ΓPAMMATEIEΣ ΣKAPΛATOY BYZANTIOY (1851-1852) KAI KYPIAKOY
ΠITTAKH (1852- 1859)
Mε την παραίτηση του Pαγκαβή τα καθήκοντα του γραµµατέως ασκούσε ο Σκ.
Bυζάντιος ως αντιγραµµατεύς πρώτα (9 Iαν. 1851 -

17 Iουν. 1851) και ως

γραµµατεύς κατόπιν (17 Iουν.1851 - 14 Σεπτ.1852). Kατά το δεύτερο διάστηµα
αντιγραµµατεύς ήταν ο Π. Eυστρατιάδης. O K. Πιττάκης έγινε γραµµατεύς στις 14
Σεπτ. 1852, στην περίοδο όµως της γραµµατείας του συµπεριλαµβάνεται, για
λόγους ενότητας της εξιστόρησης των πράξεων της Eταιρείας, και η σύντοµη του
Σκ. Bυζαντίου.
Aνασκαφή οικίας Ψωµά.
Λίγο καιρό µετά την παραίτηση του Pαγκαβή, στις 10 Aπριλίου 1851, ο Πιττάκης
ανακοινώνει στον Σύλλογο πως γνωρίζει ένα µέρος στην Aθήνα γεµάτο αρχαία,
των οποίων η αποκάλυψη θα ωφελήσει πολύ την επιστήµη. H εκτέλεση της
ανασκαφής εγκρίθηκε και ορίστηκε να γίνει από τον Πιττάκη µε συµβοηθούς τον
Π. Eυστρατιάδη και τον ∆. Xαραµή. H ανασκαφή υπήρξε πλούσια σε ευρήµατα,
ιδιαίτερα σε επιγραφές, τις οποίες δηµοσίευσε ο Eυστρατιάδης σε τρία τεύχη, δεν
βρέθηκε όµως ούτε το Bουλευτήριο, ούτε η Θόλος ή το Mητρώο, όπως υπολόγιζε
ο Πιττάκης. Όπως αποδείχτηκε αργότερα µε ανασκαφή του Kουρουνιώτη,
επρόκειτο για τα λείψανα µεταγενέστερου τείχους της Aθήνας.
Για να γίνει δυνατή η ανασκαφή, η Eταιρεία αναγκάστηκε να αγοράσει τον
χώρο, ο οποίος ανήκε σε ιδιώτη, τη Λουΐζα Ψωµά, στην τιµή των 12.000 δραχµών
πουλώντας µερικές µετοχές της Eθνικής Tραπέζης από εκείνες που διέθετε.
Ώς το δυσµενές έτος 1854 το έργο της Eταιρείας είναι χωρίς ιδιαίτερη σηµασία και
το µαθαίνουµε από τα χειρόγραφα πρακτικά της Eφορείας: µικρές δωρεές προς
την Eταιρεία (το µέγα πρόβληµα των πρώτων χρόνων της είναι πάντοτε η
εξεύρεση πόρων), πώληση λίθων της Aκροπόλεως, των µεσαιωνικών και
τουρκικών κτισµάτων, η αγορά της οικίας Ψωµά, η κατασκευή στήλης µε τα
ονόµατα των ευεργετών. Aρκετά απασχολεί την Eφορεία το θέµα Pαγκαβή και
από καθαρή αντιζηλία του προκαλεί µικροενοχλήσεις κατά την παράδοση του
αρχείου και της βιβλιοθήκης, φθάνει µάλιστα στο σηµείο να δηµοσιεύσει σε
ελληνικές και ξένες εφηµερίδες ότι ο Pαγκαβής δεν είναι πλέον γραµµατεύς της
Eταιρείας, όπως τον αποκαλούν αρκετά ξένα ιδρύµατα. Aίτηση του Pαγκαβή να
µελετήσει τις επιγραφές της ανασκαφής του οικοπέδου Ψωµά απορρίφθηκε από
τον Σύλλογο.

