ΠPΩTH ΓPAMMATEIA ΠANAΓIΩTOY KABBA∆IA (1895- 1909)
O νέος χαρακτήρας της Eταιρείας.
Mε τη ριζική µεταβολή που συντελέστηκε το 1894 η Eταιρεία µπαίνει σε νέα περίοδο
της δράσης της. O οργανισµός είναι νέος και εντελώς διαφορετικός από εκείνον του
1862, το Συµβούλιο νέο, ο πρόεδρος και κυρίως ο γραµµατεύς έχουν τελείως
αντίθετη νοοτροπία. Aν ο Στ. Kουµανούδης ήταν ο τελευταίος εκπρόσωπος του
καθυστερηµένου διαφωτισµού στην Eλλάδα, ο Π. Kαββαδίας είναι ο κατ’ εξοχήν
εκπρόσωπος του τεχνοκρατικού πνεύµατος. Tούτο είναι φανερό στο έργο που
άφησαν και στον τρόπο δράσης τους. H µεταβολή που έγινε τόσο απότοµα θα
επερχόταν οπωσδήποτε το 1899, έτος θανάτου του Kουµανούδη. O τρόπος όµως
κατά τον οποίο συντελέστηκε η αλλαγή ήταν αποτέλεσµα της ύπαρξης ενός άλλου
πνεύµατος που ζηµίωσε την Eταιρεία και της έδωσε κατεύθυνση λανθασµένη. H
ανάµειξη εξ άλλου της βασιλικής οικογένειας στη διοίκησή της είχε ως φυσική
κατάληξη τα γεγονότα του 1909. Πάντα υπήρχαν αντιρρήσεις για τον τρόπο
διοίκησης του Kαββαδία, η επανάσταση στο Γουδί όµως έδωσε την ευκαιρία να
εκδηλωθούν βίαια. Aν οι αποφάσεις που έλαβαν τότε οι απολυτρωµένοι από την
τυραννία του Kαββαδία έφοροι για την Eταιρεία και την Aρχαιολογική Yπηρεσία ήταν
οι δέουσες, τούτο είναι άλλη ιστορία.
Oι ανασκαφές.
Aθήναι.
Kατά την περίοδο τούτη οι ανασκαφές συνεχίζονται µε την ένταση της
προηγούµενης. Στην Aθήνα συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε από τον K. Mυλωνά η
ανασκαφή της στοάς του Aττάλου (1895- 1902), που είχε αρχίσει από τον Στ.
Kουµανούδη το 1859. Mεγάλης έκτασης ανασκαφή στη B. κλιτύ της Aκροπόλεως
διεξήγαγε ο Π. Kαββαδίας από το 1896 ώς το 1909 µε ενδιάµεσες διακοπές. Tις
ανασκαφικές και αναστηλωτικές εργασίες που είχαν γίνει στο Oλυµπιείον το 1861 και
1885 συνέχισε ο αντιπρόεδρος της Eταιρείας Γ. Nικολαΐδης από το 1897 ώς το έτος
του θανάτου του, το 1907, µε κάποιες διακοπές. Tο 1897 διεξήγαγε ανασκαφή ο A.
Σκιάς κοντά στο Oλυµπιείον, στην αριστερή όχθη του Iλισού, για να βρει τα λείψανα
του ναού της Aρτέµιδος Aγροτέρας. Tην ανασκαφή του Kεραµεικού συνέχισε ο B.
Στάης το 1896 ερευνώντας ένα τύµβο κοντά στην Aγία Tριάδα. Tο 1909 ανατέθηκε
στον A. Σκιά νέα ανασκαφή του νεκροταφείου σε συνεργασία µε τον A. Brückner. Mε
τις νέες έρευνες η νεκρόπολη άρχισε να παίρνει την πραγµατική της µορφή.
Aνασκαφή στον έξω Kεραµεικό έκανε το 1896 και 1897 ο Aντ. Oικονόµου.
Mικρότερες ανασκαφικές εργασίες έγιναν από τον Γ. Σωτηριάδη στο Aσκληπιείο, το
∆ιονυσιακό θέατρο και στο Ωδείο Hρώδου.
Γραφειοκρατικές διαδικασίες σχετικές µε την απαλλοτρίωση του χώρου της
αρχαίας Aγοράς επέτρεψαν την έναρξη της µεγάλης αυτής ανασκαφής - που
συνεχίστηκε αργότερα από την Aµερικανική Σχολή Kλασικών Σπουδών - , µόλις το
1907, µε διευθυντή τον Π. Kαββαδία και βοηθό του τον Γ. Oικονόµο, ο οποίος είχε
προσληφθεί γι’ αυτήν ακριβώς την εργασία. Παλαιότερα η Eταιρεία είχε ερευνήσει
στον χώρο της Aγοράς το οικόπεδο της οικίας Ψωµά, τη στοά του Aττάλου και τη
λεγόµενη στοά των Γιγάντων.
Aττική.
Στον Πειραιά ο I. ∆ραγάτσης ερεύνησε το 1897 το Σηράγγειον στην ανατολική
πλευρά του λόφου της Mουνιχίας και τη λεγόµενη σπηλιά της Aρετούσας στη δυτική
πλευρά του λόφου, και δύο χρόνια αργότερα µε τη συνεργασία του νοµοµηχανικού
Hλ. Aγγελόπουλου τους νεωσοίκους στα λιµάνια της Zέας και της Mουνιχίας.
Tο 1896 ο B. Στάης ανέσκαψε µερικώς ένα τύµβο στο Mαρούσι. Aρκετά
χρόνια αργότερα, το 1908 και 1909, έρευνα του ίδιου στο Mοσχάτο έφερε στο φως τη
βάση του αναγλύφου του Eχέλου και της Bασίλης και άλλα αρχαία.

H µεγάλη ανασκαφή της Eλευσίνος, η οποία από το 1882 ώς το 1894
διεξαγόταν από τον ∆. Φίλιο, συνεχίστηκε κατά τα έτη 1895/ 98 και 1902 από τον A.
