ΓPAMMATEIA AΛEΞAN∆POY PIZOY PAΓKABH (1837- 1851)
Πρώτο έτος.
Aπό τα πρώτα έργα της Eφορείας ήταν η εκλογή του εµβλήµατος της σφραγίδας της.
∆ιαλέχτηκε η παράσταση αθηναϊκού νοµίσµατος του 3ου αι. µ.X., η Aκρόπολη και
από κάτω το ∆ιονυσιακό θέατρο, µε γύρω της τον τίτλο «η εν Aθήναις Aρχαιολογική
Eταιρεία» Tα διπλώµατα εικόνιζαν τη δυτική όψη της Aκροπόλεως σε αναπαράσταση
και αριστερά, σε στεφάνια, υπήρχαν ονόµατα µεγάλων γλυπτών και αρχιτεκτόνων
της κλασικής ελληνικής αρχαιότητας, δεξιά ονόµατα µνηµείων και τόπων. Eκλέχτηκαν
επίσης από την Eφορεία στην πρώτη της συνεδρίαση και αρκετά αντεπιστέλλοντα
µέλη ανάµεσα στα οποία ήταν οι Boeckh, Thiersch, Thorvaldsen, Cockerell,
Chateaubriand, Lamartine, Raul-Rochette, Champollion.
Πρώτο έργο που αποφασίστηκε να γίνει ήταν η ανασκαφή του Θεάτρου του
∆ιονύσου, η οποία όµως δεν επιχειρήθηκε επειδή οι εισπράξεις από τις συνδροµές
των µελών ήταν πολύ κατώτερες από ό, τι λογικά αναµενόταν και επειδή ξοδεύτηκαν
αρκετά χρήµατα σε έξοδα οργάνωσης. Aπό τις 709,48 δραχµές, πόρους του πρώτου
έτους 1837/ 38, έµειναν µετά την αφαίρεση των εξόδων µόνο 260 δραχµές για
εκτέλεση ανασκαφών. H εκ µέρους του κράτους µόνη υλική ενίσχυση ήταν η δωρεάν
χορήγηση 100 αντιτύπων της Aρχαιολογικής Eφηµερίδος των οποίων το αντίτιµο
από την πώληση µπορούσε να καρπωθεί η Eταιρεία, και η δωρεάν εκτύπωση στο
∆ηµόσιο Tυπογραφείο των ετήσιων, σύντοµων, Πρακτικών.
Tο πρώτο έτος της Eταιρείας έληξε στις 26 Mαΐου 1838 µε συνέλευση 33
εταίρων στον Παρθενώνα, κατά την οποία έγινε εκλογή του νέου προεδρείου.
Eκλέχτηκαν οι ίδιοι του προηγουµένου έτους, εκτός από τον Π. Hπίτη, του οποίου τη
θέση πήρε ο Kωνστ. Σχινάς. Για αρκετά χρόνια, ώς το 1876, το αρχαιολογικό και
διαχειριστικό έτος της Eταιρείας αρχίζει και τελειώνει µε τις αρχαιρεσίες, οι οποίες
γίνονταν συνήθως τον Mάιο. Aπό το 1876 συµπίπτει µε το πολιτικό και θρησκευτικό
έτος.
∆εύτερο έτος.
Mε τα λίγα χρήµατα που διέθετε η Eταιρεία το δεύτερο έτος από το περίσσευµα του
προηγουµένου ξεκινά ένα µεγαλεπήβολο για τις δυνάµεις της έργο που θα αργήσει
να ολοκληρωθεί, την ανασκαφή του Θεάτρου του ∆ιονύσου. Aλλά αφ’ ενός τα µικρά
χρηµατικά µέσα, αφ’ ετέρου η ανασκαφική απειρία φέρνουν απογοητευτικά
αποτελέσµατα. Tο γειτονικό χορηγικό µνηµείο του Θρασύλλου ελκύει επίσης το
ενδιαφέρον της Eφορείας, που αποφασίζει την αναστήλωσή του. Tρίτο έργο είναι η
ανασκαφή γύρω από τον Πύργο των Aνέµων. Tο σπουδαίο αυτό µνηµείο δεν είχε
ποτέ καλυφθεί εντελώς µε χώµατα, αντίθετα κατά την τουρκοκρατία το
χρησιµοποιούσαν οι Tούρκοι. Σιγά- σιγά όµως τα χώµατα που κυλούσαν γύρω το
κάλυψαν σε σηµαντικό βαθµό και αποφασίστηκε η αποχωµάτωση του χώρου που το
περιέβαλλε, πράγµα που είχε ως συνέπεια και την ανασκαφή του τελευταίου
τµήµατος της οδού Aιόλου, όπως ονοµαζόταν από τότε, η οποία ήταν σε πολύ
υψηλότερο επίπεδο.
Tα έσοδα της δεύτερης χρονιάς ήταν πολύ µεγαλύτερα της προηγουµένης,
2.791 δραχµές, στα οποία προστέθηκε και το υπόλοιπο της πρώτης, 260 δραχµές.
Mετά την αφαίρεση των εξόδων έµειναν για τη νέα χρονιά 389 δραχµές.
