ΓPAMMATEIA ANAΣTAΣIOY OPΛAN∆OY (1951- 1979)
H γραµµατεία του Aναστασίου Oρλάνδου είναι η µακρότερη µετά από εκείνην του Στ.
Kουµανούδη. ∆ιήρκεσε σχεδόν 28 χρόνια και κατά τη διάρκειά της η Eταιρεία
επέδειξε σπουδαία ανασκαφική και δηµοσιευτική δράση χωρίς καµιά ταλάντευση ή
εσωτερικό κλυδωνισµό. H οικονοµική της ευρωστία, χάρη στο ποσοστό από τις
εισπράξεις του λαχείου, είχε αποκατασταθεί και το ίδρυµα ακολουθούσε την
οικονοµική ανάπτυξη του τόπου. Για την καλύτερη εξέταση των πεπραγµένων της
περιόδου Oρλάνδου η γραµµατεία του διαιρείται σε τµήµατα σύµφωνα µε τα πολιτικά
γεγονότα της εποχής, από τον θάνατο του Oικονόµου ώς το τέλος του 1966 και από
το 1967 ώς τον θάνατο του Oρλάνδου το 1979. H διαίρεση οπωσδήποτε είναι
αυθαίρετη, όπως σχεδόν κάθε τέτοια διαίρεση, αλλά αναγκαία. O περιορισµός
ορισµένων τµηµάτων από γεγονότα σηµαντικά για τον τόπο δεν σηµαίνει ότι η
Eταιρεία είχε κάποια σχέση µ’ αυτά ούτε ότι οι συνέπειές τους την επηρέασαν, είναι
µόνο ένας τρόπος για να φανεί άµεσα το πολιτικό κλίµα µέσα στο οποίο δρα και
αυτή.
Έτη 1951 - 1966.
Στις αρχές της περιόδου αυτής πρωθυπουργοί είναι ο Σοφ. Bενιζέλος και ο N.
Πλαστήρας. Tον Πλαστήρα διαδέχεται ο Aλ. Παπάγος, µετά τον θάνατο του οποίου
κυβερνά ο K. Kαραµανλής (από τον Oκτώβριο 1955 ώς τον Nοέµβριο 1963).
Aκολουθούν οι κυβερνήσεις του Γ. Παπανδρέου (1963-1965) και της αποστασίας
(1965-1967).
Oι ανασκαφές.
Προκαλεί εντύπωση κατά την περίοδο τούτη ο αριθµός των ανασκαφών που γίνονται
από την Eταιρεία, οι περισσότερες από τις οποίες λήγουν σε µια περίοδο. Eίναι
κυρίως σωστικές, όπως θα ονοµαστούν αργότερα. H εφαρµογή σε µεγάλη κλίµακα
της µηχανικής καλλιέργειας και η χρήση των εκσκαφικών µηχανηµάτων
αποκαλύπτουν διαρκώς νέες αρχαιότητες, τις οποίες το κράτος δεν µπορεί ακόµη µε
τα περιορισµένα του οικονοµικά να ερευνήσει. ∆ιαθέτει όµως τώρα για πρώτη φορά
µεγάλο συγκριτικά αριθµό νέων επιµελητών, που διορίστηκαν µε τους διαγωνισµούς
του 1942, 1943, 1949, 1950 και 1951. Όλοι µε άριστο επιστηµονικό εξοπλισµό θα
συµβάλουν στη διάσωση των αρχαίων και το έργο της Eταιρείας.
Aθήναι.
Σηµαντική για την τοπογραφία και τις λατρείες των Aθηνών είναι η ανασκαφή του
ιερού του Παγκράτους από τον Γ. Mηλιάδη (1953-1954) στην κοίτη του Iλισού, BA.
του σταδίου, και η N. της Aκροπόλεως (1955-1957, 1959) κατά τη διευθέτηση της
λεωφόρου ∆ιονυσίου Aρεοπαγίτου. Σε µικρή απόσταση, στον χώρο κάτω από τον
πύργο της Nίκης έγινε το 1960 άλλη ανασκαφή από τον Γ. ∆οντά. Aνασκαφή στην
Aθήνα διεξήγαγε το 1953 ο Iω. Θρεψιάδης για την εξακρίβωση της θέσης των πυλών
της αρχαίας πόλης. Πολύχρονη ανασκαφική έρευνα στην περιοχή της Aκαδηµίας
Πλάτωνος κατά τα έτη 1955-1956, 1958-1963 έκανε ο Φοίβος Σταυρόπουλλος, γιος
του παλαιού εφόρου ∆ηµ. Σταυρόπουλου που ερεύνησε τη Pήνεια.
Aττική.
Στην Aττική, στον Λαυρεωτικό Όλυµπο, ο Nικ. Kοτζιάς συνέχισε και ολοκλήρωσε το
1952 ανασκαφή παλαιοχριστιανικής βασιλικής, η οποία είχε αρχίσει το 1929. Στη
Pαφήνα ο ∆. Θεοχάρης εξακολούθησε (1952-1955) την ανασκαφή χαλκουργικών
εργαστηρίων και πρωτοελλαδικού συνοικισµού. O ίδιος έκανε το 1954 σύντοµη
ανασκαφή στην παραλία της N. Mάκρης, όπου ερεύνησε λείψανα νεολιθικού
συνοικισµού. Mεγάλη κι πολύχρονη ανασκαφή µυκηναϊκού νεκροταφείου, η οποία
ολοκληρώθηκε µε τρίτοµη δηµοσίευση, διεξήγαγε στη θέση Περατή, B. του Πόρτο
Pάφτη, ο Σπ. Iακωβίδης από το 1953 ώς το 1963. Στη γειτονική Bραυρώνα ο Eυ.

Στίκας συνέχισε και ολοκλήρωσε την ανασκαφή της παλαιοχριστιανικής βασιλικής
(1952-1954). Συνεχίστηκε επίσης από το 1955 ώς το 1963 η ανασκαφή του ιερού της
Aρτέµιδος στη Bραυρώνα από τον Iω. Παπαδηµητρίου. O θάνατός του στις 11
Aπριλίου 1963 έθεσε τέρµα σε µία τις σηµαντικότερες ανασκαφές της Aττικής. O
Παπαδηµητρίου, προικισµένος ανασκαφέας, ερεύνησε το γεωµετρικό και κλασικό
νεκροταφείο του Mυρρινούντος κοντά στο Mαρκόπουλο (1960-1961) και το γνωστό
από τον Παυσανία σπήλαιο του Πανός στην Oινόη του Mαραθώνος (1958). Tην ίδια
χρονιά ερεύνησε στην περιοχή Bρανά του Mαραθώνος τον θολωτό τάφο που είχε
βρει παλαιότερα ο Γ. Σωτηριάδης. O τάφος µετά την ανασκαφή του αναστηλώθηκε
εντελώς. Kλασικούς και ρωµαϊκούς τάφους ερεύνησε το 1958 στον Pαµνούντα, στη
BA. Aττική, ο Eυθ. Mαστροκώστας. Eργασίες για τη διευκόλυνση της µελέτης του
έκανε το 1952-1953 ο M. Mιτσός στο Aµφιάρειον. Nέες εργασίες µε την ευκαιρία της
οικοδόµησης µουσείου στο ιερό έγιναν το 1957- 59 από τον Bασ. Πετράκο. Στην
Aλυκή Γλυφάδας ερεύνησε επίσης ο Παπαδηµητρίου το 1954-1955 και το 1957
µυκηναϊκούς θαλαµοειδείς τάφους. H µεγάλη ανασκαφή της Eλευσίνος συνεχίστηκε
το 1952 από τον Γ. Mυλωνά και τον Iω. Tραυλό. Aπό την επόµενη χρονιά όµως ο
πρώτος ανέλαβε την ανασκαφή του προϊστορικού και κλασικού νεκροταφείου (19531956) και ο δεύτερος του ιερού και της πόλης (1953-1956, 1960-1964). Στον χώρο,
τέλος, των αρχαίων Aιγοσθένων, µέσα από το τείχος, ερεύνησε το 1954 ο A.
Oρλάνδος πεντάκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική.
Πελοπόννησος.
