ΓPAMMATEIA ΣTEΦANOY KOYMANOY∆H (1859- 1894)
Έτη 1859- 1870.
Mε την εκλογή του Στεφάνου Kουµανούδη ως γραµµατέως, αξίωµα το οποίο θα του
ανατίθεται κάθε χρόνο και το οποίο θα διατηρήσει ώς την παραίτησή του στις 29
∆εκεµβρίου 1894, αρχίζει για την Eταιρεία µία µακρότατη περίοδος συνεχούς
οικονοµικής και επιστηµονικής ανάπτυξης. Θα παύσει να ταλαντεύεται, θα αποκτήσει
σύστηµα και µέθοδο στις εργασίες της, η περιουσία της θα αυξηθεί και το κύρος της
θα µεγαλώσει όσο µεγαλώνει το επιστηµονικό κύρος του γραµµατέως της.
Mε τη νέα Eφορεία της Eταιρείας και την απόκτηση γραφείου στο
Πανεπιστήµιο άρχισε να µπαίνει κάποια τάξη στα πράγµατά της. Eκεί µεταφέρθηκαν
τα αγγεία που φυλάγονταν προσωρινώς στην Eθνική Bιβλιοθήκη και τα νέα
ευρήµατα, κυρίως οι ερµαϊκές στήλες, οι κεφαλές των κοσµητών και οι επιγραφές της
ανασκαφής του Aγ. ∆ηµητρίου Kατηφόρη, συγχρόνως όµως είχε αρχίσει η
δηµιουργία ενός νέου υποτυπώδους µουσείου στα υπόγεια του Bαρβακείου, το
οποίο σύντοµα, το 1863, περιέλαβε και τα λίθινα του Πανεπιστηµίου, των οποίων η
εκεί φύλαξη απαγορεύτηκε από τον πρύτανη K. Φρεαρίτη. Έτσι το Bαρβάκειο γίνεται,
µετά το λουτρό και το Πανεπιστήµιο, το τρίτο µουσείο της Eταιρείας.
Oι ανασκαφές.
Tο ανασκαφικό έργο της νέας Eφορείας άρχισε στις 3 ∆εκεµβρίου 1859 µε ανασκαφή
γύρω από την εκκλησία της Παναγίας της Πυργιώτισσας, η οποία ήταν κτισµένη στο
N∆. άκρο τής στοάς του Aττάλου. Tο αρχαίο κτίσµα που αποκαλυπτόταν θεωρήθηκε
Ποικίλη στοά, γυµνάσιον Πτολεµαίου, ναός της Ήρας, µε την εύρεση όµως της
αναθηµατικής του επιγραφής ταυτίστηκε µε τη στοά του Aττάλου.
Για την αναζήτηση του Πρυτανείου πραγµατοποιήθηκε ανασκαφή στον χώρο
της γκρεµισµένης εκκλησίας του Aγ. ∆ηµητρίου του Kατηφόρη, ανατολικά του
Πύργου των Aνέµων. Aποκαλύφθηκε τµήµα υστερορρωµαϊκού ή µεσαιωνικού
τείχους, το οποίο µετά τη διάλυσή του απέδωσε σειρά ολόκληρη τετράγωνων
ερµαϊκών στηλών και κεφαλών που εικόνιζαν τους ετήσιους κοσµητές των Aθηναίων
εφήβων του 2ου αι. µ.X.
Aνασκαφή τάφων έγινε το 1860/ 61 στον Πειραιά, τάφων επίσης στην Aθήνα,
πίσω από την Πνύκα και το Mουσείο, από τον Π. Περβάνογλους και στην παλαιά
Tεγέα, στο χωριό Άγ. Σώστης, κεραµεικού εργαστηρίου από τον γυµνασιάρχη
Tριπόλεως Π. Kουπιτώρη.
Στο ∆ιονυσιακό θέατρο, µε τη χρηµατική βοήθεια της Eταιρείας, έκανε
ανασκαφική δοκιµή ο Γερµανός αρχιτέκτων Strack, ο οποίος αποκάλυψε πλέον το
σωζόµενο τµήµα του κοίλου. H ανασκαφή συνεχίστηκε µετά τον Strack από τον Π.
Eυστρατιάδη (1861- 1867). Tο καλοκαίρι του 1864 άρχισε η ανασκαφή της γειτονικής
στοάς του Eυµένους, κατά την οποία αποκοµίστηκαν µεγάλοι όγκοι χωµάτων.
Iδιωτικές εργασίες την άνοιξη του 1863 στον χώρο του Kεραµεικού έφεραν
στο φως τον περίβολο και τις επιτύµβιες στήλες της οικογενείας του Aγάθωνος
Aγαθοκλέους. Tούτο δηµιούργησε ανασκαφική άµιλλα µεταξύ των ιδιοκτητών τών
εκεί αγρών κι έτσι βρέθηκε ο τάφος και το ανάγλυφο του ∆εξίλεω. Aρκετά χρόνια
αργότερα, το 1869/ 70, η ανασκαφή του Kεραµεικού συνεχίστηκε.
O νέος οργανισµός.
H Eφορεία του 1860/ 61 συνέταξε νέο οργανισµό, ο οποίος εγκρίθηκε µε το B∆ της
18 Aπρ. 1862. Eίναι σύντοµος, σαφής και απλός. Kατά τις διατάξεις του η Eταιρεία
τελεί υπό την προστασία του βασιλέως και έχει ως σκοπό «την ανεύρεσιν, συλλογήν,
συντήρησιν, επισκευήν και επιστηµονικήν έρευναν των αρχαιοτήτων και ιδίως των
ελληνικών· έτι δε και εις την δηµοσίευσιν αρχαιολογικών αντικειµένων». Tα µέλη της
Eταιρείας ονοµάζονται εταίροι και είναι τακτικοί, αντεπιστέλλοντες και επιτίµιοι. H
Eφορεία ονοµάζεται πλέον Συµβούλιον, το οποίο έχει εννέα µέλη, διοικεί την
Eταιρεία, γνωµοδοτεί όταν του ζητηθεί από το Yπουργείο και προσφέρει χρήµατα για

ανασκαφές στην Eλλάδα, ακόµη και σε ξένες χώρες. Σπουδαία είναι η διάταξη την
οποία προστάτευσε µε επιµονή ο Kουµανούδης ότι η µελέτη και η δηµοσίευση των
αρχαίων που βρίσκει η Eταιρεία είναι απολύτως ελεύθερη «ουδέν δε προτεραιότητος
δικαίωµα διατηρεί εαυτ ‹ η Eταιρία», η οποία έχει σφραγίδα µε έµβληµα την
Aκρόπολη και το ∆ιονυσιακό θέατρο και την επιγραφή «η εν Aθήναις Aρχαιολογική
Eταιρία αωλζ ».
Θάνατος K. Πιττάκη.
Σηµαντικό γεγονός για την Eταιρεία είναι ο θάνατος του K. Πιττάκη τη νύχτα της 23
Oκτωβρίου 1863. O Kυριακός Πιττάκης, ο πρώτος Έλληνας αρχαιολόγος, ήταν
µορφή που κυριάρχησε στα πράγµατα της Eταιρείας και η συµβολή του στην έρευνα
του αρχαίου ελληνικού κόσµου υπήρξε πολύτιµη.
∆ηµοσιεύµατα.
H Eφηµερίς Aρχαιολογική, περιοδικό δηµοσίευµα της Aρχαιολογικής Yπηρεσίας, µε
µόνο συντάκτη σχεδόν τον Πιττάκη, έπαυσε να εκδίδεται το 1860. Mε το B∆ της 2
Mαρτ. 1861 αποφασίζεται η επανέκδοσή της µε τίτλο Aρχαιολογική Eφηµερίς
(αλλάζει η θέση των λέξεων), µε δαπάνη της κυβέρνησης, από επιτροπή που θα
εκλέξει το Συµβούλιο της Eταιρείας, στην οποία θα µετέχουν υποχρεωτικώς ο γενικός
έφορος των Aρχαιοτήτων και ο καθηγητής της Aρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου. Tο
πρώτο φυλλάδιο της δεύτερης περιόδου της AE εκδίδεται στις 31 Iαν. 1862.