Στην Eφορεία σηµειώθηκαν µερικές µεταβολές. Tη θέση του A. Kοµπατή, που
αποχώρησε εξ αιτίας πάθησης των µατιών του, κατέλαβε ο ∆. Φωτίλας, τον οποίο
αντικατέστησε ο K. ∆οµνάνδος. Aντιπρόεδρος εκλέχτηκε ο Γ. Γεννάδιος αντί του Iω.
Kοκκώνη.
Tρίτο έτος.
Tο τρίτο έτος, 1839/ 40, οι φιλοδοξίες της Eφορείας µεγαλώνουν. Γίνεται σοβαρή
συζήτηση για αναστήλωση του λέοντος της Xαιρωνείας, ζητείται µάλιστα και η γνώµη

του Όθωνος, ο οποίος ενδιαφερόταν για το εγχείρηµα αυτό, τελικώς όµως η
προσπάθεια δεν τελεσφορεί. Tο µακρόπνοο αυτό έργο θα εκτελεστεί πολύ
αργότερα, στις αρχές του επόµενου αιώνα. Aν όµως η αναστήλωση του λέοντος δεν
επιχειρήθηκε, άρχισε κάποιο άλλο, µεγαλύτερο ακόµη έργο, η ανασκαφή του
Παρθενώνος, του οποίου αποκαλύφθηκαν οι χωσµένες βαθµίδες, των Προπυλαίων,
του εσωτερικού του Eρεχθείου και του χώρου του ναού του Aυγούστου και της
Pώµης. Στην Aθήνα έγινε ανασκαφή γύρω από τον Πύργο των Aνέµων, στην πύλη
της Aγοράς και στον Πειραιά τµήµατος του τείχους.
Παρά τη βαθµιαία αύξηση του αριθµού των µελών της - είχαν γίνει ήδη 335 , τα έσοδα της Eταιρείας διατηρήθηκαν τη χρονιά τούτη στα επίπεδα της
προηγουµένης, 2.717, 81 δραχµές. H Eφορεία έµεινε η ίδια.
Tέταρτο έτος.
Tο τέταρτο έτος, 1840/41, ολοκληρώθηκε η γύρω από τον Πύργο των Aνέµων
ανασκαφή, το µνηµείο φάνηκε ολόκληρο και χτίστηκε για τη συγκράτηση των
χωµάτων οκταγωνικός τοίχος που φαίνεται στις φωτογραφίες και τις χαλκογραφίες
της εποχής. Oι άχρηστες πέτρες της ανασκαφής πουλήθηκαν για 30 δραχµές προς
όφελος της Eταιρείας. Tούτο θα γίνεται συστηµατικά αργότερα. H Aθήνα που
χτιζόταν τότε είχε µεγάλη ανάγκη οικοδοµικού υλικού. Oι λίθοι των ανασκαφών ήταν
περιζήτητοι γιατί απέφευγαν οι οικοδόµοι τη δαπανηρή µεταφορά.
Συνεχίστηκαν επίσης οι ανασκαφικές δοκιµές στο Θέατρο του ∆ιονύσου· το
µνηµείο παρέµενε άφαντο και ο Pαγκαβής αναγγέλει γεµάτος απογοήτευση ότι «το
αρχαίον Θέατρον δεν υπάρχει πλέον». Kάποια αναστήλωση έγινε στο ανατολικό
ανάληµµα του ναού του Oλυµπίου ∆ιός, καθώς και µία άκαρπη ανασκαφή στον
Πειραιά για την αναζήτηση του ναού της Mουνιχίας Aρτέµιδος ή του Bενδιδίου.
Aπόπειρα του Πιττάκη να σκάψει έναν από τους θολωτούς τάφους των Mυκηνών,
της Kλυταιµνήστρας πιθανώς, έµεινε χωρίς αποτέλεσµα. Περιορίστηκε έτσι στον
καθαρισµό της πύλης των λεόντων χωρίς να επεκταθεί προς το εσωτερικό, όπου
αρκετά χρόνια αργότερα ο Σλήµαν θα έκανε τις συνταρακτικές ανακαλύψεις του.
Tέλος µεταφέρθηκε από την ακτή των Mεγάρων στην Aθήνα µεγάλο µαρµάρινο
άγαλµα Nίκης και στήθηκε στην πλατεία του Θησείου, όπου έµεινε πολλά χρόνια. Tο
1889 ο Kαββαδίας το µετέφερε στο Eθνικό Mουσείο.
Tη χρονιά τούτη και τα µέλη της Eταιρείας αυξήθηκαν, έγιναν 386, και τα
έσοδα έφθασαν τις 4.209 δραχµές. H Eφορεία έµεινε αµετάβλητη.
Πέµπτο έτος.
Tο πέµπτο έτος, 1841/ 42, άρχισε να γίνεται αισθητή η έλλειψη χώρων για την
αποθήκευση και φύλαξη των αρχαίων. Όσα βρίσκονταν έµεναν αναγκαστικά στο
ύπαιθρο µε όλους τους κινδύνους φθοράς και διαρπαγής που υπήρχαν τότε.
