ΓPAMMATEIA ΓEΩPΓIOY OIKONOMOY (1924- 1951)
H µακρόχρονη (27 χρόνια) συνεχής γραµµατεία του Γ. Oικονόµου κύλισε σε
περιόδους εξαιρετικά σηµαντικές της νεώτατης ελληνικής ιστορίας, της πρώτης
ελληνικής ∆ηµοκρατίας (1924-1935), της δικτατορίας του Iω. Mεταξά, του πολέµου,
της κατοχής (1936- 1944) και του εµφυλίου και των αµεσως µετά από αυτόν χρόνων
(1945- 6 Iουνίου 1951). Tα γεγονότα των περιόδων αυτών επηρέασαν τη δράση και
τις κατευθύνσεις του Συµβουλίου και επιβάλλουν τη διαίρεση της εξιστόρησης των
πράξεων της Eταιρείας σε αντίστοιχες περιόδους.
Έτη 1924 - 1935.
Tα πολιτικά γεγονότα της περιόδου αυτής είναι πυκνά και καίριας σηµασίας για την
εξέλιξη των πολιτικών µας πραγµάτων. Στις 25 Mαρτίου 1924 ανακηρύσσεται η
∆ηµοκρατία στην Eλλάδα, ένα χρόνο αργότερα, στις 25 Iουνίου γίνεται η δικτατορία
του Παγκάλου, που διαρκεί ώς τις 7 Aυγούστου του 1926. Στις 3 Iουνίου 1927
δηµοσιεύεται το Σύνταγµα της ∆ηµοκρατίας, τον επόµενο χρόνο, 1928, σχηµατίζεται
η κυβέρνηση του Eλευθερίου Bενιζέλου, ο οποίος υπογράφει στην Άγκυρα το 1930
το ελληνοτουρκικό σύµφωνο φιλίας. Tο 1932 έρχεται στην αρχή το Λαϊκό κόµµα, την
1 Mαρτίου 1935 γίνεται το αποτυχηµένο κίνηµα του Πλαστήρα, στις 3 Nοεµβρίου της
ίδιας χρονιάς µε δηµοψήφισµα καταργείται η ∆ηµοκρατία και στις 25 Nοεµβρίου
επιστρέφει ο Γεώργιος B΄ στην Eλλάδα. Tότε κλείνει και µία µακρά περίοδος
ταλαντεύσεων του Συµβουλίου, που αρχίζει από τις 15 Aυγούστου του 1909.
Oι ανασκαφές.
Aθήναι.
H κακή οικονοµική κατάσταση της Eταιρείας, για την οποία πολλές φορές µίλησε ο
Oικονόµος στις λογοδοσίες του, είχε ως άµεση συνέπεια τη µείωση του αριθµού και
της έκτασης των ανασκαφών. Στην Aθήνα, µέσα στα ένδεκα χρόνια της περιόδου
αυτής έγιναν δύο µόνο ανασκαφές, του Ωδείου του Περικλέους κατά τα χρόνια 19241929 από τον Π. Kαστριώτη και µετά τον θάνατό του το 1931 και 1932 από τον A.
Oρλάνδο, και του ∆ιονυσιακού θεάτρου το 1925 από τον W. Dörpfeld.
Aττική.
H µεγάλη ανασκαφή του Aµφιαρείου, που άρχισε το 1884 από τον Φιντικλή και τον B.
Λεονάρδο, συνεχίστηκε από το 1924 ώς το 1929 συνεχώς, µε την έρευνα κυρίως των
οικηµάτων της δεξιάς όχθης. O θάνατος του Λεονάρδου στις 27 Iουν. 1930 έβαλε
τέρµα στο σπουδαίο αυτό έργο της Eταιρείας. Tοπογραφικές και ανασκαφικές
έρευνες µε πολύ σηµαντικά αποτελέσµατα διεξήγαγε ο Γ. Σωτηριάδης στην περιοχή
του Mαραθώνος ώς τη N. Mάκρη από το 1932 ώς το 1935 συνεχώς. ∆οκιµαστικές
ανασκαφές επεχείρησε το 1934 στην περιοχή των αρχαίων Mεγάρων ο Iω.
Θρεψιάδης σε συνεργασία µε τον Iω. Tραυλό. O Θρεψιάδης έκανε την επόµενη
χρονιά την πολύ σηµαντική ανασκαφή στον χώρο του κτιρίου του Nαυτικού Oµίλου
στο Tουρκολίµανο του Πειραιά, όπου αποκάλυψε τα λείψανα του ιερού της Mουνιχίας
Aρτέµιδος. H τελευταία ανασκαφή στην Aττική τής περιόδου είναι της Eλευσίνος, το
1935, από τον K. Kουρουνιώτη, ο οποίος ερεύνησε το νότιο τείχος της αρχαίας
πόλης.
Πελοπόννησος.
Στην Πελοπόννησο υπήρξε µεγάλη δραστηριότητα µε πρώτη την παλαιότατη
ανασκαφή της Eπιδαύρου που συνέχισε ο Kαββαδίας σε προχωρηµένη ηλικία, από
το 1924 ώς το 1927 συνεχώς (πέθανε το 1928 σε ηλικία 78 ετών). Mυκηναϊκούς
τάφους σε διάφορες θέσεις της Aχαΐας ερεύνησε ο N. Kυπαρίσσης από το 1925 ώς
το 1935 χωρίς διακοπή. Στη Mεσσήνη ο Γ. Oικονόµος συνεχίζοντας τις ανασκαφές
του Θ. Σοφούλη του 1895 και τις δικές του του 1909 ερεύνησε το 1925 το Συνέδριο.
Tην αρχαία Στύµφαλο, πλάι στη λίµνη, ερεύνησε ο A. Oρλάνδος από το 1924 ώς το

1930. O ίδιος έκανε δύο ακόµη ανασκαφές στην Πελοπόννησο, στη Σικυώνα από το
1932 ώς το 1935, την οποία θα συνέχιζε για πολλά χρόνια ακόµη (το 1933 ερεύνησε
παλαιοχριστιανική βασιλική στο σιδηροδροµικό σταθµό Kιάτου) και στην Πελλήνη
στην Kορινθία το 1931 και 1932. Θολωτό µυκηναϊκό τάφο κοντά στο χωριό
Oσµάναγα της Πύλου ερεύνησε το 1926 ο K. Kουρουνιώτης. Aναστηλωτικές κυρίως
εργασίες το 1928 και µελέτη των παλατιών του Mυστρά το 1929 έκανε ο Aδ.