Σκιά. Mακρότατη ήταν επίσης η ανασκαφή του Σουνίου από τον Στάη από το 1897
ώς το 1909, µε την οποία σαφηνίστηκε η µορφή του ιερού του Ποσειδώνος που
αποδόθηκε στον αληθινό του κύριο (παλαιότερα πίστευαν πως λατρευόταν σ’ αυτό η
Aθηνά) και βρέθηκε το ιερό της Aθηνάς µε τους δύο µικρούς ναούς της θεάς.
H ανασκαφή του Aµφιαρείου, που είχε αρχίσει το 1884, συνεχίστηκε από τον
B. Λεονάρδο µε µεγάλες διακοπές ώς το 1909. Aποκαλύφθηκαν τα κτίρια της
αριστερής όχθης και οικήµατα της δεξιάς.
Eξαιρετικά δύσκολη από κάθε άποψη ήταν η ανασκαφή του άντρου του
Πανός στην Πάρνηθα που έγινε το 1900 και 1901 από τον Σκιά. Tα ευρήµατα, πολλά
και σηµαντικά, δίνουν ενδιαφέρουσα εικόνα της λατρείας του Πανός στην Aττική.
Πελοπόννησος.
Στις Mυκήνες ο Xρήστος Tσούντας διεξήγαγε ανασκαφές επί ένδεκα περιόδους από
το 1895 ώς το 1909 µε σηµαντικά ευρήµατα, ανάµεσα στα οποία ξεχωρίζει το
έγχρωµο γυναικείο κεφάλι από ασβεστοκονίαµα. Άτυχος ήταν ο Θεµ. Σοφούλης κατά
την ανασκαφή της Mεσσήνης το 1895, όπου βρήκε σηµαντικά κτίρια και πολλές
επιγραφές, γιατί αρρώστησε βαριά και άργησε πολύ να αναλάβει. Ίσως η αρρώστια
του αυτή, που τον ανάγκασε να επιστρέψει στη Σάµο, να επηρέασε τη σταδιοδροµία
του. Tο 1909 συνέχισε την ανασκαφή στη Mεσσήνη ο Γ. Oικονόµος. Tην ανασκαφή
της Λυκόσουρας είχε αρχίσει η Γενική Eφορεία το 1889 µε τον B. Λεονάρδο, ο οποίος
τη συνέχισε το 1895 για λογαριασµό της Eταιρείας. Tο 1897 και 1898 τη συνέχισε ο
K. Kοντόπουλος και το 1903, 1906 και 1907 ο K. Kουρουνιώτης.
Στη Σπάρτη συνεχίζοντας την έρευνα του L. Rοss του 1833/34 διενήργησε
ανασκαφή το 1900 στο Mενελάιο ο Π. Kαστριώτης. Aρκετά χρόνια αργότερα, το
1909, ερεύνησε την περιοχή της Σπάρτης ο K. Pωµαίος.
Mεγάλο γεγονός αρχαιολογικό και δηµοσιογραφικό αποτέλεσε το 1900 η
ανέλκυση αγαλµάτων και άλλων αρχαίων από τον βυθό των Aντικυθήρων, τυχαίο
εύρηµα Συµαίων δυτών, ανάµεσα στα οποία ξεχωρίζουν ο χάλκινος έφηβος των
Aντικυθήρων και η χάλκινη κεφαλή φιλοσόφου. Aξιόλογα χάλκινα ειδώλια βρέθηκαν
κοντά στο χωριό Mπέρεκλα της Aνδρίτσαινας, όπου ο K. Kουρουνιώτης ερεύνησε το
1902 ιερό του Nοµίου ∆ιός. O ίδιος συνέχισε το 1903/ 4 και 1909 τις έρευνες που είχε
αρχίσει ο Kοντόπουλος στο Λύκαιο της Aρκαδίας. Άλλη σηµαντική ανασκαφή ήταν
της Eπιδαύρου από τον Π. Kαββαδία, ο οποίος χωρίς καθόλου διακοπή, από το
1895 ώς το 1909 ερεύνησε το στάδιο, το γυµνάσιο, βαλανείο και το ιερό του
Aπόλλωνος Mαλεάτα.
Tοπογραφικές και ανασκαφικές έρευνες στην περιοχή της Mεγαλοπόλεως
έκανε ο Kλων Στέφανος το 1907. Tην ίδια χρονιά ερεύνησε ο K. Pωµαίος στο
Mαυρίκι της Tεγέας ερείπια πρόστυλου ναού, στην Aρβανιτοκερασιά ιερό της
∆ήµητρος και στο χωριό Iµβραήµ Eφένδη πολυάνδριο. ∆ύο χρόνια αργότερα
συµπλήρωσε την ανασκαφή του ναού τής Aλέας Aθηνάς και ερεύνησε τον χώρο
κοντά στον Άγιο Σώστη, τον οποίο είχε ανασκάψει παλαιότερα ο Π. Kουπιτώρης.
Στερεά.
Σειρά ανασκαφών µε σηµαντικά αποτελέσµατα για τη µελέτη και τη γνώση της
προϊστορικής και κλασικής Bοιωτίας και Φωκίδος έκανε ο Γ. Σωτηριάδης: το 1902
στη Xαιρώνεια για την αναζήτηση του τάφου των νεκρών Mακεδόνων της µάχης του
338 π.X., το 1904 στον Oρχοµενό, Xαιρώνεια, Mάνεσι και ∆ραχµάνι της Eλάτειας, το
1907 στη Xαιρώνεια, στον Oρχοµενό, στο Bρανέζι και στο ∆ίστοµο, και το 1909 στη
Xαιρώνεια και στο ∆ραχµάνι.
H µεγάλη ανασκαφή του Θέρµου µε τα τόσο σηµαντικά αποτελέσµατα άρχισε
το 1897 από τον Γ. Σωτηριάδη, ο οποίος σε συνεχείς ανασκαφικές περιόδους ώς το
1908 ερεύνησε όχι µόνο το µεγάλο αιτωλικό κέντρο αλλά και άλλους τόπους της
Aιτωλίας.

Θεσσαλία.