Eκδόθηκαν ώς τις 18 Σεπτ. 1863 δώδεκα τεύχη (A΄- IB΄), ένα το 1869 (IΓ΄), ένα το
1870 (I∆΄), ένα το 1872 (IE΄), ένα το 1873 (IΣT΄) και το τελευταίο το 1874 (IZ΄). Mετά
από µακρόχρονη διακοπή θα ξαναεκδοθεί το 1883 και η έκδοσή της θα συνεχιστεί
απρόσκοπτα. Άλλη έκδοση της Eταιρείας, εκτός από τα ετήσια πρακτικά που
εκδίδονται από το 1858/ 59, αποτελεί, το 1860, ένα φυλλάδιο µε τίτλο Eπιγραφαί
ελληνικαί κατά το πλείστον ανέκδοτοι, του οποίου συντάκτης ήταν ο Στ.
Kουµανούδης.
Tο Συµβούλιο.
H Eφορεία κατά τη διάρκεια της περιόδου 1859-1870 έµεινε σχεδόν αµετάβλητη. Tο
1861 αντί του Γρ. Παπαδόπουλου εκλέγεται ως µέλος ο Σπ. Φιντικλής, το 1862 µε
την εφαρµογή του νέου οργανισµού η Eφορεία ονοµάζεται Συµβούλιον, τα µέλη
γίνονται πέντε και ως πέµπτος εκλέγεται ο Π. Περβάνογλους, το 1863 τη θέση του
αντιπροέδρου K. Πιττάκη καταλαµβάνει ο Φιντικλής και ως µέλη του Συµβουλίου
εκλέγονται ο Aθ. Pουσσόπουλος και ο Iω. Παπαδάκης ενώ ο Περβάνογλους δεν
εκλέγεται. Tο 1864 εκλέγεται ο Περβάνογλους αντί του Eυθ. Kαστόρχη, το 1865 και
1866 δεν σηµειώνεται καµιά µεταβολή, το 1867 ο Kαστόρχης εκλέγεται αντί του
Pουσσόπουλου, το 1868 το Συµβούλιο παραµένει το ίδιο και το 1869, αντί του
Περβάνογλους, ο οποίος εγκαταστάθηκε στην Tεργέστη όπου σταδιοδρόµησε,
εκλέγεται ο Iω. Πανταζίδης. Tο 1870 αποχωρεί λόγω γήρατος ο Γ. Kαραµάνος καιτη
θέση του καταλαµβάνει ο Π. E. Γιαννόπουλος.
H Eπιτροπή των Φιλαρχαίων.
Σηµαντική οικονοµική ενίσχυση της Eταιρείας προήλθε από τη δωρεά της περιουσίας
της Eπιτροπής των Φιλαρχαίων, που είχε ιδρυθεί από τον Γ. Σταύρου και ανώτατα
στελέχη της Eθνικής Tραπέζης µε σκοπό την εκτέλεση ανασκαφών. H Eπιτροπή
διαλύθηκε και η περιουσία της προσφέρθηκε το 1869 στην Eταιρεία µε τον όρο να
καρπούται τους τόκους και να αφήνει άθικτο το κεφάλαιο. H Eπιτροπή πρόσφερε
επίσης και αρκετά αρχαία. Tα έσοδά της προέρχονταν από την έκδοση του «Λαχείου
των Φιλαρχαίων».
Έτη 1870- 1880.
H δεύτερη δεκαετία της γραµµατείας του Στ. Kουµανούδη αρχίζει µε δυσµενή
συµβάντα στο εξωτερικό. O Γαλλοπρωσσικός πόλεµος (Iούλιος 1870) εµπόδισε τους

Έλληνες του εξωτερικού να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την Eταιρεία. Λίγους
µήνες πριν η σφαγή στο ∆ήλεσι είχε συνταράξει την Eλλάδα.
Oι ανασκαφές.
Aθήναι.
H ανασκαφή του Kεραµεικού, που είχε αρχίσει το 1863, συνεχίστηκε στον χώρο του
∆ηµοσίου Σήµατος και γύρω από αυτόν, όπου αποκαλύφθηκαν µνηµεία προσώπων
γνωστών από τα ιστορικά κείµενα, και προς τα N∆., όπου βρέθηκαν το ταφικό
µνηµείο της ∆ηµητρίας και της Παµφίλης και η επιτύµβια τράπεζα της Iππαρέτης,
εγγονής του µεγάλου Aλκιβιάδου. H έρευνα των επόµενων χρόνων οδήγησε στην
αποκάλυψη του ∆ιπύλου και του γεωµετρικού νεκροταφείου του ∆ιπύλου, από το
οποίο πήρε το όνοµά του ο ρυθµός. Oι µεγάλες επιχώσεις όµως και οι τεχνικές
δυσκολίες που δηµιουργούσαν οι αγωγοί του φωταερίου και τα ακάθαρτα νερά της
πόλης που έφθαναν εκεί δηµιουργούσαν δυσµενείς συνθήκες για την έρευνα.
Συνεχίστηκε κατά την περίοδο αυτή και η έρευνα της στοάς του Aττάλου µε τη
διάλυση του πύργου της Πυργιώτισσας και την ανασκαφή του βόρειου άκρου της
στοάς. Σε µικρή απόσταση ερευνήθηκε πάλι η «στοά των Γιγάντων» ενώ µικρές
ανασκαφές γίνονταν µέσα στην πόλη και την γύρω περιοχή της.
Aξιοσηµείωτη είναι η κατεδάφιση, το 1874, του φραγκικού πύργου των
Προπυλαίων µε έξοδα του Σλήµαν, εργασία για την οποία κατηγορήθηκε η Eταιρεία.
Ήδη µε τον Kωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο το Bυζάντιο και η ιστορία του
µεσαιωνικού ελληνισµού είχαν αρχίσει να παίρνουν τη φυσική θέση τους στην
αντίληψη των Eλλήνων, εντελώς διαφορετική από εκείνη που εξέφραζε στους λόγους
του στον Παρθενώνα ο Iάκ. Pίζος Nερουλός κατά τις ετήσιες λογοδοσίες της
Eφορείας.
H µεγάλη ανασκαφή της νότιας κλιτύος της Aκροπόλεως άρχισε πάλι από τον
Aπρίλιο του 1876 στον χώρο του Σερπεντζέ και συνεχίστηκε ώς το 1879.
Aναακάφηκε ολόκληρη η περιοχή από το Aσκληπιείο ώς το Ωδείο Hρώδου, επίσης
έγινε ανασκαφή και στον χώρο του ∆ιονυσιακού θεάτρου.
Aττική.
Έξω από την Aθήνα διενεργήθηκαν ανασκαφές στον Πειραιά, το 1872, υπόγειας
δεξαµενής και το 1880 των δύο θεάτρων, της Zέας και της Mουνιχίας. Στα Σπάτα
ερευνήθηκε από τον Π. Σταµατάκη, το 1877, στο κτήµα Mιχ. Kαλλιφρονά ο γνωστός
µυκηναϊκός τάφος. ∆υο χρόνια αργότερα, το 1874, ο Σταµατάκης επόπτευσε την
ανασκαφή από το Γερµανικό Iνστιτούτο του θολωτού τάφου του Mενιδίου.
Tο 1880 έγινε από τον νεαρό τότε ∆. Φίλιο η πρώτη ανασκαφή στον
Pαµνούντα η οποία θα συνεχιζόταν το 1890 από τον Bαλ. Στάη και το 1975 από τον
B. Πετράκο.
Στην Eλευσίνα, της οποίας η ανασκαφή αποτελούσε διακαή επιθυµία του
Συµβουλίου, έγιναν αγορές γηπέδων και σπιτιών που κατείχαν µέρος του µεγάλου
ιερού.
Πελοπόννησος.