Σηµαντικό έργο ήταν η έναρξη της αναστήλωσης του Παρθενώνος. Mε τα µέσα και
τις γνώσεις που διέθεταν τα δύο αρχαιολογικά µέλη της Eφορείας, ο K. Πιττάκης και ο
Aλ. P. Pαγκαβής, αναστηλώθηκαν 42 σπόνδυλοι, ένα κιονόκρανο και 28
µαρµαρόπλινθοι του ναού. H εργασία αυτή στοίχισε 3.417, 76 δραχµές, ποσό µεγάλο
που εξάντλησε σχεδόν τα αποθέµατα του ταµείου. Xάριν οικονοµίας ζητήθηκε από
τον αυλάρχη του βασιλιά να δοθεί δανεικό στην Eταιρεία ένα χοντρό σκοινί από το
εργοτάξιο των ανακτόρων, που χτίζονταν τότε, για να µην αναγκασθεί η Eφορεία να
δαπανήσει για την αγορά του.
O αριθµός των εταίρων αυξανόταν µε πολύ αργό ρυθµό, γιατί υπήρχαν και
παραιτήσεις. Tη χρονιά αυτή έφθασαν τους 391 και τα έσοδα τις 4.203, 71, από τις
οποίες έµειναν µετά την αφαίρεση των δαπανών µόνο 39, 34 δραχµές. H Eφορεία
έµεινε αµετάβλητη κατά τις αρχαιρεσίες τής 12 Mαΐου 1842. Στη λογοδοσία
παραβρέθηκε και ο Όθων.
Έκτο έτος.

Tο έκτο έτος, 1842/ 43, ξεκινά µε σοβαρές οικονοµικές δυσκολίες, τις οποίες η
Eφορεία προσπαθεί να θεραπεύσει ζητώντας από τους εταίρους να πληρώσουν τις
καθυστερούµενες συνδροµές τους. Όπως όµως θα φανεί από τα έσοδα της χρονιάς
τα οποία είναι πολύ µικρότερα της προηγουµένης, η προσπάθεια δεν υπήρξε
επιτυχής παρά την αποστολή στους εταίρους που δεν πλήρωναν της «εγκυκλίου των
καθυστερούντων». Aναγκάζεται λοιπόν η Eφορεία να απευθυνθεί στο Yπουργείο της
Παιδείας και να ζητήσει να της επιτραπεί η κατεδάφιση των τουρκικών και
µεσαιωνικών κτισµάτων της Aκροπόλεως και των γύρω από αυτήν και να καρπωθεί
το αντίτιµο της εκποίησης των άχρηστων λίθων, όπως έγινε δηλαδή µε τους λίθους
της ανασκαφής του Πύργου των Aνέµων. Mε τον τρόπο αυτό και τα αρχαία µνηµεία
και οι χώροι θα απαλλάσσονταν από τις προσθήκες και η Eταιρεία θα είχε κάποιο
οικονοµικό όφελος.
H αναστήλωση του Παρθενώνος, που είχε ήδη αρχίσει, συνεχίστηκε µε την
τοποθέτηση αρκετών σπονδύλων και πολλών µαρµαροπλίνθων του βόρειου τοίχου
του σηκού, του οποίου η εσωτερική καµένη από την έκρηξη του 1687 επιφάνεια
συµπληρώθηκε µε κτιστά τούβλα. Kαθαρίστηκε επίσης µέρος του σηκού από τα
ερείπια του τζαµιού που είχε γκρεµιστεί την προηγούµενη χρονιά «ως να µη υπέφερε
το πνεύµα της ελευθερίας, το περιπνέον εις τας στήλας ταύτας», κατά την έκφραση
του Pαγκαβή. Mικρές ανασκαφές, καθαρισµοί µάλλον, έγιναν στον Άρειο Πάγο, γύρω
από το σπήλαιο του Πανός και πίσω από την Πνύκα.
Aπό τις 2.864 δραχµές που συγκεντρώθηκαν ξοδεύτηκαν 1.763, 95 για τις
εργασίες στον Παρθενώνα. H Eφορεία έµεινε αµετάβλητη.
Έβδοµο έτος.
Tο έβδοµο έτος της ζωής της Eταιρείας, 1843/ 44, ήταν καλύτερο από το
προηγούµενο γιατί τα έσοδά της ανέβηκαν αρκετά. Tο µόνο έργο είναι η αναστήλωση
µέρους του νότιου τοίχου του σηκού του Παρθενώνος και η συνέχιση της
αναστήλωσης του ναού της Aθηνάς Nίκης, η οποία είχε αρχίσει από χρόνια.
Zητήθηκε µάλιστα, χωρίς αποτέλεσµα βέβαια, από το Bρετανικό Mουσείο η απόδοση
τεσσάρων τµηµάτων της ζωφόρου του µικρού ναού.
Tα έσοδα του έτους ήταν 3.829 δραχµές. Mετά την αφαίρεση των εξόδων
έµειναν για τις µελλοντικές εργασίες 1.719 δραχµές.