H πρώτη δεκαετία του 20ού αι. αποτελεί τη χρυσή εποχή της Θεσσαλίας από
αρχαιολογική άποψη, µε τις ανασκαφές και ανακαλύψεις του Xρ. Tσούντα και του
Aπ. Aρβανιτόπουλου, που χάραξαν τις κύριες γραµµές στην έρευνα και έβαλαν
στερεές βάσεις για τη µελέτη του τόπου.
Tο 1899 ο Xρ. Tσούντας ανέσκαψε στο χωριό Mαρµάριανη, ανατολικά της
Λάρισας, πέντε θολωτούς µυκηναϊκούς τάφους, τον επόµενο χρόνο προµυκηναϊκούς
και µυκηναϊκούς στον Bόλο. Tο 1905 µυκηναϊκό θολωτό τάφο στον Bόλο ερεύνησε ο
K. Kουρουνιώτης.
Θολωτό τάφο στο ∆ιµήνι και τη νεολιθική ακρόπολη ανέσκαψε το 1901 ο B.
Στάης. Tην ίδια χρονιά ο Xρ. Tσούντας άρχισε την ανασκαφή του Σέσκλου, την οποία
εξακολούθησε και τελείωσε το 1902, και το 1903 συνέχισε και συµπλήρωσε την
ανασκαφή της ακρόπολης στο ∆ιµήνι. Tα αποτελέσµατα των εκεί ερευνών του
διατύπωσε λίγα χρόνια αργότερα στο θεµελιώδες έργο του για το ∆ιµήνι και το
Σέσκλο, που αποτελεί τη βάση της µελέτης του νεολιθικού πολιτισµού στην Eλλάδα.
Aκάµατος και πληθωρικός ανασκαφέας υπήρξε ο Aπ. Aρβανιτόπουλος, ο
οποίος έκανε ανασκαφές σε πλήθος τόπων στη Θεσσαλία, το 1906 στις Παγασές,
στις Mηλιές, στα Tρίκαλα, το 1907 στη Φάρσαλο, στις Φερές, στις Φθιώτιδες Θήβες,
στην Πύρασο, στις Παγασές, το 1908 στην Ίτωνο, στις Φθιώτιδες Θήβες, στις
Παγασές και το 1909 πάλι στις Παγασές, από όπου προέρχονται οι φηµισµένες µε
ζωγραφικές παραστάσεις επιτύµβιες στήλες.
Nησιά.
Tον Xρ. Tσούντα διαδέχτηκε στην Eρέτρια ο K. Kουρουνιώτης, ο οποίος ανέσκαψε
εκεί από το 1897 ώς το 1900 συνεχώς νεκροταφεία της πόλης και τον ναό του
Aπόλλωνος ∆αφνηφόρου, του οποίου την ανασκαφή συνέχισε το 1908. Έντονη
ανασκαφική δραστηριότητα στην Eύβοια επέδειξε και ο Γ. Παπαβασιλείου, ο οποίος
από το 1900 ώς το 1909 ερεύνησε πλήθος τόπων του νησιού.
Aνασκαφές στην Πάρο, την Aντίπαρο και το ∆εσποτικό έκανε ο Xρ. Tσούντας
το 1897, στη Σίφνο και τη Σύρο το 1898, ερευνώντας τα λείψανα του κυκλαδικού
πολιτισµού. Όµοια ήταν η επιδίωξη του Kλ. Στεφάνου, ο οποίος πραγµατοποίησε
σειρά ανασκαφών στη Nάξο από το 1903 ώς το 1909.
Aνασκαφή στη Pήνεια κατά το διάστηµα 1898-1900 από τον έφορο ∆.
Σταυρόπουλλο έφερε στο φως τα λείψανα των νεκρών και τα κτερίσµατα, των
οποίων είχε γίνει το 426/ 5 π.X. αποκοµιδή από τη ∆ήλο, όπως είναι γνωστό από τον
Θουκυδίδη.
Tα Σαµιακά.
H αρχαιολογική σηµασία της Σάµου ενωρίς τράβηξε την προσοχή των Γερµανών
αρχαιολόγων, οι οποίοι µε την υποστήριξη του αυτοκράτορα Γουλιέλµου
προσπάθησαν να πάρουν από τη Σαµιακή Συνέλευση την άδεια να κάνουν
ανασκαφές στο νησί και κυρίως στο Hραίο. Mε ενέργειες του Έλληνα προξένου στη
Σάµο Iω.Kαλούτση, έπειτα από συνεννόηση µε τον εκεί πρόεδρο της Συνελεύσεως
και αρχηγό του κόµµατος της αντιπολίτευσης Θεµ. Σοφούλη, η Eταιρεία ζήτησε τον
Oκτώβριο του 1901 την άδεια από τη Σαµιακή Συνέλευση να κάνει ανασκαφές στο
Hραίο, η οποία και δόθηκε. Oι ανασκαφές άρχισαν τον Σεπτέµβριο του 1902 υπό τη
διεύθυνση Π. Kαββαδία - Θ. Σοφούλη και συνεχίστηκαν το 1903. Eξ αιτίας του
νοσηρού κλίµατος της περιοχής του Hραίου ο άτυχος Σοφούλης αρρώστησε πάλι
σοβαρά.
H αναστήλωση των µνηµείων της Aκροπόλεως.
Mέγα γεγονός για τα άµεσα αποτελέσµατα και τις απώτερες δυσµενείς συνέπειες
υπήρξε η µακρόχρονη αναστήλωση των µνηµείων της Aκροπόλεως, που άρχισε το
1898 και τελείωσε το 1935. H Eταιρεία ήταν για ένα διάστηµα χρηµατοδότης και

συντονιστής των εργασιών, γρήγορα όµως ανέλαβε όλη τη φροντίδα το Yπουργείο
Παιδείας, και το µεγάλο αυτό έργο, το οποίο δικαίως κατακρίνεται, δεν πρέπει να
αποδοθεί στην Eταιρεία, η οποία µετείχε µόνο λογιστικά. H παρουσία του Kαββαδία
ως γραµµατέως και ως γενικού εφόρου είχε µεγάλη σηµασία για την επιστηµονική
κατεύθυνση που πήραν τα πράγµατα.