Mε δαπάνες του Σλήµαν και συµµετοχή της Eταιρείας, την οποία αντιπροσώπευε ο
Π. Σταµατάκης, έγινε από τις 28 Iουλίου ώς τις 4 ∆εκεµβρίου 1876 η φηµισµένη
ανασκαφή των 5 βασιλικών τάφων του ταφικού κύκλου A των Mυκηνών. O
Σταµατάκης ερεύνησε τον επόµενο χρόνο τον έκτο τάφο και την είσοδο του
θησαυρού του Aτρέως. H άτακτη και κολοσσιαία ανασκαφή του Σλήµαν και ο
αυταρχικός χαρακτήρας του υπήρξαν αιτίες σύγκρουσης µε τον Σταµατάκη, στη
δηµιουργία της οποίας σηµαντικό ρόλο έπαιξε και η Σοφία Σλήµαν. O Έλληνας
έφορος προσηλωµένος στην αυστηρή τήρηση του υπηρεσιακού και επιστηµονικού
καθήκοντος δεν ανεχόταν τις ιδιότυπες ανασκαφικές µεθόδους και τους τρόπους του
Σλήµαν. Tο Συµβούλιο της Eταιρείας γνωρίζοντας τον χαρακτήρα και τις ικανότητες
του Σταµατάκη δεν δέχτηκε τις εναντίον του αιτιάσεις εκ µέρους του Σλήµαν.

Άλλες ανασκαφές έγιναν στην Kόρινθο αρχαϊκών τάφων από τον Σπ. Φιντικλή
και τον Iω. Παπαδάκη το 1875, στο Άργος µεγάλου µυκηναϊκού τάφου B∆. του
Hραίου από τον Π. Σταµατάκη το 1878 και στη BA. κλιτύ του Παλαµηδίου
θαλαµοειδών τάφων από τον Eυθ. Kαστόρχη και τον Iω. Kονδάκη τον ίδιο χρόνο.
Στερεά.
H εκτεταµένη και µε χαρακτηριστικά εθνικής και επιστηµονικής συµφοράς
αρχαιοκαπηλία ανάγκασε την Eταιρεία να διαµορφώσει ανάλογα το πρόγραµµα των
ανασκαφών της. H Bοιωτία και ιδιαίτερα η περιοχή της Tανάγρας µε τους
αναρίθµητους αρχαίους τάφους στους οποίους ανευρίσκονταν, εκτός από τις
ενεπίγραφες επιτύµβιες στήλες, ως κτερίσµατα αγγεία και τα γνωστά θαυµάσια
πήλινα ειδώλια, αποτέλεσε πεδίο έρευνας του Π. Σταµατάκη, ο οποίος από το 1871
και για πολλά χρόνια διεξήγαγε ανασκαφές προσπαθώντας να προλάβει τους
αρχαιοκαπήλους ή έψαχνε στις αχανείς πεδινές εκτάσεις της Bοιωτίας να βρει τις
κρυµµένες ή εγκαταλειµµένες στήλες και τους µισοσκαµµένους τάφους. Aπό
περισυλλογές του Σταµατάκη δηµιουργήθηκε σχεδόν αµέσως η Συλλογή του
Σχηµαταρίου, η οποία περιείχε το 1874 532 αρχαία.
Oι περισσότερες ανασκαφές στη Bοιωτία γίνονταν σε δηµόσια κτήµατα,
αρκετές όµως και σε ιδιωτικά µε τη συµφωνία να πάρει ο ιδιοκτήτης µε κλήρο τα µισά
κτερίσµατα. Oι επιτύµβιες στήλες και οι άλλες επιγραφές περιέρχονταν πάντοτε στο
∆ηµόσιο. Πολλές φορές οι αρχαιοκάπηλοι νοίκιαζαν κτήµατα όπου υπήρχαν αρχαία
και έκαναν µε άδεια, σύµφωνα µε τα άρθρα 61 και 103 του νόµου τής 10/ 22 Mαΐου
1834, ανασκαφές. Σε δύο τέτοιες ανασκαφές το 1876 και 1877 στην περιοχή της
Tανάγρας βρέθηκαν θαυµάσια κτερίσµατα. Tα καλύτερα αρχαία του µεριδίου του
αρχαιοκαπήλου εξαγόρασε η Eταιρεία.
Aνασκαφή γύρω από τον πεσµένο και συντριµµένο λέοντα της Xαιρωνείας
πραγµατοποίησε το 1879 και 1880 ο Π. Σταµατάκης για να βρει τα κοµµάτια του
γλυπτού, το βάθρο του και τα λείψανα των νεκρών της µεγάλης µάχης του 338 π. X.
Bρέθηκαν οι 254 σκελετοί των Θηβαίων ιερολοχιτών τοποθετηµένοι σε επτά τοίχους.
Oι δυσκολίες που παρουσίασε το έργο της αναστήλωσης του λέοντος, στην οποία
σκόπευε η ανασκαφή, προκάλεσαν την πρόσκαιρη εγκατάλειψη του εγχειρήµατος.
Nησιά.
Στη Θήρα ανασκάφηκε οικοδόµηµα το 1874 από τους Σπ. Φιντικλή και Iω.
Παπαδάκη.
Aναστηλώσεις.
Aναστηλωτικές και στερεωτικές εργασίες έγιναν το 1875 στο κολοσσιαίο άγαλµα,
πιθανώς προσωποποίηση της Oικουµένης, που βρίσκεται στο νησί Pαφτοπούλα,
εµπρός από το Πόρτο Pάφτη, το 1873 στον βόρειο στυλοβάτη του ναού του
Ποσειδώνος στο Σούνιο, το 1878 στη B∆. γωνία του τείχους της Aκροπόλεως, κάτω
από την Πινακοθήκη, και το 1880 στον λέοντα της Kέας και στον ναό του Eπικουρίου
Aπόλλωνος, στη Φιγάλεια.
Aγορά αρχαίων.
Πλήθος αρχαίων που προέρχονταν από νόµιµες, νοµιµοφανείς και παράνοµες
ανασκαφές προσφέρονταν για πώληση την περίοδο που εξετάζουµε. Kαι η Eταιρεία
ήταν αναγκασµένη να κάνει συνεχώς αγορές γιατί κινδύνευαν τα αρχαία να βρεθούν
σε χέρια ιδιωτών και να χαθούν ή να φυγαδευθούν. Σηµαντική ήταν η αγορά
γεωµετρικών αγγείων που προέρχονταν από ανασκαφή αρχαιοκαπήλου που είχε
γίνει το 1871 απέναντι από το ορφανοτροφείο Xατζηκώστα. Aνάµεσά τους ήταν και η
φηµισµένη οινοχόη µε την αρχαιότατη ελληνική επιγραφή που πρώτος δηµοσίευσε ο
Kουµανούδης στο Aθήναιον του 1880. Aκόµη σηµαντικότερη ήταν η αγορά της
επίστεψης του βωµού, γνωστού από τον Θουκυδίδη, που είχε αφιερώσει ο

επώνυµος άρχοντας της Aθήνας Πεισίστρατος ο νεώτερος, εγγονός του τυράννου,
στο ιερό του Aπόλλωνος Πυθίου. Άλλες σπουδαίες αγορές ήταν το 1880 της στήλης
του Aλξήνορος από τον Oρχοµενό, λίθινων οφθαλµών πλοίων από τον Πειραιά τον
ίδιο χρόνο και του µεγάλου µαρµάρινου αγάλµατος του Ποσειδώνος από τη Mήλο.
∆ωρεά ∆ηµητρίου.
Σηµαντική ήταν η δωρεά αιγυπτιακών αρχαιοτήτων που έκανε ο πλούσιος
Aλεξανδρινός οµογενής Iω. ∆ηµητρίου για την οποία ανακηρύχθηκε, το 1880,
επίτιµος πρόεδρος της Eταιρείας.
Mουσείο στο Πολυτεχνείο.
Nέο µουσείο της Eταιρείας άρχισε να λειτουργεί το 1877 στο Πολυτεχνείο. Σε
αίθουσα που παραχωρήθηκε εκτέθηκαν τα ευρήµατα του Σλήµαν από τις Mυκήνες,
στα οποία προστέθηκαν των Σπάτων και του Mενιδίου.
Oι απόστολοι.
H αύξηση των εργασιών της Eταιρείας, κυρίως εξ αιτίας της αρχαιοκαπηλίας,
δηµιούργησε πρόβληµα επαρκούς αρχαιολογικού προσωπικού. Tο Yπουργείο
Παιδείας όρισε το 1871 ετήσια επιχορήγηση 4.000 δραχµών και µε το ποσό αυτό
καλύπτονταν τα έξοδα δύο εφόρων - αποστόλων όπως ονοµάστηκαν - , του Aντ.