Σηµαντική ήταν η αλλαγή που έγινε στη σύνθεση της Eφορείας. Eπειδή
έλειπαν ο πρόεδρος Pίζος Nερουλός στην Kωνσταντινούπολη και ο γραµµατεύς Aλ.
P. Pαγκαβής στο εξωτερικό, κατά τις αρχαιρεσίες στις !9 Mαΐου 1844 επικράτησε νέο
πνεύµα. Πρόεδρος εκλέχτηκε ο πρωθυπουργός Iω. Kωλέττης, αντιπρόεδρος ο
∆ρόσος Mανσόλας, πολιτικός και αυτός, γραµµατεύς ο Aλ. P. Pαγκαβής και ταµίας ο
εφέτης Eµµ. Mεσθενεύς. Mέλη της Eφορείας αναδείχτηκαν o G. C. Gropius, ο K.
Πιττάκης, ο Φρειδερίκος Strong, πρόξενος της Bαυαρίας στην Aθήνα, και ο επιφανής
φιλόλογος, καθηγητής του Πανεπιστηµίου, Kωνστ. Aσώπιος.
H εκλογή του Kωλέττη βασίστηκε κυρίως σε εσφαλµένους κοµµατικούς
υπολογισµούς και στην απουσία του Pίζου και του Pαγκαβή. Όχι µόνο δεν ωφέλησε
την Eταιρεία αλλά την έφερε αντιµέτωπη µε τους πολιτικούς εχθρούς και αντιπάλους
του Kωλέττη. Eκτός αυτού ο Kωλέττης, όπως θα φανεί, πολυάσχολος και µε άλλα
ενδιαφέροντα, έδειξε αδιαφορία για τις εργασίες της Eταιρείας, πράγµα που τη
ζηµίωσε, γιατί τα πρώτα χρόνια της ζωής της κάθε ενέργεια και πρόοδος βασιζόταν
στην προσωπική εργασία των µελών της Eφορείας. O πρώτος ιστορικός της
Eταιρείας Eυθύµιος Kαστόρχης, γνώστης των πολιτικών πραγµάτων της εποχής,
κακίζει την αλλαγή που συντελέστηκε, γιατί έτσι η Eταιρεία «παρεσύρθη και αυτή εις
την σφοδράν πάλην τών τότε πολιτικών ερίδων και αντιζηλιών, και έσχε πάντας τους
πολιτικούς αντιπάλους του Προέδρου καθ’ εαυτής, ή τουλάχιστον αδιαφόρους και
ψυχρούς».
Όγδοο έτος.

Oι εργασίες του όγδοου έτους, 1844/ 45, περιορίστηκαν στην κατεδάφιση του
τουρκικού θόλου που βρισκόταν κάτω από τη βόρεια πρόσταση του Eρεχθείου και
στην ανασκαφή της νότιας πλευράς του Παρθενώνος, όπου υπήρχε µεγάλος σωρός
ερειπίων από την εποχή της καταστροφής του 1687. H ανασκαφή αυτή υπήρξε
σύντοµη αλλά τα ευρήµατα ήταν σηµαντικά.
Aποφάσισε επίσης η Eφορεία την αποκατάσταση της λειτουργίας, ως ηλιακού
ωρολογίου, του Πύργου των Aνέµων και ανέθεσε τη σχετική µελέτη στον αξιωµατικό
του γαλλικού πολεµικού ναυτικού Λεωνίδα Παλάσκα, ο οποίος την ολοκλήρωσε και
τη δηµοσίευσε τον επόµενο χρόνο.
Tα έσοδα της χρονιάς ήταν πάλι λιγοστά, 2.827 δραχµές, από τις οποίες οι
1.776 ήταν εισφορές ξένων και οµογενών. Tο υπόλοιπο για τον νέο χρόνο ήταν
2.505, 74 δραχµές. Kατά τις αρχαιρεσίες, που έγιναν στο Πανεπιστήµιο στις 7
Iουνίου, εκλέχτηκαν ο Iω. Kωλέττης πρόεδρος, ο Γ. Tυπάλδος αντιπρόεδρος, ο Aλ.
P. Pαγκαβής γραµµατεύς και ο Eµµ. Mεσθενεύς ταµίας. Tα µέλη της Eφορείας
έµειναν τα ίδια εκτός από τον Iω. Kοκκώνη, ο οποίος κατέλαβε τη θέση του K.
Aσωπίου.
Ένατο έτος.
Όπως ειπώθηκε παραπάνω, η µεταβολή στην Eφορεία που έγινε στις 19 Mαΐου 1844
είχε µόνο δυσµενή αποτελέσµατα, τα οποία φαίνονται περισσότερο ακόµη την ένατη
χρονιά, 1845/46. Πτώση των εσόδων, αδιαφορία των εταίρων για το έργο της
Eταιρείας, η οποία κατά τον Pαγκαβή «εις τας ανθρωπίνους επιχειρήσεις
προαγγέλλει την νέκρωσιν», υπαγορεύει νέο τρόπο διαχείρισης των κεφαλαίων της.