Aδαµαντίου, ο οποίος το 1931 ανέσκαψε νεκρικό δωµάτιο έξω από τη Σπάρτη µε
ελληνιστικές τοιχογραφίες. Tην έρευνά του συνέχισε το 1934· τότε διεξήγαγε
ανασκαφή και στον χώρο της µονής του οσίου Nίκωνος, στην ακρόπολη της
Σπάρτης.
Στερεά.
Στη Θήβα συνέχισε ο A. Kεραµόπουλλος τις ανασκαφές του Kαδµείου κατά το 192729. Tο 1930 ερεύνησε µε τη συνεργασία του Iω. Παπαδηµητρίου σπίτι του 1ου αι.
π.X. προς N. του σιδηροδροµικού σταθµού. Tην άγνωστη έως τότε θέση του αρχαίου
Aγρινίου εντόπισε µε ανασκαφή το 1928 ο Γ. Mηλιάδης, ο οποίος αποκάλυψε τη
γραµµή του τείχους, ένα µεγάλο σπίτι και µεγάλη στοά. Στον γειτονικό Θέρµο ο K.
Pωµαίος, µε ανασκαφή του τό 1931 και 1932 συµπλήρωσε τις έρευνες τού Γ.
Σωτηριάδη.
Θεσσαλία.
Στη Θεσσαλία κατά την περίοδο αυτή έγιναν τρεις ανασκαφές, η µεγάλη βυζαντινή
της Nέας Aγχιάλου από τον Γ. Σωτηρίου, η οποία είχε αρχίσει το 1923 και
συνεχίστηκε ώς το 1935 µε διακοπή µόνο το 1932, η ανασκαφή στις Φερές από τον
Aπ. Aρβανιτόπουλο τα έτη 1924- 1926 του ιερού του Θαυλίου ∆ιός, και η ανασκαφή
στην περιοχή της Kαλαµπάκας και του Kαστρακίου το 1932 από τον Aνδρέα
Ξυγγόπουλο για την αναζήτηση της θέσης της µεσαιωνικής πόλης των Σταγών· ο
ίδιος ανασκαφέας ερεύνησε και µικρή εκκλησία της Παναγίας στη ρίζα του βράχου
της ∆ούπιανης των Mετεώρων.
Ήπειρος.
Στην Ήπειρο η µεγάλη ανασκαφή της Nικοπόλεως, που είχε αρχίσει το 1913 από τον
Aλ. Φιλαδελφέα, συνεχίστηκε το 1924 από τον ίδιο. Tο 1926 συνεργάστηκαν ο A.
Oρλάνδος και ο Γ. Σωτηρίου, ο οποίος δηµοσίευσε και δική του έκθεση στα ΠAE,
αλλά τις επόµενες χρονιές 1928-1930 η ανασκαφή διεξάγεται πλέον µόνο από τον
Σωτηρίου και τον Oρλάνδο. Tης ανασκαφής της ∆ωδώνης απόπειρα συνέχισης των
εργασιών του Kαραπάνου έγινε το 1920 από τον Γ. Σωτηριάδη. Kατά την τετραετία
1929- 1932 ο ∆. Eυαγγελίδης συνεχίζει τις ανασκαφές, οι οποίες αργότερα θα
γνωρίσουν νέα ακµή µε την αποκάλυψη του θεάτρου. O Eυαγγελίδης το 1930
αποκαλύπτει νότια της Παραµυθιάς παλαιοχριστιανική βασιλική.
Mακεδονία.
Tην ανασκαφή µεγάλου αρχαιολογικού κέντρου της Mακεδονίας, του ∆ίου, του
οποίου η έρευνα συνεχίζεται ώς τώρα, διεξήγαγε κατά την τετραετία 1928- 1931 ο Γ.
Σωτηριάδης. Πολλές και µικρές ανασκαφές κάνει επίσης ο A. Kεραµόπουλλος, το
1930 στην Eράτυρα ∆. της Σιάτιστας, το 1930 και 1931 στη Φλώρινα και τα επόµενα
χρόνια από το 1932 ώς το 1935 σε πλήθος τόπων για τη διευκρίνηση ιστορικών και
τοπογραφικών ζητηµάτων. Aπό τους νεώτερους αρχαιολόγους, ο A. Ξυγγόπουλος
ερεύνησε µε ανασκαφή το 1926 τον ναΐσκο του Aγ. Nικολάου στο Kάστρο των
Σερρών και τη Mητρόπολη στην κάτω πόλη. Aνασκαφή τειχισµένης ακρόπολης στην
Kαλαµίτσα της Kαβάλας έκανε το 1935 ο Γ. Mπακαλάκης.
Nησιά.
Στα νησιά η δραστηριότητα της Eταιρείας περιορίστηκε στη Σίφνο, τη Λέσβο και την
Kρήτη. Στη Σίφνο ο Iάκ. ∆ραγάτσης έκανε το 1924 την τελευταία του έρευνα στο νησί

και ασχολήθηκε κυρίως µε τους πύργους. Στη Λέσβο ο ∆. Eυαγγελίδης, µετά από
µικρές έρευνες το 1926 στη Mυτιλήνη, Mήθυµνα και Eρεσό, ερεύνησε τα έτη 1927 και
1928 το µεγάλο κατεστραµµένο ιερό της Kλοπεδής στην περιφέρεια της Kαλλονής.
Στην Kρήτη ο Στ. Ξανθουδίδης έσκαψε το 1924 στο Nίρου Xάνι, αρρώστησε όµως.
Tην ανασκαφή διεξήγαγε το 1926, κατά σύσταση του Ξανθουδίδη, ο Σπ. Mαρινάτος,
ο οποίος τα επόµενα χρόνια θα κάνει σειρά ανασκαφών µε λαµπρά ευρήµατα, το
1929 και 1930 στο σπήλαιο της Eιλειθυίας, στους Aγίους Θεοδώρους A. του
Hρακλείου, από το 1932 ώς το 1935 στην Aµνισό, και το 1935 στη ∆ρήρο µε τα
λαµπρά γεωµετρικά ευρήµατα και στο Aρκαλοχώρι.
