ΓPAMMATEIA XPHΣTOY TΣOYNTA (1910- 1911)
H σύντοµη περίοδος της διοίκησης της Eταιρείας από τον Xρήστο Tσούντα µπορεί να
θεωρηθεί στάσιµη ή και µεταβατική, αφ’ ενός γιατί η πολιτική αλλαγή του 1909
δηµιούργησε κατάσταση ασταθή και δυσµενή από οικονοµική άποψη, αφ’ ετέρου
γιατί ο Tσούντας, άνθρωπος ήπιος και µετριοπαθής, δεν ήταν ο κατάλληλος για να
επωφεληθεί από την ανορθόδοξη αποµάκρυνση του Kαββαδία από την Eταιρεία. H
µερίδα του τέως γραµµατέως εργαζόταν δραστήρια, ώστε δύο χρόνια αργότερα
µπόρεσε να ανακτήσει το έδαφος από το οποίο η επέµβαση του Στρατιωτικού
Συνδέσµου την είχε αποµακρύνει.
Oι ανασκαφές.
H αφαίρεση από την Eταιρεία µε τον νόµο ΓΨKΘ΄ της 31 Mαρτ. 1910 των πόρων
του λαχείου προκάλεσε ανάσχεση της δραστηριότητάς της και µείωση της έκτασης
των ανασκαφών.
Aθήναι.
Στην Aθήνα έγιναν ανασκαφές το 1910 στον Kεραµεικό από τον Brückner και τον Γ.
Oικονόµο, και στη Pωµαϊκή Aγορά από τον Π. Kαστριώτη και τον Aλ. Φιλαδελφέα.
Έρευνα για τη χρονολόγηση των κατασκευών της Πνύκας άρχισε από τον K.
Kουρουνιώτη, έπειτα από αίτηµα του Drerup, η οποία συνεχίστηκε το 1911 µε τη
συνεργασία του συµβούλου ∆. Aντωνιάδη. O Kουρουνιώτης έκανε το 1910
ανασκαφή - καθαρισµό στον χώρο του λεγόµενου Bουλευτηρίου (οικόπεδο Λ.
Ψωµά), κοντά στους Aγ. Aποστόλους, και τάφων το 1911 στην οδό Θερµοπυλών.
Tµήµα στοάς εµπρός από την Aγ. Aικατερίνη στην Πλάκα ερεύνησε το 1911 ο A.
Kεραµόπουλλος.
Aττική.
Στον Πειραιά ο I. ∆ραγάτσης, συνεχίζοντας το 1910 την έρευνα αρχαίων που
φανερώνονταν τυχαία, ερεύνησε οικοδοµήµατα στην οδό Φίλωνος και δεξαµενές και
αγωγούς του υδρευτικού συστήµατος της αρχαίας πόλης. Στην Aνάβυσσο πολύ
σηµαντικό ήταν το γεωµετρικό νεκροταφείο που ανέσκαψαν το 1911 ο Π. Kαστριώτης
και ο Aλ. Φιλαδελφεύς.
Πελοπόννησος.
Στην Πελοπόννησο ο K. Pωµαίος συµπλήρωσε το 1910 την ανασκαφή ιερού στον
Άγ. Σώστη και ιερού του Ποσειδώνος και της Aθηνάς στο όρος Bόρειο. Tην επόµενη
χρονιά αποκάλυψε στην Kυνουρία ιερό του Aπόλλωνος Tυρίτα. Άλλη σηµαντική
ανασκαφή ήταν του Γ. Oικονόµου στην περιοχή της ∆ηµητσάνας, κατά την οποία
βρέθηκε η αρχαία αρκαδική πόλη Θισόα και το ιερό του «Mεγάλου Θεού», πιθανώς
του ∆ιός.
Στην Πάτρα, της οποίας η συστηµατική έρευνα θα γινόταν πολλές δεκάδες
χρόνια αργότερα από την Aρχαιολογική Yπηρεσία, ερεύνησε ο N. Kυπαρίσσης το
1911 βαλανείο στα Ψηλά Aλώνια. O ίδιος έκανε ανασκαφή, την οποία άφησε ηµιτελή,
στην Kυπαρισσία, ανάµεσα στο φρούριο και τη θάλασσα.
Στερεά.
Στη Θήβα ο A. Kεραµόπουλλος ερεύνησε το 1910 θαλαµοειδείς µυκηναϊκούς τάφους
και την επόµενη χρονιά, µε τη χρηµατική βοήθεια του Oλλανδού επιτίµου εταίρου
Goekoop, ερεύνησε τµήµα του µυκηναϊκού ανακτόρου. O ίδιος συνέχισε το 1911 την
ανασκαφή του πολυανδρίου των νεκρών Θεσπιέων της µάχης του ∆ηλίου του 424
π.X. που είχε αρχίσει ο Π. Σταµατάκης το 1882. Tην ίδια χρονιά έκανε εκτεταµένες
ανασκαφές στα νερκοταφεία της Tανάγρας ο Nικ. Παπαδάκις, ο οποίος έσκαψε και
µικρό νεκροταφείο στη Θήβα. Στη Bοιωτία επίσης, συνεχίζοντας παλαιότερες έρευνές
του ο Γ. Σωτηριάδης ανέσκαψε το 1910 προϊστορικούς τύµβους στη Xαιρώνεια και

στη Φωκίδα, στο ∆ραχµάνι και στην Eλάτεια. Στη Φωκίδα συνέχισε τις έρευνές του
στον συνοικισµό της Aγ. Mαρίνας και το 1911.
Θεσσαλία.
Πολλές µικρές ανασκαφές πραγµατοποίησε το 1910 και 1911 στη Θεσσαλία ο Aπ.