Kαταθέτει η Eφορεία το χρηµατικό περίσσευµα της χρονιάς, 2.030 δραχµές, στην
Tράπεζα και ζητάει από τους εταίρους εφ’ άπαξ συνδροµή για να αυξηθεί το
κεφάλαιο µε τους τόκους του οποίου θα γίνονταν ανασκαφές και αναστηλώσεις.
Tη χρονιά τούτη συνεχίστηκε ο καθαρισµός της βόρειας πρόστασης του
Eρεχθείου, η ανασκαφή της νότιας εξωτερικής πλευράς του Παρθενώνος και ο
καθαρισµός του εσωτερικού των Προπυλαίων, στα οποία, µε τη βοήθεια της Γαλλικής
Aρχαιολογικής Σχολής έγινε ανασκαφή, στον χώρο εµπρός από τη δυτική τους όψη
και εµπρός από το βάθρο του αγάλµατος του Aγρίππα. Παρέλαβε επίσης η Eταιρεία,
δώρα του Bρετανικού Mουσείου, τα πήλινα εκµαγεία της ζωφόρου του ναού της
Aθηνάς Nίκης, του κίονος του Eρεχθείου και της Kαρυάτιδος, που είχαν αρπαγεί από
τον Elgin, δώρα τα οποία ο Pαγκαβής χαρακτήρισε «αµαυράς σκιάς των λαµπρών
πρωτοτύπων των».
Στον Πύργο των Aνέµων τοποθετήθηκαν τέσσερις χάλκινοι γνώµονες για να
δείχνουν τις ώρες. Σηµαντικό έργο επίσης ήταν η περισυλλογή ή αγορά στην Aθήνα
µεγάλου αριθµού ενεπιγράφων επιτυµβίων κιονίσκων και η αγορά από
αρχαιοκαπήλους της Kορίνθου 160 κορινθιακών αγγείων. Σε µικρή ανασκαφή στη
Σαλαµίνα βρέθηκαν επιτύµβια ανάγλυφα και άλλα αρχαία, τα οποία µεταφέρθηκαν
στην Aθήνα.
Tα µέλη της Eταιρείας αντί να αυξηθούν, µε τις συνεχείς παραιτήσεις
µειώθηκαν σε 75 ενώ την προηγούµενη χρονιά ήταν 83. Kατά τις αρχαιρεσίες της 23
Mαΐου υπήρξε µόνο µια µεταβολή: τη θέση του Φρ. Strong κατέλαβε ο Γ. Γεννάδιος.
∆έκατο έτος.
Tο σηµαντικότερο γεγονός της δέκατης χρονιάς, 1846/ 47, ήταν η άφιξη στην Eλλάδα
των εκµαγείων των µαρµάρων του Παρθενώνος, δώρου επίσης, του Bρετανικού
Mουσείου. Tην άφιξη του πλοίου, που προκάλεσε λαϊκό συναγερµό στον Πειραιά,
περιγράφει λυρικότατα ο Pαγκαβής. Tα εκµαγεία τοποθετήθηκαν σ’ ένα λουτρό της
τουρκοκρατίας, όπου η είσοδος του κοινού ήταν ελεύθερη.
Eργασίες έγιναν στο Eρέχθειο και στον ναό της Aθηνάς Nίκης που
απέβλεπαν στην αποκατάσταση της µορφής των µνηµείων.
∆ωρεά 3.000 δραχµών του δούκα De Luynes προστέθηκε στο ποσό των
2.000 δραχµών του ταµείου της Eταιρείας και αγοράστηκαν 5 µετοχές της Eθνικής

Tραπέζης, από τις οποίες θα εισπραττόταν το µέρισµα ενώ το κεφάλαιο θα έµενε
ασφαλές.
Kατά τις αρχαιρεσίες του Mαΐου 1847 δεν υπήρξε µεταβολή στη σύνθεση της
Eφορείας.
Eνδέκατο έτος.
Tο ενδέκατο έτος, 1847/48, είναι δυσµενές από πολλές απόψεις. Tο αρχαιολογικό
έργο της Eταιρείας δεν σηµείωσε καµιά πρόοδο εκτός από την περισυλλογή
επιτυµβίων κιονίσκων, στηλών και άλλων επιγραφών που αποτέθηκαν γύρω από τον
Πύργο των Aνέµων. H προσπάθεια να συνεχιστεί η κατεδάφιση των νεωτέρων
κτισµάτων της Aκροπόλεως απέτυχε γιατί η κυβέρνηση έπειτα από νέες σκέψεις
νόµισε ότι ήταν δυνατόν να χρησιµοποιηθούν, τους δε λίθους της κατεδάφισης τους
θεώρησε ως δηµόσια περιουσία. Tο πλήθος των εταίρων επέµενε να µην πληρώνει
τη συνδροµή του, ανάµεσα σ’ αυτούς και πρόσωπα που διακρίνονταν για την
κοινωνική θέση τους ή ακόµη ιδρυτικά µέλη της Eταιρείας, όπως ο Kωνστ. Aσώπιος,
ο K. ∆οµνάνδος, ο N. ∆ραγούµης, ο Xριστοδ. Aινιάν, ο Aναστ. Mαυροµιχάλης και ο
πατέρας του ο µπέης της Mάνης, ο Γ. Φίνλεϋ, ο Θεόκλ. Φαρµακίδης, ο αρχιτέκτων
Στ. Kλεάνθης, ο A. Kοµπατής, ο N. Θεοχάρης, ο A. Πολυζωΐδης, ο Ξαβ. Λάνδερερ, ο
K. Tζαβέλλας, υπουργός στρατιωτικών. Aπό τον µεγάλο αριθµό των πρώτων ετών
έµειναν µόνο 57 εταίροι που πλήρωσαν τη συνδροµή και υποσχέθηκαν να
συνεχίσουν να πληρώνουν. Φαίνεται ότι τούτο είναι µία, πολύ σηµαντική, συνέπεια
της ανάληψης της Eταιρείας από πολιτικό πρόσωπο όπως ο Kωλέττης.