Aφορµή για τη µεγάλη αυτή επιχείρηση έδωσε ο ισχυρός σεισµός του
Aπριλίου του 1894, ο οποίος προκάλεσε βλάβες στον οπισθόδοµο του Παρθενώνος.
Tο Yπουργείο συνέστησε επιτροπές για τη µελέτη του θέµατος, ζήτησε τη γνώµη
διάσηµων ειδικών, του Iωσήφ Durm, του L. Magne και του F. C. Penrose και ενέκρινε
τη χρηµατοδότηση των εργασιών από την Eταιρεία. Tότε, το 1895, προσκολλάται στα
έργα ο νοµοµηχανικός N. Mπαλάνος. Oι εργασίες άρχισαν το 1898 και ώς το 1902
γίνεται η συντήρηση και αναστήλωση του θριγκού της κιονοστοιχίας της πρόστασης
του οπισθόδοµου και του θριγκού της δυτικής περίστασης του Παρθενώνος. Kάποιες
αντιρρήσεις που εξέφρασε ο Kαββαδίας ως γραµµατεύς κατά την πρόοδο του έργου
αφορούν τη διαδικασία της εκτέλεσής του και όχι τη µέθοδο ή τη δεοντολογία.
Tο Eρεχθείο είναι το δεύτερο µεγάλο µνηµείο της Aκροπόλεως στο οποίο
έγιναν ουσιαστικές επεµβάσεις και αναστηλώσεις κατά το διάστηµα 1902- 1909, ενώ
η αναστήλωση των Προπυλαίων άρχισε το 1909 και διήρκεσε ώς το 1917. Aξίζει να
µνηµονευθεί πως ειδικά στην αναστήλωση του Παρθενώνος έγινε χρήση τσιµέντου
σε φανερές ή αθέατες συµπληρώσεις. Tο υλικό αυτό το έφερναν τότε σε βαρέλια από
την Aγγλία.
Tα βυζαντινά µνηµεία.
H Eταιρεία των πρώτων δεκαετιών αγνοούσε τα βυζαντινά µνηµεία, αρκετά µάλιστα
είχαν κατεδαφιστεί κατά την πρόοδο των ανασκαφών της, όπως η εκκλησία της
Mεγάλης Παναγίας στη βιβλιοθήκη του Aδριανού. O πρώτος πρόεδρος Iάκ. Pίζος
Nερουλός και ο πρώτος γραµµατεύς Aλέξ. Pίζος Pαγκαβής πολλές φορές στους
λόγους τους, κατά τις ετήσιες συνελεύσεις της Eταιρείας στον Παρθενώνα, είχαν
καταφερθεί κατά των βυζαντινών, των µεσαιωνικών, φράγκικων, και των νεώτερων
λειψάνων που σώζονταν στην Aθήνα, ακόµη δε και αυτός ο Kουµανούδης πίστευε
πως η ιστορία µας µετά την πτώση του αρχαίου ελληνικού κόσµου άρχιζε από τον
Pήγα. Oι µελέτες και το έργο όµως του Kωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου και η νέα
ιστορική τάση άλλαξαν τις αντιλήψεις για τα βυζαντινά µνηµεία. H πρώτη µέριµνα γι’
αυτά προήλθε από το Yπουργείο Παιδείας, που κάλεσε το 1893 τον Iταλό ψηφοθέτη
Novo να επισκευάσει τα ψηφιδωτά του τρούλου της εκκλησίας του ∆αφνίου. Tην
εργασία αναλαµβάνει να συνεχίσει η Eταιρεία, η οποία προχωρεί σε σηµαντικές
αναστηλώσεις, που θα βαστήξουν ώς το 1907. Tην ίδια εποχή, το 1895,
αποφασίζονται µικρής έκτασης εργασίες στον Mυστρά, που κρατούν ώς το 1906.
Tότε ανατίθεται η επίβλεψη εργασιών στον Aδ. Aδαµαντίου, ο οποίος επωφελείται
από την παρουσία στον Mυστρά του Γάλλου βυζαντινολόγου Millet και ώς το 1908
εκτελεί πολλές και σηµαντικές εργασίες στερέωσης των εκκλησιών του Mυστρά. Tο
1909 ως έφορος Bυζαντινών Aρχαιοτήτων διεξάγει εργασίες συντήρησης και
στερέωσης σε εκκλησίες των Mετεώρων.
Aναστηλώσεις.
H αύξηση των πόρων της Eταιρείας, η οποία δεν εξαρτάται από την πενιχρή
συνδροµή των εταίρων, επιτρέπει και αναστηλώσεις µνηµείων. Πρώτο έργο κατά την
περίοδο τούτη είναι η αποκατάσταση του τύµβου του Mαραθώνος, ο οποίος είχε
παραµορφωθεί από τις ανασκαφές της Γενικής Eφορείας του 1890/ 91. Στην Aθήνα
στερεωτικές εργασίες έγιναν το 1899 και 1900 στο µνηµείο του Φιλοπάππου.
Παλαιά επιδίωξη της Eταιρείας, από το 1839, η αναστήλωση και ανίδρυση
του λέοντος της Xαιρωνείας - η οποία είχε µελετηθεί αρκετές φορές κατά το
παρελθόν - πραγµατοποιήθηκε στην περίοδο τούτη, το 1902- 1904, από τον γλύπτη
Λάζ. Σώχο και τον µηχανικό Nικ. Mπαλάνο.

Mεγάλης έκτασης αναστήλωση έγινε και στον ναό του Eπικουρίου
Aπόλλωνος στις Bάσσες της Φιγαλείας παράλληλα µε την ανασκαφή του ναού που
διηύθυνε ο Kαββαδίας από το 1902 ώς το 1905. Tο 1906 έγιναν στερεωτικές
εργασίες στον ναό του Aπόλλωνος στη Kόρινθο.
O Oργανισµός του 1894 και οι τροποποιήσεις του.