Tο Συµβούλιο.
Kατά την περίοδο 1924-1935, επί ένδεκα χρόνια, η Eταιρεία διοικείται µε ελλιπές
Συµβούλιο, το οποίο εκλέγεται σύµφωνα µε νόµο που είναι αντίθετος προς το
πολίτευµα της χώρας, την αβασίλευτη ∆ηµοκρατία. Mε το B∆ της 27 Nοεµβρ. 1920
που ακύρωσε το B∆ της 14 Σεπτ. 1917, πρόεδρος της Eταιρείας ήταν ο
Kωνσταντίνος, συµπρόεδρος ο Γεώργιος και α΄ αντιπρόεδρος ο Nικόλαος. Mε την
ανακήρυξη της ∆ηµοκρατίας το 1924 κάθε διάταξη του οργανισµού της Eταιρείας που
όριζε οποιαδήποτε σχέση της έκπτωτης βασιλικής οικογένειας αυτόµατα έπαυε να
έχει ισχύ και το νοµικό κενό που δηµιουργούσε η ακύρωση πολλών διατάξεων
έπρεπε να συµπληρωθεί µε τη θέσπιση νέων διατάξεων που να είναι σύµφωνες µε
το νέο πολίτευµα, πράγµα που δεν έγινε. Kατά τις εκλογές εκλεγόταν για το
προεδρείο µόνο β΄ αντιπρόεδρος και γραµµατεύς και στα ετήσια ΠAE το Συµβούλιο
αναγράφεται κολοβό. Στον τόµο του 1935, ο οποίος αναφέρεται σε έργο της
περιόδου της ∆ηµοκρατίας, αναγράφεται ο Γεώργιος ως πρόεδρος και ο Nικόλαος
ως α΄ αντιπρόεδρος.
Kύριο πρόβληµα της περιόδου είναι η πενιχρότης των οικονοµικών µέσων. Oι
πρόσοδοι του λαχείου ήδη από πολλά χρόνια είχαν σχεδόν εκµηδενιστεί και η µικρή
επιχορήγηση που έδινε το κράτος ως µερίδιο από τα κέρδη του λαχείου στην
Eταιρεία ήταν περισσότερο συµβολική. H στάση εξ άλλου του Συµβουλίου απέναντι
σε πολιτικές καταστάσεις που δεν του ήταν αρεστές δεν συνηγορούσε για την
ευνοϊκή αντιµετώπιση των αναγκών της Eταιρείας, σε µιαν εποχή µάλιστα που το
κράτος προσπαθούσε να θεραπεύσει τις δικές του µε εξωτερικά δάνεια και
υποτιµήσεις του νοµίσµατος. H ανάθεση στην Eταιρεία από το κράτος του
δικαιώµατος εκδόσεως εικονογραφηµένων δελταρίων δεν ήταν ζηµιογόνος, δεν
απέδωσε όµως αρκετά ώστε να θεωρηθεί σηµαντικός πόρος (N. 4823/ 1930). Mόλις
το 1934 η κυβέρνηση του Λαϊκού κόµµατος µε τον νόµο 6079 παραχώρησε στην
Eταιρεία τα δέκα εκατοστά των καθαρών εισπράξεων του λαχείου του στόλου. Σε
ανταπόδοση το Συµβούλιο εξέλεξε τον πρωθυπουργό Π. Tσαλδάρη και τους
υπουργούς Σ. Λοβέρδο (Oικονοµικών) και Iω. Mακρόπουλο (Παιδείας), επίτιµους
εταίρους.
H συνέλευση των εταίρων της 24 Φεβρουαρίου 1924 εξέλεξε νέο Συµβούλιο
για την τριετία 1924-1926, όπου πλειοψηφούσαν τα νέα πρόσωπα. Aντιπρόεδρος
εκλέχτηκε ο ∆. Παπούλιας, γραµµατεύς ο Γ. Oικονόµος και νέα µέλη οι Γ. Bέλτσος,
M. Bολονάκης, Θ. Bορέας, K. ∆υοβουνιώτης, A. Kεραµόπουλλος, Σ. Kουγέας, και
από τα παλαιά ο Iάκ. ∆ραγάτσης, N. Eξαρχόπουλος, B. Λεονάρδος, Σ. Παγανέλης,
Xρ. Tσούντας και A. Xατζής. ∆ύο από τα µέλη είναι ο γενικός γραµµατεύς και ο
τµηµατάρχης του Aρχαιολογικού Tµήµατος του Yπουργείου Παιδείας, οι οποίοι
µετέχουν αυτοδικαίως. Tην τελευταία θέση είχε ο K. Pωµαίος (1922- 1925), ο K.
Kουρουνιώτης (1925-1933) και ο Γ. Oικονόµος (1933-1938). Kατά την τριετία 19271929 το Συµβούλιο είναι σχεδόν το ίδιο. Nέα µέλη είναι ο N. Mπαλάνος, ο A.
Oρλάνδος και ο K. Pωµαίος αντί των B. Λεονάρδου, Xρ. Tσούντα και A. Xατζή. Kατά
τη διάρκεια της θητείας του αποχώρησε ο K. Pωµαίος και αντικαταστάθηκε από τον
Π. Kαστριώτη. Tο Συµβούλιο της τριετίας 1930-1932 παρουσιάζει µικρή ανανέωση.
Nέα µέλη είναι ο N. Kυπαρίσσης και A. Xατζής στη θέση του K. ∆υοβουνιώτη και N.
Eξαρχόπουλου. Στις 13 Iουλίου 1932 πέθανε ο ∆. Παπούλιας και το αξίωµά του πήρε

ο Aντ. Mπενάκης. Πέθανε επίσης νωρίτερα, το 1930, ο Π. Kαστριώτης και τον
αντικατέστησε ο Φιλώτας Παπαγεωργίου. Tο Συµβούλιο της τριετίας 1933- 1935 είναι
εντελώς όµοιο µε το προηγούµενο. Tη θέση του Σίµου Mενάρδου και του Σπ.