Στην Πελοπόννησο ερευνήθηκε από τον ∆. Πάλλα στην περιοχή τής Παλαιάς
Kορίνθου παλαιοχριστιανική βασιλική στη θέση Σκουτέλα (1953-1955), έπαυλη των
ρωµαϊκών χρόνων στη θέση Πάνω Mαγούλα (1955) και η µεγάλη βασιλική του
Λεχαίου (1956-1961, 1965). Στο Λέχαιο ο Eυ. Στίκας ερεύνησε το 1957 νυµφαίο των
ρωµαϊκών χρόνων, που µετατράπηκε αργότερα σε κρήνη, και το 1961- 62
παλαιοχριστιανική κοιµητηριακή βασιλική στην Παλαιά Kόρινθο. Στη Σολύγεια της
Kορινθίας, σε µικρή απόσταση από το χωριό Γαλατάκι, ο N. Bερδελής ερεύνησε το
1958 λατρευτικό αρχαϊκό κτίριο. Eκεί είχε βρει τον προηγούµενο χρόνο αποθέτη
ιερού και πέντε θαλαµοειδείς τάφους. O ίδιος αποκάλυψε το 1960 και 1962 τµήµατα
(η ανασκαφή του συνόλου είναι σχεδόν αδύνατη) του διόλκου πάνω στον οποίο
γινόταν στην αρχαιότητα η διαπεραίωση των πλοίων από τον Kορινθιακό στον
Σαρωνικό και αντίστροφα. Tην ανασκαφή της Σικυώνος συνέχισε ο A. Oρλάνδος το
1952- 1954.
Aνασκαφή σε οικόπεδο του Άργους έκανε το 1952 ο Σεραφείµ Xαριτωνίδης,
προοίµιο σειράς πολυετών ανασκαφών της Yπηρεσίας στην πόλη αυτή. O ίδιος
ερεύνησε στην Πρόνοια Nαυπλίου γεωµετρικό νεκροταφείο κατά το 1953-1955. Tις
ανασκαφές των Mυκηνών επανέλαβε, όπως είδαµε, µετά τον Xρ. Tσούντα ο Iω.
Παπαδηµητρίου το 1950 και 1951. O ίδιος διεξήγαγε κατά τα έτη 1952-1955 και
1957-1958 την ανασκαφή του B ταφικού περιβόλου (σε συνεργασία µε τον Γ.
Mυλωνά, ο οποίος έκανε και την τελική δηµοσίευσή του ) και του τάφου του Aιγίσθου,
και ερεύνησε τάφο στον περίβολο του Σλήµαν. O Γ. Mυλωνάς κατά τα έτη 1958-1959
και 1961-1966 έκανε συστηµατικές ανασκαφές, µε τις οποίες διευκρίνησε
χρονολογικά και άλλα προβλήµατα της αρχαίας πόλης. Kατά την ίδια περίοδο (19581959, 1961-1963) ανασκαφές στις Mυκήνες διεξήγαγε και ο N. Bερδελής, ο οποίος
ερεύνησε ιδιωτικά σπίτια και θαλαµοειδείς τάφους. Παλαιοχριστιανική βασιλική
ανέσκαψε το 1955-1956 ο Eυ. Στίκας στην Eρµιόνη.
Σπουδαιότατη υπήρξε από πλευράς αριθµού και σηµασίας των ευρηµάτων η
ανασκαφή στις Aµύκλες κατά το 1956 και 1960-1962 από τον Xρύσανθο Xρήστου
του αποθέτη του γνωστού από τον Παυσανία ιερού του ∆ιός- Aγαµέµνονος και της
Aλεξάνδρας- Kασσάνδρας. O ίδιος στην περιοχή της Mονεµβασίας ερεύνησε το 1956
µυκηναϊκούς θαλαµοειδείς τάφους και διεξήγαγε ανασκαφές στην ακρόπολη της
Σπάρτης κατά τα έτη 1960-1962, 1964-1965. Eκτός από τα οικοδοµήµατα που
αποκαλύφθηκαν, σηµαντική ήταν η εύρεση του ακέραιου χάλκινου αγάλµατος της

Iουλίας Mαµµαίας, µητέρας του Aλεξάνδρου Σεβήρου. O Xρήστου έκανε ανασκαφές
και σε άλλα σηµεία της περιοχής της Σπάρτης κατά το 1962-1963. Στον γειτονικό
Mυστρά ο Nικ. ∆ρανδάκης αποκάλυψε µε ανασκαφή πολλά ερειπωµένα ναΰδρια και
ερεύνησε τάφους στην εκκλησία της Aγ. Σοφίας (1952, 1955-1956, 1959). O ίδιος
ερεύνησε στην περιοχή της Kυπαρίσσου Mάνης παλαιοχριστιανική βασιλική (1958,
1960), και ανέσκαψε άλλη, του 6ου αι. µ.X. πιθανώς, το 1964 στο Tηγάνι Mάνης, N.
του Πύργου ∆ιρού.
Συστηµατικές και χωρίς διακοπή κατά το διάστηµα 1952-1966 ανασκαφές
διεξήγαγε στην Πύλο ο Σπ. Mαρινάτος, συνέχεια των παλαιοτέρων ανασκαφών του
K. Kουρουνιώτη. Eρευνήθηκαν κυρίως πλήθος θαλαµοειδών και θολωτών τάφων
στις θέσεις Bολιµίδια, Tραγάνα, Bοϊδοκοιλιά, Kορυφάσιο, Kουκουνάρα, Περιστεριά
και Kεφαλόβρυσο. Στη Mεσσήνη τις ανασκαφές που είχαν αρχίσει ο Θ. Σοφούλης και
ο Γ. Oικονόµος συνέχισε συστηµατικά κατά τα έτη 1957-1960 και 1962-1964 ο A.
Oρλάνδος.
Στην περιοχή των Φαρών της Aχαΐας ο Nικ. Zαφειρόπουλος ερεύνησε δύο
σπήλαια και µυκηναϊκούς θολωτούς τάφους (1952, 1956-1958). O ίδιος το 1957
καθάρισε από τις µεταγενέστερες επιχώσεις τη σκηνή του Ωδείου Πατρών, το οποίο
έµελλε να αναστηλωθεί και να χρησιµοποιηθεί για θεατρικές παραστάσεις.
Aνασκαφική δραστηριότητα επέδειξε ο Nικ. Γιαλούρης. Tο 1954 αποκάλυψε στο
υψηλότερο σηµείο του Aιγίου δύο κτίρια, το ένα του 5ου- 4ου αι. π.X. και το δεύτερο
των υστερορρωµαϊκών χρόνων. Tην ίδια χρονιά άρχισε στη θέση Mπάµπες κοντά
στην Oλυµπία ανασκαφή µικρού δωρικού ναού του ∆ιός του 5ου αι. π.X. και
ιδιωτικών κατοικιών της ίδιας εποχής. Oι ανασκαφές, που συνεχίστηκαν κατά τα έτη
1955-1956 και 1958, έδωσαν ενδιαφέροντα ευρήµατα και αποκάλυψαν κτίρια της εκεί
αρχαίας πόλης. O Γιαλούρης έκανε το 1959 µικρή ανασκαφή στον ναό του
Eπικουρίου Aπόλλωνος στις Bάσσες της Φιγαλείας και συνέχισε το 1960 την
ανασκαφή του ναού στο Mάζι της Σκιλλουντίας, ο οποίος είχε ερευνηθεί αρχικά κατά
τα τέλη του 19ου αι. και κατόπιν το 1938 από τον Φ. Σταυρόπουλλο και αργότερα
από τον N. Zαφειρόπουλο. Mεγάλη συστηµατική έρευνα διεξήγαγε επίσης ο
Γιαλούρης από το 1960 ώς το 1966 µε τη συνεργασία του Aυστριακού
Aρχαιολογικού Iνστιτούτου στην αρχαία Ήλιδα, όπου κατά το 1910-1914 είχαν γίνει
ανασκαφές από τους Aυστριακούς. Kύριο έργο της περιόδου ήταν η ανασκαφή του
θεάτρου και της νότιας στοάς. Kοντά στα Φιλιατρά ο ∆. Πάλλας ερεύνησε το 1960
παλαιοχριστιανική βασιλική και επεσήµανε υστερορρωµαϊκό βαλανείο. Στην Aχαΐα,
κοντά στον Άραξο, ο Eυθ. Mαστροκώστας ερεύνησε το 1962-1965 την από τον
Πολύβιο ονοµαζόµενη «Tείχος ∆υµαίων» οχυρωµένη ακρόπολη. Tοπογραφικές και
ανασκαφικές έρευνες στην Kυνουρία και κυρίως στον λόφο της Aναλήψεως µεταξύ
Bουρβούρων και Aράχοβας και στον αρχαϊκό ναό του Ποσειδώνος και της Aθηνάς
Σωτείρας µεταξύ Aσέας και Παλλαντίου διεξήγαγε ο K. Pωµαίος κατά τα έτη 19531958 και 1961 προκειµένου να συµπληρώσει παλαιότερες µελέτες του.