Mε τον νέο οργανισµό το Συµβούλιο έγινε δωδεκαµελές (ήταν εννεαµελές το 1862 και
το 1876 ενδεκαµελές), το αξίωµα του ταµία καταργήθηκε και τα καθήκοντά του ασκεί
έµµισθος υπάλληλος. H Eταιρεία έχει δικαίωµα πρόσληψης τριών εφόρων (ο ένας
αρχιτέκτων) και απεριόριστου αριθµού φυλάκων, ιδρύει την Aρχαιολογική Σχολή και
γενικώς καθορίζει λεπτολόγο τρόπο διοίκησης σύµφωνα µε τις απόψεις του Π.
Παπαναστασίου. Tον Iανουάριο του 1895 µε πρόταση του Π. Kαββαδία ο
οργανισµός τροποποιείται: η θητεία του Συµβουλίου από ετήσια γίνεται τριετής και
αυτό εκλέγει από τα µέλη του τον αντιπρόεδρο και τον γραµµατέα. Nέες σηµαντικές
τροποποιήσεις γίνονται τον Iούλιο του 1895 και ακόµη σοβαρότερες την άνοιξη του
1896. Mε τις τελευταίες το Συµβούλιο γίνεται δεκαπενταµελές και ο διάδοχος
Kωνσταντίνος τακτικός πρόεδρός του. Έτσι ο πρόεδρος ∆ηµ. Tσιβανόπουλος
ονοµάζεται πλέον αντιπρόεδρος, ο αντιπρόεδρος παίρνει το διακριτικό β΄και ο
Kαββαδίας οχυρώνεται όχι πίσω από τους πολιτικούς αλλά από το απαραβίαστο
βασιλικό πρόσωπο του διαδόχου. Mε νέα τροποποίση το φθινόπωρο του 1896 το
Συµβούλιο γίνεται δεκαεπταµελές και στις αρχές του 1899 κωδικοποιούνται οι
τροποποιήσεις. Nέες αλλαγές επήλθαν το 1907 και το 1909, οι τελευταίες για την
προσαρµογή τυ οργανισµού στις διατάξεις του νόµου °∆ B΄ της 24 Oκτ. 1909.
H Aρχαιολογική Σχολή.
Bραχύβια και ακαθόριστης χρησιµότητας υπήρξε η Aρχαιολογική Σχολή, η οποία
ιδρύθηκε µε διάταξη του Oργανισµού του 1894 και είχε µεγάλες οµοιότητες µε τον
Aρχαιολογικό Σύλλογο του Oργανισµού του 1848. Tα περισσότερα µέλη της ήταν
µέλη του Συµβουλίου και ο ρόλος της εµφανίζεται, για πολύ µικρό διάστηµα, καθαρά
γνωµοδοτικός σε θέµατα αγοράς αρχαίων, έκδοσης µελετών και νέων
δηµοσιευµάτων της Eταιρείας. Tο Συµβούλιο δεν έδινε καµιά σηµασία στην ύπαρξή
της και τούτο αποδεικνύεται από το αθόρυβο σβήσιµό της.
Tο µέγαρο της Eταιρείας.
Aπό τις πρώτες πράξεις του νέου Συµβουλίου κατά το 1895 υπήρξε η ενοικίαση
γραφείων, γιατί τα παλαιά, στα υπόγεια της Aκαδηµίας κρίθηκε ότι δεν επαρκούσαν.
Nοικιάστηκε µέρος της οικίας των κληρονόµων Mιλτ. Aξελού στη γωνία των οδών
Σταδίου και Σανταρόζα. ∆υο χρόνια αργότερα αποφασίστηκε η οικοδόµηση
ιδιόκτητου µεγάρου και αγοράστηκε οικόπεδο ιδιοκτησίας A. Συγγρού στη γωνία των
οδών Oµήρου και Πανεπιστηµίου. Tα σχέδια του νέου κτιρίου εκπόνησε δωρεάν ο
αρχιτέκτων Iω. Aξελός και το µέγαρο της Eταιρείας ήταν έτοιµο στα τέλη του 1899.
Στοίχισε συνολικά (γήπεδο και κτίριο) 259.863 δραχµές. H πρώτη συνέλευση των
εταίρων σ’ αυτό έγινε στις 30 Iανουαρίου 1900. Tο κτίριο κατεδαφίστηκε το 1952.
Yποτροφίες και υπότροφοι.
H έλλειψη ειδικών αρχαιολόγων εµπόδιζε την ανάπτυξη των αρχαιολογικών ερευνών
και µελετών στην Eλλάδα. Σε παλαιότερες περιόδους είχαν σταλεί µε έξοδα του
κράτους λίγοι υπότροφοι στη Γερµανία για σπουδή της φιλολογίας ή της
αρχαιολογίας. O Π. Eυστρατιάδης, ο Π. Kαββαδίας και ο Aντ. Oικονόµου είχαν
σπουδάσει στη Γερµανία µε κρατική υποτροφία, ενώ άλλοι, όπως ο ∆. Φίλιος, µε δικά
τους έξοδα.
Πρώτος υπότροφος της Eταιρείας, το 1899, ήταν ο Aπ. Aρβανιτόπουλος
έπειτα από αίτησή του. Aκολουθούν, µε διαγωνισµό το 1901, ο N. Παπαδάκις και ο
K. Pωµαίος, ενώ στέλλονται για επίσκεψη των µουσείων της Iταλίας, το 1902 ο B.
Λεονάρδος, ο Π. Kαστριώτης και ο Π. Kαββαδίας. Nέος διαγωνισµός έγινε το 1902

και πέτυχαν ο Γ. Kαρβελάς και ο N. Kυπαρίσσης, και τρίτος το 1903 µε επιτυχόντες
τον Γ. Oικονόµο και τον Eυστράτιο Πελεκίδη.
Παρά τις υποχρεώσεις των υποτρόφων να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
µετά την επιστροφή τους για ορισµένο χρονικό διάστηµα, οι συνθήκες της εποχής
δεν επέτρεπαν τον άµεσο διορισµό τους. Mόλις το 1909 διορίζεται στη Σπάρτη ο K.
Pωµαίος (έως τότε καθηγητής στο Bαρβάκειο) και στην Aθήνα ως βοηθός του
Kαββαδία στις ανασκαφές της Aγοράς ο Γ. Oικονόµος.
Έφοροι και επιµελητές.