Eνώ τα οικονοµικά της Eταιρείας είχαν τόσο άσχηµη τροπή, ο θάνατος του
Kωλέττη την 1 Σεπτεµβρίου 1847 πρόσθεσε νέες αιτίες φροντίδων. Eλπιζόταν πως
µε τη µεσολάβησή του θα γινόταν δυνατό να δώσει ο Λουδοβίκος Φίλιππος της
Γαλλίας γενναία οικονοµική βοήθεια. Tα πολιτικά γεγονότα όµως της επόµενης
χρονιάς, που προκάλεσαν την πτώση του Λουδοβίκου Φιλίππου στις 25
Φεβρουαρίου 1848, έσβησαν και την τελευταία ελπίδα. Tο νέο δώροτης αγγλικής
κυβέρνησης, τα εκµαγεία της ζωφόρου του ναού του Eπικουρίου Aπόλλωνος της
Φιγαλείας, που τοποθετήθηκαν και αυτά στο Λουτρό, δεν αντιστάθµιζε τη διάψευση
των προσδοκιών πάνω στις οποίες στηριζόταν η ανάπτυξη και το µέλλον της
Eταιρείας.
Tροποποίηση του οργανισµού.
Oι δυσµενείς προοπτικές ώθησαν τον Pαγκαβή σε τροποποίηση του
οργανισµού. Προσπάθεια συνένωσης τότε όλων των επιστηµονικών συλλόγων της
Aθήνας και ίδρυσης, κατά κάποιο τρόπο, Aκαδηµίας, δεν τελεσφόρησε. Mε τον νέο
οργανισµό, ο οποίος αποτελείται από 61 άρθρα, η Eταιρεία ονοµάζεται Eλληνική
Aρχαιολογική Eταιρεία και τα µέλη της χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε µέλη
συντελή απεριορίστου αριθµού, Έλληνες ή µη, κατοίκους της Eλλάδος ή του
εξωτερικού που πληρώνουν συνδροµή, 15 δραχµές τα παλαιά της Eταιρείας, 36
δραχµές τα νέα ή 360 δραχµές εφ’ άπαξ και σε βουλευόµενα µέλη που βοηθούν την
Eταιρεία µε τις γνώσεις τους και παρασκευάζουν αρχαιολογικές δηµοσιεύσεις. Aυτοί
είναι Έλληνες επιστήµονες, κάτοικοι της Eλλάδος, όχι περισσότεροι των 30, δεν
πληρώνουν συνδροµή και αποτελούν σώµα το οποίο ονοµάζεται «Σύλλογος των
βουλευοµένων µελών της Aρχαιολογικής Eταιρείας». Tρίτη κατηγορία ήταν τα
αντεπιστέλλοντα µέλη, Έλληνες εκτός Eλλάδος και ξένοι εντός ή εκτός Eλλάδος.
Tα µέλη της Aθήνας, συντελή και βουλευόµενα, εκλέγουν κάθε τριετία από
την ολοµέλεια της Eταιρείας τον πρόεδρο και κάθε χρόνο τον ταµία, τρεις ελεγκτές και
δύο εφόρους, ο αντιπρόεδρος όµως, ο γραµµατεύς, ο αντιγραµµατεύς και δύο έφοροι
εκλέγονται µόνο από τα βουλευόµενα µέλη. O Pαγκαβής προσπάθησε να δώσει µε
τον νέο οργανισµό επιστηµονική υπόσταση στην Eταιρεία, γιατί η συγγραφή
υποµνηµάτων, η δηµόσια ανάγνωση και η δηµοσίευσή τους ήταν υποχρέωση των
βουλευοµένων µελών, προσδοκία όµως που δεν εκπληρώθηκε αφ’ ενός γιατί

υπήρχαν αντιζηλίες µεταξύ των µελών, αφ’ ετέρου γιατί η επιστήµη της αρχαιολογίας
δεν είχε ακόµη γεννηθεί στην Eλλάδα.
Kατά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στο Πανεπιστήµιο στις 30 Iουνίου 1848 την
Eφορεία της Eταιρείας αποτέλεσαν ο Γ. Γλαράκης πρόεδρος για τρία χρόνια, ο Γ.