Tοπογραφικές έρευνες σε γορτυνιακά ιερά έκανε επίσης το 1966 η Xρυσούλα
Kαρδαρά.
Στερεά.
Στη Στερεά Eλλάδα έγιναν κατά την περίοδο τούτη λίγες ανασκαφές. O Iω.
Θρεψιάδης ερεύνησε κατά το διάστηµα 1955-1961 την προϊστορική ακρόπολη της
Kωπαΐδος Άρνη (Γκλα) και το ιερό της Aρτέµιδος στην Aυλίδα (1956, 1958-1961).
Tην ανασκαφή και την αναστήλωση του τροπαίου των Λεύκτρων έκανε το 1958-1962
ο A. Oρλάνδος. Στο Kλαύσειο της Eυρυτανίας ο M. Xατζηδάκης αποκάλυψε το 195859 µεγάλη παλαιοχριστιανική βασιλική µε ψηφιδωτά δάπεδα. Στην Aιτωλία στη θέση
Άγ. Hλίας, µεταξύ Aχελώου και του κόλπου «το κανάλι του Aιτωλικού», ο Eυθ.
Mαστροκώστας ερεύνησε το 1963 ένα θαλαµοειδή και τέσσερις θολωτούς
µυκηναϊκούς τάφους.
Θεσσαλία.

Στη Θεσσαλία ο Nικ. Bερδελής συνέχισε το 1952 και 1953 την ανασκαφή
µεσοελλαδικού σπιτιού και µυκηναϊκών θολωτών τάφων. Στη Φάρσαλο ο ίδιος
ερεύνησε κατά το διάστηµα 1952-1955 µυκηναϊκούς και θολωτούς αρχαϊκούς
τάφους. O ίδιος έκανε το 1955 ανασκαφή στη Λάρισα και αποκάλυψε µέρος
οικοδοµήµατος του 4ου ή 3ου αι. π.X., πιθανώς ναού. Nέα ώθηση στη γνώση της
Θεσσαλίας έδωσε ο ∆ηµ. Θεοχάρης, ο οποίος ερεύνησε (µετά τον Xρ. Tσούντα και
τον Aπ. Aρβανιτόπουλο) µε δαπάνες της Eταιρείας, κατά τα έτη 1956-1957 και 19601961 τη θέση της προϊστορικής Iωλκού, όπου έκανε σπουδαίες στρωµατογραφικές
µελέτες και βεβαίωσε την ύπαρξη µυκηναϊκού ανακτόρου. O ίδιος διεξήγαγε
ανασκαφή το 1958 στα Tρίκαλα µε ευρήµατα από την πρωτοελλαδική ώς και τη
ρωµαϊκή εποχή. O Θεοχάρης επανέλαβε επίσης κατά τα έτη 1962-1963 και 19651966 τη µελέτη της προϊστορικής ακρόπολης του Σέσκλου θέλοντας να επανεξετάσει
τη στρωµατογραφία και να εκσυγχρονίσει τα πορίσµατα του Tσούντα. Tη µεγάλη
ανασκαφή της Nέας Aγχιάλου συνέχισε ο Γ. Σωτηρίου κατά το 1954-1956. Aπό το
1959 ώς το 1966 την ανασκαφή διενεργεί χωρίς διακοπή ο Π. Λαζαρίδης.
Ήπειρος.
Στην Ήπειρο εξακολούθησαν από το 1952 ώς το 1959 οι ανασκαφές της ∆ωδώνης
από τον ∆ηµ. Eυαγγελίδη, οι οποίες κατά το 1965-1966 συνεχίστηκαν από τον
Σωτήριο ∆άκαρη (ο Eυαγγελίδης πέθανε το 1959). O Eυαγγελίδης είχε κάνει στην
Ήπειρο δύο ακόµη ανασκαφές, το 1952 στο Pοδοτόπι και το 1953 στο χωριό Γλυκύ
της Παραµυθιάς. Στην Kαστρίτσα ο ∆άκαρης συνέχισε το 1952 την ανασκαφή του
προηγούµενου χρόνου και την ίδια χρονιά άρχισε ανασκαφή στην Kασσώπη
Πρεβέζης, η οποία διήρκεσε ώς το 1955. Tην ανασκαφή της βασιλικής της
Παραµυθιάς, που είχε αρχίσει το 1953 ο Eυαγγελίδης, συνέχισε το 1954 ο ∆ηµ.
Πάλλας. Tην ανασκαφή της Nικοπόλεως επίσης συνέχισε το 1956 και 1961 ο A.
Oρλάνδος και νεκροταφείο που χρονολογείται από το τέλος του 6ου ώς τον 4ο αι.
π.X. ερεύνησε στην Aµβρακία, ανατολικά της Άρτας, το 1957 ο N. Zαφειρόπουλος.
Kατά τα έτη 1958, 1960-1962 και 1963-1964 ανέσκαψε ο ∆άκαρης το µοναδικό στην
Eλλάδα ιερό του Άδη, το νεκυοµαντείο της Eφύρας, στο Mεσοπόταµο της
Θεσπρωτίας. Παλαιοχριστιανική βασιλική ερεύνησε το 1965-1966 στο ερηµονήσι
Kέφαλος του Aµβρακικού η Xαρίκλεια Mπάρλα.
Mακεδονία.
Στη Mακεδονία µεγάλες και συστηµατικές ανασκαφές ήταν του νεκροταφείου των
τύµβων της Bεργίνας από τον M. Aνδρόνικο (1952-1953, 1957-1961), του
νεκροταφείου της Aµφιπόλεως από τον ∆. Λαζαρίδη (1956-1961, 1964-1965), και του
τύµβου της Nικήσιανης από τον ίδιο ανασκαφέα (1959-1963). Mακρόχρονη επίσης
και σηµαντική υπήρξε η ανασκαφή του Στ. Πελεκανίδη στους Φιλίππους, όπου
ερευνήθηκαν παλαιοχριστιανικά κτίσµατα και κυρίως ο οκταγωνικός ναός και το
συνεχόµενο οικοδοµικό τετράγωνο (1958-1964, 1966). Mικρότερης διάρκειας
ανασκαφές ήταν µακεδονικού τάφου στα Λευκάδια Nαούσης από τον Φ. Πέτσα
(1954-1955, 1960-1961, 1963) και ρωµαϊκού κτιρίου στη θέση Mπαλτανέτο της
Nάουσας (1963-1966), µακεδονικού επίσης τάφου στην Kαρύτα του ∆ίου από τον
Xαρ. Mακαρόνα (1955), άλλου πάλι µακεδονικού τάφου στο ∆ίον από τον ίδιο
ανασκαφέα (1956), νεκροταφείου στην Kοζάνη από τον Bασ. Kαλλιπολίτη (1958) και
τον Φ. Πέτσα (1960, 1963, 1965), και προσκτισµάτων του Aγ. ∆ηµητρίου
Θεσσαλονίκης από τον Στ. Πελεκανίδη (1959). ∆ιπλή ανασκαφή, ελληνική και
γαλλική, έγινε το 1961 στον γήλοφο του Nτικιλί-Tάς της ανατολικής Mακεδονίας,
όπου υπάρχει προϊστορικός συνοικισµός, από τους ∆. Θεοχάρη, Aικ. Pωµιοπούλου
και J. Deshayes. Στην Aµφίπολη ο Eυ. Στίκας ερεύνησε τα έτη 1962, 1964 και 1966
παλαιοχριστιανική βασιλική και στο χωριό Nησί Aλεξανδρείας ερευνήθηκε το 1966
από την Aγγ. Aνδρειωµένου υστερορρωµαϊκό κτίριο µε ψηφιδωτά δάπεδα
(λουτρώνας).

Θράκη.
Στη Θράκη τρεις µόνον ανασκαφές έγιναν από την Eταιρεία αυτή την περίοδο, των
Aβδήρων από τον ∆. Λαζαρίδη (1952,1954-1956,1966), ελληνιστικού µακεδονικού
τάφου στη Σταυρούπολη της Ξάνθης το 1953 από τον X. Mακαρόνα και η πρώτη
ανιχνευτική στη Mεσηµβρία, το 1966, από τον A. Bαβρίτσα.
Nησιά.
Mικρή ανασκαφή στον ναό του Aπόλλωνος ∆αφνηφόρου στην Eρέτρια έκανε η Iω.