Oι επιστηµονικοί υπάλληλοι της Aρχαιολογικής Yπηρεσίας και της Eταιρείας
ονοµάζονταν έφοροι και ο προϊστάµενος της Yπηρεσίας γενικός έφορος. H ονοµασία
υποδήλωνε την ιδιότητα που είχαν και όχι βαθµό γιατί οι κρατικοί υπάλληλοι είχαν
τους βαθµούς τής υπαλληλικής ιεραρχίας.
Mε τον Oργανισµό του 1894 η Eταιρεία απέκτησε τη δυνατότητα
προσλήψεως τριών εφόρων, των δύο αρχαιολόγων και του τρίτου αρχιτέκτονα.
Πρώτος προσελήφθη ο αρχιτέκτων Aλέξ. Λυκάκης, το 1895, ενώ τις δύο θέσεις των
αρχαιολόγων κατείχαν ο K. Kουρουνιώτης και ο Γ. Σωτηριάδης.
Mε την οικοδόµηση πολλών νέων µουσείων χρειάστηκαν και αντίστοιχοι
υπάλληλοι για την εποπτεία τους. Για τη θεραπεία της ανάγκης αυτής δηµιουργήθηκε
ο θεσµός των επιµελητών (τον τίτλο πρώτος είχε ο Aθ. Kουµανούδης),
αρχαιολογικών υπαλλήλων κατωτέρων των εφόρων και µε περιορισµένες
δικαιοδοσίες, των οποίων την πρόσληψη µε διαγωνισµό και τη µισθοδοσία από την
Eταιρεία έκανε δυνατή προσθήκη στον οργανισµό το 1907. Oι επιµελητές ήταν α΄και
β΄τάξεως και η πρόσληψή τους γινόταν µε διαγωνισµό. Πρώτος πέτυχε ως
επιµελητής α΄τάξεως το 1908 ο ∆. Eυαγγελίδης. Tην επόµενη χρονιά έγινε νέος
διαγωνισµός και πέτυχαν ο Iω. Σπιτάδης (α΄ τάξεως) και οι Xρ. Γιαµαλίδης, Θεµ.
Kαραχάλιος, ∆ηµοσθ. Λώλος και ∆ηµ. Πίππας (β΄ τάξεως).
Tο πρώτο διεθνές αρχαιολογικό συνέδριο.
Mε πρωτοβουλία του Yπουργείου συγκλήθηκε το 1905 το πρώτο διεθνές
αρχαιολογικό συνέδριο (το δωδέκατο συγκλήθηκε πάλι στην Aθήνα το 1984), του
οποίου µε ειδικό B∆ τη χρηµατοδότηση ανέλαβε η Eταιρεία, που διέθεσε και το
µέγαρό της για τις ανάγκες του και έκανε και τη δηµοσίευση των Πρακτικών του.
Tο λαχείο.
Kατά την περίοδο τούτη η απόδοση του λαχείου φθάνει στο ανώτερο σηµείο και µετά
από κάποια στασιµότητα αρχίζει η πτώση, που οφείλεται στη συγχώνευσή του µε το
λαχείο του στόλου.
Mε το B∆ της 18 Mαρτ. 1895 καταργήθηκαν τα ισχύοντα και επιτράπηκε στην
Eταιρεία η σύσταση διαρκούς λαχείου υπέρ των αρχαιοτήτων µε δικαίωµα εκδόσεως
ετησίως 150.000 γραµµατίων των δύο δραχµών και υποχρέωση να διαθέτει ως
κέρδη 100.000 και να καλύπτει τα έξοδα του λαχείου. Για τη χρηµατοδότηση της
αναστήλωσης του Παρθενώνος αυξάνεται το 1896 ο αριθµός των λαχνών σε
225.000, που το 1901 γίνεται 300.000 για την κάλυψη εξόδων εκτάκτων
αρχαιολογικών έργων. Tο 1904 τα γραµµάτια γίνονται 600.000 της µιάς δραχµής.
Ήδη όµως το 1904 είχε ιδρυθεί το λαχείο του στόλου και οι πωλήσεις του λαχείου της
Eταιρείας είχαν πέσει αισθητά. Έτσι µε πρόταση της Eταιρείας η κυβέρνηση
συγχωνεύει τα δύο λαχεία σε ένα και χορηγεί στην Eταιρεία ετησίως το ποσό των
300.000. Tο λαχείο ονοµάζεται τώρα «Λαχείον υπέρ του Eθνικού Στόλου και των
Aρχαιοτήτων της Eλλάδος».
Tα µουσεία.
H αύξηση των πόρων της Eταιρείας από το λαχείο και η συνακόλουθη ολοένα και
µεγαλύτερη εξάρτηση από το κράτος την αναγκάζει να αναλαµβάνει διαρκώς και νέες

υποχρεώσεις που ανήκουν περισσότερο στην κρατική δραστηριότητα, όπως η
οικοδόµηση µουσείων.
Tα παλαιότερα χρόνια τα αρχαία στις επαρχίες φυλάγονταν σε πρόχειρες
αποθήκες, σε σχολεία, σε δηµοτικά και κοινοτικά καταστήµατα. H αύξηση των
ανασκαφών και ο πολλαπλασιασµός των αρχαίων επιβάλλει την οικοδόµηση
µουσείων, πολλά από τα οποία εξακολουθούν και σήµερα να προσφέρουν πολύτιµες
υπηρεσίες, όπως τα Mουσεία Xαλκίδας, Eπιδαύρου, Mυκόνου, Xαιρώνειας,
Λυκόσουρας, Σπάρτης, Tεγέας. Πολλά άλλα µουσεία, αφού λειτούργησαν επί πολλές
δεκαετίες, αντικαταστάθηκαν µε µεγαλύτερα.
Tο Συµβούλιο.
Tο Συµβούλιο για το 1895 συγκροτήθηκε, έπειτα από τις αλλεπάλληλες παραιτήσεις
και επαναληπτικές αρχαιρεσίες, ως εξής: ∆ηµοσθ. Tσιβανόπουλος πρόεδρος, Γ.
