τάς έργασίας 
καί έλαβεν ένεργόν μέρος είς τάς διενεργηθείσας 
άνασκαφάς.

Διά τού άρχιτεχνίτου κ. Κοντογιώργη συν- 
ετελέσθη ό καθαρισμός καί ή συγκόλλησις νέων 
καί παλαιών προσκτημάτων τού Μουσείου, ήτοι: 
α. τών εύρημάτων τών άνασκαφών Άφιώνας καί 
άκρωτηρίου Κεφάλι, άνασυγκροτηθέντος καί 
συμπληρωθέντος τού έν AM 59 ( 1934) 174, 
εΐκ. 7 είκονιζομένου είς άποτμήματα άγγείου 
τής πρωίμου έποχής τού χαλκού ( Π ί ν. 228 α), 
β. τών εύρημάτων έκ μικρού ιερού παρά τήν 
Παλαιόπολιν (Άγ. Παρασκευή ) ώς καί τών ευρη
μάτων τής άρχαίας νεκροπόλεως παρά τό άερο- 
δρόμιον καί τών άνασκαφών τού ναού τής Ρόδας 
(Ί. Παπαδημητρίου ΠΑΕ, 1939, σ. 85 -92). Ό 
Ιδιος άρχιτεχνίτης συνεκόλλησε καί συνεπλήρωσε 
μαρμαρίνην σίμην τού ναού τής Άρτέμιδος, έτο- 
ποθέτησε δέ έπί βάθρων πρός έκθεσιν 5 μαρμάρινα 
γλυπτά, μεταξύ τών όποιων κεφαλήν Διονύσου 
έκ τών άνασκαφών Παλαιοπόλεως ( πρβλ. Τό Έρ- 
γον 1959, σ. 81, είκ. 86).

Έξετέθησαν είς τρεις νέας προθήκας πήλινα 
ειδώλια καί αγγεία, ώς καί τά εύρήματα τής άνα
σκαφής τών άρχαϊκών τάφων Γαρίτσης (1961 ). 
Έπίσης χαλκά ειδώλια τού Μουσείου, τά όποια 
μετεφέρθησαν είς τήν Κέρκυραν έκ τού ’Εθνικού 
’Αρχαιολογικού Μουσείου, ένθα έφυλάσσοντο 
άπό τού 1940.

Διά τήν έπανέκθεσιν τού Σινοϊαπωνικού Μου
σείου, στεγαζομένου εις τά ’Ανάκτορα Κερκύρας, 
συνεπληρώθησαν διά κρυστάλλινων ή ξύλινων 
ραφίων τρεις προθήκαι μέ άγγεΐα πορσελλάνης, 
σινικά πινάκια καί μικρά γλυπτά έκ τής Συλλογής 
Γρηγορίου Μάνου.

Είς τήν άποθήκην, έξοπλισθεϊσαν διά τών κα
ταλλήλων έπίπλων, θηκών καί ικριωμάτων, ώργα- 
νώθη στρωματογραφική συλλογή μέ τά εύρήματα 
τών άνασκαφών τών τελευταίων έτών ώς καί τό 
έπιγραφικόν ύλικόν. Έκ παραλλήλου συνεπλη- 
ρώθη ή καταγραφή τών μεταβυζαντινών εικόνων, 
ή άποδελτίωσις καί καταγραφή τών άρχαίων κατά 
κατηγορίας, ώς π. χ. τού πλήθους τών ένσφραγί- 
στων κεράμων μέ τά όνόματα τών πρυτάνεων, περί 
τών όποιων λεπτομερή μελέτην κατήρτισεν ή κ. 
Π. Στασινοπούλου.

Ή βιβλιοθήκη τής Εφορείας έπλουτίσθη κατά 
τό 1961 μέ ένδεκα τόμους έπιστημονικών συγ
γραμμάτων δι’ άγορας δαπάνη τής Υπηρεσίας
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