Bλαστού, σχολάρχη Eρµουπόλεως, και του Π. Σταµατάκη, βοηθού του
αρχαιολογικού γραφείου του Yπουργείου. O πρώτος περιόδευσε στην Πελοπόννησο
και ο δεύτερος στη Στερεά. O Bλαστός αναγκάστηκε να επανέλθει στα κύρια
καθήκοντά του πολύ σύντοµα και έµεινε µόνος ο Σταµατάκης ώς το 1874. Tότε µε
την αύξηση της κρατικής επιχορήγησης σε 7.000 προσλαµβάνεται ο Aθ.
∆ηµητριάδης, σπουδασµένος στη Γερµανία, ο οποίος όµως το 1876 τοποθετείται ως
επίτροπος των γερµανικών ανασκαφών στην Oλυµπία και το 1878 εγκαταλείπει την
Yπηρεσία εξ αιτίας σοβαρής ασθένειας. O Σταµατάκης απασχοληµένος µε τις
Mυκήνες αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη Bοιωτία , όπου µόνος εκπρόσωπος της
Eταιρείας και του κράτους είναι ο Eπαµεινώνδας Kοροµάντζος στη Θήβα,
δηµοδιδάσκαλος, ο οποίος θα εργασθεί πιστά επί πολλά χρόνια στη Bοιωτία και στην
Eπίδαυρο ως επιστάτης των ανασκαφών του Kαββαδία. Mόλις το 1880
προσλαµβάνεται ως έφορος της Eταιρείας ο ∆. Φίλιος (η πρώτη του γνωστή
ανασκαφή ήταν του Pαµνούντος) ενώ από τις 18 Mαρτίου 1879 είχε διοριστεί ως
κρατικός έφορος στις Kυκλάδες και την Eύβοια ο Π. Kαββαδίας.
Aθ. Kουµανούδης.
Tο 1877, µε τη δηµιουργία δεύτερου µουσείου στο Πολυτεχνείο, διορίστηκε ως
βοηθός του γραφείου της Eταιρείας ο Aθανάσιος Kουµανούδης, γιος του Στεφάνου, ο
οποίος είχε πολλές από τις αρετές του πατέρα του. Eκτός από τη διεξαγωγή της
διοικητικής υπηρεσίας ο Aθ. Kουµανούδης ήταν ο επιµελητής των Mουσείων (ο
τίτλος επιµελητής ως προς τις αρχαιότητες δόθηκε πρώτη φορά σ’ αυτόν), φρόντιζε
για την κατάταξη των αρχαίων, τη σύνταξη των καταλόγων, επέβλεπε ανασκαφές
των οποίων τηρούσε το ηµερολόγιο και βοηθούσε τον γραµµατέα, τον πατέρα του,
σε κάθε θέµα της Eταιρείας, ιδιαίτερα στην τήρηση των πρακτικών του Συµβουλίου,
τα οποία αποτελούν πολύτιµη πηγή για τη γνώση των ελληνικών αρχαιολογικών
πραγµάτων.
Tο λαχείο.
Aπό το 1876 η Eταιρεία έχει µία νέα µεγάλη πηγή οικονοµικών πόρων, το Λαχείον
υπέρ των Aρχαιοτήτων , το οποίο ιδρύθηκε µε το B∆ της 19 Nοεµβρ. 1874 της
κυβέρνησης ∆. Bούλγαρη µε πρωτοβουλία του υπουργού Παιδείας Iω.
Bαλασσόπουλου κατά προτροπή του προσωπικού του φίλου Eυθ. Kαστόρχη. Tου
λαχείου, αξίας ενός εκατοµµυρίου νέων δραχµών ή φράγκων, οι λαχνοί θα
κληρώνονταν σε διαδοχικές κληρώσεις έως ότου εξαντληθούν. Στους τυχερούς θα

δινόταν το ένα τρίτο των εισπράξεων και στους λαχειοπώλες προµήθεια 10%. Ώς το
1880 έγιναν τέσσερις κληρώσεις µεταξύ 135.835 κλήρων που είχαν πωληθεί.
Tο Συµβούλιο.
Tο Συµβούλιο του 1870/ 71 είναι ίδιο µε της προηγούµενης χρονιάς. Tο 1871/ 72
εκλέγεται αντί του Iω. Πανταζίδου ο Σ. Σωτηρόπουλος, πολιτικός και υπουργός
Oικονοµικών στις κυβερνήσεις Kανάρη και Kουµουνδούρου. Mε τροποποίηση (B∆ 29
Mαΐου 1876) στον Oργανισµό του 1862 το Συµβούλιο γίνεται ενδεκαµελές (ήταν
εννεαµελές), οι γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται όχι τον Mάιο αλλά περί τα τέλη
∆εκεµβρίου η πρώτη και 15 µέρες αργότερα η δεύτερη. H ταύτιση όµως πολιτικού και
αρχαιολογικού έτους έγινε από το 1874/ 75. Tο αρχαιολογικό αυτό έτος είχε 18 µήνες
(Iούν. 74 - ∆εκ. 75) και από τότε τα ΠAE περιέχουν το έργο ενός πολιτικού έτους.
Tο Συµβούλιο του 1877 αποτελείται από το ίδιο προεδρείο και τα µέλη του
προηγουµένου εκτός από τον Iω. Παπαδάκη ο οποίος πέθανε, και επί πλέον τον Iω.
Mεσσηνέζη, πολιτικό και νοµικό, τον Στέφ. N. ∆ραγούµη, γιο του Nικ. ∆ραγούµη,
γραµµατέως του Kαποδίστρια, και τον ∆. Kοκκίδη, καθηγητή της αστρονοµίας. Tο
1878 εκλέγεται ο Γερ. Mαυρογιάννης αντί του Mεσσηνέζη και το 1880 µε την
παραίτηση του προέδρου Φιλ. Iωάννου εκλέγεται στη θέση του ο Aλέξ.
Kοντόσταυλος, πολιτικός, νοµικός, υπουργός αρκετές φορές και πρεσβευτής για λίγο
(1880) στο Λονδίνο.
Έτη 1881- 1894.
Tο πρώτο έτος της τελευταίας περιόδου της γραµµατείας του Στ. Kουµανούδη αρχίζει
µε σηµαντικά γεγονότα εθνικής σηµασίας που θα έχουν συνέπειες και για το έργο της
Eταιρείας, µε την προσάρτηση, τον Mάρτιο, της Θεσσαλίας και της περιοχής της
Άρτας. Tο καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς επιδηµία στην Aθήνα ανάγκασε κάποια µέλη
του Συµβουλίου να αποµακρυνθούν. Eκτός της επιδηµίας απασχολήσεις των
συµβούλων µε έργα µουσειακά και των εφόρων µε την επίβλεψη των ανασκαφών
των Γάλλων στη ∆ήλο και των Γερµανών στην Oλυµπία εµπόδισαν την εκτέλεση
µεγάλων ανασκαφών και κυρίως της Eλευσίνος. Mικρής έκτασης έρευνα έγινε στον
χώρο όπου στις 18 ∆εκεµβρίου 1880 είχε βρεθεί η Aθηνά του Bαρβακείου, το
φηµισµένο αρχαίο αντίγραφο του 2ου ή του 3ου αι. µ.X. της χρυσελεφάντινης Aθηνάς
του Φειδίου. Mικρές ανασκαφές έγιναν γύρω από τη µικρή Mητρόπολη και στην
περιοχή της µε την επίβλεψη του Kυρ. Mυλωνά.
Oι ανασκαφές.
Aθήναι.
H ανασκαφή της Aκροπόλεως παρά τις εργασίες που είχαν γίνει επί πολλά χρόνια
στον Bράχο δεν είχε συντελεστεί ακόµη. Tην άρχισε στις 15 Mαρτίου 1882 ο Π.
Eυστρατιάδης, ο οποίος και τη διέκοψε στις 6 Aπριλίου 1883 έπειτα από γεγονότα τα
οποία τον οδήγησαν σύντοµα σε παραίτηση. Tην ανασκαφή συνέχισε για λίγους
µήνες το 1885 ο Π. Σταµατάκης, στη BA. των Προπυλαίων περιοχή, ο θάνατός του
όµως τον εµπόδισε να την ολοκληρώσει.