Nικολαΐδης αντιπρόεδρος, Π. Kαββαδίας γραµµατεύς, Aντ. Oικονόµου, Σταύρος
Aνδρόπουλος, Γ. Tυπάλδος Kοζάκης, K. Mυλωνάς, Π. Παπαναστασίου, ∆. Mακκάς,
Γ. Mιστριώτης, B. Λάκων, Π. Kαρολίδης µέλη. Tον επόµενο χρόνο µε τροποποίηση
του οργανισµού (B∆ της 9 Mαΐου 1895) η θητεία του Συµβουλίου γίνεται τριετής και
στις αρχαιρεσίες της 4 Φεβρουαρίου 1896 εκλέγεται για το διάστηµα 1896-1898 το
ίδιο Συµβούλιο µε µόνη διαφορά την είσοδο του Σπ. Bάση σ’ αυτό αντί του K.
Mυλωνά. Λίγους µήνες αργότερα µε τις νέες τροποποιήσεις του οργανισµού (B∆ της
20 Aπρ. 1896) το Συµβούλιο γίνεται δεκαπενταµελές και έχει ως µόνιµο τακτικό
πρόεδρο τον διάδοχο Kωνσταντίνο. Nέοι επί πλέον σύµβουλοι γίνονται οι Όθων
Λύδερς και Θ. Παπαδηµητρακόπουλος. Mε νέα τροποποίηση που ενέκρινε η γενική
συνέλευση της 27 Oκτωβρίου 1896 και µε δικαιολογητικό την αύξηση του αριθµού
των αρχαιολόγων στο Συµβούλιο, γίνεται τούτο δεκαεπταµελές. Aπό τα µέλη αυτά η
συνέλευση θα εξέλεγε τα 13 και το Συµβούλιο τα 4 που έπρεπε να είναι
αρχαιολόγοι. Στις 10 Nοεµβρίου 1896 εκλέχτηκε νέο Συµβούλιο για την τριετία 1897/
99 (του προηγούµενου η θητεία έληξε αναγκαστικά ενωρίτερα), το οποίο
περιελάµβανε τα µέλη του προηγούµενου, εκτός από τον Παπαδηµητρακόπουλο και
τον Παπανσστασίου και νέα µέλη τον ∆ηµ. Θεοφανόπουλο και τους αρχαιολόγους
Aντ. Oικονόµου, Xρ. Tσούντα, B. Στάη και A. Σκιά.
Oι συνεχείς τροποποιήσεις της συγκρότησης του Συµβουλίου και κυρίως η
ανάθεση της προεδρίας στον διάδοχο προκάλεσαν πολλές και µεγάλες αντιδράσεις
στον τύπο. Oι αντίθετοι στη µεταβολή την ονόµασαν πραξικόπηµα, πρόβλεψαν
δυσάρεστες εξελίξεις στο µέλλον και κάκισαν την ανάµιξη του διαδόχου στις
προσωπικές υποθέσεις εκείνων που διηύθυναν τα της Eταιρείας, δηλαδή του ∆.
Tσιβανόπουλου και του Π. Kαββαδία. Kατά την ψηφοφορία της 10 Mαρτίου 1896
ψήφισαν 78 εταίροι, οι 62 υπέρ της προεδρίας του διαδόχου οι 16 κατά, µεταξύ των
οποίων οι αρχαιολόγοι Π. Kαστριώτης, B. Λεονάρδος, B, Στάης, ∆. Σταυρόπουλλος
και Xρ. Tσούντας. Συζητήσεις για το θέµα αυτό έγιναν και στη Bουλή χωρίς
ανασταλτικό για την τροποποίηση αποτέλεσµα. Tούτο δείχνει πως ο διάδοχος είχε
πεισθεί πως το νέο αξίωµά του άξιζε τη φθορά που θα του προκαλούσαν οι
συζητήσεις και τα δυσµενή σχόλια των εφηµερίδων. Eυθύς µετά την έκδοση του B∆
της 29 Aπρ. 1896 ο διάδοχος µεταβίβασε τις αρµοδιότητες του προέδρου στον
αντιπρόεδρο εκτός από την υπογραφή των διπλωµάτων των εταίρων.
Tο Συµβούλιο της τριετίας 1900/ 02 έχει τέσσερα νέα µέλη, τους Γ. Γιαννούλη,
B. Λεονάρδο, Γ. Παπαβασιλείου και Γ. Στρέιτ αντί των ∆. Θεοφανόπουλου, Aντ.
Oικονόµου, Γ. Tυπάλδου Kοζάκη και B. Λάκωνος. Σχεδόν αµετάβλητο έµεινε κατά
την τριετία 1902/ 05 µε νέο µέλος τον N. Kαζάζη αντί του B. Γιαννούλη. Kατά την
τριετία 1906/ 09 νέα µέλη είναι ο ∆. Θεοφανόπουλος, Eµµ. Λυκούδης και Kλων
Στέφανος αντί των N. Kαζάζη, A. Pωµάνου και Γ. Στρέιτ.
Tα γεγονότα του 1909.
H πολύχρονη παραµονή του Π. Kαββαδία στο αξίωµα του γενικού εφόρου (18851909), η αδιάκοπη θητεία του ως γραµµατέως της Eταιρείας (1895-1909), η κατοχή

άλλων θέσεων και η συµµετοχή σε συλλογικά όργανα είχαν δηµιουργήσει
αντιπάθειες για το πρόσωπό του που άρχισαν να εκδηλώνονται πολύ ενωρίς, ήδη
από το 1885. Tούτο οφειλόταν όµως κυρίως στον αυταρχικό χαρακτήρα του και στην
τάση αυθαιρεσίας που τον διέκρινε. Φαίνεται ότι το σύνολο σχεδόν των εφόρων
Aρχαιοτήτων και πολλοί πανεπιστηµιακοί µε ευχαρίστηση θα έβλεπαν τον
παραµερισµό του. Kύριος αντίπαλός του που δεν παρέλειπε να εκφράζει δηµοσία τη
γνώµη του γι’ αυτόν ήταν ο διευθυντής του Nοµισµατικού Mουσείου Iω. Σβορώνος, ο
οποίος το 1895 είχε διαγραφεί από τα µητρώα των εταίρων γιατί εκφράστηκε
προσβλητικά για τον Kαββαδία στη γενική συνέλευση της 23 Iουλίου. Mήνυση του
Kαββαδία για την προσβολή είχε ως αποτέλεσµα ολιγοήµερη φυλάκιση του
Σβορώνου, του οποίου την παραίτηση αρνήθηκε ο υπουργός ∆. Πετρίδης να δεχθεί.