Tυπάλδος αντιπρόεδρος, ο Aλ. P. Pαγκαβής γραµµατεύς, ο Σκαρλάτος Bυζάντιος
αντιγραµµατεύς και οι K. Πιττάκης, Iω. Kοκκώνης, Γ. Kαραµάνος και Σ. Σκούφος
µέλη. Eλεγκτές εκλέχτηκαν οι Γ. ∆οκός, ∆. Λεβίδης και Kωνστ. Φρεαρίτης.
Προηγουµένως είχαν εκλεγεί και τα πρώτα δέκα µέλη του Aρχαιολογικού Συλλόγου οι
Kωνστ. Oικονόµος ο εξ Oικονόµων, Iάκ. Pίζος Nερουλός, Σκ. Bυζάντιος, K. Πιττάκης,
Γ. Tυπάλδος, Γ. Γλαράκης, Eδ. Schaubert, Iω. Kοκκώνης, Kωνστ. Φρεαρίτης, Aλ.
P.Pαγκαβής. Tα δέκα αυτά µέλη θα αποτελούσαν ακόµη είδος Aρχαιολογικού
Συµβουλίου γιατί θα αποφάσιζαν για την εκτέλεση ανασκαφών, την αγορά αρχαίων,
θα ενέκριναν δαπάνες, θα ανέθεταν εργασίες, θα έκαναν προτάσεις στην κυβέρνηση
ή θα απαντούσαν σε ερωτήµατά της και θα δηµοσίευαν επί πλέον υποµνήµατα
σχετικά µε τις αρχαιότητες και τον αρχαίο κόσµο.
∆ωδέκατο έτος.
Tο δωδέκατο έτος 1848/ 49, η Eταιρεία ξεκίνησε προικισµένη µε πολλά νέα εφόδια,
νέο οργανισµό, επιστηµονική οργάνωση και την ελπίδα και την επιθυµία για
προκοπή. H διαρχία όµως η οποία υπήρχε δηµιούργησε εξ αρχής σύµπτωση
αρµοδιοτήτων µεταξύ Συλλόγου και Eφορείας.
O καθαρισµός της Aκροπόλεως από τα µεσαιωνικά και νεώτερα κτίσµατα και
ερείπια συνεχίστηκε στη BA. των Προπυλαίων περιοχή µε σκοπό να φθάσει ώς το
Eρέχθειο. Kαθαρίστηκε επίσης µέρος του εσωτερικού του Παρθενώνος και λήφθηκαν
µέτρα προστασίας των επιγραφών που βρίσκονταν πάνω στον Bράχο. Σπουδαίο
επίσης έργο ήταν η ανασκαφή του Ωδείου του Hρώδου Aττικού, η οποία άρχισε τον
∆εκέµβριο 1848 και συνεχίστηκε για µεγάλο διάστηµα.
Σηµαντική προς την Eταιρεία δωρεά υπήρξε η εκ µέρους του Kωνστ. Iωνίδου,
οµογενούς του Λονδίνου, ενός σπιτιού στην Kηφισιά και 300 δραχµών ετησίως για
δέκα χρόνια. H δωρεά του σπιτιού επρόκειτο να δηµιουργήσει πολλές φροντίδες και
προβλήµατα στην Eταιρεία ώς τη συµπλήρωση των 100 χρόνων της ζωής της.
O Aρχαιολογικός Σύλλογος συνεδρίασε αρκετές φορές, ασχολήθηκε µε
διοικητικά και επιστηµονικά θέµατα, όπως η εκλογή αντεπιστελλόντων µελών και η
ανάγνωση υποµνηµάτων του Πρόκες Όστεν, του K. Πιττάκη, του Ξ. Λάνδερερ, του
Σκ. Bυζαντίου και του Γ. Tυπάλδου.
Kατά τις αρχαιρεσίες της 7 Iουνίου, που έγιναν στο Πανεπιστήµιο,
συµπληρώθηκε η Eφορεία του προηγούµενου έτους µε την εκλογή του Γ. Kαραµάνου
ως ταµία (η θέση χήρευε γιατί ο Xατζόπουλος που είχε εκλεγεί και κατόπιν ο Zωρζής
Eυµορφόπουλος δεν τη δέχτηκαν) και των Iω. Σωµάκη, προέδρου του Aρείου Πάγου
και Aνδρ. Mάµουκα ως εφόρων στη θέση του Γ. Kαραµάνου και του Σπ. Σκούφου.
Iούνιος 1849 - Iανουάριος 1851.
H βαθµιαία χαλάρωση που από καιρό εκδηλωνόταν στα πράγµατα της Eταιρείας
γίνεται περισσότερο φανερή κατά την περίοδο αυτή. H χαλάρωση θα ενταθεί και θα
καταλήξει στη νέκρωση που είχε προβλέψει ο Pαγκαβής. Έως τώρα δηµοσιευόταν
κάθε χρόνο ένα πολύ µικρού µεγέθους φυλλάδιο που περιείχε τον απολογισµό του
έργου της Eφορείας. Aπό τον Iούνιο του 1849 ώς τον Iούλιο του 1859 δεν θα
δηµοσιευθούν ετήσια πρακτικά και τη φθίνουσα δραστηριότητα της Eταιρείας θα την
πληροφορηθούµε, µε πολλά κενά, από τα χειρόγραφα πρακτικά των συνεδριάσεων
της Eφορείας και του Aρχαιολογικού Συλλόγου.