Παγανέλη, που πέθαναν το 1933, πήραν ο M. Bλαστός και ο K. Kουρουνιώτης. Tο
κενό που δηµιουργήθηκε από τον θάνατο του Iάκ. ∆ραγάτση το 1934 δεν
συµπληρώθηκε.
Έτη 1936 - 1944.
Tο δεύτερο µέρος της γραµµατείας του Γ. Oικονόµου αποτελεί από εθνική άποψη την
τραγικότερη περίοδο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας µε τη δικτατορία της 4ης
Aυγούστου, τον πόλεµο, την κατάρρευση, την κατοχή, τα δεκεµβριανά. Tο µακρύ
µαρτύριο του ελληνικού λαού επηρεάζει τον πνευµατικό και επιστηµονικό τοµέα. H
Eταιρεία εργάζεται τα πρώτα χρόνια µε ένταση· ο πόλεµος όµως φρενάρει σιγά- σιγά
τις δραστηριότητές της και η ύπαρξή της γίνεται στο τέλος κατά την έκφραση του
Oικονόµου, «νεκροφανής».
Oι ανασκαφές.
Aττική.
Στα χρόνια αυτά καµιά ανασκαφή δεν γίνεται στην Aθήνα. Στην Aττική ο Γ.
Σωτηριάδης συνεχίζει το 1936, 1939 και 1940 τις ανασκαφές και τις έρευνές του στην
περιοχή του Mαραθώνα παρά το ότι το 1936 ήταν 84 ετών. Tην τελευταία του έκθεση
τού 1940 δεν µπόρεσε να τη συντάξει. Πέθανε το 1942. Έρευνα της Iεράς Oδού από
το ιερό της Aφροδίτης προς την Eλευσίνα έκαναν από κοινού ο K. Kουρουνιώτης και
ο Iω. Tραυλός το διάστηµα 1936- 1939. Tις ίδιες χρονιές συνέχισαν και την
ανασκαφή της Eλευσίνος. Στη Σαλαµίνα η πρώτη ανασκαφή της Eταιρείας, µετά από
εκείνη του 1845/ 46, έγινε από τον ∆. Πάλλα το 1941, ο οποίος ερεύνησε στο Mούλκι
ερείπια βυζαντινής εκκλησίας. Στο φρούριο των Eλευθερών (Πανάκτου) ο αρχιτέκτων
Eυ. Στίκας σε τρεις ανασκαφικές περιόδους, 1938-1940, έκανε νέα µελέτη του
µνηµείου και ερεύνησε µε µικρές ανασκαφές λεπτοµέρειες της κατασκευής του. Στα
Mέγαρα ο Iω. Θρεψιάδης συνέχισε το 1936 τις έρευνες που είχε αρχίσει το 1934 µε
τον Iω. Tραυλό.
Πελοπόννησος.
Στην Πελοπόννησο συνεχίστηκαν κατά το διάστηµα 1936-1941 οι ανασκαφές του A.
Oρλάνδου στη Σικυώνα. Tο 1941 διεξήγαγε ανασκαφή στον δρόµο που οδηγεί από
τη Σικυώνα στη Στύµφαλο ο Eυ. Στίκας και αποκάλυψε τα λείψανα πύργου
κατοπτεύσεως. Tην ανασκαφή µυκηναϊκών τάφων στην περιοχή της Aχαΐας συνέχισε
ο N. Kυπαρίσσης από το 1936 ώς το 1940. Στην Πάτρα ο Γ. Mηλιάδης έκανε το 1941
µια άκαρπη έρευνα πηγαδιών µε την ελπίδα να βρει κοµµάτι του αντιγράφου της
Aθηνάς του Φειδίου που βρίσκεται στο εκεί Mουσείο. Tην ίδια χρονιά ο K. Pωµαίος
ερεύνησε κοντά στα Bούρβουρα Kυνουρίας µικρή βασιλική του 11ου ή 12ου αι.
Παλαιοχριστιανική βασιλική ερεύνησε το 1937 στο Γεράκι ο A. Ξυγγόπουλος. Tέλος ο
Γ. Σωτηρίου συνέχισε και ολοκλήρωσε την ανασκαφή που είχε αρχίσει το 1934 ο Aδ.
Aδαµαντίου στην ακρόπολη της Σπάρτης, της µεγάλης βασιλικής και των εµπρός
από αυτήν κτισµάτων.
Θεσσαλία - Ήπειρος.
Στη Θεσσαλία µία µόνο ανασκαφή έγινε κατά το διάστηµα 1936-1940, της Nέας
Aγχιάλου, από τον Γ. Σωτηρίου. Στην Ήπειρο ερευνήθηκε η χριστιανική Nικόπολη το
1937 και 1938 από τον Γ. Σωτηρίου και τον A. Oρλάνδο. Tο 1940 έκανε εκεί
ανασκαφή ο Iω. Παπαδηµητρίου για τον προσδιορισµό των µνηµείων της
Nικοπόλεως των ρωµαϊκών χρόνων που αναφέρει ο Στράβων.
Mακεδονία.

Όπως και τα προηγούµενα χρόνια ο A. Kεραµόπουλλος διεξήγαγε στη Mακεδονία
κατά το διάστηµα 1936-1938 και 1940 πλήθος µικρών ανασκαφών. Στην Kαλαµίτσα
της Kαβάλας συνέχισε ο Γ. Mπακαλάκης το 1936-1938 την έρευνα που είχε αρχίσει
το 1935. Nέες ανασκαφές είναι της Aγ. Σοφίας Θεσσαλονίκης (1936, 1938, 1939,
1941) από τον Mαρίνο Kαλλιγά και νεολιθικών συνοικισµών στη Nέα Πιερία, το 1938
από τον Γ. Mυλωνά και τον Γ. Mπακαλάκη.
Nησιά.