Aρβανιτόπουλος µε σηµαντικά ευρήµατα.
Nησιά.
Στην Eύβοια ο Γ. Παπαβασιλείου εξακολούθησε τις µικρές ανασκαφές στην περιοχή
της Xαλκίδας κατά το 1910 και 1911, ενώ στη γειτονική Eρέτρια ο K. Kουρουνιώτης
ερεύνησε την ίδια περίοδο τον ναό του ∆αφνηφόρου Aπόλλωνος και άλλα σηµεία της
Eρέτριας µε σηµαντικά αποτελέσµατα. Στη Nάξο ο Kλων Στέφανος έκανε ανασκαφές
το 1910, σε διάφορα σηµεία του νησιού. Tελευταία και ίσως η σηµαντικότερη
ανασκαφή της περιόδου είναι του Φρ. Bερσάκη στην Kέρκυρα το 1911. Tυχαίο
γεγονός οδήγησε στην εύρεση µέρους του αετώµατος του ναού της Γοργούς, του
οποίου οι έρευνες του Bερσάκη έφεραν στο φως και τα υπόλοιπα τµήµατα. H
ανασκαφή τού δηµιούργησε όµως κάποιες υπηρεσιακές περιπλοκές και η συνέχισή
της παραχωρήθηκε από την κυβέρνηση στον αυτοκράτορα της Γερµανίας Γουλιέλµο
B΄, αδελφό της Σοφίας, συζύγου του Έλληνα διαδόχου.
Tα οικονοµικά· νέα νοµοθεσία.
H επανάσταση του 1909 είχε δυσµενείς συνέπειες για την Eταιρεία. Mε τους νόµους
ΓΨKΘ΄ (3729) «Περί ιδρύσεως ειδικού αρχαιολογικού ταµείου» και
ΓΨΛ΄ (3730)
«Περί αρχαιολογικής υπηρεσίας του Kράτους» αφαιρέθηκαν από την Eταιρεία
διοικητικές ευθύνες και µέριµνες που της είχαν δοθεί τον προηγούµενο χρόνο,
αφαιρέθηκαν όµως και οι πρόσοδοι του λαχείου, οι οποίες περιήλθαν στο
νεοϊδρυµένο Aρχαιολογικό Tαµείο. Aπό τις 300.000 που είχε ως πρόσοδο η Eταιρεία
πριν από το 1909 από το λαχείο του στόλου και των αρχαιοτήτων δίνονται πλέον
µόνο 30.000 για την έκδοση της Aρχαιολογικής Eφηµερίδος, τη βιβλιοθήκη και για
άλλα έξοδα. H περικοπή αυτή των πόρων της Eταιρείας φανερώνει δυσµενή στάση
µιας µερίδας τουλάχιστον πολιτικών. Πρωθυπουργός και υπουργός Oικονοµικών,
όταν ψηφίστηκαν οι δύο νόµοι που αφορούν την Eταιρεία, ήταν ο Στέφανος
∆ραγούµης, σύµβουλος από το 1876 ώς το 1894, ο οποίος και κατά τις αρχαιρεσίες
του 1912 επεδίωξε το αξίωµα του αντιπροέδρου ή τουλάχιστον δεν εµπόδισε να
περιληφθεί το όνοµά του στο ψηφοδέλτιο που απέτυχε.
Tο Συµβούλιο.
Στις αρχαιρεσίες της 15 Iανουαρίου 1912 εκλέχτηκαν ο Γ. Mιστριώτης αντιπρόεδρος,
Π. Kαββαδίας γραµµατεύς και µέλη οι Στ. Aνδρόπουλος, ∆. Aντωνιάδης, Γ. Γαρδίκας,
Aθ. Γεωργιάδης, M. Eυαγγελίδης, K. Zησίου, A. Kατριβάνος, B. Λεονάρδος, Π.
Oικονόµου, Γ. Παπαβασιλείου, A. Σκιάς, Kλ. Στέφανος, Aλ. Φιλαδελφεύς, της µερίδας
Mιστριώτη - Kαββαδία οι περισσότεροι. Yπήρξε και δεύτερο αντίπαλο ψηφοδέλτιο, το
οποίο περιελάµβανε, µεταξύ άλλων, τους Στ. ∆ραγούµη, Π. Kαστριώτη, N. Πολίτη,
Iω. Σβορώνο, Aγ. Σλήµαν, Xρ. Tσούντα. Aπό τους 125 εταίρους που ψήφισαν ο
Mιστριώτης έλαβε 76 ψήφους, ο ∆ραγούµης 47, ο Πολίτης 55, ο Σβορώνος 45, ο
Kαββαδίας 83 και ο Tσούντας 58.
Παρά την αποµάκρυνσή του από τα πράγµατα της Eταιρείας, ο Kαββαδίας
ούτε τις σχέσεις του µε αυτήν διέκοψε ούτε τα συµφέροντά του αµέλησε. Στις 23
Nοεµβρίου 1911 έκανε αγωγή εναντίον της Eταιρείας ισχυριζόµενος ότι η
αντικατάστασή του στο αξίωµα του γραµµατέως δεν ήταν νόµιµη, αλλά ότι είχε λάβει
άδεια απουσίας και ότι η Eταιρεία του όφειλε το επιµίσθιο του γραµµατέως από τον
Nοέµβριο 1909, δηλαδή το ποσόν των 2.880 δραχµών. Aγωγή επίσης άσκησε και
εναντίον του ∆ηµοσίου για την αποµάκρυνσή του από το Πανεπιστήµιο, την οποία
κέρδισε παρά την έφεση που έκανε το ∆ηµόσιο στην πρωτόδικη απόφαση.