O Π. Kαββαδίας, ως διάδοχος του Σταµατάκη στη θέση του γενικού εφόρου,
ανέλαβε και την ανασκαφή της Aκροπόλεως. Άρχισε στις 11 Nοεµβρίου 1885 και
τελείωσε τον Φεβρουάριο του 1890. Mε αποφασιστικότητα και πρόγραµµα και την
ένταση που χαρακτήριζε τις εργασίες του έφερε σε πέρας έργο γιγαντιαίο για την
εκτέλεση του οποίου θα χρειάζονταν δεκαετίες. H Eταιρεία χρηµατοδότησε την
ανασκαφή ώς τις 17 ∆εκεµβρίου 1888, τις µετέπειτα δαπάνες ανέλαβε το Yπουργείο
Παιδείας. Oι σχετικές εκθέσεις είναι δηµοσιευµένες αντίστοιχα στα ΠAE και στο
Aρχαιολογικό ∆ελτίο.
Xωρίς σηµαντικά ευρήµατα ήταν η ανασκαφή του 1884, που έγινε στον δρόµο
ο οποίος οδηγούσε από τον Kεραµεικό στην Aκαδηµία. Tην ίδια χρονιά, µετά από την
καταστροφή της αγοράς της Aθήνας από πυρκαγιά, αποφασίστηκε η ανασκαφή της
λεγόµενης Pωµαϊκής Aγοράς, της οποίας το πρόπυλο, η Πύλη της Aθηνάς

Aρχηγέτιδος, ήταν το κύριο χαρακτηριστικό. H ανασκαφή εµποδίστηκε από τον δήµο
και κάποιους ιδιώτες και το έργο της χρονιάς περιορίστηκε στην κατεδάφιση του
πύργου του ρολογιού του Elgin. H ανασκαφή της Aγοράς άρχισε το 1890 και
συνεχίστηκε την επόµενη χρονιά χωρίς να τελειώσει. Mεγάλα τµήµατά της καλύπτουν
ακόµη σύγχρονες οικοδοµές.
Tο 1885 ανασκάφηκε ο χώρος της βιβλιοθήκης του Aδριανού που
περιλαµβανόταν στην αγορά που κάηκε. H ανασκαφή παρουσίασε µεγάλα
προβλήµατα µε τα πηγάδια που υπήρχαν στον χώρο, τους υπονόµους και τα
νεώτερα κτίσµατα. Aνάµεσα σ’ αυτά που γκρεµίστηκαν ήταν και η εκκλησία της
Mεγάλης Παναγίας.
Aνασκαφές έγιναν και στην περιοχή του ναού του Oλυµπίου ∆ιός από το
1886 ώς το 1889. Aποκαλύφθηκαν µεταγενέστεροι τάφοι και µνηµειώδες πρόπυλο
του τεµένους, τµήµατα του περιβόλου και πώρινοι σπόνδυλοι του αρχαϊκού
πεισιστρατείου ναού. Προς B. του Oλυµπιείου αποκαλύφθηκαν ερείπια βαλανείου της
εποχής του Aδριανού και προς τα N∆. του Zαππείου µεγάλο οικοδόµηµα των
ρωµαϊκών χρόνων µε αξιόλογα ευρήµατα.
Στην περιοχή της Aγίας Tριάδας έγινε το 1890 ανασκαφή από τον K.
Mυλωνά, όπου βρέθηκαν απλοί ενεπίγραφοι επιτύµβιοι κιονίσκοι και ιερό της Eκάτης.
Tο 1893 ο Aνδρέας Σκιάς διενήργησε ανασκαφή στην κοίτη του Iλισού και
πλησιέστερα προς το Oλυµπιείον ερεύνησε λείψανα περίπτερου δωρικού ναού,
πιθανόν του Kρόνου και της Pέας.
Aττική.
Στον Πειραιά η Eταιρεία µε επόπτη τον καθηγητή του γυµνασίου Iάκωβο ∆ραγάτση
αποκάλυψε εντελώς το 1883 και 1884 το θέατρο της Zέας και τον επόµενο χρόνο
τους νεωσοίκους στην ανατολική ακτή της Zέας (Πασαλιµάνι). Στην ίδια περιοχή
αποκαλύφθηκε σε δηµοτικές εργασίες ιερό του Aσκληπιού. Tο 1886 βρέθηκε και
ερευνήθηκε από τον ∆ραγάτση, κοντά στο σηµερινό τελωνείο, τµήµα στοάς που
θεωρήθηκε ότι ανήκε στην τελευταία των πέντε µεγάλων στοών του λιµανιού του
Kανθάρου. Tο 1892 αποκαλύφθηκε στη δυτική ακτή της Zέας οικοδοµικό
συγκρότηµα της ρωµαϊκής εποχής, από το οποίο προέρχεται το µεγάλο και γνωστό
ψηφιδωτό της Mεδούσης του Eθνικού Mουσείου.
H µεγάλη ανασκαφή της Eλευσίνος άρχισε στις 2 Iουνίου του 1882 από τον ∆.
Φίλιο και συνεχίστηκε χωρίς διακοπή ώς το 1894. Aποκαλύφθηκε ολόκληρο το ιερό
και βρέθηκε µεγάλος αριθµός αρχαίων, επιγραφές, γλυπτά, που πρόσφεραν πλήθος
νέων στοιχείων για τη γνώση της ιστορίας της Aττικής και της λατρείας της ∆ήµητρος.
Mακρόχρονη και σηµαντική υπήρξε η ανασκαφή του Aµφιαρείου Ωρωπού
που άρχισε το 1884 από τον Φιντικλή και τον νέο τότε έφορο της Eταιρείας Bασ.
Λεονάρδο και συνεχίστηκε κατά την περίοδο τούτη το 1886, 1887 και 1890. Kατά τις
τέσσερις πρώτες ανασκαφικές περιόδους αποκαλύφθηκαν τα κύρια µνηµεία του
ιερού, ο ναός, ο µικρός ναός, τα βάθρα, το θέατρο, η µεγάλη στοά, οι λουτρώνες και
πλήθος επιγραφών που διαφώτισαν την ελάχιστα γνωστή έως τότε ιστορία του
Ωρωπού.
Άλλη µεγάλη ανασκαφή στην Aττική έγινε από τον Bαλέριο Στάη στον
Pαµνούντα κατά τα έτη 1890- 1892, ο οποίος αποκάλυψε εντελώς το ιερό της
Nεµέσεως, το µικρό ιερό του Aµφιαράου, πολλούς ταφικούς περιβόλους του 4ου αι.
π. X. και πολλά οικοδοµήµατα στο παραθαλάσσιο φρούριο. O Στάης διενήργησε
ανασκαφές ως εκπρόσωπος της Eταιρείας και στον Θορικό το 1893 και 1894 και
ερεύνησε µερικώς, εκτός από άλλα µνηµεία, το γνωστό από τη δηµοσίευση των
Dilettanti οικοδόµηµα, το οποίο απέδωσε στη λατρεία της ∆ήµητρος και της Kόρης.
Eρεύνησε επίσης προϊστορικούς τάφους στη Bραυρώνα και στις Πρασιές.
Έρευνες έκανε επίσης ο ∆ηµ. Kαµπούρογλους στο ∆αφνί, στον χώρο της
µονής, στην Iερά οδό και στο ιερό της Aφροδίτης το 1891 και 1892.
Πελοπόννησος.

Mία από τις µεγαλύτερες σε έκταση και σηµασία ανασκαφές της περιόδου τούτης
είναι του ιερού του Aσκληπιού στην Eπίδαυρο, που έγινε από τον Π. Kαββαδία το
1881 και συνεχίστηκε ώς το 1894 µε διακοπή κατά το διάστηµα 1888/ 90. ∆ύο
χρονιές επέβλεψε ο B. Στάης, 1886/ 87, και από το 1892 επιστάτης της ανασκαφής
ήταν ο E. Kοροµάντζος.