Στην Kέρκυρα ο A. Ξυγγόπουλος και ο Iω. Παπαδηµητρίου ερεύνησαν το 1936 την
ερειπωµένη βασιλική της Παλαιόπολης. Tρία χρόνια αργότερα ο Παπαδηµητρίου
µόνος του ανέσκαψε πώρινο δωρικό ναό στο χωριό Pόδα, πιθανώς του 5ου αι. π.X.,
και συνέχισε τις ανασκαφικές και στερεωτικές εργασίες στη βασιλική της
Παλαιόπολης. Έρευνες και ανασκαφές για την αποκάλυψη των χριστιανικών και
βυζαντινών µνηµείων των Σπετσών διεξήγαγε το 1937-1938 και 1940 ο Γ. Σωτηρίου,
ο οποίος τότε ίδρυσε και ταξινόµησε το εκεί µουσείο. Σε δύο θέσεις κοντά στο
Aυλωνάρι της Eυβοίας έκαναν ανασκαφή το 1941 η Iωάννα Kωνσταντίνου και ο Iω.
Tραυλός και βρήκαν µέλη αρχαίου ναού, ιερού και προϊστορικού οικισµού. Στη Nάξο
ο Xρ. Kαρούζος και ο N. Kοντολέων σε τρεις µικρής έκτασης ανασκαφές το 1937
είχαν ενδιαφέροντα γεωµετρικά και αρχαϊκά ευρήµατα. Tο 1939 τις ανασκαφές
συνέχισε µόνος ο Xρ. Kαρούζος. Tην ίδια χρονιά ο Λίνος Πολίτης συνέχισε στην
Iκαρία ανασκαφή του ιερού της Tαυροπόλου Aρτέµιδος, που είχε αρχίσει το
προηγούµενο έτος µε δαπάνες του Yπουργείου Παιδείας. Tέλος στην Kρήτη ο Σπ.
Mαρινάτος συνέχισε το 1936 και 1938 την ανασκαφή της Aµνισού.
Eκατονταετηρίς.
Στις 6 Iανουαρίου 1937 συµπληρώθηκαν εκατό χρόνια από την ηµέρα της ίδρυσης
της Eταιρείας. Oι εορτές µε τις οποίες τιµήθηκε η µεγάλη επέτειος έγιναν από τις 23
ώς τις 27 Oκτωβρίου 1938. Eκτενής περιγραφή τους γίνεται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο
του βιβλίου τούτου.
Tο Συµβούλιο.
H γραµµατεία του Γ. Oικονόµου, παρά το ότι ασκήθηκε σε εποχή ταραγµένη, δεν
παρουσιάζει εσωτερικούς κλυδωνισµούς όπως εκείνοι που από το 1894 τάραζαν
κατά καιρούς την Eταιρεία και την έριχναν στη δίνη των πολιτικών παθών και
αντιθέσεων. O Oικονόµος, άνθρωπος αγαπητός, ευγενής και πράος, είχε την
ικανότητα να απαλύνει τις αντιθέσεις και να διατηρεί την ισορροπία στα πράγµατα,
ισορροπία µονοµερή βέβαια. Έχοντας και αυτός σχέσεις µε τα ανάκτορα, όπως ο Π.
Kαββαδίας, από το 1936 έκανε µέτρια και λογική χρήση αυτού του πλεονεκτήµατος,
ενώ κατά το διάστηµα 1924-1934 οι κυβερνήσεις ήταν αδιάφορες απέναντι στις
ανάγκες της Eταιρείας και σε τούτο συνέτεινε και η αντίθεση του Yπουργείου ώς το
1933, χρονιά που ο Oικονόµος ανέλαβε τη διεύθυνση της Aρχαιολογικής Yπηρεσίας
διαδεχόµενος τον K. Kουρουνιώτη. O νόµος 6079/1934 ενίσχυσε την Eταιρεία, δεν
την επανέφερε όµως στην παλαιά της ακµή. H έκδοση εικονογραφηµένων δελταρίων
αποτέλεσε χρηµατική πηγή όχι αµελητέα, η οποία στέρεψε µε τον νόµο 1047/1939.
Mε την έκδοση του αριθ. 516 Nοµοθετικού ∆ιατάγµατος του 1941 ρυθµίστηκε για µια
ακόµη φορά το θέµα των εισπράξεων απο το λαχείο κατά τρόπο ευνοϊκό για την
Eταιρεία, η λαίλαπα του πληθωρισµού όµως απέδειξε φρούδες τις ελπίδες που είχαν
στηριχθεί σ’ αυτό. Ήδη στη λογοδοσία του 1941 (15 Φεβρ. 1942) ο Oικονόµος τονίζει
τις υποχρεώσεις της Eταιρείας προς τη µεγάλη της εθνική αποστολή και παράλληλα
προς «τους ολίγους, αλλ’ αφωσιωµένους αυτής υπαλλήλους, λόγω της ευρυτέρας
οικονοµικής δυσχερείας της χώρας». Tο 1942 ολόκληρος ο προϋπολογισµός της
Eταιρείας καταναλώθηκε στην πληρωµή των µισθών των υπαλλήλων της και επί
πλέον διατέθηκε για µεγαλύτερη ενίσχυση µέρος των διαθεσίµων κεφαλαίων. Tότε
αποφασίστηκε να παύσει η πώληση των δηµοσιευµάτων της, τα οποία όπως
φαίνεται, θεωρήθηκαν ότι µπορούσαν να βοηθήσουν «εις την εξυπηρέτησιν της

τοποθετήσεως ξένων, αθρόως και ακόπως κτηθέντων κεφαλαίων». Στην τραγική
αυτή κατάσταση άκαιρη και άτοπη υπήρξε η γνώµη του Eλεγκτικού Συνεδρίου ότι η
Eταιρεία αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και ότι η διαχείρισή της πρέπει
να γίνεται κατά το δηµόσιο λογιστικό. H Eταιρεία έκανε προσφυγή στο Συµβούλιο της
Eπικρατείας, η οποία κρίθηκε «τύποις απαράδεκτος», και για να αποφύγει δικαστικές
περιπέτειες επεδίωξε τη νοµοθετική ρύθµιση του θέµατος, την οποία και πέτυχε. Mε
τον AN 476 της 10 Aυγ. 1943 «η Aρχαιολογική Eταιρεία αναγνωρίζεται ως
επιστηµονικόν ίδρυµα και είναι ως αφ’ ής ιδρύθη, νοµικόν πρόσωπον ιδιωτικού
δικαίου» και η διαχείρισή της «διεξάγεται συµφώνως προς τον Oργανισµόν ταύτης,
αποκλειοµένης πάσης άλλης ελεγκτικής διατυπώσεως». Tης αποδίδεται ποσοστό
από το λαχείο όχι κατώτερο των είκοσι εκατοστών των καθαρών εισπράξεων και
αναγνωρίζονται απροκάλυπτα τα δικαιώµατά της σ’ αυτό. Tέλος καταργείται ο νόµος
2448/1920. O νόµος 476/ 43 κυρώθηκε µε την πράξη αριθ. 321 της 30 Mαΐου 1946
του Yπουργικού Συµβουλίου.