Kωνσταντίνου, η οποία ερεύνησε ακόµη κεραµεικό εργαστήριο και κρηναίο
οικοδόµηµα κοντά στον ναό (1952, 1955-1956). Παλαιοχριστιανική βασιλική
αποκάλυψε ο Eυ. Στίκας το 1958 στην Aγ. Tριάδα Kριεζώτη των Ψαχνών Eυβοίας
και τµήµα παλαιοχριστιανικού συγκροτήµατος ερεύνησε το 1960 στη Λίµνη Eυβοίας ο
M. Xατζηδάκης. Tην ανασκαφή της Tήνου συνέχισε ο N. Kοντολέων το 1952-1953
και 1958 και της Nάξου το 1954, 1958-1961,1963 και 1965. Mυκηναϊκούς τάφους στη
Nάξο ερεύνησε το 1960 ο N. Zαφειρόπουλος. Mικρή ανασκαφή στην Kορησία της
Kέας έκανε το 1955 ο Φ. Σταυρόπουλλος. Στην Πάρο ο A. Oρλάνδος αποκάλυψε το
1960-1961 παλαιοχριστιανική βασιλική και το 1963-1964 ερεύνησε τα λείψανα του
παλαιοτέρου παλαιοχριστιανικού ναού της Kαταπολιανής. Στη Θήρα ο N.
Zαφειρόπουλος ανέσκαψε το αρχαϊκό και κλασικό νεκροταφείο, όπου κατά τα έτη
1961,1963, 1965-1966 βρέθηκαν θαυµάσια αττικά αγγεία. Στη Xίο ο N. Kοντολέων
ερεύνησε το 1952-1954 νεκροταφείο στην πόλη και άλλα σηµεία του νησιού. Στον
Kράτηγο της Mυτιλήνης θησαυρός ασηµένιων σκευών, κοσµηµάτων και νοµισµάτων
του 7ου αι., που βρέθηκε κατά την κατασκευή του αεροδροµίου, έδωσε αφορµή για
τη διενέργεια ανασκαφής το 1954 από τον Aνδρέα Bαβρίτσα, κατά την οποία
αποκαλύφθηκαν παλαιοχριστιανικές βασιλικές. O ∆. Eυαγγελίδης συνέχισε το 1958
την ανασκαφή του θεάτρου, την οποία είχε αρχίσει ο ίδιος πριν από 30 χρόνια.
Aνασκαφή στη Mυτιλήνη έκανε σε τρεις διαδοχικές περιόδους, 1961-1963, ο
Σεραφείµ Xαριτωνίδης. Eρεύνησε στην Eπάνω Σκάλα τµήµα του τείχους της αρχαίας
πόλης και στη συνοικία Xωράφα µεγάλο σπίτι µε ψηφιδωτά δάπεδα, που εικόνιζαν
σκηνές από κωµωδίες του Mενάνδρου.
Tης Pόδου οι σωστικές- συστηµατικές ανασκαφές συνεχίστηκαν από το 1952
ώς το 1961 από τον Iω. Kοντή. H διακοπή τους οφείλεται στην έλευσή του στην
Aθήνα και την ανάληψη των καθηκόντων του εφόρου Aττικής και κατόπιν του
διευθυντή Aρχαιοτήτων. O Kοντής έκανε έρευνες και στην Kω το 1958-1959 στον
χώρο της αρχαίας αγοράς και στην Πάτµο (1959), όπου ερευνήθηκε η αρχαία
ακρόπολη. Στην Kω εξ άλλου µε έξοδα της Γ. ∆ιοικήσεως ∆ωδεκανήσου ο A.
Oρλάνδος είχε αρχίσει την έρευνα της βασιλικής του Mαστιχάρη, την οποία
συµπλήρωσε το 1955.
Στην Kέρκυρα ο B. Kαλλιπολίτης διεξήγαγε ανασκαφή κατά το 1955-1959
στην Παλαιόπολη, κάτω από το δάπεδο της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του
Iοβιανού, για την εξερεύνηση µεγάλου ηµικυκλικού οικοδοµήµατος. Tο 1961
αποκάλυψε, στο κτήµα του Iνστιτούτου Eλαίας βαλανείο ρωµαϊκών χρόνων, την
ανασκαφή του οποίου συνέχισε ο Γ. ∆οντάς το 1964. O ∆οντάς κατά το 1965-1966
έκανε σε διάφορα σηµεία της Kέρκυρας δοκιµαστικές ανασκαφές για να διευκρινήσει
τοπογραφικά ζητήµατα της αρχαίας πόλης. Στη Σάµη της Kεφαλληνίας ο
Kαλλιπολίτης αποκάλυψε το 1959-1960 µεγάλο και καλά διατηρηµένο βαλανείο των
ρωµαϊκών χρόνων.
H Kρήτη αποτελεί µεγάλη και ξεχωριστή ενότητα και η δραστηριότητα της
Eταιρείας υπήρξε κατά την περίοδο τούτη έντονη. O Σπ. Mαρινάτος συνέχισε το
1952-1953 και 1955 την ανασκαφή του µεγάρου του Bαθυπέτρου. Tο 1955
αποκάλυψε ερείπια ανακτόρου στη Λύκαστο και το 1956 έκανε ανασκαφή στις
Aρχάνες και προκαταρκτική έρευνα στο Iδαίον άντρον, όπου βρήκε σε βαθύτερα
στρώµατα µινωικά λείψανα. Πολλές ανασκαφές διεξήγαγε τα χρόνια αυτά ο N.
Πλάτων, το 1952 στην περιοχή Eπισκοπής και Σταµνιών Πεδιάδος Hρακλείου, το
1953-1955 στην περιοχή Σητείας, το 1954-1956 παλαιοχριστιανικής βασιλικής στο

Oνυθέ Γουλεδιανών Pεθύµνης, το 1956 µινωικής αγροικίας στο Zου Σητείας, το 1957
στις Aρχάνες, το 1957 και 1960 στο Xόνδρο Bιάννου και το 1959 στο Kεφάλι
Bιάννου, στις Pουσσές Xόνδρου και στις Aχλαδιές Σητείας, το 1960 στην περιοχή
Πραισού και κατά το διάστηµα 1961-1966 στον Kάτω Zάκρο. O Στυλιανός Aλεξίου
ερεύνησε κατά το 1953-1955, 1963 και 1964 τον Kατσαµπά Hρακλείου, το 1957
µικρό ιερό στο χωριό Mητρόπολις της Γόρτυνος και το 1963 διεξήγαγε ανασκαφή
στην περιοχή Γάζι, ∆. του Hρακλείου. O A. Oρλάνδος αποκάλυψε το 1955 και 1960
παλαιοχριστιανική βασιλική στον Oλούντα (Eλούντα) και άλλην στη θέση Kαστρί της
Xερσονήσου το 1956 και 1959. O Kωνστ. Kαλοκύρης συµπλήρωσε το 1955 την
ανασκαφή της παλαιοχριστιανικής βασιλικής στον Πάνορµο, το 1956 και 1958
αποκάλυψε άλλη βασιλική κοντά στο χωριό Bυζάρι Pεθύµνης και το 1959 άλλη στο
Bεράν Eπισκοπή. Aπό τη νεώτατη γενεά των αρχαιολόγων, ο Kωνστ. ∆αβάρας ο
Kρης διεξήγαγε το 1966 ανασκαφή θολωτού τάφου κοντά στο χωριό Mάλεµε
Kυδωνίας και την ίδια χρονιά ο Iω. Σακελλαράκης έκανε την αρχή της µεγάλης και
συστηµατικής ανασκαφής των Aρχανών.
Aναστηλώσεις και συντήρηση µνηµείων.
H παρουσία του A. Oρλάνδου ως κύριου παράγοντα στην Eταιρεία είναι ο λόγος για
τον οποίο κατά την περίοδο τούτη µεγάλη θέση ανάµεσα στις δραστηριότητες του
ιδρύµατος κατέχουν οι αναστηλώσεις και η συντήρηση των µνηµείων. Oι γνώσεις του
Oρλάνδου και η θέση του ως διευθυντή της Aναστηλώσεως τα πρώτα χρόνια και
κατόπιν του Eυ. Στίκα επέτρεψε τη γρήγορη διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών
διαδικασιών, που σήµερα έχουν φθάσει σε σηµείο βλαπτικό για τα µνηµεία. H
ύπαρξη εξ άλλου Aρχαιολογικού Συµβουλίου µε κύρος και γνώση των πραγµάτων
ήταν παράγων ενισχυτικός της προσπάθειας για τη διάσωση των µνηµείων.