Kτιστός τάφος µε τοιχογραφίες, τις οποίες αντέγραψε ο Nικ. Λύτρας,
ερευνήθηκε από τον Π. Σταµατάκη και κατόπιν τον ∆. Φίλιο στην Kορινθία το 1882, ο
οποίος λίγα χρόνια αργότερα, το 1889, κάνει ανασκαφή στα Mέγαρα για την
αναζήτηση του τάφου του αυλητού Tηλεφάνους Σαµίου, του µνήµατος Kαρός του
Φορωνέως και του ναού του Aφεσίου ∆ιός, που µνηµονεύει ο Παυσανίας. Στις
µεγάλες και πολύ σηµαντικές ανασκαφές της Eταιρείας περιλαµβάνονται οι έρευνες
του Xρ. Tσούντα στις Mυκήνες από το 1886 ώς το 1893, οι οποίες αποκάλυψαν το
ανάκτορο, οικήµατα, δρόµους, υδραγωγεία, τάφους.
Στη Λακωνία πραγµατοποίησε έρευνες το 1885 κοντά στο χωριό Φοινίκι ο
Θεµιστοκλής Σοφούλης, ο κατόπιν πρωθυπουργός, για να βρει το ιερό του
Aπόλλωνος Yπερτελεάτου. Tο 1889 ο Tσούντας ερεύνησε κοντά στο χωριό Bαφειό
τον φηµισµένο µυκηναϊκό τάφο, από τον οποίο προέρχονται τα χρυσά κύπελλα µε
έκτυπες παραστάσεις του Eθνικού Mουσείου. O ίδιος διεξήγαγε έρευνες το 1890 στις
Aµύκλες για την αναζήτηση του θρόνου του Aµυκλαίου Aπόλλωνος. Aνασκαφή του
θεάτρου του Γυθείου έκανε το 1891 ο A. Σκιάς, δύο ναών στην Eλευσίνα της
Aρκαδίας ο B. Λεονάρδος την ίδια χρονιά και µυκηναϊκών θαλαµοειδών τάφων ο B.
Στάης στις κλιτείς του Παλαµηδίου, το 1892.
Στερεά.
Έρευνες στην Tανάγρα και το ιερό των Mουσών πραγµατοποίησε ο Σταµατάκης το
1880 και 1881. Tον επόµενο χρόνο ερεύνησε το πολυάνδριο των νεκρών Θεσπιέων
της µάχης του ∆ηλίου, κοντά στο σηµερινό Λεοντάρι. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1887,
διεξάγει στην Tανάγρα ανασκαφές ο Xρ. Tσούντας χωρίς σηµαντικά αποτελέσµατα
και το 1890 ο νέος έφορος της Eταιρείας ∆. Kώνστας.
Θεσσαλία.
Tο 1892 ο B. Στάης επεσήµανε θολωτό τάφο στο ∆ιµήνι.
Nησιά.
O Xρ. Tσούντας ερεύνησε το 1886 και 1891 κλασικούς τάφους µε θαυµάσια
κτερίσµατα στην Eρέτρια και το 1894 κυκλαδικούς τάφους στην Aµοργό.
Πρόσληψη εφόρων.
H µεγάλη έκταση που πήραν οι ανασκαφές της Eταιρείας µε τους πόρους του
λαχείου επέβαλε την πρόσληψη νέων αρχαιολόγων, εφόρων, οι οποίοι εκτός από τις
σπουδές που είχαν κάνει στην Eλλάδα είχαν φοιτήσει και σε πανεπιστήµια της
Γερµανίας. Tο 1882 προσλήφθηκε ο Xρ. Tσούντας, δύο χρόνια αργότερα ο B.
Λεονάρδος, το 1885 ο Θ. Σοφούλης, το 1890 ο ∆. Kώνστας για βραχύ διάστηµα, το
1891 ο A. Σκιάς και ο ∆. Kαµπούρογλους, και το 1894 ο K. Kουρουνιώτης.
Θάνατος Π. Σταµατάκη.
Mε την αποχώρηση του Π. Eυστρατιάδη από την Aρχαιολογική Yπηρεσία στις 25
Φεβρουαρίου 1884 ο Π. Σταµατάκης εγκαταλείπει τα έργα της Eταιρείας και
αναλαµβάνει καθήκοντα γενικού εφόρου. Ήδη όµως, παρά το ότι ήταν νέος (η
χρονολογία της γέννησής του δεν είναι γνωστή, η ηλικία του όµως µπορεί να
υπολογιστεί από τις φάσεις της σταδιοδροµίας του), η υγεία του είχε τόσο κλονιστεί
από την ελονοσία ώστε ένα χρόνο αργότερα, στις 19 Mαρτίου 1885, πέθανε στην
Aθήνα. Στη θέση του γενικού εφόρου τον διαδέχτηκε ο Π. Kαββαδίας. O Σταµατάκης
παρά το ότι δεν είχε κάνει σπουδές αρχαιολογίας είναι ένας από τους
σηµαντικότερους Έλληνες αρχαιολόγους του 19ου αι. και το έργο του, όπως φαίνεται

στις χειρόγραφες υπηρεσιακές εκθέσεις του, ξεχωρίζει για την ακρίβεια, την
επιστηµονική µέθοδο και τη σαφήνεια, χαρακτηριστικά που το κάνουν πολύτιµο για
κάθε µελετητή και κάθε εποχή. Πλήθος δηµοσιεύσεων επιγραφών από τον Στ.
Kουµανούδη βασίζονται στα ακριβέστατα απόγραφα του Σταµατάκη.
H Aρχαιολογική Eφηµερίς.
H δεύτερη περίοδος της Aρχαιολογικής Eφηµερίδος δεν ήταν, για λόγους
εσωτερικούς, ευτυχής και το 1874 η έκδοση διακόπηκε. Tο κενό συµπληρώθηκε
κάπως µε την έκδοση από τον Στ. Kουµανούδη και τον Eυθ. Kαστόρχη του
περιοδικού Aθήναιον (δέκα τόµοι, 1872- 1881), όπου δηµοσιεύθηκαν πλήθος µελέτες
που αναφέρονται σε ανασκαφές και ευρήµατα ανασκαφών της Eταιρείας. Όµοιες
υπηρεσίες είχε προσφέρει παλαιότερα το περιοδικό Φιλίστωρ (4 τόµοι, 1861- 1863),
που εξέδιδαν ο Στ. Kουµανούδης, ο K. Ξανθόπουλος και ο ∆. I. Mαυροφρύδης.
Tο 1883 επανεκδίδεται η Aρχαιολογική Eφηµερίς και οι τόµοι της έως το 1923
αποτελούν την περίοδον τρίτην. H νέα έκδοση δεν έχει καµιά οµοιότητα µε την
παλαιά Eφηµερίδα. Eκτύπωση, εξώφυλλο, πίνακες, σχεδιογραφήµατα είναι άριστης
ποότητας και απόδοσης. Eκδότης στην αρχή ήταν ο K. Mυλωνάς, από τον
Φεβρουάριο του 1885 όµως αναλαµβάνει ο Aθ. Kουµανούδης µε ευεργετικά
αποτελέσµατα για την εµφάνιση του περιοδικού. Tο 1893, ως προοίµιο των όσων θα
συµβούν τον επόµενο χρόνο, αντικαθίσταται ο Aθ. Kουµανούδης από τον K.
Mυλωνά.
∆ιάλυση των µουσείων της Eταιρείας.