O πόλεµος τελείωσε, η Eλλάδα ελευθερώθηκε, τα οικονοµικά προβλήµατα
της Eταιρείας συνεχίστηκαν. O µεταπολεµικός νόµος της σταθεροποιήσεως επέφερε
ισχυρό πλήγµα στην περιουσία της Eταιρείας και των άλλων νοµικών προσώπων και
για το µέλλον, όπως φαίνεται από τη λογοδοσία του Γ. Oικονόµου στις 8 Iουλ. 1945,
δεν διακρίνεται κανένα παρήγορο φως. Aνασκαφές δεν ειναι δυνατόν να γίνουν, η
περιουσία είναι εξανεµισµένη, και το κράτος έχει αναλάβει τη µισθοδοσία των λίγων
υπαλλήλων της Eταιρείας «των οποίων η ζωή εξαρτάται εκ της στοργής ταύτης του
∆ηµοσίου».
Tο Συµβούλιο της τριετίας 1936-1938 ήταν σχεδόν όµοιο µε της
προηγούµενης. Nέα µέλη ήταν ο A. Ξυγγόπουλος εξ αρχής και ο Γ. Zαρίφης µετά τον
θάνατο του M. Bλαστού το 1936. Aµετάβλητο έµεινε κατά την τριετία 1939-1941, ενώ
την επόµενη τριετία 1942-1944 νέα µέλη είναι ο Σπ. Mαρινάτος και K. Pωµαίος αντί
των N. Kυπαρίσση και A. Ξυγγόπουλου. Tο 1939-1941 διευθυντής Aρχαιοτήτων,
που µετέχει αυτοδίκαια στο Συµβούλιο, είναι ο Iω. Aναστασόπουλος, το 1941 για
µικρό διάστηµα ο N. Kυπαρίσσης και από το 1941 ώς το 1949 ο A. Kεραµόπουλλος.
Έτη 1945 - 1951.
Προς το τέλος της γραµµατείας του Γ. Oικονόµου άρχισε να βελτιώνεται η κατάσταση
της Eταιρείας µε γρήγορο ρυθµό, ώστε την τελευταία χρονιά της να γίνει η έναρξη της
κατασκευής του νέου µεγάρου της στη θέση του παλαιού, που θεωρήθηκε ανεπαρκές
και κατεδαφίστηκε. H εσωτερική κατάσταση δεν είναι ευχάριστη. Ένας µεγάλος και
πολύνεκρος εµφύλιος πόλεµος αρχίζει το 1947 και τελειώνει το 1949. Xαρακτηριστικό
είναι πως µετά τις 8 Iουλίου του 1945 µόλις στις 14 Mαρτίου 1948 έγινε νέα γενική
συνέλευση των εταίρων και λογοδοσία για τα όσα είχαν συµβεί.
Oι ανασκαφές.
Oι ανασκαφές γίνονται στην Aθήνα, στη Θεσσαλονίκη και κυρίως σε τόπους οι οποίοι
ελέγχονται πλήρως από τον στρατό και την αστυνοµία. Oι πρώτες αρχίζουν το 1948
και σιγά- σιγά ο αριθµός τους αυξάνει. Στη Στερεά Eλλάδα δεν έγινε καµία. Tα
πρόσωπα που τις διεξάγουν είναι τα περισσότερα νέα. O K. Pωµαίος και ο Γ.
Σωτηρίου µόνον ανήκουν σε παλαιότερη γενιά.
Aθήναι.
Tη βασιλική του Iλισού, που είχε αποκαλύψει το 1918-19 ο Γ. Σωτηρίου, ερεύνησε
πάλι ο Mανόλης Xατζηδάκης το 1948 και 1949. Σε µικρή απόσταση, στη λεωφόρο
Όλγας, ο Tραυλός ανέσκαψε πάλι, το 1949, τη βασιλική και το βαλανείο που είχαν
αποκαλύψει οι ανασκαφές του 1886 και 1888 του Oλυµπιείου. O ίδιος ερεύνησε το
1950 το τετράκογχο οικοδόµηµα της βιβλιοθήκης του Aδριανού, όπου άλλοτε ήταν
κτισµένη η Mεγάλη Παναγία και το 1951 έκανε µικρή ανασκαφή στην ανατολική
πάροδο του ∆ιονυσιακού.

Aττική.
Γύρω από την Aθήνα διεξήγαγαν έρευνες ο M. Xατζηδάκης το 1949 και 1950 στη
µονή Kαισαριανής, που διευκρίνησαν τις οικοδοµικές φάσεις κάποιων κατασκευών
της και ο έφορος N. Kοτζιάς το 1949 και 1950 στον λόφο του Προφήτη Hλία, στην
ανατολική κλιτύ του Yµηττού, για την αναζήτηση του γνωστού από τον Παυσανία
ιερού του Aπόλλωνος Προοψίου. Tα οικοδοµικά λείψανα που βρέθηκαν ανήκαν σε
δύο ιερά, τα οποία δεν προσδιορίστηκαν επιγραφικώς. Mια από τις σηµαντικότερες
ανασκαφές της Aττικής, του ιερού της Aρτέµιδος στη Bραυρώνα, άρχισε από τον Iω.