Tα έργα που έγιναν είναι πολλά σε αριθµό και η λεπτοµερής αναγραφή τους
µε φωτογραφίες διδακτικές και σχέδια γίνεται στις ετήσιες εκθέσεις του A.Oρλάνδου
και άλλων στα ΠAE, και από το 1954 και στο Έργον. Έστω και αργά η Eταιρεία
ανέλαβε µε πολύ ενθουσιασµό τον σπουδαιότερο τοµέα της αρχαιολογίας, που είναι
όχι πλέον η αποκάλυψη των µνηµείων αλλά η συντήρησή τους. Eιδικά δε τα
βυζαντινά ερείπια, ετοιµόρροπα και άσηµα, ξαναβρήκαν τη µορφή τους και τη θέση
τους στη ζωή των ανθρώπων, όπως όταν πρωτοχτίστηκαν. Kαι τούτο είναι το
µεγαλύτερο επίτευγµα.
Tο νέο µέγαρο.
Oι διαδικασίες για την οικοδόµηση νέου µεγάρου άρχισαν, όπως είδαµε, το 1949,
έπειτα από πρόταση του Γ. Oικονόµου. Tο κτίριο χρειάστηκε αρκετά χρόνια για να
ολοκληρωθεί και τα επίσηµα εγκαίνιά του, µε την παρουσία του βασιλιά, έγιναν στις
28 Φεβρουαρίου 1957. Eνδιαφέροντα λόγο εκφώνησε ο πρόεδρος Π. Πουλίτσας. Tα
σχέδια ήταν του αρχιτέκτονος Iω. Aντωνιάδου µε τροποποιήσεις, ως προς τα
κλασικιστικά στοιχεία, του A. Oρλάνδου.
Tο Συµβούλιο.
Tο Συµβούλιο της τριετίας 1954-56 έχει τρία νέα πρόσωπα, τον Kωνστ. Aλεξανδρή,
τον Xρ. Kαρούζο και τον Aριστοτ. Πέππα στη θέση του Θ. Bορέα, του Aλ.
Φιλαδελφέως και του A. Xατζή. Στις 31 Mαΐου 1954 πέθανε ο πρόεδρος A. Mπενάκης
και στην κενή θέση συµβούλου εκλέχτηκε ο Kωνστ. Kτιστόπουλος. Πρόεδρος έγινε ο
Π. Πουλίτσας και αντιπρόεδρος ο Γ. Bέλτσος. Tο Συµβούλιο της τριετίας 1957- 1959
έχει ως νέα πρόσωπα τον Iω. Kαλιτσουνάκη και τον N. Kοντολέοντα στη θέση του B.
Aιγινήτη και του Aρ. Kούζη. Mετά τον θάνατο του Γ. Mπαλή στις 19 Mαΐου 1957 τη
θέση του πήρε από τις 3 Iουν. 1957 ο Παν. Zέπος. Tον ∆. Eυαγγελίδη, που πέθανε
στις 22 Nοεµβρ. 1959, αντικατέστησε ο Aνδρέας Ξυγγόπουλος από τις 23 ∆εκ. 1959.
Tο Συµβούλιο της τριετίας 1960-1962 έχει µικρότερο αριθµό συµβούλων, όπως
προβλέπει ο νέος οργανισµός, που δηµοσιεύθηκε τον Iούνιο του 1959. Tο προεδρείο
είναι το ίδιο και σύµβουλοι είναι ο Π.Zέπος, Iω. Kαλιτσουνάκης, Xρ.Kαρούζος,

N.Kοντολέων, Σ.Kουγέας, Kωνστ. Kτιστόπουλος, Σπ.Mαρινάτος, Iω.Παπαδηµητρίου.
Όµοιο εντελώς παραµένει και της τριετίας 1963-1965. Mε τον θάνατο µόνο τού
Παπαδηµητρίου στις 11 Aπρ. 1963, βράδυ της M. Πέµπτης, τη θέση του παίρνει από
την 1 Mαΐου 1963 ο Kωνστ. Aλεξανδρής. Tο Συµβούλιο της τριετίας 1966-1968 είναι
όµοιο σχεδόν µε της προηγούµενης. Mετέχει µόνον ως αριστίνδην σύµβουλος ο Iω.
Kοντής και απουσιάζει (πέθανε το 1966) ο Σ. Kουγέας. O Kοντής εκλέχτηκε λόγω της
ιδιότητας του γενικού διευθυντή της Yπηρεσίας την οποία είχε από το 1965. O
διευθυντής ή, από τον Iω. Παπαδηµητρίου και κατόπιν, ο γενικός διευθυντής της
Yπηρεσίας, µετείχε στο Συµβούλιο αυτοδικαίως από το 1924 ώς το 1944. Έκτοτε
ήταν ένας από τους τρεις αριστίνδην συµβούλους. O Kοντής µετείχε του Συµβουλίου
ώς την αποµάκρυνσή του από την Yπηρεσία µε τον A. N. 46/ 1967. Aπό τότε και ενώ
δεν είχε λήξει η θητεία του Συµβουλίου, δεν έλαβε µέρος στις συνεδριάσεις του για
ειδικούς λόγους. Tο 1981 µε την κατάργηση της θέσης του γενικού εππιθεωρητή της
Yπηρεσίας έπαυσε να µετέχει στο Συµβούλιο της Eταιρείας επίσηµος εκπρόσωπος
της Aρχαιολογικής Yπηρεσίας, παρά τις έγκαιρες προσπάθειες πολιτικών
παραγόντων για τη συµµετοχή υπηρεσιακού υποκαταστάτη του γενικού επιθεωρητή.
Tο νέο Συµβούλιο υφίσταται κατά τη διάρκεια της θητείας του απώλειες. Tην 1
Oκτ. 1966 πεθαίνει ο Iω. Kαλιτσουνάκης και στη θέση του εκλέγεται ο Στυλιανός
Kορρές. Στις 30 Mαρτ. 1967 πεθαίνει ο Xρ. Kαρούζος και τη θέση του καταλαµβάνει
ο ∆. Πάλλας. Στις 15 Iαν. 1969 πεθαίνει ο Π. Πουλίτσας. Πρόεδρος γίνεται ο Γ.
Bέλτσος, αντιπρόεδρος ο N. Kοντολέων και νέος σύµβουλος ο Iω.
Tριανταφυλλόπουλος.
O Oργανισµός του 1959.
H έκτακτη γενική συνέλευση της 22 Φεβρ. 1959 συζήτησε και ψήφισε νέον οργανισµό
(ΦEK 111/ 9 Iουν. 1959 τ. A΄). Tο νέο καταστατικό ήταν έργο του Συµβουλίου και
κυρίως του Γ. Bέλτσου, του οποίου και τις απόψεις για την οργάνωση της Eταιρείας
καθρέφτιζε. O Bέλτσος έχοντας µετάσχει από τα χρόνια της νεότητάς του στα
πράγµατα της Eταιρείας, ως υπάλληλος της βιβλιοθήκης πρώτα, ως εταίρος και ως
σύµβουλος αργότερα, είχε σχηµατίσει τη δική του ιδέα για το διοικητικό σχήµα του
ιδρύµατος. Ως αιτιολογία της ψήφισης νέου οργανισµού προβλήθηκε η πληρέστερη
και αρτιότερη οργάνωση των υπηρεσιών της Eταιρείας, ο κανονισµός των
αρµοδιοτήτων τους, η προσήκουσα σύνθεση του προσωπικού τους, ο ορισµός των
προσόντων και της βαθµολογικής και µισθολογικής διαβάθµισης των υπαλλήλων και
η ευρυθµότερη διοίκηση της Eταιρείας. Tο πλήθος των τροποποιήσεων και
προσθηκών στον Oργανισµό του 1894 και 1899 είχαν κάνει αναγκαία από καιρό τη
σύνταξη ενός νέου οργανισµού προσαρµοσµένου στις νέες οικονοµικές και
αρχαιολογικές συνθήκες. Σωστή τροποποίηση ήταν η µείωση του αριθµού των
συµβούλων· το Συµβούλιο έγινε περισσότερο ευέλικτο και η ευχέρεια στη σύνθεσή
του µεγαλύτερη.
Tροποποίηση του Oργανισµού του 1959 έγινε το 1965 (ΦEK 162/16 Iουν.
1966 τ. A΄) σε θέµατα προσωπικού, χωρίς αυτός να θιγεί σε σηµεία βασικά.
Έτη 1967 - 1979.
Tα πολιτικά γεγονότα της περιόδου τούτης, µέσα στην οποία η Eταιρεία συνεχίζει τη
δράση της, είναι η επταετής δικτατορία και η κατόπιν περίοδος της αποκατάστασης
του κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος. Tο κλίµα της ηπιότητας, το οποίο άρχισε να
επικρατεί από τη γραµµατεία του Oικονόµου, εξακολουθεί να κυριαρχεί. O A.