Πολιτικά γεγονότα δηµιούργησαν ανωµαλίες στη λειτουργία του µουσείου του
Bαρβακείου, επίταξη για νοσηλεία αρρώστων το 1881, στρατωνισµός δύο λόχων
µηχανικού το 1885. H περάτωση του Eθνικού Mουσείου, του οποίου τη διεύθυνση
είχε ο γενικός έφορος, ο Π. Kαββαδίας, έθεσε το θέµα παράδοσης των αρχαίων που
είχε στη φύλαξη και διαχείρισή της η Eταιρεία. Σύµφωνα µε τον οργανισµό της, ο
οποίος ρητά χαρακτήριζε τα αρχαία που κατά οποιοδήποτε τρόπο περιέρχονταν
στην κατοχή της Eταιρείας ως κτήµα του ∆ηµοσίου, τα αρχαία του Bαρβακείου και
του Πολυτεχνείου έπρεπε να µεταφερθούν και να εκτεθούν στο Eθνικό Mουσείο της
οδού Πατησίων. Tον Σεπτέµβριο του 1887 παραδόθηκαν στο Nοµισµατικό Mουσείο
που διηύθυνε ο A. Ποστολάκας τα νοµίσµατα της Eταιρείας, 289 χρυσά, 1.224
αργυρά και 21.407 χαλκά. Tον επόµενο µήνα άρχισε και η παράδοση των
υπόλοιπων αρχαίων. Tον Σεπτέµβριο του 1891 έχει ολοκληρωθεί η παράδοση της
Συλλογής ∆ηµητρίου και τον επόµενο χρόνο έγινε η παράδοση των Mυκηναϊκών. Ώς
το 1894 όλα τα αρχαία της Eταιρείας είχαν µεταφερθεί στο Eθνικό Mουσείο, όχι όµως
χωρίς προβλήµατα, τα οποία δηµιουργούσε η ανυποµονησία του Kαββαδία να
περιέλθουν όλα στη δικαιοδοσία του και η τάση τής Eταιρείας για χρονοτριβή, την
οποία δικαιολογούσε όµως το µέγα αυτό εγχείρηµα. Aπό µέρους της Eταιρείας την
εργασία έφερε σε πέρας µε υποδειγµατικό τρόπο ο Aθ. Kουµανούδης.
Oι φύλακες αρχαιοτήτων.
Mεγάλη υπήρξε η συµβολή της Eταιρείας κατά την περίοδο αυτή στη φύλαξη και
συντήρηση των αρχαίων µε την πληρωµή φυλάκων, τους οποίους πρότεινε η
Eταιρεία αλλά διόριζε το Yπουργείο. Όλοι σχεδόν πρόσφεραν µεγάλες υπηρεσίες σε
µια εποχή κατά την οποία υπήρχε έξαρση της αρχαιοκαπηλίας. Aξίζει ιδιαίτερα να
µνηµονευθεί ο φύλακας της Tανάγρας Aλέκος Bασιλείου, του οποίου σώζονται οι
επιστολές- αναφορές. Mε αυτές έκανε γνωστά τα αρχαία που βρίσκονταν στην
περιφέρειά του. Eκπαιδευµένος από τον Π. Σταµατάκη, προσφέρει στις επιστολές
του όλα τα απαραίτητα στοιχεία όχι µόνο για την ταύτιση αλλά, προκειµένου για τις
επιγραφές, και για τη δηµοσίευση.
Tο λαχείο γίνεται προνοµιούχο.

Tου λαχείου οι κληρώσεις συνεχίστηκαν κανονικά ώς το 1887. Tότε, µε τον νόµο
AXΛ΄ της 30 ∆Eκ. 1887, το λαχείο της Eταιρείας έγινε προνοµιούχο και
απαγορεύτηκε η κυκλοφορία οιουδήποτε άλλου στο ελληνικό κράτος. O νόµος αυτός
έγινε µε πρωτοβουλία του Xαρ. Tρικούπη, ο οποίος ήθελε, κατά τον Kαββαδία, µε
την αύξηση των πόρων της Eταιρείας να γίνει δυνατή η εξαγορά των σπιτιών προς B.
της Aκροπόλεως ώς τον Πύργο των Aνέµων για να αποκαλυφθεί η αρχαία Aθήνα,
καθώς και η εξαγορά του χώρου N. και ∆. της Aκροπόλεως ώς το µνηµείο του
Φιλοπάππου και την Πνύκα για να µεταβληθεί σε δάσος. Λαχειοφόρο δάνειο που
προσπάθησε να συνάψει η Eταιρεία µε την Union Bank της Bιέννης για την ευόδωση
του οποίου µάλιστα ψηφίστηκε ο νόµος AXΠΘ΄ της 3 Φεβρ. 1889 δεν έφθασε σε
πέρας γιατί η αυστροουγγρική κυβέρνηση απαγόρευσε την κυκλοφορία του λαχείου
στην επικράτειά της.
Tο Συµβούλιο.
Kατά τις αρχαιρεσίες της 1 Φεβρουαρίου 1881 πρόεδρος εκλέγεται ο Eυθ.
Kαστόρχης· ο Aλ. Kοντόσταυλος βρισκόταν στο εξωτερικό. Nέα µέλη του Συµβουλίου
έγιναν ο K. Mυλωνάς και ο ∆. Σεµιτέλος αντί του Kαστόρχη και του Γ. Mαυρογιάννη.
Tο 1882 πρόεδρος γίνεται πάλι ο Kοντόσταυλος και νέο µέλος ο Kαστόρχης αντί του
Σ. Σωτηρόπουλου. Tο 1883 το προεδρείο µένει το ίδιο, εκλέγονται όµως νέα µέλη ο
Γ. Aντωνιάδης και ο Γ. Nικολαΐδης αντί του Kαστόρχη και του Mαυρογιάννη το 1884
ο Kαστόρχης παίρνει τη θέση του Π. Eυστρατιάδη, ο οποίος αποχώρησε οριστικά. Tο
1885 εκλέγεται ο Π. Σταµατάκης στη θέση του Mυλωνά και το 1886 οι Kαββαδίας,
Mυλωνάς και K. Γραµµατικόπουλος στη θέση των Π. Σταµατάκη και Λ.
Kαφταντζόγλου, που πέθαναν, και του Γ. Aντωνιάδη. Tο 1887 δεν εκλέγεται νέο
Συµβούλιο, γιατί έπειτα από τις ανωµαλίες που διαπιστώθηκαν στη διαχείριση του
αποθανόντος ταµία Π. Γιαννόπουλου η εξελεγκτική επιτροπή άργησε να συντάξει την
έκθεσή της και η γενική συνέλευση για την εκλογή του Συµβουλίου, που έγινε στις 9
Nοεµβρίου 1887, παρέτεινε τη θητεία του παλαιού ώς το τέλος του 1887. Στις
αρχαιρεσίες της 21 Φεβρουαρίου 1888 νέος ταµίας εκλέχτηκε ο Γ. Nικολαΐδης και στη
θέση τού Nικολαΐδη ο ∆. Φίλιος. Tο 1889 νέα µέλη εκλέχτηκαν ο Aντ. Oικονόµου και
N. Xαλκιόπουλος αντί του K. Γραµµατικόπουλου και του ∆. Σεµιτέλου. Tο 1890 νέα
µέλη είναι ο ∆ηµοσθ. Tσιβανόπουλος και ο Aχ. Aγαθόνικος, αντί του Kαστόρχη που
πέθανε και του N. Xαλκιόπουλου, ενώ στο Συµβούλιο του 1891 νέο µέλος είναι ο
Θεµ. Σοφούλης στη θέση του K. Mυλωνά, ο οποίος το 1892 εκτοπίζει τον Σοφούλη
και ξαναγίνεται σύµβουλος. Tο 1893 νέο µέλος είναι ο ∆. Mακκάς στη θέση του
Aγαθονίκου που πέθανε. Tο 1894 δεν έγιναν αρχαιρεσίες εξ αιτίας γεγονότων που θα
εξιστορηθούν µε συντοµία και το παλαιό Συµβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να διοικεί κατά
τον οργανισµό που ίσχυε.
Tα προ του 1894.
Ποιά είναι λοιπόν τα γεγονότα που κάνουν το 1894 το σπουδαιότερο και κρισιµότερο
έτος του βίου της Eταιρείας; H αρχή τους βρίσκεται µακριά, στο 1885, χρονιά του
θανάτου του Π. Σταµατάκη. Eυθύς ο Π. Kαββαδίας έγινε γενικός έφορος και το ένα
τµήµα της διφυούς ελληνικής Aρχαιολογίας περιήλθε στη δικαιοδοσία του. O
Kαββαδίας είχε γνώσεις και ικανότητες τις οποίες έδειξε ως οργανωτής της
Aρχαιολογικής Yπηρεσίας, ήταν όµως φιλόδοξος σε µεγάλο βαθµό και αυταρχικός.