Παπαδηµητρίου το 1948 και συνεχίστηκε τα δύο επόµενα χρόνια. Bρέθηκε το
ανάληµµα και ο ναός, η µεγάλη ανάπτυξη της έρευνας όµως θα γίνει προς το τέλος
της δεκαετίας του 1950. Kοντά στο ιερό της Bραυρώνος ο αρχιτέκτων Eυ. Στίκας
αποκάλυψε το 1951 µεγάλη και ενδιαφέρουσα παλαιοχριστιανική βασιλική. Στη
γειτονική Pαφήνα ο επιµελητής ∆. Θεοχάρης αποκάλυψε το 1951 προϊστορικό
συνοικισµό. Tην ίδια χρονιά ερεύνησε επίσης στην Παλαιά Kοκκινιά του Πειραιά
γεωµετρικό και αρχαϊκό νεκροταφείο και λείψανα οικισµού της νεολιθικής και
πρωτοελλαδικής εποχής. Tης Eλευσίνος η µελέτη συνεχίστηκε, µετά τον θάνατο του
K. Kουρουνιώτη, από τον Iω. Tραυλό, ο οποίος το 1950 ερεύνησε το Tελεστήριο για
την εξακρίβωση της θέσης του A ν α κ τ ό ρ ο υ, τη γέφυρα του ελευσινιακού Kηφισού
που έκτισε ο Aδριανός και νεκροταφείο κάτω από τον φραγκικό πύργο. Mελέτη των
επιγραφών έκανε το 1951 ο M. Mιτσός στο Aµφιάρειο.
Πελοπόννησος.
Στην Πελοπόννησο η πρώτη φροντίδα της Eταιρείας ήταν για το µεγάλο ιερό τής
Eπιδαύρου, του οποίου ο καθαρισµός και η συντήρηση έγινε το 1948 από τον Iω.
Παπαδηµητρίου. O ίδιος κατά το διάστηµα 1948-1951 έκανε συστηµατικό καθαρισµό
και νέα ανασκαφή του ιερού του Aπόλλωνος Mαλεάτα στο Kυνόρτιο, το οποίο είχε
ερευνήσει κατά µέγα µέρος, χωρίς να δηµοσιεύσει, ο Π. Kαββαδίας. O
Παπαδηµητρίου µε τη συνεργασία του Φ. Πέτσα ερεύνησε το 1950 και 1951 στις
Mυκήνες συγκρότηµα αποθηκών αγγείων της YE IIIB περιόδου. Tυχαίο γεγονός εξ
άλλου οδήγησε το 1951 στην εύρεση του ταφικού περιβόλου B, του οποίου την
ανασκαφή άρχισε το 1951 ο Παπαδηµητρίου η φήµη της θα κάλυπτε σύντοµα κάθε
άλλη αρχαιολογική ανακάλυψη εκείνης της εποχής. Στην Kυνουρία ο K. Pωµαίος
έκανε, το 1950, εξερευνητική περιοδεία σε περιοχές όπου είχε εργασθεί στις αρχές
του αιώνα µε ενδιαφέροντα τοπογραφικά συµπεράσµατα. Στον Mυστρά έγιναν από
τον N. ∆ρανδάκη το 1951 καθαρισµοί τοιχογραφιών στην Oδηγήτρια, τους Aγ.
Θεοδώρους και έναρξη της αναστήλωσης του Aγ. Γεωργίου. Tέλος, έπειτα από
διακοπή δέκα χρόνων, ο A. Oρλάνδος επανέλαβε το 1951 τις ανασκαφές της
Σικυώνος.
Θεσσαλία.
Στη Θεσσαλία στην περιοχή του Πτελεού ο N. Bερδελής ανέσκαψε το 1951
µεσοελλαδικό σπίτι και θολωτούς µυκηναϊκούς τάφους και στη Φάρσαλο τύµβο, ο
οποίος κάλυπτε θολωτό τάφο του τέλους του 6ου αι. π.X., µέσα στον οποίο βρέθηκε
καλυκωτός κρατήρας τών περί το 520 π.X. χρόνων, αντίγραφο όµοιου κρατήρα του
Eξηκίου.
Ήπειρος.
Στην Ήπειρο ο Σ. ∆άκαρης διεξήγαγε την ίδια χρονιά στους πρόποδες του βουνού
της Kαστρίτσας NA. των Iωαννίνων στρωµατογραφικές έρευνες σε αποξηραντική
τάφρο και διαπίστωσε τη διαδοχή των ρυθµών της προϊστορικής και της γεωµετρικής
κεραµεικής της περιοχής.
Mακεδονία.
Σε λίγα επίσης σηµεία της Mακεδονίας έγιναν την περίοδο τούτη ανασκαφές. Στη
Θεσσαλονίκη ο Γ. Σωτηρίου συνέχισε το 1949 την ανασκαφική έρευνα του Aγ.

∆ηµητρίου και ο Xαρ. Mακαρόνας ερεύνησε το 1949 και το 1951 νεκροταφείο των
ρωµαϊκών χρόνων και το 1950 οκτάγωνο οικοδόµηµα κοντά στην αψίδα του
Γαλερίου των χρόνων της τετραρχίας. Στην Kοζάνη την ίδια χρονιά ο B. Kαλλιπολίτης
αποκάλυψε νεκροταφείο του 5ου και του 4ου αι. π.X.
Θράκη.
Στα Άβδηρα της Θράκης ο ∆. Λαζαρίδης το 1950 διεξήγαγε ανασκαφή στο δυτικό
µέρος της αρχαίας πόλης και αποκάλυψε ελληνιστικά και ρωµαϊκά οικοδοµήµατα.
Nησιά.
Στα νησιά η δραστηριότητα της Eταιρείας εµφανίζεται περισσότερο έντονη. Στη Nάξο
ο N. Kοντολέων ερεύνησε το 1949-1951 στη θέση Γρόττα προϊστορικό συνοικισµό,
στην Tήνο το 1949-1950 ερεύνησε µεγάλο οικοδόµηµα κλασικής εποχής και στην
Πάρο το 1950 έκανε ανασκαφή για την εύρεση του Aρχιλοχείου, του οποίου βρήκε
µάρµαρα και επιγραφές όχι όµως τις κατασκευές του ιερού. Στην Kεφαλληνία ο Σπ.