Oρλάνδος, αγαθός ως άνθρωπος και µεγάλος επιστήµων, διοικεί την Eταιρεία χωρίς
αντιδράσεις εκ µέρους οιουδήποτε.
Oι ανασκαφές.
Oι ανασκαφές και σε πολύ µικρότερο βαθµό από την προηγούµενη περίοδο οι
αναστηλώσεις αποτελούν το κύριο πεδίο δράσης της Eταιρείας. Συνεχίζονται αρκετές
από τις παλαιές, σε ορισµένους λησµονηµένους τόπους αρχίζει νέα έρευνα, κατά το

πλείστον όµως είναι νέες ανασκαφές και γίνονται από νεώτερους ανασκαφείς. H
αύξηση του αριθµού τους είναι σηµαντική και από το 1975 υπάρχουν πολλοί διπλοί
τόµοι των ΠAE.
Στην Aθήνα η έλλειψη αφ’ ενός αρχαιολόγων που να ενδιαφέρονται για τα
προβλήµατά της και κυρίως η εκτέλεση εκατοντάδων σωστικών ανασκαφών εκ
µέρους των εφορειών Aρχαιοτήτων Aκροπόλεως και Aθηνών κάνει περιττή τη
δηµιουργία νέας συστηµατικής ανασκαφής εκ µέρους της Eταιρείας. Kύριο
αρχαιολογικό γεγονός της περιόδου από την άποψη της µελέτης των αρχαίων της
πόλης είναι η έκδοση το 1971 από το Γερµανικό Aρχαιολογικό Iνστιτούτο του
Bερολίνου του βιβλίου του Iω. Tραυλού Bildlexikon zur Topographie des antiken
Athen (Tübingen 1971), στο οποίο έχει αποθησαυριστεί κάθε ανασκαφή που έγινε
στην Aθήνα ώς την έκδοση του λεξικού. O Tραυλός, γνώστης τέλειος της αθηναϊκής
αρχαιολογίας όλων των εποχών, συνόψισε σ’ ένα µνηµειώδες έργο τις προσπάθειες
γενεών αρχαιολόγων και διέσωσε πολύτιµα στοιχεία απρόσιτα ή παραγνωρισµένα.
Mετά την αποµάκρυνση του Iω. Kοντή από τη θέση του γενικού διευθυντή της
Aρχαιολογικής Yπηρεσίας το 1967, τον αντικατέστησε ο Σπ. Mαρινάτος, ως γενικός
επιθεωρητής, και έµεινε σ’ αυτή ώς το τέλος του 1973. Tότε αποµακρύνθηκε κι αυτός
µε τη σειρά του από το καθεστώς που διαδέχτηκε την κυβέρνηση Mαρκεζίνη.
Aττική.
Eκτός από την ανασκαφή της Θήρας, για την οποία θα γίνει λόγος, ο Mαρινάτος
έκανε το 1970-1972 ανασκαφές στην περιοχή του Mαραθώνος. Aποκάλυψε µεγάλο
πρωτοελλαδικό νεκροταφείο στη θέση Tσέπι και σε απόσταση 2 χλµ. προς ∆.
χαµηλούς τύµβους µε µεσοελλαδικές και µυκηναϊκές ταφές. Ένας από τους τύµβους,
που κάλυπτε ταφές των αρχών του 5ου αι. π.X., αποδόθηκε από τον ανασκαφέα
στους νεκρούς Πλαταιείς της µάχης του Mαραθώνος (490 π.X.). Στο Mοσχάτο το
1973-1974 έγινε ανασκαφή από τον Iω. Παπαχριστοδούλου, ο οποίος αποκάλυψε
ιερό της Kυβέλης µε µικρό ναό, µέσα στον οποίο βρέθηκε το λατρευτικό άγαλµα της
θεάς του 4ου αι. π.X.
H ανασκαφή στον Pαµνούντα, την οποία πρώτος άρχισε ο ∆. Φίλιος το 1880
και συνέχισε ο B. Στάης το 1890-1892, επαναλήφθηκε το 1975 από τον Bασίλειο
Πετράκο, έφορο των Aρχαιοτήτων Aττικής. H νέα ανασκαφή του ιερού της Nεµέσεως,
των νεκροταφείων και του φρουρίου (1975-1979) είχε ως σκοπό, εξ αρχής, όχι την
αποκάλυψη νέων µνηµείων και τη θήρα εντυπωσιακών ευρηµάτων, τα οποία είχε
σχεδόν εξαντλήσει ο Στάης, αλλά την επιστηµονική αποκατάσταση και µελέτη των
παλαιών ανασκαφών, την ταύτιση των ευρηµάτων και τη δηµιουργία µιας νέας,
ορθής, εικόνας του µεγάλου αυτού αρχαιολογικού κέντρου της Aττικής. Kαι τα πέντε
χρόνια της περιόδου τούτης ερευνήθηκαν ξανά οι µνηµειώδεις ταφικοί περίβολοι του
4ου αι. π.X. της βόρειας και της νότιας οδού και αποδόθηκαν σ’ αυτούς ευρήµατα
παλαιά, άγνωστης προέλευσης. H εύρεση και, στα επόµενα χρόνια, αποκατάσταση
της βάσης του λατρευτικού αγάλµατος της Nεµέσεως αποτελεί µέγιστο επίτευγµα.
Στον Pαµνούντα έκανε επίσης έρευνες το 1977-1979 ο Γ. ∆εσπίνης συνεχίζοντας τις
µελέτες του για την αποκατάσταση του αγάλµατος της Nεµέσεως.
Πελοπόννησος.
Στην Πελοπόννησο, την ανασκαφή παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Kρανείου
Kορίνθου, που είχε ερευνηθεί το 1929-1930 και το 1957, ολοκλήρωσε ο ∆. Πάλλας τα
έτη 1970, 1972, 1976 και 1977. Tη µεγάλη και συστηµατική ανασκαφή των Mυκηνών
συνέχισε ο Γ. Mυλωνάς κατά τα έτη 1967-1968, 1970-1975 µε εξαίρετα
αποτελέσµατα. Aνάµεσα στα ευρήµατα της ανασκαφής ξεχωρίζει η τοιχογραφία της
Mυκηναίας. Tην παλαιά ανασκαφή του ιερού του Aπόλλωνος Mαλεάτα, την οποία
είχε αρχίσει ο Π. Kαββαδίας και συνέχισε ο Iω. Παπαδηµητρίου, επανέλαβε από το
1974 ώς το 1979 ο Bασ. Λαµπρινουδάκης. Συνεχίστηκε επίσης, σε άσκαφο χώρο, η
ανασκαφή της παλαιοχριστιανικής βασιλικής της Eρµιόνης από τον Eυ. Στίκα το
1976. Συλλογικές έρευνες και µελέτες έκανε το διάστηµα 1974-1979 στη λακωνική και

µεσσηνιακή Mάνη ο N. ∆ρανδάκης αποκαλύπτοντας µε τους συνεργάτες του
άγνωστα χριστιανικά και µεσαιωνικά µνηµεία. Παλαιοχριστιανικό λαξευτό κοιµητήριο,
δεξαµενή και ερειπωµένη βενετσιάνικη εκκλησία ερεύνησε το 1967 και 1969 ο ∆.
Πάλλας στην περιοχή της Mεθώνης. Στην Πύλο (Περιστεριά, Bοϊδοκοιλιά) και στην
Πυλία έκανε ανασκαφές και έρευνες ο Γ. Kορρές το 1974-1979. Στην Kαλλιθέα
Πατρών ο Aθ. Παπαδόπουλος ερεύνησε το 1976-1978 το εκεί µυκηναϊκό
νεκροταφείο (πρωτοερευνηµένο το1954 από τον N. Γιαλούρη), στο Mάζι της
Σκιλλουντίας η Aλ. Tριάντη συνέχισε το 1978-1979 την ανασκαφή του εκεί κλασικού
ναού, που είχε διακοπεί το 1960, στην Ήλιδα ο N. Γιαλούρης συνέχισε µε τη
συνεργασία του Aυστριακού Aρχαιολογικού Iνστιτούτου (1967, 1969-1970, 19721973, 1975-1977, 1979) την εκεί ανασκαφή, κυρίως του θεάτρου, και στην Aρκαδία η
Xρ. Kαρδαρά ερεύνησε το 1968-1969 το Aφροδίσιο της Ψωφίδος. Tη µεγάλη
ανασκαφή της Mεσσήνης συνέχισε ο A. Oρλάνδος από το 1969 ώς το 1975.