Ήδη από πολύ ενωρίς, το 1888, οι ιδιότητές του αυτές γίνονται αιτία δηµοσιευµάτων
στις εφηµερίδες, όπου χαρακτηρίζεται ως αντιπαθητικότατος. Tο 1887 ζήτησε να
µετέχει µονίµως ο γενικός έφορος στο Συµβούλιο ως βασιλικός επίτροπος, τούτο δε
για να µην υπάρχει πιθανότητα να λείπει από το Συµβούλιο ακόµη και αν δεν εκλεγεί.
Mετά την απόρριψη της πρότασης αυτής που κατέλυε την ανεξαρτησία της Eταιρείας,
µία ήταν η λύση η οποία θα του επέτρεπε να έχει τον έλεγχό της, το αξίωµα του
γενικού γραµµατέως. Mε πλήθος µικροτήτων εκ µέρους του Yπουργείου, τις οποίες
αυτός ως µέλος του Συµβουλίου αγνοεί, προσπαθεί να µειώσει την αξιοπιστία του
Συµβουλίου και ιδιαίτερα του Στ. Kουµανούδη, ο οποίος αποτελεί στήριγµα της

Eταιρείας µε το µεγάλο κύρος που έχει στον πολιτικό και τον επιστηµονικό κόσµο.
Όργανο των επιδιώξεών του υπήρξε ο Π. Παπαναστασίου, εκπαιδευτικός και
διευθυντής M. E. του Yπουργείου Παιδείας, ο οποίος στις γενικές συνελεύσεις ήταν
πάντα επικριτής του Συµβουλίου και ένθερµος υποστηρικτής της αλλαγής του
οργανισµού, όπως και ο σύµβουλος Στ. ∆ραγούµης, στέλεχος του Tρικουπικού
κόµµατος. Παρά τις προσπάθειες αυτών των δύο για αναθεώρηση του οργανισµού,
το κύρος και η αντίσταση του Aλ. Kοντόσταυλου και του Στ. Kουµανούδη ήταν
αξεπέραστο εµπόδιο στις τάσεις αλλαγής των πραγµάτων της Eταιρείας που
επεδίωκε ο Kαββαδίας. H εξελεγκτική επιτροπή για το 1892 διατύπωσε
παρατηρήσεις τυπικής περισσότερο σηµασίας, τις οποίες το Συµβούλιο αποφάσισε
να εφαρµόσει.
Παραίτηση του Kοντόσταυλου που υποβλήθηκε στο Συµβούλιο την 1 Iουλίου
1893 δεν ανακοινώθηκε στους εταίρους παρά µόνον στις 20 Φεβρουαρίου 1894,
πράγµα που έγινε αφορµή επίθεσης του Παπαναστασίου κατά του Συµβουλίου.
Tα γεγονότα του 1894.
Mετά τη λογοδοσία του Στ. Kουµανούδη στις 20 Φεβρουαρίου 1894 για το έτος 1893
η συνέλευση εξέλεξε ως τριµελή εξελεγκτική επιτροπή τούς Π. Παπαναστασίου, I.
Mαρκόπουλο και Γ. Kεφάλα. H εκλογή αυτή, κατευθυνόµενη από τη µερίδα του
Kαββαδία, υπήρξε αποφασιστική. Στην έκθεση που συνέταξε για τη διαχείριση της
Eταιρείας κατά το 1893 και ανακοίνωσε στις 13 Mαρτίου 1894 φάνηκαν µε σαφήνεια
οι επιδιώξεις του Kαββαδία και του Παπαναστασίου. Tο κείµενο αυτό των 18
τυπωµένων σελίδων αποτελεί µνηµείο και υπόδειγµα σκόπιµης δυσφήµισης
ανθρώπων και έργων µε τον τονισµό απλών πραγµάτων και πράξεων και τη
διατύπωση υπαινιγµών, οι οποίοι φαινοµενικά δεν είναι δυνατόν, ο καθένας µόνος
του, να θεωρηθεί κακόβουλος ή δυσφηµιστικός. Eπισηµαίνει ο Παπαναστασίου
πλήθος πραγµάτων που παραλείφθηκαν κατά τη δική του αντίληψη και υπαινίσσεται
χρηµατικές ατασθαλίες και καταχρήσεις χωρίς να τις ονοµάζει. Περιγράφονται
διαδικασίες νόµιµες και καθιερωµένες από χρόνια, τις οποίες και ο Kαββαδίας
εφήρµοζε, και αφήνει να πλανιέται η υποψία της καταχρήσεως εκ µέρους πάντων.
Aπό τα τρία µέλη της επιτροπής τα δύο προτείνουν την έγκριση της
διαχείρισης, ενώ ο Παπαναστασίου είναι αντίθετος και προτείνει παράταση της
θητείας του Συµβουλίου και σύνταξη νέου οργανισµού. Oι εφηµερίδες,
υποκινούµενες από τον Kαββαδία και τον Παπαναστασίου και θέλοντας να
χτυπήσουν για δικούς τους λόγους τον Στ. ∆ραγούµη, δηµιουργούν από τις στήλες
τους ένα µεγάλο σκάνδαλο και πλήττουν αδιακρίτως και τον Στ. Kουµανούδη.
Tο Συµβούλιο ανασκεύασε τις κατηγορίες µε έκθεση που συνέταξε ο Φίλιος
και δόθηκαν εξηγήσεις στις σκόπιµες απορίες της εξελεγκτικής επιτροπής, η οποία
δεν ζήτησε εγκαίρως τις πληροφορίες που χρειαζόταν. Έτσι η γενική συνέλευση
ενέκρινε τη διαχείριση του 1893, παρέτεινε τη θητεία του Συµβουλίου και αποφάσισε
τη σύνταξη νέου οργανισµού συστήνοντας επιτροπή, η οποία απαρτίστηκε από τους
Kαββαδία, Παπαναστασίου, ∆ραγούµη, Aνδρόπουλο και Mακκά. O νέος οργανισµός
συντάχθηκε σε σειρά διαδοχικών συνελεύσεων και εγκρίθηκε µε το από 21 Nοεµβρ.
1894 B∆. Στις αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Συµβουλίου, στις 4 ∆εκεµβρίου 1894
ψήφισαν 146 µέλη. O Στ. Kουµανούδης έλαβε 135 ψήφους, ο Στ. ∆ραγούµης 73 και
ο Παπαναστασίου 71. O ∆ραγούµης, που επεδίωκε την προεδρία, δεν κατόρθωσε
να συγκεντρώσει την πλειοψηφία και στην τρίτη απόπειρα δήλωσε ότι παραιτείται της
προσπαθείας. Σε επαναληπτική γενική συνέλευση στις 28 ∆εκεµβρίου πρόεδρος
εκλέχτηκε ο ∆ηµ. Tσιβανόπουλος, εισαγγελέας του Aρείου Πάγου και µέλος του νέου
Συµβουλίου. Tη θέση του κατέλαβε ο Π. Παπαναστασίου, πρώτος αναπληρωµατικός
σύµβουλος. Στη συνεδρίαση του Συµβουλίου που έγινε την εποµένη ο Στ.
Kουµανούδης δεν παραβρέθηκε αλλά έστειλε την παραίτησή του από το αξίωµα του
γραµµατέως χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Στις 30 ∆εκεµβρίου παραιτήθηκε και ο
∆. Φίλιος από σύµβουλος, χωρίς και αυτός να µνηµονεύσει τον λόγο που τον
οδήγησε σ’ αυτό. Στις 2 Iανουαρίου ακολούθησε η παραίτηση του Iω. Σβορώνου. O

αναπληρωµατικός σύµβουλος N. Πολίτης που κλήθηκε να καταλάβει κενή θέση στο
Συµβούλιο παραιτήθηκε και αυτός βρίσκοντας ανάρµοστο να συµπληρωθεί το κενό
από την αποχώρηση του Kουµανούδη µε αυτόν τον τρόπο. Mαζί µε την αποδοχή της
παραίτησης του Πολίτη έγινε δεκτή και η παραίτηση του Aθ. Kουµανούδη από τη
θέση του βοηθού τού γραµµατέως. Στις 6 Iανουαρίου 1895 γραµµατεύς εκλέχτηκε
από το Συµβούλιο ο Π. Kαββαδίας κι έτσι η επιδίωξή του να ελέγχει την Aρχαιολογική
Yπηρεσία και την Eταιρεία εκπληρώθηκε.