Aνάµεσα στα επιστηµονικά έργα της περιόδου είναι, κατά προτροπή του
Thiersch, η ανασκαφή του Eρεχθείου και η σύνταξη έκθεσης σχετικής µε την
κατάσταση του µνηµείου από επιτροπή (Γ. Γλαράκης, K. Πιττάκης, Λύσ.
Kαφταντζόγλου, Zέζος, Kάλκος, Π. Eυστρατιάδης), η οποία µάλιστα δηµοσιεύτηκε.
Kατά τις αρχαιρεσίες της 17 Iουνίου 1851 πρόεδρος εκλέχτηκε πάλι ο Γ.
Γλαράκης, αντιπρόεδρος ο Γ. Tυπάλδος, γραµµατεύς ο Σκ. Bυζάντιος και ταµίας ο
Γ. Kαραµάνος. Στις αρχαιρεσίες της 11 Σεπτεµβρίου 1852 γραµµατεύς εκλέχτηκε ο
K. Πιττάκης ενώ ο Στ. Kουµανούδης έγινε µέλος της Eφορείας. Στις επόµενες
αρχαιρεσίες, της 6 ∆εκεµβρίου 1853 εκλέγονται πάλι ο Γ. Γλαράκης ως πρόεδρος,
ο K. Πιττάκης ως γραµµατεύς και ο Στ. Kουµανούδης ως αντιγραµµατεύς.
O Aρχαιολογικός Σύλλογος συνεδρίαζε και εξέταζε παράλληλα µε την
Eφορεία τα ίδια θέµατα, η σύνταξη όµως και ανάγνωση υποµνηµάτων σταµάτησε
ευθύς µε την παραίτηση του Pαγκαβή.
Mαρασµός της Eταιρείας.
∆ύο σοβαροί εξωτερικοί λόγοι, που προστέθηκαν στους υπάρχοντες εσωτερικούς,
προκάλεσαν τη διάλυση της Eταιρείας κατά το 1854: ο αποκλεισµός του Πειραιά
και η απόβαση στρατευµάτων από τους Aγγλογάλλους στον Πειραιά και την
Aθήνα, καθώς και η φοβερή επιδηµία της χολέρας, η οποία στην Aθήνα
εκδηλώθηκε τον Σεπτέµβριο και έφθασε στη χειρότερη φάση της τον Nοέµβριο και
η οποία προκάλεσε και τον θάνατο του αντιπροέδρου Γ. Γενναδίου στις 12
Nοεµβρίου. Έκτοτε, ώς τον Iούλιο του 1858, η Eταιρεία υφίσταται µόνον κατά τους
τύπους. Έγγραφο που απηύθυνε ο Πιττάκης προς το Yπουργείο Παιδείας τον
Oκτώβριο του 1855 αναγγέλλοντας τον θάνατο του Γενναδίου και του Γλαράκη και
ζητώντας την έγκρισή του για τη σύγκλιση συνέλευσης και την εκλογή
προσωρινού αντιπροέδρου, έµεινε αναπάντητο.
Aναβίωση της Eταιρείας.
H πρωτοβουλία για την αναβίωση της Eταιρείας προήλθε από τον υπουργό
Παιδείας X. Xριστόπουλο, ο οποίος ακύρωσε τον Oργανισµό του 1848, επανέφερε
σε ισχύ τον πρώτο του 1837 (B∆ 326 της 27 Iουν. 1858) και ζήτησε από τον
Πιττάκη τη σύγκληση γενικής συνέλευσης και την εκλογή νέας Eφορείας. Aπό τους
64 εταίρους που υπήρχαν στην Aθήνα συγκεντρώθηκαν 27, των οποίων
προήδρευσε ως πρεσβύτερος ο Γ. Tυπάλδος. Πρόεδρος εκλέχτηκε ο Nικ.
Kωστής, γιατρός και καθηγητής του Πανεπιστηµίου, αντιπρόεδρος ο ∆ηµ.
Kαλλιφρονάς, γραµµατεύς ο K. Πιττάκης, ταµίας ο Γ. Kαραµάνος και µέλη της
Eφορείας οι Bερν. Pέζερ, Στ. Kουµανούδης, Eυθ. Kαστόρχης και B. Oικονοµίδης.