Mαρινάτος το 1951 ερεύνησε υστεροµυκηναϊκούς τάφους στα Mαζαρακάτα και σε
άλλες θέσεις. Στη Pόδο ο Iω. Kοντής ξεκίνησε το 1951 το πρόγραµµα έρευνας και
µελέτης της αρχαίας πόλης και καθόρισε τη µέθοδο εργασίας, την οποία επρόκειτο
να ακολουθήσουν οι διάδοχοί του. Στην Kρήτη ο N. Πλάτων αποκάλυψε το 1948-49
τη µεγάλη παλαιοχριστιανική βασιλική του Πανόρµου Mυλοποτάµου και το 1951
συνέχισε στην Πρασά Hρακλείου ανασκαφή µινωικών σπιτιών, που είχε αρχίσει µε
ιδιωτική πρωτοβουλία το 1939-40. O Σπ. Mαρινάτος τέλος ανέσκαψε το 1949-1951
µινωικό µέγαρο στο Bαθύπετρο και το 1950 ερεύνησε λείψανα της µινωικής και
οµηρικής Λυκάστου, στους νότιους πρόποδες του Γιούχτα.
∆υσχερείς περιστάσεις.
O νόµος 18 του 1944 περί σταθεροποιήσεως της οικονοµίας της κυβέρνησης Γ.
Παπανδρέου (υπουργός Oικονοµικών Aλ. Σβώλος) εξανέµισε το µέρος της
περιουσίας της Eταιρείας που δεν ήταν επενδυµένο σε ακίνητα. H ακίνητη εξ άλλου
περιουσία της δεν απέδιδε απολύτως τίποτε. Mόνη προσπάθεια του Συµβουλίου, του
Γ. Oικονόµου και του A. Mπενάκη, ήταν η εξοικονόµηση πόρων για τη µισθοδοσία
των υπαλλήλων της Eταιρείας και την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του µεγάρου,
που προσπαθούσαν να πετύχουν µε διαβήµατα στο Yπουργείο Oικονοµικών. Παρά
την ύπαρξη του νόµου 476/ 1943, νέες διατάξεις (N. 1769/ 1944) έθιγαν τα
νοµοθετικώς κατοχυρωµένα δικαιώµατα της Eταιρείας. Aλλά και τούτο θα είχε µικρή
σηµασία, αν υπήρχαν κανονικά εισοδήµατα από το λαχείο. Oι περιστάσεις όµως δεν
επέτρεπαν την έκδοση του λαχείου καιη Eταιρεία αρκείται σε έκτακτες επιχορηγήσεις
ώς το 1948. H εξοµάλυνση της εσωτερικής κατάστασης και η βελτίωση των
οικονοµικών της Eταιρείας φαίνεται καθαρά το 1948, χρονιά κατά την οποία
επαναλαµβάνονται οι ανασκαφές σε περιορισµένη κλίµακα στην Aθήνα, την
Eπίδαυρο, τη Bραυρώνα και τον Πάνορµο Mυλοποτάµου Kρήτης. Aπό τότε η
οικονοµική κατάσταση θα βελτιώνεται, ώστε τον Aπρίλιο του 1948 ο Oικονόµος θα
εισηγηθεί στο Συµβούλιο ότι είναι περιτ-τή πλέον η επιχορήγηση του ∆ηµοσίου για
την πληρωµή του προσωπικού και την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του µεγάρου.
Tον Φεβρουάριο του 1949 ο ίδιος θα προτείνει την επέκταση του µεγάρου ή την
κατεδάφισή του και την οικοδόµηση νέου.
Tο Συµβούλιο.
O θάνατος του Γεωργίου B΄την 1 Aπρ. 1947 προκάλεσε σηµαντική µεταβολή του
οργανισµού. H συνέλευση των εταίρων τής 21 Mαρτίου 1948 αποφάσισε την
ανακήρυξη του εκάστοτε βασιλιά της χώρας σε προστάτη και επίτιµο πρόεδρο της
Eταιρείας (έως τότε ήταν ο τακτικός πρόεδρός της). Tούτο ήταν σωστή ενέργεια που
µείωνε το δεσµό της Eταιρείας µε τους βασιλείς, δεσµός ο οποίος όσο ισχυρότερος
ήταν τόσο δυσµενέστερες συνέπειες είχε γι’ αυτήν, όπως δίδαξαν τα παθήµατα του
παρελθόντος. Tο Συµβούλιο εξακολουθούσε να είναι δεκαεπταµελές.

Tο Συµβούλιο της τριετίας 1945-1947 έχει τρία νέα πρόσωπα, τον ∆.
Eυαγγελίδη, τον Aρ. Kούζη και τον Xρ. Kαρούζο αντί του N. Zαρίφη, του K.
Kουρουνιώτη και του N. Mπαλάνου που πέθαναν. O Kαρούζος όµως δεν δέχτηκε την
εκλογή του θεωρώντας (µε επιστολή του) ότι από το 1920 η Eταιρεία βρισκόταν σε
κατάσταση µαρασµού, µακριά από τον κόσµο και πως, µεταξύ άλλων, είχε στενότητα
και ακαµψία στις γλωσσικές της αντιλήψεις. H απάντηση του Συµβουλίου και η
ανταπάντηση του Kαρούζου είναι ενδιαφέρουσες για τα επιχειρήµατα που περιέχουν.
Oπωσδήποτε ο Kαρούζος έγινε µέλος του Συµβουλίου το 1953 και το αξίωµα αυτό
διατήρησε ώς τον θάνατό του, το 1967. Tον Oκτώβριο του 1947 πέθανε ο Φιλώτας
Παπαγεωργίου, αντιπρόεδρος του Συµβουλίου της Eπικρατείας και στη θέση του το
Συµβούλιο εξέλεξε τον Παν. Πουλίτσα. Tο Συµβούλιο της τριετίας 1948-1950 είναι
όµοιο µε το προηγούµενο. Tη θέση του προέδρου καταλαµβάνει ο A. Mπενάκης και
του αντιπροέδρου ο Π. Πουλίτσας, ενώ το Συµβούλιο της επόµενης τριετίας 19511953 έχει δύο νέα πρόσωπα, τον B. Aιγινήτη και τον Γ. Mπαλή (οι οποίοι µετείχαν και
στο προηγούµενο από 30-11-1950) στη θέση του M. Bολονάκη (†8- 3- 50) και του A.
Mπενάκη. Tρίτος νέος σύµβουλος ήταν από 6- 7- 51 ο Iω. Παπαδηµητρίου στη θέση
του Γ. Oικονόµου που πέθανε (†21- 6- 51). Tη θέση του γραµµατέως κατέλαβε στις 6
Iουλίου 1951 ο A. Oρλάνδος.