Λαχείο οικίας Kηφισιάς.
Eλάχιστες είναι οι εργασίες που έγιναν. Mε τη ρύθµιση του θέµατος των υλικών
κατεδάφισης των κτισµάτων της Aκροπόλεως άρχισε πάλι η Eταιρεία να επωφελείται
χρηµατικά από την πώληση των λίθων. Για να αυξήσει όµως παραπάνω το κεφάλαιό

της εξέθεσε σε λαχείο το σπίτι της Kηφισιάς που είχε δωρίσει ο Kωνστ. Iωνίδης.
Tυπώθηκαν λαχνοί µε σχέδιο του σπιτιού, στάλθηκαν εγκύκλιοι προς τους νοµάρχες
και τα προξενεία, πιέστηκαν οι δάσκαλοι ακόµη και οι βουλευτές για να αγοράσουν
λαχνούς. H επέµβαση όµως του δωρητή, ο οποίος διαµαρτυρήθηκε για την κακή
χρήση της δωρεάς του, µαταίωσε την επιχείρηση.
H επισκευή της αναβάθρας των Προπυλαίων µε την ευθύνη και την επίβλεψη
του Πιττάκη είναι το µόνο αρχαιολογικό έργο που πραγµατοποιήθηκε το 1850.
O Aρχαιολογικός Σύλλογος συνέχιζε τη δραστηριότητά του µε συνεδριάσεις
και γνωµατεύσεις. Στις 15 Iουνίου 1849 εξέλεξε ως νέα µέλη του τον Nεόφ. Bάµβα, K.
Σχινά, Iω. Bούρο, Ξ. Λάνδερερ, Bερνάρδο Pέζερ και A. Mάµουκα. H υποψηφιότητα
του Kωνστ. Παπαρρηγόπουλου και του Γ. Γενναδίου απορρίφθηκε. Στις 6 Iανουαρίου
1851 εκλέχτηκαν ο Γ. Πρινάρης, Σοφ. Oικονόµος, Στ. Kουµανούδης, H.
Mητσόπουλος, Παν. Eυστρατιάδης, Iάκ. P. Pαγκαβής, ∆. Xαραµής, Γ. Kαραµάνος.
Mε τη δεύτερη εκλογή βλέπουµε την πρώτη παρουσία στην Eταιρεία δύο προσώπων
σηµαντικών για την ιστορία της, του Eυστρατιάδη και του Kουµανούδη. O δεύτερος
µάλιστα υπήρξε εκείνος που την οδήγησε στην ακµή και της έδωσε φυσιογνωµία και
περιωπή.
Παραίτηση Pαγκαβή.
H επιστηµονική δραστηριότητα του Συλλόγου περιοριζόταν στην ανάγνωση
υποµνηµάτων. O θάνατος δύο πρωτεργατών τής Eταιρείας, του πρώτου της
προέδρου Iακ. P. Nερουλού (1850) και του G. C. Gropius (1851), δεν είχε καµιά
συνέπεια. Στις αρχαιρεσίες της 1 Iουλίου 1850 εκλέχτηκαν ο Tυπάλδος
αντιπρόεδρος, ο Pαγκαβής γραµµατεύς, ο Σκ. Bυζάντιος αντιγραµµατεύς, ο Γ.
Kαραµάνος ταµίας και οι K. Πιττάκης, Iω. Kοκκώνης, A. Mάµουκας, Σ. Σκούφος µέλη
της Eφορείας. Έξι µήνες αργότερα, στις 9 Iανουαρίου 1851, ο Pαγκαβής υπέβαλε
παραίτηση από την Eταιρεία ως γραµµατεύς και από τον Σύλλογο ως βουλευόµενο
µέλος µε τη δικαιολογία ότι έγιναν µέλη του Συλλόγου άτοµα ακατάλληλα
επιστηµονικώς. Στην πραγµατικότητα κύρια αιτία της αποχώρησής του ήταν η
αντίθεση που υπήρχε ανάµεσα σ’ αυτόν, τον K. Πιττάκη και τον πρόεδρο Γ. Γλαράκη.
H είσοδος ακατάλληλων προσώπων στον Σύλλογο είναι και αυτή αποτέλεσµα της
αντίθεσης Pαγκαβή - Πιττάκη και Γλαράκη, η οποία φάνηκε µε την ψυχρή
αντιµετώπιση από τον Σύλλογο του θέµατος της παραίτησης. Aπορία προκαλεί το ότι
δεν έγινε νωρίτερα. Έτσι το µόνο δραστήριο και ανήσυχο πνεύµα µέσα στην
Eταιρεία, που την εµψύχωνε, χάνεται και οι συνέπειες της αποχώρησης θα φανούν
τα επόµενα χρόνια πολύ έντονα.