Στερεά.
Eκτεταµένο µυκηναϊκό νεκροταφείο µε σηµαντικότατα ευρήµατα ερεύνησε κατά τα
έτη 1969-1971, 1973- 1977, 1979 στην Tανάγρα ο Θ. Σπυρόπουλος, ο οποίος το
1975 έκανε ανασκαφή και στην Kορώνεια της Bοιωτίας, στο ιερό της Iτωνίας Aθηνάς.
Στην ακρόπολη του Γκλα ο Σπ. Iακωβίδης διεξήγαγε το 1979 περιορισµένης έκτασης
έρευνα για τη διευκρίνηση ασαφών ζητηµάτων και τη συγκέντρωση πληρεστέρων
στοιχείων για τον χώρο. Στον Mύτικα της Aκαρνανίας, κοντά στα ερείπια της αρχαίας
Aλυζίας, ο Π. Bοκοτόπουλος ερεύνησε το 1972 και 1979 την παλαιοχριστιανική
βασιλική της Aγ. Σοφίας.
Θεσσαλία.
Στη Θεσσαλία δύο µόνο ανασκσαφές έγιναν κατά την περίοδο αυτή, της Nέας
Aγχιάλου από το 1968 ώς το 1979 (εκτός από το 1976) από τον Π. Λαζαρίδη και του
Σέσκλου από τον ∆. Θεοχάρη (1968, 1971-1973, 1976-1977).
Ήπειρος.
Στην Ήπειρο η Xαρίκλεια Mπάρλα συνέχισε την ανασκαφή τής παλαιοχριστιανικής
βασιλικής στη νησίδα Kέφαλο στον Aµβρακικό κατά τα έτη 1967-1968 και 1970. O
θάνατός της το 1971 έθεσε απότοµο τέρµα στην πρόοδο της έρευνας. O Σ. ∆άκαρης
συνέχισε τα έτη 1967-1974 την ανασκαφή της ∆ωδώνης, το 1975-1977 του
νεκυοµαντείου Aχέροντος, το 1977-1979 της Kασσώπης και το 1976-1977 της
Eφύρας (το 1976 µε τη συνεργασία του Aθ. Παπαδόπουλου, ο οποίος τη συνέχισε το
1978-1979). Tην παλαιά ανασκαφή της παλαιοχριστιανικής βασιλικής Γλυκέος της
Θεσπρωτίας συνέχισε ο ∆. Πάλλας το 1970-1972. Tη ρωµαϊκή Nικόπολη ερεύνησε
για µια µόνο περίοδο, το 1974, ο Φ. Πέτσας· για µία επίσης περίοδο, το 1977,
ερεύνησε ο Π. Bοκοτόπουλος το καθολικό της µονής Παντανάσσης στη Φιλιππιάδα.
Mακεδονία.
Στη Mακεδονία έγιναν από την Eταιρεία µακρόχρονες ανασκαφές
παλαιοχριστιανικών βασιλικών στην αρχαία Aµφίπολη, στις εκβολές του Στρυµόνα,
από τον Eυ. Στίκα (1967, 1969-1979), των Φιλίππων από τον Στ. Πελεκανίδη (19681979), της Aµφιπόλεως από τον ∆. Λαζαρίδη (1971-1979) και της Tορώνης από τον
Aλ. Kαµπίτογλου µε τη συνεργασία του Πανεπιστηµίου του Sydney. Mικρότερες
ανασκαφές ήταν της βασιλικής του Aγ. Aχιλλείου στη Mικρή Πρέσπα από τον N.
Mουτσόπουλο το 1967 και 1969, του Nυµφαίου Nαούσης το 1968-1969 από τον Φ.
Πέτσα, ο οποίος κατά το 1975-77 έκανε ανασκαφές σε διάφορα σηµεία της
Mακεδονίας για «να ανασυνδέσ Ë τα νήµατα των ανασκαφικών ερευνών του εν
Mακεδονί ·», ρωµαϊκού λουτρώνος στο Nησί Aλεξανδρείας το 1968 από την Aγγ.
Aνδρειωµένου και του σπηλαίου Πετραλώνων το 1975 από τον A. Πουλιανό.
Θράκη.

Στη Θράκη έγιναν ανασκαφές στη Mεσηµβρία από τον A. Bαβρίτσα (1967-1971,
1973, 1975-1979), στα Άβδηρα από τον ∆. Λαζαρίδη (1971, 1976, 1978-1979)) και
στη Mαρώνεια από τον Eυ. Tσιµπίδη (1973, 1975-1976, 1978-1979), ο οποίος έκανε
και µικρότερες έρευνες σε διάφορα σηµεία της Θράκης.
Nησιά.
Πολλές νέες ανασκαφές έγιναν στα νησιά την περίοδο τούτη. Στην Eρέτρια από τον
Π. Θέµελη (1974-1979), στη Zαγορά της Άνδρου από τον Aλ. Kαµπίτογλου µε την
ενίσχυση και τη συνεργασία του Πανεπιστηµίου του Sydney (1967, 1969, 1971,
1974), όπου ερευνήθηκε µε θαυµάσια αποτελέσµατα γεωµετρικός συνοικισµός και
στην Tήνο το 1979 από τον Γ. ∆εσπίνη στις περιοχές Eυαγγελιστρίας, Γραµµατικού
και Aγ. Θέκλας.
Στη Nάξο ο N. Kοντολέων συνέχισε κατά το 1967, 1969-1970 µε τους
συνεργάτες του παλαιότερες ανασκαφές, ακολουθώντας όµως αναγκαστικά
πρόγραµµα που επηρεαζόταν από τον ταχύ ρυθµό της οικοδόµησης στο νησί. Mετά
τον θάνατό του, το 1975, τις ανασκαφές συνέχισε ο διάδοχός του στο Πανεπιστήµιο
και συνεργάτης του Bασ. Λαµπρινουδάκης (1974, 1976-1979). Mακρές έρευνες έκανε
το 1974-1979 στην Πάρο ο ∆. Σκιλάρντι στη µυκηναϊκή ακρόπολη των
Kουκουναριών. Στο ίδιο νησί η Aικ. ∆εσποίνη ανασυγκρότησε το 1977 το βάθρο του
αγάλµατος της Aρτέµιδος από το ∆ήλιο. Στη Σίφνο η Bαρβάρα Φιλιππάκη επανέλαβε
κατά το διάστηµα 1975-1979 τις ανασκαφές στην ακρόπολη του Aγ. Aνδρέου, τις
οποίες είχε αρχίσει το 1898 ο Xρ. Tσούντας.
H διασηµότερη ανασκαφή της περιόδου, για τη σηµασία των ευρηµάτων και
τη δηµοσιογραφική προβολή που της έγινε, είναι του Aκρωτηρίου Θήρας, από τον
Σπ. Mαρινάτο, ο οποίος διαθέτοντας, εκτός από τη χρηµατοδότηση της Eταιρείας,
πόρους κρατικούς και προσφορές ιδιωτών, και έχοντας τη βοήθεια της
Aρχαιολογικής Yπηρεσίας την οποία διηύθυνε, κατόρθωσε σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα (1967-1973) να ερευνήσει ένα χώρο ο οποίος µε κανονικές συνθήκες θα
απαιτούσε δεκαετίες. H ανασκαφή ικανοποίησε επιστηµονικό όνειρο του Mαρινάτου
και δικαίωσε τις προσδοκίες του µε την εύρεση κάτω από το παχύτατο στρώµα της
κίσηρης µιας πόλης τού τέλους του 16ου αι. π.X., που καταστράφηκε ξαφνικά, γύρω
στο 1500 π.X., από τη φοβερή έκρηξη του ηφαιστείου του νησιού.Tο πλήθος και η
ποιότητα των αγγείων καιτων τοιχογραφιών και τα σπουδαία ευρήµατα, που λείπουν
από τις άλλες ανασκαφές, δίνουν πλήρη την εικόνα του πολιτισµού του νησιού,
καθαρά κυκλαδικού, που δέχτηκε την επίδραση του µινωικού χωρίς να χάσει εντελώς
τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Tην ανασκαφή του χώρου και τη µελέτη του
υλικού της έρευνας του Mαρινάτου, ο οποίος πέθανε το 1974, συνεχίζει ο Xρήστος
Nτούµας (1975-1979). Tις ανασκαφές του της προηγούµενης περιόδου συνέχισε ο N.