H νέα Eφορεία, απέχοντος του Kουµανούδη, έδειξε αµέσως µεγάλη
δραστηριότητα. Mελετά τη σύνταξη νέου οργανισµού, προσπαθεί να εγγράψει νέα
µέλη, περιτοιχίζει το οικόπεδο Ψωµά και κάνει καταγραφές των αδέσποτων στην
Aθήνα αρχαίων. Προσλαµβάνει επιστάτη για τις µελλοντικές ανασκαφές και βοηθό
για τις εργασίες του γραφείου.
Eκλέγονται επίσης νέοι εταίροι, µερικοί από τους οποίους θα παίξουν
σηµαντικό ρόλο στα πράγµατα της Eταιρείας, όπως ο Φίλ. Iωάννου, ο Iω.
Παπαδάκης, ο Aθ. Pουσόπουλος, ο Λύσ. Kαφταντζόγλου, ο Σπυρ. Φιντικλής.
Xάρη στον Kαστόρχη, η Eταιρεία αποκτά ζωή. Tο Πανεπιστήµιο παραχωρεί
αίθουσα όπου τοποθετούνται νέες βιβλιοθήκες και όπου θα γίνονται οι
συνεδριάσεις της Eφορείας, προσλαµβάνεται νέος βοηθός του γραφείου, ασκείται
πίεση µέσω του Yπουργείου Eσωτερικών προς τους δήµους να εγγράψουν στον
προϋπολογισµό τους ετήσια συνδροµή υπέρ της Eταιρείας, συστήνονται
επιτροπές σε πόλεις του εξωτερικού µε σκοπό τη συλλογή χρηµάτων και γίνονται
µέλη οι σχολάρχες και οι διευθυντές των ελληνικών σχολείων. Tούτο το τελευταίο
δεν υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσµατικό εξ αιτίας της φτώχειας των Eλλήνων
εκπαιδευτικών.
Tην ίδια δραστηριότητα έδειξε η νέα Eφορεία και στα αρχαιολογικά έργα.
Γίνεται ανασκαφή στον χώρο της πρόσοψης του Ωδείου του Aγρίππα στην Aγορά
των Aθηνών, όπου υπήρχαν τρία «κολοσσιαία και τερατόµορφα αγάλµατα» τα
οποία εικονίζονται στις χαλκογραφίες του 19ου αιώνα. H ανασκαφή βέβαια δεν
έφτασε στο τέρµα της, όπως και του ∆ιονυσιακού θεάτρου, του οποίου κατά το
διάστηµα Iαν.- Mαΐου 1859 αποκαλύφθηκε µέρος του κοίλου. Tελευταίο έργο,
σηµαντικό και αυτό, της Eφορείας είναι η αποχωµάτωση και ο καθαρισµός της
εκκλησίας της Mεγάλης Παναγίας, του τετρακόγχου οικοδοµήµατος που βρίσκεται
στη βιβλιοθήκη του Aδριανού.
Tα έσοδα της Eταιρείας κατά το 1858/ 59 ήταν οκτώ µετοχές της Eθνικής
Tραπέζης και 14.000 δραχµές περίπου. Tα έξοδα ήταν 8.817, 65 δραχµές. H
Eταιρεία κατείχε επίσης το σπίτι της Kηφισιάς και το οικόπεδο Ψωµά.
Στις 24 Mαΐου 1859 κατά τη γενική συνέλευση που έγινε στο Πανεπιστήµιο
εκλέχτηκε νέα Eφορεία, πρόεδρος ο Φίλ. Iωάννου, αντιπρόεδρος ο K. Πιττάκης,
γραµµατεύς ο Στ. Kουµανούδης, ταµίας ο Γ. Kαραµάνος και µέλη οι Γρ.
Παπαδόπουλος, Λύσ. Kαφταντζόγλου, Eυθ. Kαστόρχης και Π. Eυστρατιάδης.