H µονοκρατορία του Kαββαδία είχε δηµιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες για τους
Έλληνες εφόρους, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τις ανακοινώσεις τους στον
τύπο και τις ενέργειές τους. Για τη θεραπεία του κακού κατέφυγαν, κυρίως µέσω του
Σβορώνου, στους κύκλους της επανάστασης του Γουδί, της 15 Aυγούστου 1909. O
Kαββαδίας γνώριζε όσα ετοιµάζονταν εναντίον του, δεν είχε όµως τη δυνατότητα να
αντιδράσει. H πρώτη ενέργεια, έπειτα από την επανάσταση του Στρατιωτικού
Συνδέσµου, που πλήττει άµεσα την Eταιρεία, είναι η ψήφιση των νόµων ΓTO∆΄ της
10 Oκτ. και ΓT B΄ της 24 Oκτ. 1909, µε τις διατάξεις των οποίων µειώθηκαν τα
έσοδα της Eταιρείας από το λαχείο σε 200.000 (ήταν 300.000) και υποχρεωνόταν η
Eταιρεία να αναλάβει την κάλυψη δαπανών που αφορούσαν την Aρχαιολογική
Yπηρεσία.
H κρίση όµως, που σοβούσε τόσα χρόνια, εκδηλώθηκε στον τύπο µε το κύριο
άρθρο της εφηµερίδας Xρόνος, επίσηµου οργάνου της επανάστασης, της 9
Nοεµβρίου 1909. Mε τίτλο "Aνάγκη ειλικρινείας" το άρθρο, βασιζόµενο σε στοιχεία
του Σβορώνου, σφυροκοπούσε αµείλικτα τον Kαββαδία αναµειγνύοντας στις πολλές
αλήθειες και κάποιες υπερβολές, ακόµη και ανακρίβειες. Mε την επίθεσή της εναντίον
του Kαββαδία η εφηµερίδα δηλώνει ότι το άρθρο της αυτό αποτελεί την αφετηρία του
«εκκαθαριστικού και εξυγιαντικού έργου» τού τόπου εκ µέρους της «15 Aυγούστου»,
δηλαδή της επανάστασης. H εξέλιξη υπήρξε ραγδαία. Oι άλλες εφηµερίδες
ακολούθησαν και δεν υπήρξε κανείς να υπερασπιστεί τον Kαββαδία και τον
Tσιβανόπουλο (δέχτηκε και αυτός επιθέσεις) εκτός από τους ίδιους, που
προσπάθησαν να αντικρούσουν τις κατηγορίες για κακή και ιδιοτελή διαχείριση των
πραγµάτων της Eταιρείας.
Tην εποµένη της δηµοσίευσης του άρθρου του «Xρόνου» ο Kαββαδίας ζητάει
«δακρύων» (από το Συµβούλιο) την άδεια να αποχωρήσει «επί τινα χρόνον» από τη
θέση του γραµµατέως. Tο αίτηµά του γίνεται δεκτό και ορίζεται προσωρινός
γραµµατεύς ο Γ. Παπαβασιλείου, ο οποίος όµως στις 18 Nοεµβρίου, έπειτα από
σχόλια του τύπου, παραιτείται και αντικαθίσταται, προσωρινά πάντοτε, από τον Xρ.
Tσούντα. O Kαββαδίας στις ηµέρες που µεσολάβησαν «εφυγαδεύετο εκτός της
Eλλάδος» (πήγε στη Bιέννη) µε εντολή του Στρατιωτικού Συνδέσµου «ως επικίνδυνος
αντιδραστικός» και µε τη συνοδεία ώς τον Πειραιά υπαξιωµατικού.
Στις 11 Nοεµβρίου υποβάλλει παραίτηση για λόγους υγείας ο β΄
αντιπρόεδρος Ό. Λύδερς και τη θέση του καταλαµβάνει ο Γ. Mιστριώτης. Tη θέση
του Mιστριώτη παίρνει ο N. Πολίτης. Στις 18 Nοεµβρίου παραιτείται ο Mακκάς και στις
27 του ίδιου µήνα ο α΄ αντιπρόεδρος Tσιβανόπουλος, ο οποίος µάλιστα επιµένει
στην παραίτησή του και µετά την άρνηση της έκτακτης συνέλευσης της 26 Nοεµβρίου
1909 να τη δεχθεί. Άλλη έκτακτη συνέλευση, της 10 ∆εκεµβρίου 1909, δέχεται την
παραίτησή του και τον ονοµάζει επίτιµο αντιπρόεδρο, ενώ τη θέση του καταλαµβάνει
ο Γ. Mιστριώτης. H επόµενη παραίτηση είναι του B. Στάη. Tις κενές θέσεις που
δηµιουργήθηκαν στο Συµβούλιο κατέλαβαν στις 12 ∆εκεµβρίου 1909 ο Π.
Kαστριώτης, ο K. Kουρουνιώτης και ο Aθ. Γεωργιάδης, ενώ τρεις µέρες αργότερα
ορίστηκε από το Συµβούλιο ο Xρ. Tσούντας ως οριστικός γραµµατεύς.
Έτσι έληξε η πρώτη γραµµατεία του Παναγιώτη Kαββαδία, ανθρώπου µε
πολλές ικανότητες, ο οποίος είχε δηµιουργήσει εξ αιτίας των µεγάλων του φιλοδοξιών

και του αυταρχισµού του έντονες αντιπάθειες. Tο διάστηµα της αποχής του όµως
από τη διοίκηση της Eταιρείας δεν θα είναι µεγάλο, γιατί δύο χρόνια αργότερα θα
γίνει πάλι γραµµατεύς της Eταιρείας.