Zαφειρόπουλος στη Θήρα (1968-1971, 1973-1978) µε την έρευνα του νεκροταφείου
της Σελλάδας, από το οποίο προέρχονται θαυµάσια αττικά αρχαϊκά αγγεία.
Στη Pόδο ο Γρ. Kωνσταντινόπουλος επανέλαβε (1973, 1975-1976) τις
ανασκαφές της Eταιρείας, που είχαν διακοπεί από την εποχή της µετάθεσης του Iω.
Kοντή στην Aθήνα, στην περιοχή της αρχαίας ακρόπολης και σε άλλα σηµεία.
Eκθάµνωση και καθαρισµός του παλαιοχριστιανικού συγκροτήµατος στην Aρνίθα
Pόδου έγινε το 1979 από τον Iω. Bολανάκη. Στα Πηγάδια Kαρπάθου ολοκληρώθηκε
το 1974-1975 από τον H. Kόλλια η ανασκαφή της παλαιοχριστιανικής βασιλικής της
Άφωτης. Στο Bόρειο Aιγαίο η µόνη ανασκαφή κατά την περίοδο τούτη είναι του ναού
των Mέσων της Λέσβου, κατά το 1967-1968, από τον Bασ. Πετράκο µε σκοπό τη
συντήρηση του µνηµείου που βρίσκεται σε ελώδες έδαφος.
Στα νησιά του Iονίου ανασκαφή έγινε το 1977-1978 από τον Γ. ∆οντά στην
Kέρκυρα και ερευνήθηκε πάλι ο ναός στο Kαρδάκι και ο χώρος του ιερού.
Στην Kρήτη συνεχίστηκαν από το 1967 ώς το 1979 (εκτός από το 1974) οι
ανασκαφές στη Zάκρο από τον N. Πλάτωνα, στις Aρχάνες το 1967 και 1971-1974
από τον Iω. Σακελλαράκη µόνο και από το 1976 ώς το 1979 από κοινού µε τη
γυναίκα του Έφη Σακελλαράκη. Nέα ανασκαφή, συνέχιση όµως παλαιότατης, είναι

της Bασιλικής Iεράπετρας (1970, 1972, 1974-1979) από τον Aντ. Zώη και αρχαίου
ιερού στη Σύµη Bιάννου από την Aγγ. Λεµπέση, η οποία το 1967 ερεύνησε
σπηλαιώδη τάφο στον Πόρο Hρακλείου. Nέες επίσης ανασκαφές είναι της Aγ.
Πελαγίας Mαλεβιζίου το 1973 από την Aλ. Kαρέτσου, η οποία κατά το διάστηµα
1974-1979 ερεύνησε το ιερό κορυφής στο όρος Γιούχτα, όπου άλλοτε είχε ερευνήσει
ο Evans. Στη Mητρόπολη Mεσαράς ο Eµµ. Mπορµπουδάκης συνέχισε το 1968 την
ανασκαφή µεγάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής, η οποία είχε αρχίσει από τον M.
Mιχαηλίδη και τον K. ∆αβάρα το 1960 και 1961. Tην ίδια χρονιά, το 1968, ο Iω.
Tζεδάκις ερεύνησε το σπήλαιο «Mαµελούκου τρύπα», που βρίσκεται στην περιοχή
της κοινότητας Περιβολίων Kυδωνίας και το 1976 και 1977 έκανε ανασκαφή στη
συνοικία Kαστέλλι των Xανίων για την αποκάλυψη της ανακτορικής εγκατάστασης
της µινωικής Kυδωνίας.
Aναστηλώσεις και συντήρηση µνηµείων.
Kαι την περίοδο τούτη συνεχίστηκαν από την Eταιρεία οι αναστηλώσεις και η
συντήρηση των µνηµείων, σε µικρότερη όµως κλίµακα εξ αιτίας της έλλειψης ικανών
εργοδηγών και τεχνικών, της οικοδοµικής λαίλαπας που απορρόφησε µε υψηλά
ηµεροµίσθια κάθε ικανό τεχνίτη και τεχνικό, της κατάπτωσης της ∆ιευθύνσεως
Aναστηλώσεως και της επικράτησης σ’ αυτήν στείρου γραφειοκρατικού πνεύµατος
παρά την είσοδο νέων τεχνικών, ορισµένοι από τους οποίους όµως κατέφυγαν σ’
αυτήν για την εξασφάλιση απρόσκοπτης σταδιοδροµίας και όχι από επιστηµονικό
ενδιαφέρον προς τα µνηµεία όπως συνέβαινε µε τον Oρλάνδο και τους µαθητές του.
Άλλος λόγος, ισχυρός, ήταν η αποξένωση του Oρλάνδου από τη ∆ιεύθυνση
Aναστηλώσεως και η αποµάκρυνση επίσης απ’ αυτήν το 1967 του Eυ. Στίκα.
Tο Συµβούλιο.
Tο Συµβούλιο της τριετίας 1969-1971 είναι όµοιο µε της προηγούµενης µε µόνη
διαφορά ότι µετέχει σ’ αυτό, αντί του Iω. Kοντή, ο Γ. Mυλωνάς, ο οποίος επέστρεψε
στην Eλλάδα οριστικώς το 1968. Kατά την τριετία 1972-1974 το Συµβούλιο
παρουσιάζει µεγαλύτερη ανανέωση. Nέοι σύµβουλοι είναι ο Γ. ∆οντάς, Iω. Tραυλός
και B. Kαλλιπολίτης και απουσιάζουν οι Σπ. Mαρινάτος, Γ. Mυλωνάς και ∆. Πάλλας.
Kατά την τριετία 1975-1977 η ανανέωση είναι ακόµη µεγαλύτερη. Nέοι σύµβουλοι
είναι ο Mαρίνος Kαλλιγάς, ο Παύλος Kανελλόπουλος, ο ∆ηµοσθένης Mιράσγεζης, η
Σέµνη Kαρούζου, ο Mανόλης Xατζηδάκης και ο Iω. Kοντής, ο οποίος είχε
αποκατασταθεί στη θέση του γενικού επιθεωρητή τις πρώτες ηµέρες του 1975, στη
θέση των K. Aλεξανδρή, Γ. ∆οντά, B. Kαλλιπολίτη, Στ. Kορρέ, Iω. Tραυλού και Iω.
Tριανταφυλλόπουλου. Mε τον θάνατο του N. Kοντολέοντος και του Iω. Kοντή το 1975
τη θέση τους παίρνόυν αντίστοιχα ο ∆. Λαζαρίδης, νέος γενικός επιθεωρητής, και ο
N. Zαφειρόπουλος η Σ. Kαρούζου γίνεται αντιπρόεδρος. Iσχυρά ανανεωµένο είναι
και το Συµβούλιο της τριετίας 1978-1980. Nέα µέλη είναι οι Γ. Mυλωνάς, N.
Γιαλούρης, νέος γενικός επιθεωρητής, N. Πλάτων, Iω. Σακελλαράκης, ∆.
Παπαστάµος και Iω. Tραυλός αντί των M. Kαλλιγά, K. Kτιστόπουλου, ∆. Λαζαρίδη, ∆.
Mιράσγεζη, M. Xατζιδάκη και Σ. Kαρούζου. O Γ. Mυλωνάς εκλέγεται αντιπρόεδρος,
µε τον θάνατο του A. Oρλάνδου όµως το 1979 γίνεται γενικός γραµµατεύς και τη
θέση του καταλαµβάνει ο Π. Zέπος. Mε τον θάνατο του Γ. Bέλτσου το 1980 ο Π.
Zέπος γίνεται πρόεδρος και ο Iω. Tραυλός αντιπρόεδρος. Tα κενά του Συµβουλίου
συµπληρώνουν ο Γ. ∆οντάς και ο B. Kαλλιπολίτης.
H περίοδος της γραµµατείας του A. Oρλάνδου υπήρξε η περισσότερο
ευτυχής της Eταιρείας, αν µε τον χαρακτηρισµό αυτό εννοούµε την έλλειψη
εξωτερικών και εσωτερικών προβληµάτων και την αταλάντευτη εκπλήρωση των
σκοπών της. Όντας οι περισσότεροι αρχαιολόγοι µαθητές του Oρλάνδου και έχοντας
όλοι βαθύ σεβασµό για το πρόσωπό του, δεν υπήρξε στιγµή αµφισβήτησης της
θέσης του ως γραµµατέως ακόµη και όταν έγιναν κάποιες προσπάθειες αλλαγής του
καθεστώτος που επικρατούσε στο Συµβούλιο. Eπιβαλλόταν σ’ όλους µε τη µεγάλη
του επιστηµονική αξία και τον χαρακτήρα του.

